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OPWIJK - De man die er 
alles voor over had om op 
de gezegende leeftijd van 
89 jaar zijn (beperkt) rijbe-
wijs te halen, is aan corona 
overleden.

Frans (89) reed ‘miljoenen’ kilometers zonder ongeval, 
maar corona houdt hem van zijn laatste ritjes

Een trotse Frans Vasseur behaalde in februari van vorig jaar zijn beperkt rijbewijs. Voor rij-instructeur Katty 
Van der Borght is het haar oudste leerling ooit.

FOTO EG

In februari van vorig jaar kwam hij in het 
nieuws nadat hij met vlag en wimpel zijn 
beperkt rijbewijs had behaald. Frans Vas-
seur (89) diende zijn proeven voor een 
rijbewijs opnieuw af te leggen nadat hij 
een lichte hersenbloeding had gehad en 
zijn lange herstelperiode achter de rug 
was. “Dat ik niet kon rijden, was moei-
lijk om te accepteren. Ik zat zeventig jaar 
achter het stuur en heb als aardappel-
handelaar miljoenen kilometers gereden 
zonder ooit een ongeval te hebben ge-
had”, liet hij toen optekenen.

Dat rijbewijs moet hij elk jaar opnieuw 
aanvragen. Hij diende onlangs zijn aan-
vraag voor de tweede keer in, maar een 
examen heeft hij niet kunnen afleggen. 
Hij verbleef kortstondig in wzc Heyde-
veld, maar hij kon er niet aarden en keer-
de terug naar huis. Jammer genoeg viel 
hij er van de trap en belandde hij in het 
herstelverblijf van Heydeveld.

Frans keek uit naar zijn vernieuwd rij-
bewijs, waarmee hij zich overdag in een 
straal van 15 kilometer kon verplaatsen, 
maar het heeft niet mogen zijn. Op 15 ja-
nuari overleed hij aan Covid-19. Drama-
tisch detail: zijn beide kinderen Marina en 
Eric konden niet aanwezig zijn op de uit-
vaart. Marina verblijft in Spanje en moest 
bij aankomst in Zaventem een aantal da-
gen in quarantaine, waardoor ze sowie-
so de plechtigheid zou missen en Eric is 
zelf zwaar getroffen door corona. Frans 
woonde op de Vilvoordsesteenweg aan 
de Aveve.(EG)
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Molenstraat 
krijgt nieuw 
fietspad

BUGGENHOUT - Een aannemer is 
bezig aan de vernieuwing en renovatie 
van het fietspad in de Molenstraat in Bug-
genhout, vanaf de grens met Lebbeke tot 
de Kortedreef. Langs beide zijden van de 
weg komen verhoogde enkelrichtings-
fietspaden van anderhalve meter breed, 
in asfalt. ”Ter hoogte van Woon-zorgcen-
trum De Heymeulen zal een fietsover-
steekplaats naar de Driesenweg leiden 
en de fietsers toelaten van daaruit veilig 
richting het centrum van Buggenhout te 
rijden”, zegt Geert Hermans (CD&V), 
schepen van Openbare Werken. “Tus-
sen de Heymeulen en Driesenweg komt 
een dubbelrichtingsfietspad van twee 
meter breed.” De werken zullen enkele 
maanden duren. Tijdelijke verkeerslich-
ten moeten bereikbaarheid en veiligheid 
waarborgen. Doorgaand verkeer, zowel 
naar Lebbeke als naar het centrum van 
Opstal, blijft mogelijk. (VRP)

FOTO VRP
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Grote nieuwe hondenlosloopzone verwelkomt 
honden in Buggenhoutbos

FOTO INGEZ. 

BUGGENHOUT - Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 
richtte in samenwerking met de gemeente Buggenhout een 
hondenlosloopzone in Buggenhoutbos in. Dit is een omheinde 
zone waar honden, steeds onder het waakzame oog van hun 
baasje, in alle veiligheid los kunnen rondlopen en spelen. 
Boswachter Reinhart Cromphout en schepen Geert Hermans 
knipten officieel het lintje door. Vanaf nu is iedereen, met of zon-
der hond, van harte welkom. “Elke gezonde hond kan zich in 
deze twee hectare grote zone dan ook volop uitleven”, zegt 
Reinhart Cromphout. “De hondenlosloopzone bestaat in Bug-
genhoutbos uit een deel open weide en een deel jong bos 
waarin de honden vrij mogen ravotten. Deze twee delen zijn 
apart afgerasterd, maar je kan via een hekje van het ene naar 
het andere deel. 
Op de weide staan enkele zitbanken waar men even kan uit-
rusten. Aan de twee  ingangen zijn sluisjes gebouwd zodat de 
aanwezige honden niet kunnen ontsnappen. Aan deze ingangen 
staat ook een hondenpoeppaal waarin je je hondenpoepzakjes 
kan kwijt kan. 
Deze palen zijn aangekocht door de gemeente Buggenhout 
en worden door hen regelmatig geledigd. De hondenzone is 
geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ horen dan ook te worden op-
geruimd.” (jh)

Info: www.natuurenbos.be/hondenzones. 
Meer informatie over de redenen waarom honden 
aan de leiband moeten in bos en natuur, lees je op 
www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.

