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Dak sporthal wordt vernieuwd zonder dat  
sporters activiteiten moeten staken
OPWIJK - Het dak van de gemeentelijke sporthal aan het 
Heiveld in Opwijk wordt vernieuwd. Tijdens de werken, die 25 
werkdagen duren, kan er in de zaal verder worden gesport.
Het werk, dat op 474.320 euro werd geraamd, werd toegewezen 
aan een aannemer uit Lummen voor een bedrag van 404.865 
euro. Hij was de enige inschrijver. “Eerst wordt de oude dakcon-
structie afgebroken en wordt er een nieuwe houten roostering 
in de balken aangebracht, waarop beplating wordt aangebracht”, 
zegt schepen van Patrimonium Jan Couck (N-VA).  “Daarna 
wordt een dampscherm aangebracht aan de warme zijde van 
het gebouw om condensatie te voorkomen. Het dampscherm is 
een bouwkundig vlies dat het transport van waterdamp in een 
scheidingsconstructie vertraagt of voorkomt. Tenslotte wordt 
het plat dak gedicht en geïsoleerd met 3cm Perliet, platen ge-
maakt uit korrels van vulkanisch gesteente gemengd met glaswol 
en celluluose-vezels”, aldus de schepen. “Maar daarmee is het 
probleem van het waterinsijpeling in de sporthal nog niet van 
de baan”, zegt Couck. “Er is een probleem met stagnerend en 
teruglopend hemelwater in de riolering onder het gebouw dat 
ervoor zorgt dat er stuwing ontstaat vanuit de grondriolering. 
Hierdoor komt het water omhoog en sijpelt dat uit de buizen 
in de gang.”
“Dergelijke binnenwaterafvoer  is op velerlei vlakken een ge-
vaarlijke uitvoeringsmethode. 

Daarom stelden deskundigen voor om de afwatering buiten het 
gebouw te brengen. Hierdoor dient de afwatering van de lage 
daken aangepast te worden en moet de afvoer van hemelwa-
ter vervangen worden. En moet er riolering rond het gebouw 
geplaatst worden. “Deze langetermijnoplossing is veel beter dan 
oplapwerk. Bovendien is dit in het kader van duurzaam omgaan 
met hemelwater een opportuniteit die we niet mogen laten 
schieten. Derhalve plaatsen we twee hemelwaterputten met 
een totale capaciteit van 20.000 liter, die gebruikt worden voor 
de spoeling van toiletten en urinoirs. Deze geplande procedu-
re werd voorlopig stopgezet omdat er voor dat deel van de 
werken geen inschrijvers waren. De procedure zal later worden 
hervat.” (EG)

FOTO EG 

De dakwerken beletten niet dat de sporthal nog kan gebruikt worden.
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MERCHTEM - Het is schrikken als je in de Stationsstraat in 
Merchtem voorbij café Pandoerken ‘Bij den Bizon’ loopt. Aan de 
blauwe gevel hangt een opschrift Te Koop. “Neen, het is geen 
grap”, zegt Willy Wijnants (63) alias Den Bizon. “Ik huur het ge-
bouw en de eigenares is overleden. Maar ik blijf nog wel min-
stens één jaar cafébaas.”

Het was in 1993 dat Willy Wijnants alias Den Bizon café Pan-
doerken opende. “Will Tura scoorde toen met Hemelsblauw 
een hit en Eddie De Block smeet zich voor de liberalen in de 
lokale politiek”, herinnert Den Bizon zich. “De gevel werd blauw 
geschilderd om Eddy te steunen en hij was meteen verkozen. Hij 
behaalde 852 voorkeurstemmen vanop de zeventiende plaats. 
Hij werd OCMW-voorzitter en de verkiezingen erna ook bur-
gemeester. En ook Maggie De Block en haar echtgenoot Luc 
Asselman komen hier nog altijd over de vloer. Mijn gevel werd 
één keer in oranje geschilderd. Dat was toen als eerbetoon voor 
Johan Cruijff. Maar daarna bleef die altijd blauw.”

Straffe stunt
Dat Den Bizon nooit verlegen is voor een straffe stunt of uit-
spraak, weten ze in Merchtem en ver daarbuiten ook. “Denk 
maar aan het Belgisch kampioenschap sacochen smijten, ker-
senpitspuwen, eierwerpen, boeren laten of buikschuiven. Toen 
is wijlen Gerty Christoffels hier nog komen filmen. Daarnaast 
zijn er de optredens geweest van onder andere Willy Sommers 
hier in het café. 

Ook de voettochten naar Halle en de vele organisaties van de 
veertien verenigingen die hier hun thuis hebben, mag je zeker 
niet vergeten te vermelden.”

Kerstbomen 
“Ik zal ook nog altijd kerstbomen schenken aan de buurtbe-
woners. Dit jaar zullen er zo’n zestig zijn, de buurtbewoners 
versieren die dan en dat brengt een ware kerstsfeer in de straat.” 
Café Pandoerken mag dan wel een bruin volkscafé zijn, Den 
Bizon was wel mee met zijn tijd. “Hier betaal je ook met de 
gsm”, weet Den Bizon, nog niet meteen als cafébaas stopt. “Ik 
doe zeker nog een jaar mijn handelshuur uit. Ik heb nu 28 jaar 
café gedaan en ben 63 jaar. Ik heb hier geen frank poef. Maar 
nu de eigenares Hendrika Van Heymbeeck op 95-jarige leeftijd 
is overleden, komt het huis te koop te staan. Ik heb een goede 
verstandhouding met haar zoon en zal nog zeker een jaar verder 
de handelshuur uitdoen.” 

