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TERNAT

MENSEN VAN BIJ ONS

Liana is jongste van viergeslacht
Op de foto poseren vier fiere vrou-
wen van een viergeslacht uit Ter-
nat. Overgrootmoeder Yvonne
Van De Gucht is 74, oma Moreen

Asselman 45, mama Elke Van der
Elst 28. En dan is er nog de lieveling
van iedereen: Liana Pots (1).

Foto Van Der Cammen (VDCL)

STRIJTEM

Vrijwilligers plaatsen schermen
voor padden
Natuurpunt Roosdaal is verant-
woordelijk voor de grootste pad-
denoverzet in Vlaams-Brabant.
Niet minder dan driehonderd me-
ter scherm werd geplaatst in Strij-
tem in de Schilder Evenepoelstraat
om ervoor te zorgen dat de padden
veilig overgezet kunnen worden.
De werken werden uitgevoerd

door een twintigtal vrijwilligers.
Jaarlijks komen er meer en meer
vrijwilligers bij die zich aansluiten
om deze dieren van een gewisse
dood te redden. 
Meer informatie over de actie vind
je op de website www.natuurpunt-
pajottenland.be.

Foto Persinfo (JVD/WAR)

OETINGEN

Bloedgevers verwend met kaasschotel

De vrijwillige bloedgevers van Oe-
tingen hebben alle bloeddonoren
een kaasschotel geschonken tij-
dens de jongste bloedafname. Op
deze manier wilden ze laten blijken
dat iedereen meer dan welkom
was en dat ze zeker mogen terug-
komen. «Wij stelden vast dat er
beetje bij beetje steeds meer oude
getrouwe bloedgevers moeten af-
haken wegens de pensioenleef-

tijd», zegt voorzitter Johan Roo-
seleers. «Dertig jaar geleden, toen
mijn vader Michel van start ging
met de vrijwillige bloedgevers,
waren er meestal zo’n honderd
bloedgevers per avond. Ondertus-
sen zitten we aan een gemiddelde
van zeventig, een cijfer dat drin-
gend naar omhoog moet. Wij wil-
den onze aanwezige bloedgevers
dan ook extra in de watten leggen

en ze verwennen met een lekkere
kaasschotel en een glaasje wijn.
Ook bij de volgende bloedafname
gaan we weer iets verzinnen, zo-
dat we op termijn opnieuw aan
honderd bloeddonoren per avond
geraken.» 
De volgende bloedafname heeft
op 21 mei van 18 tot 20 uur plaats
in de gemeenteschool in Oetingen.

Foto Colpaert (MCT)

HALLE

Oud-leerlingen Don Bosco verzamelen
De oud-leerlingen van Don Bos-
co die intussen veertig en vijftig
jaar afgestudeerd zijn, werden
met open armen ontvangen in
hun vroegere school. De afge-
studeerden van 1959 en 1969
kwamen samen in de polyvalen-
te zaal van de school en werden
er in de bloemetjes gezet. Ze
kregen een aperitief aangebo-
den, gevolgd door een feestelijk
warm buffet. Nadien konden ze
genieten van een rondleiding
door de school.

Foto’s Persinfo (MVHS)

BEVER Open Vld op visite in Brussel
Op uitnodiging van volksverte-
genwoordiger Luk Van Biesen
heeft de Open Vld-afdeling van
Bever voor het eerst een be-
zoek gebracht aan het federaal
parlement in Brussel. In de na-
middag stond een geleid be-
zoek door hartje Brussel op het
programma. Regiosecretaris
Nicky Bellemans stond in voor
de organisatie.
Open Vld-gemeenteraadslid
Henk Verhofstadt was uiter-
mate opgezet met het bezoek.
«De grote opkomst van onze
hoofdzakelijk tweetalige sym-
pathisanten uit onze facilitei-
tengemeente deed deugd. Het
bezoek aan het parlement
bracht onze mensen ook een
stap dichter bij de nationale po-
litiek. De sappige verhalen van
de gidsen van het parlement en
van Brukselbinnenstebuiten
werden fel gesmaakt. Ook de
marmeren bustes van de eerste
ministers genoten heel wat be-
langstelling.»