Subsidies voor 
‘Brussegem Bos’

BRUSSEGEM - Merchtem haalt 127.802 euro subsidie binnen 
voor ‘Brussegem Bos’. Hiermee zullen twee bossen met bele-
vingselementen worden aangelegd in Brussegem.
“Het project ‘Brussegem Bos’ is geselecteerd als laureaat voor de 
subsidie Toegankelijk groen in de Vlaamse Rand”, vertelt schepen 
van Jeugd Toon Luypaert (CD&V-plus). “We ontvangen 127.802 
euro subsidie. Daarmee kunnen we 80 procent van de totale 
kosten dragen. We hebben samen met regionaal Landschap Bra-
bantse Kouters een sterk dossier ingediend. Begin juli vorig jaar 
organiseerden we een info en participatie-avond waar we veel 
input hebben verzameld om dit project nog beter te maken.”
“Het project bestaat uit twee delen”, vult , burgemeester Maarten 
Mast (Lijst 1785) aan. “Achter de Feestzaal in Brussegem zal er 
een speelbos en een voedselbos worden aangelegd. We voorzien 
daar ook een fijne lus waar joggers hun hartje kunnen ophalen. 
Het pronkstuk moet een uitkijkpost worden over het mooie land-
schap.” Het tweede bos ligt wat verder aan de andere kant van de 
steenweg. “Dit zal voornamelijk ingericht worden als een klassiek 
bos. We creëren hier een nieuwe doorsteek tussen de Romeinse 
baan en de Brusselsesteenweg. Je zal hier kunnen wandelen langs 
een prachtig stukje Brussegem”, besluit burgemeester Mast. De 
aanleg van dit groenproject is voorzien voor eind 2021. (jh)

Tijdens het infomoment deze zomer 
konden inwoners mee denken over 
hoe ‘Brussegem Bos’ er zou moeten 
uitzien.
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MERCHTEM / OPWIJK - De Gemeentelijke Techni-
sche School (GTSM) van Merchtem kreeg vier motoren met 
de steun van VT Motors en Scooters in Opwijk. Eigenaar van 
de zaak Tom Vrijders is ook papa van een leerling van de 
school en helpt zo de leerlingen elektromechanica zodat ze 
kunnen sleutelen aan échte motoren.

Als voorbereiding op de nieuwe leerplannen die op 1 sep-
tember 2021 in voege gaan, werkte leerkracht mechanica 
Luc De Ridder een project uit voor het vierde jaar Elektro-
mechanica. “De leerlingen leren de motoren demonteren, 
ontleden en monteren”, zegt De Ridder. 
“Beschadigde of defecte onderdelen worden hertekend in 
‘Solid Works’ en kunnen via de conventionele machines van 
de school zoals draaibanken en freesmachines nagemaakt 
worden. Al doende maken de leerlingen kennis met de me-
chanismen van de tweetakt- en viertaktmotoren. Ze leren 
het correct gebruik van gereedschappen -een dopsleutel 
is tenslotte geen ringsleutel- en het digitaal documenteren 
van hun handelingen in een stappenplan. Dat is handig als 
de aparte stukken nadien weer gemonteerd moeten worden 
tot één geheel.” De leerlingen leren ook georganiseerd wer-
ken in teamverband, rollen verdelen, verantwoordelijkheid 
opnemen en onderling en naar de leerkracht communiceren 

Leerlingen GTSM sleutelen aan motoren en kennen 
nu het verschil tussen twee- en viertakt

FOTO INGEZ

over de gemaakte vorderingen. “Dit project kan uitgebreid worden 
naar leerlingen van andere studierichtingen binnen GTSM. Immers, 
ook voor de jongens en meisjes die later de stap zetten naar onder-
houdstechnieker, is dit een mooie voorbereiding. Het is een fantastisch 
project op alle fronten, volledig afgestemd enerzijds op de huidige leef-
wereld van de jongeren en op de verwachtingen van de arbeidsmarkt 
die op hen wacht”, weet De Ridder. “Als de leerlingen dan nog de 
transfer maken naar de échte wereld en samen in de garage kruipen 
om te sleutelen aan die Camino (2-takt) of dat Daxke (4-takt), is de 
school helemaal in haar opzet geslaagd.” (jh)
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Rinkeling Brussegem bezorgt 
voedselpakketten aan kansarme gezinnen

Sportveldstraat 
wordt groener

De gemeente Buggenhout vergroent in 
de Sportveldstraat, achter de woningen 
tussen de huisnummers 30 en 64, een 
2.130 m² groot perceel dat aanleunt 
tegen de spoorwegberm. De bewoners 
krijgen inspraak over de invulling ervan.
Het initiatief past in het voornemen 
van het bestuur elk jaar minstens één 
perceel te bebossen en te vergroenen. 
“Het OCMW is eigenaar van het per-
ceel en de pacht kwam vrij, dus die kans 
mochten we niet laten voorbijgaan”, 
zegt schepen van Milieu Geert Hermans 
(CD&V). “Wij kiezen voor de aanplant 
van een mix van boomsoorten als meel-
bes en gele kornoelje. Heesters en strui-
ken ontbreken evenmin en een kruiden-
rijk grasmengsel zal het geheel een frisse 
en gevarieerde aanblik bezorgen.” Het 
project zal zorgen voor een natuurlijke 
buffer tussen de woningen en de spoor-
weg. De realisatie ervan zal niet alleen 
de leefomgeving van de bewoners van 
de Sportveldstraat verhogen, het cen-
trum van de gemeente krijgt bovendien 
een stuk groene oase extra.”
Tot 10 januari konden de bewoners hun 
suggesties kwijt bij de Milieudienst. Be-
doeling is het project nog dit voorjaar 
te realiseren. Van een plantactie met de 
buurt kan ingevolge corona geen sprake 
zijn,” besluit Hermans, “dus schakelen we 
de groendienst in.” (VRP)