Waarom koop je het pand zelf niet? “Dan zou ik hier ook maar 
blijven werken en je moet toch een keer stoppen?,” zegt Den 
Bizon. “Trouwens: in een zwart gat zal ik niet vallen, als ik stop 
als cafébaas smijt ik mij in de politiek.” Echt? Het is toch geen 
Bizonstunt? “Neen, schrijf het maar op of het nu met de blauw, 
de sossen of Pro zal zijn: Den Bizon komt op.” (jh)

Volkscafé Den Bizon staat te koop

Willy ‘Den Bizon’ Wijnants: “Maar ik blijf zeker nog één jaar 
cafébaas.”
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1.200 bezoekers smullen 
KLJ-spaghetti

FOTO JH

Leerlingen gemeenteschool 
De Pupil ruimden zwerfvuil

MERCHTEM - Voor het eerst sinds de corona-uitbraak kon 
het populaire spaghettifestijn van KLJ-Merchtem opnieuw door-
gaan. “We mochten 1.200 bezoekers gespreid tijdens het twee-
daags spaghettifestijn in Zaal Vijverdal ontvangen”, glunderen 
hoofdleidsters Lies Kemels (22) en Tine Adant (20). “We maakten 
liefst 1.000 liter spaghettisaus en daags voor het spaghettifestijn 
leverden we ook 250 porties aan bedrijven. We werkten ook met 
take-away. We zijn blij met het succes, want de opbrengst vloeit in-
tegraal terug naar onze 180 leden voor de aankoop van materiaal 
voor het kamp, weekend en allerhande activiteiten.” (jh)

OPDORP - Alle leerlingen van de gemeentelijke basisschool De 
Pupil in Opdorp gingen in de omgeving van hun schoolgebouw en 
de Dries een namiddag enthousiast op zoek naar zwerfvuil. Dat 
doen ze jaarlijks. Ook Hanne Verstraeten en Naomi Van Laecke 
waren erbij. “We vonden vooral platgetrapte sigarettenpeuken”, 
zegden ze, “maar ook nogal wat mondmaskers en zelfs veertig 
euro.” In vergelijking met vorige jaren was de buit echter beperk-
ter. (VRP)

FOTO VRP 
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Jo Vally pakt uit met Kerstconcert, deel opbrengst 
gaat naar Levedale

MERCHTEM / REGIO – Vlaamse 
zanger Jo Vally geeft in de kerk van Mer-
chtem een kerstconcert met zijn orkest 
en kinderkoor ’t Vrolijk Lawaai uit Mer-
chtem. De opbrengst is ten voordele 
van Levedale, een woon- en begelei-
dingscentrum voor volwassenen met 
een (verstandelijke) beperking.

“Het wordt een concert helemaal in 
de sfeer van Kerst”, zegt Jo Vally. “We 
gaan voor nummers die allen passen in 
het thema Kerst. Het is overigens niet 
de eerste keer dat ik een kerstconcert 
geef. Het is inmiddels een jarenlange 
traditie geworden. Mensen genieten van 
die speciale sfeer en met een kinder-
koor erbij krijgt het concert in Merch-
tem toch iets magisch.” 

Jaarlijkse traditie 
Schepen van Cultuur David De Valck 
(LVB, Open VLD) hoopt dat het kerst-
concert een jaarlijkse traditie wordt. 
“Het is een privé-initiatief van enkele 
vrienden”, zegt De Valck. “Maar de ge-
meente biedt logistieke steun. Dat Jo 
Vally hier in Merchtem komt zingen, is 
een opsteker. Hij is afkomstig uit buur-
gemeente Wolvertem (Meise), maar is 
hier al goed bekend bij het publiek. Het 
is overigens niet de eerste keer dat hij 
hier komt. We willen elk jaar een deel 
van de opbrengst van het kerstconcert 
aan een goed doel verbinden. Deze 
keer is dat de vzw Levedale, dat ook 
een vestiging heeft in Merchtem en hier 
eveneens een nieuwbouw optrekt.” 

INFO – Kerstconcert met Jo Vally, don-
derdag 23 december om 19.30 uur in 
de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt Kerk 
van Merchtem. 

Info: tel. 0473/32 48 19. Kostprijs: 25 
euro te storten op 

Rek.nr. BE52 0637 1976 6509 Kerst-
concert Merchtem. 

Tijdens het concert gelden de corona-
maatregelen van dat moment. 

FOTO JH

Jo Vally bezocht de kerk met schepen David De Valck om de akoestiek al te testen.
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Dringend gezocht: vrijwilligers met groene vingers 
die grasperkjes willen onderhouden

OPWIJK - De gemeente Opwijk 
zoekt vrijwilligers die mee willen instaan 
voor het onderhoud van een groenzo-
ne of grasperkje in hun buurt.  

Wat wordt er van hen verwacht? Mi-
lieuambtenaar Eric Roelands licht toe: 
“Als vrijwilliger onderteken je een en-
gagementsverklaring dat je de groene 
zone of het grasperkje in jouw buurt 
mee onderhoudt. Dat gaat over het 
zwerfvuil ruimen, over het verwijderen 
van onkruid tussen de beplantingen tot 
het periodiek grasmaaien. Dat doe je op 
eigen tempo en met je eigen middelen. 
Je krijgt er geen vergoeding voor.”  “Dat 
betekent ook dat je het onkruid met de 
gft-zak meegeeft of zelf composteert. 
Wat je zeker niet mag doen is de be-
staande beplantingen vervangen. Het 
is ook niet de bedoeling om de groe-
ne zones op het openbaar domein te 
beschouwen als een verlengstuk van je 
eigen tuin. De tendens om meer verant-
woordelijkheid te geven aan de burger 
en niet alleen de vaak onderbemande 
groendienst te laten opdraaien voor dit 
immense werk zien we ook in andere 
Vlaamse gemeenten opduiken. Sommi-
ge gemeenten gaan een stapje verder 
door de burger te verplichten om mee 
te helpen. Zo ver willen we niet gaan. 
Dit is al onze tweede oproep. De eerste 
oproep leverde slechts één kandidaat 
op.” (EG)

Mileu-ambtenaar Eric Roelands. 