Foto De Schuyffeleer (GDG)

GALMAARDEN Scholengemeenschap vergadert in Baljuwhuis

De scholengemeenschap heeft haar jaarlijkse personeelsvergadering
georganiseerd in het gemeentelijk trefcentrum Baljuwhuis in Gal-
maarden. Alle leerkrachten van de gemeenten Gooik, Herne, Bever en

Galmaarden werden uitgenodigd. Ze luisterden er naar een educatief
stukje toneel en een monoloog gebracht door Nele De Grave. Nadien
kregen alle aanwezigen een drankje aangeboden. Foto Colpaert (MCT)

De achtertuin van jeugdhuis 
’t Bronneken ontvangt dit jaar
klinkende namen tijdens de
Tuinoptredens. Voor zaterdag 1
mei wisten de organisatoren Stef
Kamil Carlens van Zita Swoon te
strikken. De dag erop komen The
Bony King of Nowhere en Das
Pop. Dagtickets kosten 15 euro in
voorverkoop, voor een combi-
ticket betaal je 28 euro.
Meer informatie via www.tuin-
optredens.be. (JVD)

Wie graag sportief aan de lente
begint, kan zich inschrijven voor
de nieuwe reeks Start to Run. De
sportdienst van Herne start daar-
mee op dinsdag 30 maart. Trainer
Jean-Luc Deherder leert de deel-
nemers vijf kilometer lopen in
tien weken tijd. 
De lessenreeks vindt plaats op het
domein Ter Rijst, aan de steenweg
Asse-Edingen tussen Kokejane en
Herfelingen. De deelnemers wor-
den iedere dinsdag en donderdag
om 19.30 uur verwacht op de par-
king van het domein. 
Meer info krijg je bij Jean-Luc De-
herder via 0477/99.02.36 of op
02/369.00.84. (GDG)

Kinderen kunnen in Sint-Pieters-
Leeuw ravotten op 31 maart tij-
dens de buitenspeeldag. Die
vindt plaats van 13 tot 17 uur. De
activiteiten op de vier locaties in
Oeverbeemd, op de parking Mer-
selborre, Wildersportcomplex en
de wipweide-schutterhof zijn
gratis. 
Alle activiteiten zijn geschikt voor
kinderen van zes tot veertien jaar.
De jongeren moeten vergezeld
zijn van een volwassene. (MVHS)

Op de algemene vergadering van
de Assese Cultuurraad werd Kurt
Callaerts herkozen tot voorzitter.
Callaerts vatte zijn derde man-
daatsperiode meteen aan met
een aantal opmerkingen. «Over
het algemeen wordt onze wer-
king als positief ervaren, maar er
zijn toch wat pijnpunten», zo stak
hij van wal. «De cultuurraad komt
immers zelden aan bod in de pers,
waardoor de werking en zelfs het
bestaan ervan niet voldoende ge-
kend is bij de bevolking. Ook het
contact tussen de gemeente en de
cultuurraad verloopt niet opti-
maal. Het is onze taak om de ge-
meente te adviseren inzake het
cultuurbeleid, maar er komen
weinig vragen voor advies vanuit
de gemeente. De vragen die er
wel komen, gaan meestal over
projecten die zich reeds in een

vergevorderd stadium bevinden,
wat eventuele wijzigingen na-
tuurlijk moeilijk maakt. De infor-
matie over beleidsplannen komt
slechts sporadisch en meestal
zeer laat door, wat ontmoedigend
kan werken voor de leden van de
adviesraad. Het gemeentebe-
stuur moet ons eindelijk eens
echt als het adviesorgaan voor
cultuur leren bekijken en ons se-
rieus nemen. Al te veel heb ik het
gevoel dat we achter de feiten
aanhollen.»
Toch had de voorzitter ook posi-
tieve commentaar. «De algemene
vergaderingen worden goed bij-
gewoond en er is een goede parti-
cipatie van de leden. In de loop
der jaren is de Cultuurraad er in
geslaagd om op enkele terreinen
wel wat beweging in de gemeen-
te te brengen», besloot hij. (JVD)

Wie geregeld langs de Pontbeek
passeert, die de Ring met Asse
centrum verbindt, heeft hem al
zien liggen: een versleten zetel.
Het meubelstuk werd er een
week geleden op de pechstrook
gedumpt en is sindsdien nog niet
weggehaald door de gemeente-
diensten. 
Schepen van Milieu Etienne Key-
molen merkte de zetel pas giste-

ren op. «Het is de eerste keer dat
er op dit deel van de Pontbeek aan
sluikstorten gedaan wordt», zegt
hij. «Het tweede deel, ter hoogte
van het Researchpark, heeft het
zwaarder te verduren, daar wordt
verscherpt gecontroleerd en wer-
den al heel wat mensen beboet.» 
Keymolen zal de gemeentedien-
sten op de hoogte brengen om de
zetel snel op te halen. (JVD)