FOTO INGEZ. 
BRUSSEGEM - De leerlingen van de Vrije Basisschool ‘De Rinkeling’ 
namen deel aan de actie ‘Shoe-Box’. “Ieder kind kreeg de opdracht om 
thuis met het hele gezin een schoendoos te vullen met voedingswaren 
en drank”, zegt directrice Mia Annaert. “Het gaat om alcoholvrije, niet 
bederfbare producten, gemakkelijk te openen en klaar om te gebruiken. 

De leerlingen werden ook bewust gemaakt van kansarmoede aan de 
hand van filmpjes en spelletjes en beseffen zo  dat één op de vier ge-
zinnen in kansarmoede leeft.” “De geschenkdozen zijn overgemaakt aan 
een centrum in Vilvoorde en worden verdeeld onder kansarme families. 
Er werden ook hartverwarmende boodschappen op kerstkaartjes aan 
toegevoegd. Zo hebben die kansarme mensen alsnog een fijn kerstge-
schenk gekregen.” (jh)

FOTO VRP
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BUGGENHOUT - In het Buggenhoutse Lentepark en zijn direc-
te omgeving wonen 58 meters en peters die het wel en wee van 
het bomenbestand in de grootste woonwijk van Buggenhout met 
bijzondere aandacht volgen. Dit meter- en peterschap maakt deel 
uit van de opwaardering van het openbaar groen en het leefcom-
fort in de wijk. 

Zowel in Lentepark als in de aanliggende straten Warande, Pijn-
aards, Judocus Rogmanstraat, Putbos en Ten Hove worden in totaal 
154 nieuwe bomen aangeplant, nadat in het recente verleden ne-
gentig zieke bomen of exemplaren die een gevaar inhielden, werden 
gerooid. De gemeente koos hoofdzakelijk voor inlandse, bijvrien-
delijke en klimaatbestendige boomsoorten, zoals de lijsterbes. Bijna 
58 meters en peters zullen die bomen in de gaten houden. Johan 
Cardoen, die in Ten Hove woont, is een van de boompeters. “Dat 
extra fris groen gaat de wijk beslist verfraaien”, denkt hij. “Iedereen 
heeft in deze coronatijden het belang van een groene omgeving 
kunnen ervaren.”

Mogelijke problemen melden

Cardoen nam het peterschap op van een boom vlakbij zijn wo-
ning. “Mijn taak? De aanplant koesteren, zodat hij zich in de beste 
omstandigheden kan ontwikkelen. Maar ook de gemeente op de 
hoogte brengen van mogelijke problemen”, zegt Johan. “We willen 
immers dat ‘onze’ boom een duurzame toekomst tegemoet gaat. 
Ondertussen kregen we al de kans onze stem te laten horen bij de 
keuze van de nieuwe exemplaren.”

Schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) onderstreept dat de 
uitvoering van het bomenplan gepaard gaat met het verwijderen 
van 450 m² betonstraatstenen en steenslag om extra plantvakken te 
creëren. Het hemelwater krijgt hierdoor de kans rechtstreeks in de 
ondergrond door te dringen. “We vernieuwen ook het buurtpark-
je tussen Pijnaards en Warande”, zegt Hermans. “Daar planten we 
twee ‘toekomstbomen’ aan, een linde en een beuk. 

Bijna 60 meters en peters houden bomen in het oog

FOTO VRP 
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OPWIJK - Vorige maand vond de eerste vaccinatie plaats in woonzorgcen-
trum De Oase van welzijnsvereniging OPcura. Uit de geleverde flacons kon 
telkens een zesde dosis gehaald worden, zodat 40 extra vaccins beschikbaar 
waren die alle benut waren. De 94-jarige Emiline Veireman kreeg de eer om als 
eerste te worden gevaccineerd.
De Comirnaty-vaccins van Pfizer en BioNtech werden geleverd via het 
HUB-ziekenhuis UZ Brussel in Jette.  In totaal werden er 240 vaccins klaar-
gemaakt. Emiline Veireman kwam als eerste aan de beurt. “Het is tot nu toe 
een bange periode geweest”, sprak ze. “Je bent bang voor de gezondheid van 
je medebewoners, je familieleden en natuurlijk ook voor jezelf. Ik denk dat dit 
vaccin de enige weg terug is naar een normaal bestaan. En wat snakken wij daar 
allemaal naar! Ik ben alvast blij dat wij vandaag de eerste stappen kunnen zetten, 
een dag waar wij allen al lang naar uitgekeken hebben”, aldus Emiline.