FOTO EG
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Na drie jaar juridisch kluwen wordt de Osselveldstraat 
heraangelegd
MERCHTEM - Na het juridisch kluwen tussen de verschillende 
verzekeringsmaatschappijen kan het gemeentebestuur van Mer-
chtem eindelijk overgaan tot het herstellen van de beschadigde 
betonverharding in de Osselveldstraat. Die werd in 2018 stuk-
gereden. 

Wat vooraf ging: een man, een dertiger uit Maldegem beschadig-
de op 22 maart 2018 de nieuw aangelegde betonbaan in de Os-
selveldstraat door een werf en negeerde het verkeersbord van de 
werken. Gevolg: twee lange sporen van 300 meter in het sneldro-
gend beton. Volgens de vaststellingen van de politiezone AMOW 
toen had hij de signalisatie weggezet, hij zou z’n gps gevolgd heb-
ben maar reed zich dan vast. De toenmalige aannemer Janssens 
NV verklaarde destijds ook dat de werf correct was afgezet en 
dat alle signalisatie- en verbodsborden er stonden. 

Maar wat volgde was een juridisch kluwen tussen de gemeente 
en verzekeringsmaatschappijen. “De gemeente won het eerste 
proces bij de politierechtbank in Vilvoorde, maar de betrokke-
ne ging in hoger beroep”, zegt burgemeester Maarten Mast (LB 
Burgemeester). “Hij wil niet opdraaien voor de herstellingskosten. 
Doordat hij dit betwiste, kon de gemeente de baan niet degelijk 
herstellen, want anders konden we de schade die betrokkene ver-
oorzaakte, niet meer verhalen. 

Nu is er na meer dan drie jaar echter een oplossing. Ook in hoger 
beroep kreeg de gemeente gelijk en de Osselveldstraat wordt 
nu hersteld. De kostprijs wordt geraamd tussen de 160.000 en 
175.000 euro.”
Rest de vraag of de betrokken automobilist dan nu de schade 
zelf zal moeten betalen? “Zo eenvoudig is het niet”, zegt directeur 
Pers en Communicatie van Assuralia, de Beroepsvereniging van 
Verzekeringsmaatschappijen. “In geval van moedwilligheid, doelbe-
wust iemand schade willen toebrengen, dronkenschap of andere 
feiten die vastgelegd zijn in een Koninklijk Besluit, kan de verze-
keringsmaatschappij van de verplichte autoverzekering de scha-
de verhalen op diegene die ze veroorzaakte. Maar bij een zware 
fout, zoals door het rode licht rijden of een verbodsbord negeren, 
moet de verzekeringsmaatschappij de schade aan derden vergoe-
den en kan ze die niet terugeisen. Bij zware gevallen zal de verze-
kerde allicht zeer moeilijk of geen verzekering meer krijgen voor 
zijn voertuig, al is elk geval natuurlijk individueel.” (jh)

FOTO JH
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Hilde en Karen brengen opmerkelijk klimaatboek uit met 
positieve invalshoek
“Het is nog niet te laat om iets te doen tegen klimaatveranderingen”

MALDEREN / MERCHTEM - Groenblogger Hilde Cassi-
mons (52) alias ‘Groengenot’ uit Malderen en zelfstandig herborist 
Karen Vande Wiele (44) uit Merchtem schreven het opmerkelijke 
klimaatboek Onze Aarde Vieren. De ondertitel Enthousiasme in 
tijden van klimaatverandering belicht meteen de positieve invals-
hoek van hun boodschap.

Hilde Cassimons en Karen Vande Wiele zijn al een tijdje samen 
vrijwilliger bij de lokale Velt afdeling. Als goede vriendinnen komen 
ze ook geregeld bij elkaar. “Toen vertelde Hilde mij dat ze met 
iets zat”, zegt Karen. “Ze wou zo graag een boek schrijven. Over 
klimaat en milieu. Eind 2019 heeft ze immers deelgenomen aan de 
klimaatgesprekken van de gemeente Buggenhout samen met een 
collega van het werk. Daaruit ontstond het idee om een boek te 
schrijven. Ik zat ook al lang met dat idee in haar hoofd, maar ik wist 
niet echt een onderwerp te kiezen uit de veelheid aan groene 
thema’s. Klimaat en milieu is zeker wel interessant. Heel veelzijdig, 
pakkend en actueel.”

Begeesterende projecten 
Het boek Onze Aarde Vieren benadert de klimaatproblematiek 
op een positieve manier. “De kern van ons verhaal zijn de zes 
begeesterende projecten van lokale ondernemers die iets moois 
bijbrengen voor onze Aarde”, vertelt Hilde Cassimons. “Ze tonen 
aan dat het niet te laat is om iets te doen tegen de klimaatveran-
deringen. We streven in het boek naar eenvoud en laagdrempelig-
heid. Zo laten we in het eerste hoofdstuk Moeder Aarde zelf aan 
het woord en geven haar een gezicht met een voor ons ontwor-
pen tekening. Dat zorgt voor rustpunten in de soms zwaardere 
en moeilijkere stukken. We verfraaien onze boodschap met unie-

ke foto’s van fotografen die met ons samenwerken. De acties in 
hoofdstuk drie zijn zodanig gekozen dat ze geschikt zijn voor velen 
en makkelijk kunnen uitgevoerd worden.”