JOOST VAN LIEFFERINGE

Evienne De Geyseleer heeft de af-
gelopen jaren haar hart en ziel in
het café gestoken. Al enkele we-
ken staat er een bordje op de toog
met het aantal resterende ope-
ningsdagen. «Nog 72 dagen en
dan loopt het huurcontract met
eigenaar Brouwerij De Koninck
af», zegt Evienne. «Op mijn leef-
tijd een nieuw contract afsluiten,
zie ik niet meer zitten; ik wil het
rustiger aan doen. Al ga ik het vak
wel hard missen. Ik heb dit steeds
met hart en ziel gedaan. Logisch,
want anders hou je dit beroep
niet lang vol.»

Tandpijn
De klanten van café Het Pajotje
zijn in al die jaren familie voor
 elkaar geworden. Hartsvriendin
Pelagie Van der Borght (72) was

vanaf de eerste seconde klant bij
Evienne. In die twintig jaar is ze
haast elke dag in Het Pajotje ge-
weest. «Als ze niet kwam, belde ik
haar steevast op», vertelt Evien-
ne. «Ze heeft hier op oudjaar eens
met tandpijn gezeten. Om mid-
dernacht zei ze dat ze naar huis
ging. Ik zette haar een Amaretto
voor en ’s morgens zat ze hier nog.
Een ander mooi voorbeeld van
onze vriendschap is het feit dat
we allemaal om beurten hout in
de kachel gooien. Wij zorgen voor
elkaar zoals broers en zussen dat
doen. Iedereen sprong altijd voor
iedereen in de bres.»

Ambiance
Eén van de andere vaste klanten is
Amedee Sergooris. «Waar moe-
ten wij nu onze pint gaan drin-
ken?», zucht hij. «De gezellige
volkscafés verdwijnen. In al die

jaren is er heel wat gebeurd in
onze gezellige kroeg. Er zijn wie-
lerkoersen georganiseerd, vakan-
ties, eetfestijnen, pensenkermis-
sen, kaartavonden. Niemand kon

zich hier vervelen. Ook de laatste
dag zullen we trouwens vieren,
met heel wat muziek en ambian-
ce.»
Nu het pand verkocht wordt, is

onduidelijk wat ermee gaat ge-
beuren. Maar over één ding is ie-
dereen in café Het Pajotje het
eens. «Hetzelfde als met Evienne
zal het hier nooit meer zijn.»

Vinoathome en de acht kleine
visjes nodigen iedereen uit op het
carnavalsfeest in Dilbeek. Op
zondag staan vanaf 14 uur een ca-
vabar, pannenkoeken en confetti
op het programma. (CKD)

Eind 2008 viel er bij Yves Dema-
net uit Halle een parkeerboete
van 50 euro in de bus. «Ik had mijn
wagen achtergelaten aan het
pleintje aan de kerk. Ik woon na-
melijk iets verderop», vertelt De-
manet. «Ik heb mijn rijbewijs al
welgeteld 31 jaar en ik parkeer
me al jaar en dag zeker wekelijks
op die plaats. Dat is nog nooit een
probleem geweest en ik ben er
ook nog nooit over aangespro-
ken.»
«Op die bewuste plek stond bo-
vendien geen verkeersbord en er
was geen wegmarkering aange-
bracht die erop wees dat parke-
ren niet toegelaten was. In het
proces-verbaal stond echter dat
ik een duidelijk gevaar en een
hindernis voor de andere wegge-
bruikers was. Daar ben ik het niet
mee eens en dat heb ik ook mee-
gedeeld aan de politie. Enkele da-
gen geleden heb ik dan bij de poli-

tierechter van Halle mijn verhaal
mogen doen.» De politierechter
gaf Demanet een boete van 55
euro, die wel volledig met uitstel
is. «Ik snap dat parkeren daar ge-
doogd werd, maar we moeten op-
letten dat dit niet leidt tot straffe-
loosheid», argumenteerde de
rechter.
Hoewel de boete wegvalt, moet
Demanet toch 49 euro aan dag-
vaardingskosten betalen. Dat is
ongeveer evenveel als de initiële
boete. «Van die kosten wist ik op
voorhand niets af», zegt Yves De-
manet teleurgesteld. «Maar het
was me niet om het geld te doen.
Het ging me om het principe. Nu
laat ik de zaak voor wat ze is.
Sinds een paar maanden hebben
ze aan die parkeerplaats trou-
wens betonnen blokken gezet. In
principe is het nog mogelijk om
er te parkeren, maar ik waag me
er niet meer aan.» (JSD)