Daarna volgde de andere bewoners. “Alle 76 bewoners van het woonzorg-
centrum en kortverblijf waren bereid om zich te laten vaccineren. Ook 104 
medewerkers haalden een vaccin. Slechts 10 medewerkers hebben zich niet 
laten vaccineren. Ook 16 studenten  en 3 stageleerkrachten kregen een spuitje”, 
zegt voorzitter van OPcura Peter Beerens. 
“Aangezien meerdere dosissen dan voorzien uit de flacons konden worden 
gehaald, konden er bijkomende vaccins toegediend worden”, vervolgt hij. “De 
medewerkers huishoudhulp, 21 vrijwilligers van het zorgcentrum en ten slotte

Vaccinatie in wzc De Oase: “Eén procent van 
Opwijk is nu gevaccineerd”
FOTO VRP 

Liefst 96 procent bewoners 
wzc Martinas liet zich vaccineren
MERCHTEM - In woon-zorgcentrum 
Martinas, in de vroegere site Ginder Ale, 
zijn 125 vaccins toegediend. Honderd re-
sidenten lieten zich vaccineren, waardoor 
de vaccinatiegraad daar op 96 procent 
ligt. Er zijn ook 25 vaccins aan medewer-
kers, vrijwilligers en stagiairs zorg toege-
diend. Daar laat meer dan 85 procent 
zich inenten. “De vaccinatie verliep zeer 
vlot”, zegt directeur Geert Hermans. 
“De ganse vaccinatiecampagne gebeurde 
door hoofdverpleegkundige Joke Vanden 
Branden en hoofd bewonerszorg Lynn 
Gosselin. De administratie is in orde ge-
bracht door Annelies Haeck, onze

FOTO INGEZ.

De 94-jarige Emiline Veireman is de eerste Opwijkse die 
een vaccin kreeg.

FOTO EG

KMO-zone in de maak in de Doortstraat

 mensen die vaak in het centrum komen, zoals externe 
dienst- en zorgverleners, 13 huisartsen (!)  uit Opwijk, 
één kinesist, één logopediste, 2 kappers en 4 thuis-
verpleegkundigen. Zo konden heel wat plaatselijke 
zorgverleners veel vroeger dan gepland gevaccineerd 
worden. 

OPWIJK - Op de Fläktsite aan de Doortstraat is een aanvang 
gemaakt met de aanleg van een KMO-zone voor 24 bedrijfsunits. 
Van de 24 eenheden staan er nog negen te koop. Veertien hebben 
al een eigenaar, één unit staat te huur. “Het gaat om een privé-
project”, licht schepen Inez De Coninck toe. “Er komen 72 par-
keerplaatsen, het merendeel aan de voorkant van de site in de 
Doortstraat. Aan de linkerzijde aan de voetweg wordt over heel 
de lengte van de zone een buffer van tien meter breed aangelegd. 

Er komt een stalling voor 29 fietsen. ““De KMO-zone zal ontsloten 
worden langs de Beekveldstraat, waarin de NMBS een tunnel heeft 
gepland. De aanleg is evenwel niet voor morgen, dat beseffen we 
maar al te best. In januari zitten we met de Spoorwegen rond de 
tafel. Hopelijk bieden ze ons een perspectief op korte termijn.” Op 
de site zijn ook de discotheek Flight 90, een fitnesscentrum en de 
gemeentelijke loods gevestigd. (EG)

administratief verantwoordelijke.  We kon-
den ook rekenen op de medewerking van 
enkele trouwe vrijwilligers.” De vaccinatie 
verliep onder leiding van Dr Julie Yap en di-
recteur Geert Hermans. (jh)

FOTO JH
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FOTO INGEZ.
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REGIO - Wat doe je als alleenstaande in deze coronatijden waar-
in je zo weinig mogelijk menselijk contact mag hebben? “Wande-
len”, klinkt het bij drie alleenstaanden die met de MDM-stappers 
een eigen bubbel vormen sinds begin van corona. Ze hopen ook 
andere mensen te inspireren om te wandelen “want dat laadt je 
batterijen op”, klinkt het.

Als je een trio al wandelend hoort schaterlachen in onze regio, 
dan is de kans groot dat je Martine Borremans uit Relegem (Asse), 
Dirk Van Doorslaer uit Ossel (Merchtem) en Marleen Scheers uit 
Strombeek-Bever (Grimbergen) tegenkomt. De drie singles zijn 
gebeten door het wandelvirus en vonden mekaar tijdens corona 
om de MDM-stappers – de eerste letters van hun voornamen – 
op te richten. “Het begon allemaal tijdens de eerste lockdown”, 
zegt Martine Borremans. “Voor corona gingen Dirk Van Door-
slaer en ikzelf als twee oud-collega’s op de provincie wel eens 
wandelen op zondag. Toen we tijdens de lockdown al wat verder 
van onze deur mochten gaan wandelen, spraken we opnieuw af.”

Al gauw kwam er met Marleen Scheers een derde wandel(club)
vriendin bij. “Wij zijn alle drie alleenstaande en zo was er snel een 
bubbel van drie gevormd en gingen we elke zondag op stap”, 
vertelt Dirk Van Doorslaer. “In het begin gingen we op verken-
ning in onze eigen streek. Wij wonen in Relegem, Ossel en Stom-
beek-Bever en trokken rond in de Rand: Brussegem, Merchtem, 
Asse, Relegem, maar ook Zellik, Grimbergen, Dilbeek, Overijse ...”

Inspiratie
Toen de corona-maatregelen vorige zomer werden versoepeld, 
gingen de MDM-stappers verder van huis. “En onze bubbel van 
drie heeft standgehouden”, gaat Martine Borremans verder. “Zo 

verkenden we Waterloo, Geraardsbergen, Buggenhout, Diest, 
Zoutleeuw, Averbode ... We zoeken inspiratie bij de Wandel-
knooppunten, Route You, publicaties van de toeristische dienst 
van de provincies of gemeenten, afgepijlde wandelingen van een 
wandelclub en eigen inspiratie. Altijd – of het nu ver is of dichtbij – 
zijn het verrassend mooie wandelingen. We beseffen niet half hoe 
mooi Vlaanderen is met prachtige landschappen, heuvelachtig of 
vlak, weelderige bossen, verborgen pareltjes en dat allemaal niet 
zo ver van onze deur.”