Verbinden 

Het boek is bestemd voor een breed publiek. “We willen veel 
mensen overtuigen en tot actie aanzetten”, zegt Karen Vande 
Wiele. “Het is geen wetenschappelijke uiteenzetting of een plei-
dooi voor verantwoordelijkheid van enkelingen of van de politiek 
en bedrijven. Het feest op Aarde wordt voor iedereen verstoord. 
Ieder van ons kan bijdragen om dat te herstellen. Door je te ver-
binden met gelijkgestemden kan je zelfs nog beter doen en meer 
bereiken. De projecten die we belichten, worden gedragen door 
gewone mensen. Bovendien vertrekken ze vanuit een lokale in-
valshoek. Je kan ze bezoeken of eenvoudigweg contact opnemen 
met de verantwoordelijken.”

Toekomstplannen 

De auteurs hebben ook heel wat toekomstplannen. Zo gaat Hil-
de Cassimons, die nachtverpleegkundige is in een woonzorgcen-
trum een zesdelige workshopreeks volgen van klimaatcontact. 
Ze hoopt dat de gemeente Londerzeel groen licht geeft om te 
kunnen deelnemen aan het traject tuinrangers van Inverde. Ka-
ren Vande Wiele, die aromatherapeut met eenmanszaak Ortiga 
is, gaat haar workshopaanbod verfijnen en is bezig met een nieuw 
boekproject dat sterk aanleunt bij haar passie over natuurlijke 
geuren. (jh)

Info: www.groengenot.com of www.ortiga.be

FOTO’s INGEZ.
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Vrouwen waarschuwen voor gevolgen van 
partnergeweld

FOTO EG 

OPWIJK - Enkele dames van Vrouw 
en Maatschappij van CD&V politica Op-
wijk vroegen aandacht voor de proble-
matische gevolgen van intra-familiaal ge-
weld voor kinderen. Ze droegen een wit 
lintje als teken van engagement om geen 
geweld te plegen en ze deelden knuffels 
en flyers uit aan gemeente, scholen en 
artsen. 

“Elk kind heeft recht op een geweldloze 
opvoeding”, doet plaatselijk voorzitster 
van Vrouw en Maatschappij Marleen 
Coene haar verhaal. “Vooral kinderen 
zijn heel kwetsbaar in een context van 
geweld. Volgens onderzoek in UGent is 
meer dan 40 procent van de kinderen 
getuige van partnergeweld. Dat heeft 
voor hen verstrekkende gevolgen voor 
de cognitieve en emotionele ontwikke-
ling. Ze worden vandaag zelden erkend 
als slachtoffer en worden vaak over het 
hoofd gezien bij het nemen van de juiste 
maatregelen.”

Vrouw en Maatschappij pleit voorts 
voor een bredere bekendmaking van 
de hulplijn 1712 en van de mogelijkheid 
om anoniem aangifte te doen van een 
verontrustende thuissituatie. Het pluche 
knuffeltje heeft als bedoeling kinderen 
duidelijk te maken dat ze over geweld bij 
hen thuis kunnen spreken. De instanties 
waar de knuffel is uitgestald engageren 
zich om zich in te zetten voor de strijd 
tegen intra-familiaal geweld.  Bij de actie 
kwam nationaal voorzitter van Vrouw en 
Maatschappij Lynn Callewaert de plaat-
selijke afdeling van V&M een hart onder 
de riem steken. (EG)

Vrouw en Maatschappij van de CD&V deelden knuffels uit
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Parking rond het 
August De Boeckhuis 
wordt heraangelegd
MERCHTEM - De toegangswegen en 
parking rond het August De Boeckhuis 
aan de Reedijk worden volledig ver-
nieuwd, respectievelijk in monolietbeton 
en waterdoorlatende betontegels. “De 
werken starten op maandag 29 novem-
ber 2021 en zullen tegen de lente afge-
werkt zijn”, zegt burgemeester Maarten 
Mast (LVB). “De parking zal in tussentijd 
niet bruikbaar zijn. Het bestuur onder-
zoekt momenteel de alternatieve par-
keermogelijkheden. Het gemeentebe-
stuur investeert 170.315 euro exclusief 
btw in dit project.” (jh)

Het MAI krijgt 339.900 euro financiële overheids-
steun 

FOTO EG 

OPWIJK  - Vlaams minister van On-
derwijs Ben Weyts (N-VA) voorziet 
339.900 financiële steun waarmee het 
Maria Assumpta Instituut in Opwijk ex-
tra ruimte kan huren. Zo krijgen 140 
leerlingen extra ruimte. 

Het kost vaak veel tijd om scholen te 
bouwen of te verbouwen. Daarom is hu-
ren voor scholen dikwijls beter om veel 
sneller extra plaatsen in de klas te creë-
ren, zo luidt de redenering. Het MAI in 
Opwijk krijgt 339.900 euro per jaar om 
5.800m2 bijkomende schoolruimte te 
creëren. “De overeenkomst geldt voor 
18 jaar”, weet directeur Hilde Aelbrecht 
van de bijzondere middelbare school 
(BuSo). “Het gaat om grond,  een be-
staand gebouw of nieuwbouw. Een be-
staand gebouw mag niet reeds als school 
hebben gediend. Momenteel zijn we aan 
een modernisering van een keuken toe.  
We zouden zeer graag van start willen 
met de extra ruimte tussen 1 september 
2024 en 1 januari 2025. Het zou ideaal 
zijn mocht onze school op de VKO-cam-
pus extra ruimte vinden. Morgen begin 
ik een zoektocht naar een geschikte lo-
catie. “  Het MAI  vormt een onderdeel 
van het Vrij Katholiek Onderwijs (VKO). 
Het is een eigen opvoedingsproject om 
jongeren, type 9 (autismespectrum-
stoornis) algemene en sociale vorming 
én  beroepsvorming te geven. (EG)
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BUGGENHOUT - Buggenhout is een attractie rijker : wie zin 
heeft, kan de bosgemeente verkennen vanuit een spiksplinter-
nieuwe huifkar, getrokken door een tractor met een geschie-
denis.