Natuurpunt Asse organiseert op
25 april haar jaarlijkse Molen-
beekvalleiwandeling in Zellik. De
lentewandeling trekt naar het
Laarbeekbos en slalomt zo tussen
het Vlaamse en het Brusselse Ge-
west. 
Erik Meerschaut zal onderweg
uitleg geven over het Aquafinpro-
ject langs de Pontbeeklaan. De
wandeling start om 14 uur op het
einde van de Pontbeeklaan in Zel-
lik, de wandelaars worden terug
verwacht rond 17 uur. 
Meer informatie krijg je bij Erik
Meerschaut op het nummer
0472/35.98.30. (JVD)

Het gemeentebestuur van
Gooik schonk alle gemeentelij-
ke scholen een nieuw pakket
met klein sportmateriaal.
«Schoolsport en meer algemeen
de jeugdwerking binnen de

Gooikse sport vormen een prio-
riteit voor ons», legt schepen
van Sport Gunther De Wilde
(CD&V) uit. «Dat engagement
willen we met de schenking van
deze pakketten in de verf zetten.

In het pakket ter waarde van
1.500 euro zitten hoepels, soft-
ballen, badmintonrackets,
werpzakjes, springtouwen en
zelfs kleuterunits.»

(MCT)

Twee auto’s botsten woensdag-
avond tegen elkaar in de Stations-
straat. Een bestuurster raakte
lichtgewond. (JSD)

De parochie van Herfelingen en
de werkgroep uit de federatie
Herne reiken zaterdag vanaf
17.30 uur en zondag vanaf 11.30
uur in het Bavocentrum een soli-
daire maaltijd aan ten voordele
van Broederlijk Delen. Dit jaar
wordt de campagne gelinkt aan
de symbolische ‘nominatie van
Samuel voor de Nobelprijs voor
duurzame ontwikkeling’. Met
deze slogan voert Broederlijk De-
len campagne tot 4 april. 
Jaarlijks wordt een ander land ge-
kozen om als gezicht van de cam-
pagne te dienen. Dit jaar werd ge-
kozen voor Bolivia. «Vorig jaar
sprokkelen we bijna 5.000 euro
bijeen», zegt Adeline Van Snick
van de plaatselijke parochiege-
meenschap. (GDG)

Bibbem brengt op dinsdag 20
april een bezoek aan de Gentse
floraliën. 
De grootste 5-jaarlijkse overdek-
te bloementuin ter wereld zet
dan voor de 34ste keer zijn deu-
ren openen en maakt zich dan op
voor de ontvangst van meer dan
320.000 bezoekers. Het spreekt
vanzelf dat Bibbem deze 200 jaar
oude traditie van prestigieuze
bloemen- en plantententoon-
stelling niet mag missen.
Deelnemers dienen zich vóór 
25 maart in te schrijven via
0476/35.66.77 of via e-mail naar
nadine.peremans@gmail.com. Le-
den maken 25 euro over (niet-le-
den 30 euro) op de rekening van
Bibbem 652-4841127-36. 
Bibbem reist met het openbaar
vervoer vanuit Geraardsbergen
en geeft afspraak in het NMBS-
station van Geraardsbergen om
8.30 uur stipt. (GDG)
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Bibbem naar
Gentse Floraliën

Culinair solidair

Aanrijding

Scholen krijgen extra sportmateriaal

Gunther De Wilde (vooraan) en schoolpersoneel bij het nieuwe sportmateriaal. Foto Colpaert

Wandeling 
in Laarbeekbos

Man vecht
parkeerboete aan
Yves Demanet (49) uit Halle heeft deels succesvol een parkeerboete
aangevochten op de politierechtbank. Op de plek waar hij de boete
kreeg, parkeert hij zijn wagen al dertig jaar en was er geen signalisatie
aanwezig, die parkeren er verbiedt.

Carnaval

VOLKSCAFÉ SLUIT OVER 72 DAGEN

Klanten van Het Pajotje op straat
Een grote familie zijn ze, de klanten van café Het
Pajotje in de Molenstraat in Ternat. Binnenkort
komt er een einde aan een mooie tijd. Evienne De
Geyseleer (60), die het café al twintig jaar uit-
baat, stopt ermee.

Evienne met enkele trouwe klanten, waaronder Amedee en Pelagie. Foto Persinfo

Zetel gedumpt op drukke verbindingsweg

De zetel ligt al een week op de pechstrook. Foto Persinfo

Cultuurraad wil
meer erkenning
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