De MDM-stappers doen ook meer dan alleen maar wandelen. 
“Als de MDM-stappers gaan stappen, is het ook om te klappen en 
een mop te tappen”, lacht Dirk Van Doorslaer, die de chauffeur is 
als er een verre wandeling wordt gedaan. “Wij bubbelen er op los 
met ons drieën, over alledaagse dingen, wat ons bezighoudt, we 
wisselen ervaringen uit, zeggen ons gedacht over de coronacrisis, 
over de politiek en over allerlei levensvragen. Het leukst van al zijn 
de moppen die we elkaar vertellen, van de scheurkalender, van 
internet, of uit het leven gegrepen.”

Psychiater 
Al stappend giert het trio het dan naar eigen zeggen uit van het 
lachen. “Je kan je niet voorstellen hoe bevrijdend het werkt om 
je schaterlach in de natuur vrij te laten”, beaamt Marleen Scheers. 
“En met die schaterlach komen ook alle negatieve gedachten en 
gevoelens vrij. Wandelen werkt verslavend. Je geeft je blik de vrije 
ruimte en met je blik gaan je gedachten mee en worden de bat-
terijen weer opgeladen. Je kan weer voort voor een week. Een 
sessie bij de psychiater uitgespaard. Elke keer na de wandeling 
zeggen we tegen mekaar: ‘alweer een mooie wandeling, dat pak-
ken ze ons niet meer af ’.” (jh)

MDM-stappers ontdekken mooiste plekjes in de regio 
(en daarbuiten)
Drie alleenstaanden vinden troost in eigen wandelbubbel: “Het werkt verslavend”FOTO JH

De MDM-stappers vlnr.: Martine Borremans, Dirk Van Doorslaer en Marleen Scheers. 

FOTO INGEZ.

Curs_merchtem_4_02.indd   10Curs_merchtem_4_02.indd   10 25/01/2021   09:0325/01/2021   09:03



11

FOTO JH
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PEIZEGEM - Drie onthaalmoeders uit Peizegem (Merchtem) 
zijn dringend op zoek naar een nieuwe locatie. De huur van hun 
stek aan de Nieuwbaan 68 loopt binnen enkele maanden af. Als 
ze tegen dan geen nieuwe plek vinden, staan ze met hun 23 ont-
haalkindjes op straat. Hun zoektocht is door de regelgeving niet 
eenvoudig.

Cirke De Petter (26) uit Lebbeke zorgt samen met haar zus Fake 
De Petter (29) uit Opwijk en tante Sabrina Verhasselt (50) uit 
Buggenhout voor 23 kindjes in een huurhuis in Peizegem. “Maar 
tegen 30 april moeten we het huis verlaten”, zegt De Petter. “De 
eigenares van het pand heeft besloten om er zelf in te wonen. 
En dus moeten we op zoek naar een nieuwe plek. De gemeente 
kan ons voorlopig niet helpen. De zoektocht is niet eenvoudig, 
want het huis moet aan strenge regels voldoen van Kind en Ge-
zin. Onder andere moet er drie vierkante meter speelruimte zijn 
voor elk kind, hebben we drie slaapkamers nodig, de zolder niet 
meegeteld, moet er genoeg licht binnenvallen en is een open trap 
uit den boze.”

De onthaalmoeders doorzoeken alle dagen immo-websites voor 
een huurhuis in de omgeving van Merchtem, Peizegem , Opwijk , 

Londerzeel, maar totnogtoe zonder resultaat. “Als we echt niets 
vinden, dan staan we op straat”, zucht Cirke. “Er is al weinig kin-
deropvang en voor de ouders van de 23 kindjes is het dan ook 
heel moeilijk om elders een opvang te vinden. En wij zouden ook 
geen inkomen meer hebben. Daarom doen we nog een dringen-
de oproep via de media.”  (jh)

Wie de onthaalmoeders en kindjes wil helpen, kan 
bellen op het nummer 0498/47 25 86.

Peizegemse onthaalmoeders wanhopig op 
zoek naar nieuwe locatie: 
“Anders 23 kindjes op straat”

FOTO INGEZ. 
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Maalderij Meskens wordt woonproject van 
1,3 hectare “met de modernste technieken”
MERCHTEM - De site van Maalderij Meskens in de Stati-
onsstraat wordt omgevormd tot een woonproject met 54 ap-
partementen en veertien woningen. Projectontwikkelaar Luc 
Thollebeek diende daarvoor een aanvraag voor een omgevings-
vergunning in.

De Maalderij Meskens stopte haar activiteiten op 2 juli 2016 na 
146 jaar economische activiteit. Sindsdien is de site verlaten. In 
1870 bouwde de familie Sergoyne in de Stationsstraat een molen 
met houtzagerij. In 1937 nam de familie Meskens het bedrijf over, 
dat tot de stopzetting in 2016 in handen van de familie bleef. 