Al twee jaar laat Koen Van Hove van de Uilenranch in Opstal 
bezoekers tijdens boswandelingen kennismaken met (bos)uilen. 
De combinatie van deze bezigheid met een halftijdse job, bood 
echter onvoldoende bestaanszekerheid. “Dus zocht ik naar ver-
ruiming”, vertelt hij. “Een tractor die dateert uit 1968 en bij een 
vriend stond te verkommeren, bracht me op het idee huifkar-
tochten te organiseren. Al vlug bleek echter dat er meer nodig 
was dan uitsluitend de restauratie van de tractor. De huifkar zelf 
moet in ons land over een chassisnummer beschikken. In België 
heb je bovendien ook papieren nodig om personen te vervoe-
ren in een aanhangwagen achter een gemotoriseerd voertuig. 

Maar dankzij de medewerking van het gemeentebestuur be-
kwam ik de vereiste vergunningen.”

Verlichting en verwarming
De huifkar met een capaciteit van twintig passagiers liet Van 
Hove bouwen in Polen, het enige land dat huifkarren bouwt 
met chassisnummer. De huifkar is uitgerust met verlichting, ver-
warming en drankhouders en biedt ook ruimte aan tafels en 
rolstoelen. Ze wordt nog uitgerust met een uitklapbaar televi-
siescherm, waardoor ze als mobiele vergaderruimte kan dienen. 
Hoeveel dat kost? “Met deze investering kon ik me ook een 
nieuwe auto aangeschaft hebben”, zegt Koen.
De Buggenhoutenaar heeft, vanaf de startplaats op de gemeen-
telijke parking in de Kasteelstraat een parcours uitgestippeld 
langs de vier Buggenhoutse wijken Centrum, Opstal Opdorp 
en Briel. 

Koen Van Hove restaureerde eigenhandig de 53 
jaar oude tractor. Zijn huifkar bestelde hij in Polen.

FOTO VRP 

Koen laat je kennismaken met bosgemeente tegen 10 km/u

Een tocht duurt vier uur, met inbegrip van vier haltes in etablissementen waar de dor-
stigen gelaafd worden. De
maximumsnelheid bedraagt tien kilometer per uur. Ter info: een huifkar getrokken door 
vier paarden, mag dertig kilometer per uur halen. Geïnteresseerden kunnen ook kiezen 
voor kortere parcoursen of oversteken naar naburige gemeenten.
In de huifkar is plaats voor een twintigtalpassagiers. Het initiatief blijkt aan te spreken, dat 
bewijzen proefritten. “99 procent van de voorbijgangers wuiven”, merkt Koen op. “Eén 
procent, meestal automobilisten in mijn kielzog, maakt duidelijk dat ik te traag rijd.”
Ook schepen van Toerisme Geert Mannaert (CD&V) is blij met het initiatief. “Wij soig-
neren nu ook de dagjestoerist op zoek naar iets steviger dan een wandeling in het bos”, 
zegt hij. (jh)
met per dag gemiddeld zowat veertig aanwezigen”, voegt Van Nieuwenhove er nog aan 
toe. “Op 21 juli was er ook nog een individueel bekertornooi. Evert Van den Broeck was 
toen de beste van de zestig deelnemers. Of wij Opstalnaars zot zijn van petanque? Dat 
ziet er inderdaad zo naar uit.” (VRP)

Info:  petanque.opstal.be
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FOTO VRP 

Merchtem-centrum kampt met rattenplaag: 
“ze zitten overal” 
Buurtbewoner roept op om rattenvallen te zetten, “maar gebruik zeker geen gif ” 

MERCHTEM - Op heel wat plaatsen in Merchtem-centrum 
kampen inwoners met een rattenplaag. Zo ook aan de Reedijk bij 
Henk Willocx. Hij roept op om rattenvallen te plaatsen en zeker 
geen gif te leggen, want dat doodt ook huisdieren zoals honden 
en katten en kerkuilen die net ratten vangen.  

“Het is hier al veertien dagen dat de ratten opduiken en het pro-
bleem wordt steeds erger”, zucht Henk Willocx. “Het gaat om de 
bruine rat. Die komt massaal uit de riolen omdat ze wegvluchten 
van de trillingen die veroorzaakt worden door de vele bouwwer-
ken. Het is wetenschappelijk bewezen dat ratten niet gestoord 
willen worden en vluchten uit hun schuilplaats als dat gebeurt. Ze 
gaan dan bij de mensen binnen. Bij ons worden de vogels ’s nachts 
in de volière door de kooi getrokken. De ratten bijten hun pootjes 
af terwijl ze slapen. Ze zijn ook heel erg stout en zijn niet schuw. 
Ze komen dicht bij de mensen.” 

Privédomein 

Henk Willocx nam ook al contact op met de gemeente. “De mi-
lieudienst gaat contact opnemen met de provincie om te kijken 
wat er kan gebeuren”, gaat Willocx verder. “Maar vermits de rat-
ten vaak op privédomein komen, kunnen de gemeente en provin-
cie daar niet optreden. Via de facebookgroep  ‘Ge zijt van Merch-
tem als’ plaatste ik een bericht en zo proberen we de rattenplaag 
in kaart te brengen. Het is belangrijk om de rattenplaag aan te 
pakken, want één koppel Je weet van één koppel bruine ratten 

komen in één jaar tijd 1.200 nakomelingen voort. Dit mogen we 
niet op zijn beloop  laten.” Ter illustratie: één vrouwtjesrat kan 
zo’n 40 jongen per jaar voortbrengen die op hun beurt na drie 
maanden al geslachtsrijp zijn. 