Boeren kwamen er destijds om hun graangewassen te laten malen 
tot bloem of veevoeder. Later werd de maalderij ook een handel 
in granen, veevoeders, meststoffen en land- en tuinbouwproduc-
ten. De laatste uitbater, Albert Meskens heeft wel twee zonen, 
maar het familiebedrijf werd niet verder gezet. Hij ging samen met 
drie andere eigenaars van aaneenliggende percelen kijken naar 
een herbestemming van de site. Die omvat naast de oude mo-
lenaarswoning, de toren van de maalderij, ook een woonhuis en 
verschillende loodsen en opslagplaatsen. De verlaten gebouwen 
zijn inmiddels in slechte staat.
“En de vier eigenaars besloten om de site te laten ontwikkelen 
voor woongelegenheden”, zegt projectontwikkelaar Luc Tholle-
beek. “Het gaat om een perceel van 1,3 hectare. Er wordt in fases een 

verkaveling gerealiseerd. Er worden straten getrokken en er ko-
men doorsteken voor zwakke weggebruikers.  De grote toren 
van zo’n 25 meter hoog, zeven meter breed en zeventien me-
ter lang, zal worden afgebroken, maar wordt in zijn huidige vorm 
weer opgebouwd. Ook de andere gebouwen en loodsen maken 
plaats voor nieuwbouw.” Het project krijgt meteen ook een goe-
de verbinding met het openbaar vervoer. “Zo komt er aan de 
zijde van de Oudstrijdersstraat een stopplaats voor De Lijn, die 
er een soort ‘terminus’ zal zijn”, gaat Thollebeek verder. “Dat is 
belangrijk voor pendelaars die zo een aansluiting hebben met de 
treinverbindingen aan het station iets verderop. Een deel van de 
site wordt ook openbaar domein. Naast de 54 appartementen 
en veertien woningen, komt er een ondergrondse parking met 
66 parkeerplaatsen voor de bewoners. Er is ook plaats voor een 
commerciële ruimte op het gelijkvloers van de nieuwe toren.”
De projectontwikkelaar hoopt binnenkort alle vergunningen bin-
nen te hebben. “We hopen in het najaar 2021 te kunnen beginnen 
afbreken”, gaat hij verder. “De opbouw en realisatie van het pro-
ject zal duren tot midden 2024. We gaan wel de modernste tech-
nieken gebruiken en zeer duurzaam bouwen waarbij afbraakma-
teriaal ter plaatse wordt vermaald. Er komen ook zonnepanelen.”

De site van de Maalderij Meskens is niet beschermd als monu-
ment. Merchtem heeft voor deze omgeving een tiental jaar gele-
den al een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) opgesteld waarin de 
gemeente aangeeft dat het vooral binnengebieden, zoals de site 
Meskens, in de bebouwde kom wil aansnijden voor bewoning. Be-
doeling is dat zo de open ruimten buiten de dorpskernen zo veel 
mogelijk gevrijwaard blijven van bebouwing. (jh)

FOTO JH

Luc Thollebeek: “De toren wordt afgebroken en in huidige vorm weer 
heropgebouwd.

FOTO INGEZ.
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Wielerklassieker Brussel-Opwijk geschrapt: 
“De gezondheid van de mensen primeert”
OPWIJK - Na het carnaval is de wielerklassieker Brussel-Opwijk het tweede groot eve-
nement in Opwijk dat dit jaar niet zal doorgaan wegens Covid-19. Na een digitale ver-
gadering tussen de organisatoren en een afvaardiging van het Opwijkse en het Brusselse 
gemeentebestuur werd de handdoek in de ring gegooid.

De internationale wedstrijd voor beloften en de vrouwenwedstrijd als afwachtingskoers 
had moeten plaatsvinden op zondag 28 februari. “We waren er klaar voor”, zeggen me-
deorganisatoren Igor VandenBerghe en Willy Van Mol, de voorzitter van de plaatselijke 
adviescommissie sport. “Maar op de valreep komen we te weten dat de Veiligheidsraad de 
coronamaatregelen heeft verlengd tot 1 maart. En dan valt er niet meer te onderhandelen.”

“Het voornaamste obstakel is het samenscholingsverbod. De helft van de deelnemers 
komt uit Nederland. De jongste twee jaar was de winnaar een Nederlander. Onze wed-
strijd is bestemd voor de beloften u23. 

Dat zijn amateurs en dus, als je wil,  
vergelijkbaar met het provinciaal 
voetbal dat in hetzelfde schuitje zit, en 
allicht ook zal moeten afhaken.”

“Willy en ik hebben bergen werk ge-
zet, maar uiteindelijk is het maar een 
koers en staan wij daar niet boven”, 
zegt Vandenberghe, die zelf kortston-
dig beroepsrenner is geweest. “De 
gezondheid van de mensen primeert, 
maar het is wel jammer dat de jonge 
renners geen kans krijgen om zich te 
ontwikkelen.”

Het gemeentebestuur van Opwijk 
vroeg de organisatoren om de be-
volking volgende maand in te lichten 
over de afgelasting van de wedstrijd. 
Willy Van Mol: “Dat zullen we zeker 
doen. Het merk ‘Brussel-Opwijk’ wil-
len we in de belangstelling houden. 
We geven weldra een folder uit om 
onze sponsors te bedanken. We wil-
den net uitpakken met een nieuw 
logo. Vanaf volgend jaar voorzien we 
een nieuw ontwerp van aanplakbrief.”

Brusssel-Opwijk werd eerder al twee 
keer afgelast, maar dan door de bar-
re weersomstandigheden in 1986 en 
2003. Er zijn al 68 edities gereden. 
(EG)

Woordvoerder Willy Van Mol gooit voor 
deze Brussel-Opwijk de handdoek in 
de ring.

FOTO  EG
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Opwijk gaat in zee met 
erkend asiel uit Lennik

“We worden nog wat diervriendelijker”, aldus schepen Inez De Co-
ninck, hier op een beeld met minister Ben Weyts, bij een bezoek aan 
de gemeente.

OPWIJK - De gemeente Opwijk gaat samenwerken met het 
erkend asiel ‘Ark van Pollare’ in Lennik om loslopende honden 
waarvan de eigenaar onbekend is, op te halen. Eerder werd be-
kendgemaakt dat voor het bergen van dode dieren zou worden 
samengewerkt met Rendac uit Denderleeuw. 
Tot 31 december 2020 deed de gemeente een beroep op de 
Brusselse vzw Savu voor beide opdrachten.
“We verbraken het contract met Savu omdat de vzw niet trans-
parant werkt, niet goedkoop is en over  geen eigen asiel beschikt”, 
licht schepen van Dierenwelzijn en toekomstig burgemeester Inez 
De Coninck (N-A) toe.
De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2021. “Voor de 
verloren gelopen dieren op openbaar domein, waarvan de ei-
genaar onbekend is, rekenen we voortaan op de Ark van Pollare 
in Lennik, die maximaal 242 euro per dier vraagt om te worden 
opgehaald en opgevangen. Mocht de identiteit van de eigenaar 
van het dier alsnog bekend raken, dan worden de kosten verhaald 
op de eigenaar. “Met de  samenwerking met een erkend asiel 
staan we een stapje verder als diervriendelijke gemeente.”, besluit 
de schepen. (EG)

150 zonnepanelen op twee 
gemeentelijke gebouwen

BRUSSEGEM / PEIZEGEM - De gemeente Merchtem 
stelt de daken van de gemeentelijke basisschool Ten Bos in Pei-
zegem en de gemeenschapslokalen in Brussegem ter beschikking 
aan Denderstroom om er 150 zonnepanelen op te plaatsen. Dat 
gebeurt met geld van lokale burgers, die mee van de opbrengst 
genieten.

Denderstroom zal de zonne-installaties plaatsen en gedurende 20 
jaar onderhouden. “De zonnepanelen zullen een belangrijk deel 
van de stroombehoefte dekken en dit tegen een prijs die lager 
is dan de huidige elektriciteitsprijs”, zegt burgemeester Maarten 
Mast (Lijst 1785). “Bovendien worden de installaties na deze pe-
riode gratis eigendom van de gemeente. Denderstroom zal het 
investeringsbedrag in de eerste plaats ophalen bij de inwoners 
van de gemeente die mede-eigenaar van de installatie worden en 
een dividend ontvangen.”

Denderstroom voorziet meer dan 150 zonnepanelen op beide 
gebouwen. “Samen hebben de installaties een vermogen van 60 
kWp, die jaarlijks zo’n 55.000 kWh elektriciteit genereren”, vertelt 
Mast. 

FOTO INGEZ. 

FOTO EG

“Dit is een belangrijk deel van het totale 
elektriciteitsverbruik van beide gebou-
wen en het equivalent van bijna 20 Mer-
chtemse gezinnen. De gemeente Merch-
tem zal besparen op zijn stroomfactuur, 
de coöperanten ontvangen waarschijnlijk 
een mooi dividend en ook het klimaat 
zal er wel bij varen. Eén aandeel kost 
250 euro, elke persoon mag er maximaal 
20 kopen. De winst die de coöperatie 
maakt met de zonne-projecten, wordt 
via een dividend uitbetaald aan de coö-
peranten.” (jh)

Curs_merchtem_4_02.indd   18Curs_merchtem_4_02.indd   18 25/01/2021   09:0325/01/2021   09:03



19

Curs_merchtem_4_02.indd   19Curs_merchtem_4_02.indd   19 25/01/2021   09:0325/01/2021   09:03



20

Plaats hier uw reclame:
• Londerzeel/Meise/Kapelle: € 60
• Grimbergen/Eppegem/Zemst: € 45
• Merchtem/Opwijk/Buggenhout: € 60
• Wemmel: € 30
• In de 4 regio’s: € 160
(bedrijvig 53 op 40 mm, prijs per maand, excl. 21% BTW)

Dichtbundel toont hoe Lisa samen met haar poëzie in 
drie jaar tijd evolueerde
Lisa (17) brengt met ‘Lieveheersbeestje’ eerste dichtbundel uit
MERCHTEM - ‘Lieveheersbeestje’. Dat is de titel van de eer-
ste gedichtenbundel van Lisa Heyvaert (17) uit Merchtem. Haar 
debuut is een verzameling van gedichten die ze schreef tussen 
september 2017 en juli 2020, in chronologische volgorde. “De 
bundel geeft inkijk in het vat vol tegenstellingen dat mijn hoofd 
moet voorstellen, mijn poëzie is in die drie jaar ook enorm ge-
evolueerd”, zegt Lisa.