Rattenvallen 

Wat kunnen mensen die met ratten te maken hebben, doen? 
“Koop rattenvallen, ze kosten 2,70 euro per stuk. Leg er een stuk-
je brood en chocolade in en je zal zien dat je ratten vangt. Als je 
er dan eentje vangt, gooi die weg in een vuilzak, raak ze niet te 
veel aan en was grondig je handen, want een rat is een drager van 
heel wat ziektekiemen. Inmiddels zijn heel wat winkels in de buurt 
die rattenvallen verkopen, uitverkocht, we hopen dat er snel terug 
binnenkomen.” 

“Geen gif leggen”  
“Koop geen lokdozen, want die blijken niet zo effectief te zijn. En 
koop zeker geen gif. Leg dat alsjeblieft nergens, want ook onze 
huisdieren zoals honden en katten sterven eraan. Er zijn er al heel 
wat door overleden. Bovendien sterven ook kerkuilen ervan. We 
zien er hier in Merchtem-centrum ’s avonds heel wat vliegen, zij 
vangen de ratten. Maar als die rat dan gif heeft gegeten, dan gaat 
de kerkuil er ook aan. En dat is net een prima rattenvanger. Net 
zoals onze Fox Terriër, die heeft er al enkele te grazen genomen.”  
(jh)

Henk Willocx toont één van zijn vogeltjes die ten prooi viel aan de ratten.

FOTO’s JH
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Buggenhoutbos heeft voortaan extra toegangsweg 
en vreedzaam everzwijn
REGIO - Buggenhoutbos heeft een nieuwe toegangsweg: een 
pracht van een beukendreef die de wandelaar vanaf de gemeen-
telijke parking naast Het Middelpunt naar het hart van het bos 
leidt, langs een nieuwe houten windschuur. Een gerestaureerd 
brandklokje en een kunstzinnig everzwijn aan de gevel verwijzen 
naar de tijd van toen.

Buggenhoutbos wordt druk bezocht. De parking naast De Groe-
ne Wandeling kampt dan ook soms met plaatsgebrek. “Dat we nu 
over een extra toegangsweg beschikken, is een goeie zaak”, zegt 
schepen van Milieu Geert Hermans. “Vanaf de gemeentelijke par-
king zit de wandelaar na één oversteek van de Kasteelstraat direct 
in het bos.” Aan de gevel van de windschuur brengt een kunstig 
everzwijn de deelname van de gemeente aan het in 2004 uitge-
zonden VRT-spelprogramma Fata Morgana in herinnering. Een van 
de opdrachten bestond erin in een week tijd een kunstwerk te 
vervaardigen. Lokale kunstenaars Roger Van den Eede en Maurits 
Coenen, klaarden die klus. Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos 
restaureerde nu hun werk. Dat gebeurde ook met het brandklok-
je dat het gesloopte boshuis opsmukte en vroeger gebruikt werd 
om de jagers bijeen te roepen na de jacht. En er gebeurde nog 
meer. Boswachter Reinhart Cromphout: “Het bos is een levende 
entiteit, op diverse vlakken. Zo kunnen sinds dit voorjaar ruiters 
gebruikmaken van de brede Bareeldreef die dwars door het bos 
loopt. 

Op dit brede, verharde pad kunnen wandelaars, fietsers en ruiters 
met respect voor elkaar het bos doorkruisen. Zonder problemen, 
stellen we vast. Alle andere paden zijn telkens bestemd voor één 
specifiek recreatietype. 
Omdat we constant de evolutie van het bos in het oog hou-
den, zijn intussen in de nieuwe toegangsdreef bij Het Middelpunt 
werkzaamheden gestart voor het uitdunnen van het bos: we vel-
len één op de twee beuken, wat ruimte creëert. De dreef moet 
immers over honderd jaar nog altijd een attractie vormen in Bug-
genhoutbos.” (VRP)

FOTO VRP
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Achtduizend handgemaakte 
kroketten vonden weg naar 
bezoekers eetfestijn FC Cristal 

FOTO INGEZ. 

Kinderen leven zich creatief uit 
op kunstendag

MERCHTEM - Moeten er nog kroketten zijn? Die vraag weer-
klonk meermaals op het eetfestijn van FC Cristal Boys & Girls. 
Daar was elk gerecht versgemaakt, dus ook de kroketten. Die 
werden in de kantine met de hand gerold in chapelure voor het 
driedaags eetfestijn. In totaal maakten de vrijwilligers er zo liefst 
achtduizend. (jh)

BUGGENHOUT - Buggenhoutse jongeren van tweeënhalf tot 
twaalf jaar jong mochten zich begeleid gedurende een paar uurtjes 
creatief uitleven op initiatief van de gemeentelijke jeugddienst. Dat 
gebeurde in gemeenschapscentrum De Pit. Achteraf konden ze 
actief genieten van het toneelstuk De sint wordt oud. “We orga-
niseren de kunstendag al enkele jaren”, zegt schepen van Jeugd 
Mieke Van Malderen. “We krijgen telkens vrij veel respons. Muziek 
maken, dansen, schilderen en boetseren ligt bij de jongeren blijk-
baar goed in de markt.” (VRP)

FOTO VRP 
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Staatssecretaris De Bleeker maakt 
leerlingen Technische school bewust 
over consumentenrechten

FOTO INGEZ. 

Ferm Peizegem legt troostplek 
aan

MERCHTEM - Staatssecretaris van Begroting en Consumen-
tenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) werd woensdag-
ochtend 24 november 2021 voor haar Scholentour Consumen-
tenbescherming verwelkomd in de Gemeentelijke Technische en 
Beroepsschool Merchtem (GTSM). De Staatssecretaris gaf gedu-
rende het eerste lesuur interactief les aan de leerlingen van het 
zesde middelbaar. Met de scholentour tracht staatssecretaris De 
Bleeker jongeren aan het denken te zetten over de verschillende 
consumentenrechten. Jonge consumenten slagen er namelijk nog 
te weinig in om hun rechten af te dwingen. Op de foto (vlnr.) 
Schepen Steven Elpers, staatssecretaris Eva De Bleeker, schepen 
Julie Asselman en burgemeester Maarten Mast.  (jh)

PEIZEGEM - Ferm Peizegem heeft in de omgeving van de be-
graafplaats van Peizegem, een troostplek gerealiseerd. Een troost-
plek is een plaats waar mensen mekaar kunnen ontmoeten voor 
een deugddoende babbel of alleen even kunnen bezinnen. “Zeker 
in tijden van corona waarin we vaak op een onvolmaakte manier 
afscheid moesten nemen van onze geliefden, kan zo’n plek troost 
bieden”, zegt schepen van Peizegem Lien Casier. Ferm heeft in heel 
Vlaanderen al meer dan 300 troostplekken aangelegd. (jh)

FOTO JH
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Buggenhoutse bib is ook een ‘maakplaats’

FOTO VRP

BUGGENHOUT - De bib is al lang niet meer uitsluitend de 
plek waar je boeken kan uitlenen. Ook voor doen of maken kan 
je er sinds 25 september terecht. Een deel van de bibruimte in de 
Nieuwstraat werd daartoe vakkundig ingericht als atelier en maak-
plaats. De Vlaamse arbeidsmarkt kampt al jaren met een structu-
reel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen. Zelfs 
in crisistijden raken de vacatures niet ingevuld. Te weinig jongeren 
kiezen voor een technische loopbaan. Het Vlaams STEM-actieplan 
probeert daar wat aan te doen. Maakplaatsen zijn een volgende 
stap. Het Buggenhoutse gemeentebestuur verleent hieraan zijn me-
dewerking. Een maakplaats is een plek waar je je eigen creaties en 
ideeën in de praktijk kan uitwerken. Daartoe zijn alle machines en 
software aanwezig. Zowel voor jong als voor oud. Denk maar aan 
3D-printen, lasersnijden en textiel bedrukken. Info in de bib. (VRP)

Steltenlopers brachten hulde aan hun 
voorzitter en echtgenote voor jubileum

FOTO JH 

PEIZEGEM - Meer dan tachtig steltenlopers kwamen naar Peizegem om hun voorzitter 
Roger Daelemans en diens echtgenote Jeannine Meskens te verrassen met een serenade. 
Roger en Jeannine, die genoten van het optreden, vierden immers hun gouden huwelijks-
verjaardag. Ze besteden al vele jaren een groot deel van hun tijd aan de promotie van de 
Merchtemse Steltenlopers in binnen- en buitenland. ( (jh)

Lijst 1785 wordt opnieuw Lijst van de 
Burgemeester (LVB)
MERCHTEM – De naam ‘Lijst1785’ wordt opnieuw ‘Lijst Van de Burgemeester (LVB)’. 
“Dit was zo ook al het geval tijdens de laatste legislatuur van burgemeester Eddie De 
Block”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Het was door het afscheid van burge-
meester De Block aan de actieve politiek, dat liberalen, socialisten en onafhankelijken op 
zoek moesten naar een nieuwe naam. In de naam Lijst1785 stond voor ons Merchtem, 
met postcode 1785, net als in ons programma, centraal. Toch hebben wij gedurende de 
eerste drie jaar van deze legislatuur gemerkt dat de vlag de lading niet voldoende dekt. 
Dat de Merchtemnaar onze burgemeester en schepenen kent, is duidelijk. Maar de naam 
van de lijst zegt meestal veel minder. Omdat de burgemeester toch deel uitmaakt van 
onze fractie, leek het ons dan ook logisch om terug te keren naar Lijst van de Burgemees-
ter.” Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal de Lijst Van de Burgemeester een 
lijst zijn die zowel open staat voor kandidaten met een lidkaart van Open VLD als voor 
onafhankelijken. “De nieuwe naam impliceert natuurlijk ook dat de zittende burgemeester 
kandidaat zal zijn op deze lijst voor de verkiezingen van 2024 en dat het de ambitie is 
van de Lijst Van de Burgemeester om ook na 2024 de burgemeester van Merchtem te 
leveren”, besluit burgemeester Mast. (jh)
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OPWIJK -  Jong CD&V Opwijk-Mazenzele (JOOP) is het niet eens met de geplande 
afbraak van de Sint-Pauluszaal. Ze legden een rouwkrans neer voor de ingang van de 
zaal die een geschiedenis heeft van ruim 110 jaar. “De meerderheid hield haar belofte 
niet.”

Onlangs vond het  laatste evenement in de zaal plaats: De lesten in Sint-Pol, een ten-
toonstelling samengesteld door ’t Opwijks Archief met documenten, fotomateriaal en 
geluidsfragmenten over de  fuiftempel van weleer. Carnavalisten organiseerden er een 
gelegenheidscafé. “Wij hadden dit afscheid op een andere manier gevierd”, zeggen Jas-
per Baeyens, Natalie De Coninck en Liesbeth Vervloet van JOOP. “Met een fuif het 
klokje rond tot het krieken van de dag zoals vroeger. Maar een afscheid was niet nodig 
geweest. De zaal kon gerenoveerd worden. De meerderheid komt haar verkiezingsbe-
lofte niet na. Ze hadden een nieuwe zaal beloofd. Die komt er niet. Dat ervaren we als 
een kaakslag.”

“In 2014 hebben we geijverd voor het behoud van de Sint-Pauluszaal”, pikt CD&V-frac-
tieleider Jeroen Eenens in, bijgestaan door partijgenote Gwen Meskens. “Het gemeente-
bestuur beloofde een nieuw gebouw op de Fläktsite. Maar dat is buiten het centrum en 
niet zo verkeersveilig met de geplande spoorwegtunnels in de buurt. Uiteindelijk sloot 
het gemeentebestuur een overeenkomst met Nijdrop. 

CD&V-jongeren leggen rouwkrans 
neer aan fuiftempel

FOTO EG 

Heb je ook een 
leuke 

aankondiging of 
een nieuwtje?

Neem contact op 
met 

joris@herpol.be 
en zet zo je nieuws 

in de kijker!

Het jeugdhuis zou dienen als fuifzaal, maar 
dat is onvoldoende. Wat in andere gemeen-
ten kan, kan bij ons blijkbaar niet. Dit waarde-
vol gebouw kon gestript worden en herop-
gebouwd. Maar de beslissing is gevallen, en 
daarom leggen we een rouwkrans neer. Op-
nieuw verdwijnt een waardevol gebouw. De 
zaal en het bijhorende café aan de Proces-
siestraat moeten plaatsmaken voor een par-
king voor de bezoekers aan de eetfestijnen, 
vroeger in de schuur van het GC Hof ten 
Hemelrijk en nu in de gemeentelijke basis-
school De Boot.”  
De Sint-Pauluszaal werd in neogotische stijl 
gebouwd in 1909-1910. In 1950 schonken 
de eigenaars de grond en de zaal aan de 
Vereniging der Parochiale Werken van de 
dekenij Asse. De gemeente restaureerde de 
zaal in 1986. Pas in 2013 werd de gemeente 
eigenaar van de Sint-Pauluszaal. (EG)

Jeroen Eenens, Jasper Baeyens, Liesbeth Vervloet, Gwen Meskens en Natalie De Coninck legden 
een rouwkrans neer.
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

Rubriek: ........................................................ Naam: ................................................................... Tel.: ...................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................

Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33

te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities. 

JOBS 

WINKELBEDIENDE - Slagerij Houman te 
Brussegem zoekt student of flexijobbers M/V 
als winkelbediende voor enkele dagen per 
week. Uren zijn bespreekbaar, Contacteer 
ons: 0475/79.23.15 Jonas.houman@hotmail.
com

POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken 
en strijken, tel. 0476 381 080 

SCHILDEREN / KLUSJES – ik zoek gepensio-
neerde schilder voor schilderen van ramen en 
deuren tel 0473 448 618 – Meise

HOF TER DREEF - is een B&B met 2 gas-
tenkamers te Meise (Eversem) en zoekt een 
flexibele deeltijdse poetshulp (tussen 9 uur 
en 13 uur).  Flexi-job met mogelijkheid tot 
vast contract. Interesse? Bel O496 41 38 68.

DAKWERKER - Ervaren dakwerker gezocht 
voor onmiddellijke indiensttreding, platte en 
schuine daken, zinkwerk, schrijnwerkelemen-
ten kunnen plaatsen, renovaties, plan kunnen 
lezen, in het bezit zijn van een rijbewijs, Ne-
derlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34 
33 95

FIRMA - te Wemmel zoekt Ramenwasser/
Schoorsteenveger, rijbewijs B, Nederlands-
talig/kennis van Frans. Zelfstandig kunnen 
werken. Contact: info@master-cleaner.be of 
0471 27 70 88, Dhr. Gribbe.

TE KOOP ALLERLEI

KERSTKADOOTJES - aan huis geleverd, re-
gio Grimbergen, bruishartjes, massagekaar-
sen of olie 8€, vibrators, glijmiddel, lingerie, 
alles aan aankoop prijzen, koop LOKAAL, 
steun de kleine zelfstandige, , voor meer 
info@funtoys.be, groep op FB Kerstmis-Noël, 
0474 47 23 66

GRAVELBIKE – Voor fietsers die zowel op 
de weg als offroad willen rijden. Staal, carbon, 
aluminium of titanium. Meer info op www.
gravelbike.be

VASTGOED TE KOOP 

DRINGEND GEZOCHT – Te renoveren 
woningen, onmiddellijk voorschot bij com-
promis, snelle akte, tel. 0474 305 519

IK ZOEK – te renoveren woningen/apparte-
menten en/of projectgronden 
tel. 0456 32 66 00 

TE KOOP GEZOCHT - Projectgronden / ap-
partementsgebouwen / woningen. 
0495 44 54 11

ALLERLEI 

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR TOPAZ 
- ‘Supportief palliatief dagcentrum TOPAZ 
in Wemmel zoekt een chauffeur (vrijwilliger) 
om ons gasten van en naar het dagcentrum te 
brengen. Je mag contact opnemen via sofie.
moens@uzbrussel.be, alvast bedankt’

PC-HELP – Last van virussen? Installatie- en 
(te) trage systemen? Optimaliseren, beveili-
ging en onderhoud…. IT-specialist kom aan 
huis uw computerproblemen oplossen. Snel-
le service. GSM 0478 211.835 
Info: www.pck-it.be

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165 

www.johanjanssens.be / Cartoon JOWE
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