Toen ze tien was, schreef Lisa Heyvaert al korte verhaaltjes en 
gedichtjes. “Het was toen we in het zesde leerjaar een kleine 
cursus rond poëzie kregen dat ik dacht: ‘Gedichten schrijven kan 
toch niet zo moeilijk zijn?”, zegt de studente Latijn-Wiskunde 
van Sint-Donatus Merchtem. “Ik moet maar gewoon woorden 
zoeken die rijmen en ze zo’n beetje mooi bij elkaar zetten. Dat 
dacht ik toen. Maar mijn prestaties tijdens die cursus getuigden 
niet meteen van veel talent. Het belangrijkste was wel dat ik 
tenminste vertrokken was. Daarna merkte ik dat mijn voorkeur 
uitging naar poëzie – eerder dan naar verhalen – en vanaf dat 
moment begon mijn schrijfstijl enorm te evolueren.”

Schriftjes
Vanaf het derde middelbaar begon Lisa de gedichten op te 
schrijven in schriftjes. 

En die bewaarde ze drie jaar lang in haar schrijversdagboek. Haar 
droom was om een boek uit brengen. “Ik had niet verwacht dat 
ik dat al zo snel voor elkaar zou krijgen”, gaat Lisa verder. “De 
titel van de dichtbundel is ‘Lieveheersbeestje’, simpelweg omdat 
het eerste gedicht zo heet. Ik kon niet veel beters bedenken 
dan een naam die meteen aanzet geeft tot de inhoud, een voor-
proefje dat onbetwistbaar gerelateerd is aan de boodschap die 
de bundel probeert mee te geven.”

“Dat brengt me bij de reden waarom het eerste gedicht ‘Lieve-
heersbeestje’ heet. Toen ik het schreef, ging het over de nietig- 
en kleinheid van de mens. Later werd het een metafoor voor 
hoe klein ik zelf nog was in mijn denken, ten opzichte van mijn 
visie op de wereld tegen het einde van de bundel.”

“Wat je in deze bundel zult lezen, is een verhaal dat begint bij 
een droevig, klein lieveheersbeestje en eindigt bij een dankbare, 
hoopvolle vlinder. De reis die het beestje doormaakt, is meteen 
ook de mijne, want tegelijkertijd met mezelf is ook mijn poëzie 
geëvolueerd.”

-lees verder blz. 21-

FOTO INGEZ. 

Lisa Heyvaert (17) droomt al van een vervolg op haar eerste dicht-
bundel ‘Lieveheersbeestje’.
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Tegenstellingen
Haar gedichten zijn ook doorspekt met tegenstellingen. “Die zijn er overal om ons 
heen: zwart en wit, goed en kwaad, dag en nacht, jong en oud. In de bundel vind je 
ze allemaal, van de meest treurige, grijze regenbui tot de eerste zonnestraal op een 
mooie ochtend”, vertelt Heyvaert, die ook vioolles en Woord aan de kunstenacademie 
August De Boeck volgt. Ze droomt al van een vervolgbundel en binnenkort lonken 
ook de hogere studies. 
“Ik heb een lange tijd overwogen om psychologie te gaan studeren, maar tegenwoor-
dig lijkt Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels de eerste keuze voor mij”, legt de 
Merchtemse uit. “Hoe wij in elkaar zitten, vind ik nog altijd uitermate interessant, maar 
ik zie mezelf misschien toch meer doorgroeien in een talenrichting. Gelukkig heb ik nog 
even tijd om te beslissen.” (jh)
INFO - De bundel is te verkrijgen via de auteur ( lisa.heyvaert@telenet.be ), in Stan-
daard Boekhandel en bij uitgeverij Het Punt ( https://uitgeverijhetpunt.be/book-author/
lisa-heyvaert/ ).

Fikse subsidie voor renovatie 
beschermde vleugel basisschool Opstal
OPSTAL - De Vlaamse overheid betaalt 734.853 euro subsidie voor de restauratie 
van de beschermde vleugel van Vrije Basisschool Opstal. Omdat die restauratie zich 
opdrong, verhuisden de leerlingen vorig schooljaar al naar containerklassen op de site 
Patattemolen.
“Prioritair is het herstel van de houten dakstructuur en de zoldervloer”, zegt minister 
van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “Maar de volledig beschermde 
schoolvleugel wordt gerestaureerd, zowel binnen als buiten. In de plaats van asbest-
houdende leien komen er keramische pannen op het dak. Ook de goten worden 
vernieuwd, naar het oorspronkelijke model.”
De bakstenen gevels krijgen nieuw voegwerk en de bak- en natuurstenen worden 
plaatselijk hersteld. De ramen krijgen een dubbele beglazing. Het interieur wordt her-
steld en opgefrist. De te lage maar waardevolle borstwering van de trappen, wordt 
voor de veiligheid uitgerust met een balustrade.
“Het langgerekte schoolgebouw met zijn brede ramen is een representatief voorbeeld 
van een dorpsschool uit het begin van de 20ste eeuw”, zegt de minister nog. “Voor 
deze site werd een beheersplan opgesteld voor een periode van twintig jaar. Tijdens 
die periode zijn er twee nieuwe gebouwen gepland en een nieuw administratief ge-
bouw bij de ingang tot de site”, geeft hij nog mee. (VRP)

Bewoners van WZC Ter Stelten kregen 
vaccin en stellen het goed
MERCHTEM - De 107 bewoners van 
woon-zorgcentrum Ter Stelten zijn gevacci-
neerd en stellen het goed. 24 medewerkers 
en de coördinerend raadgevend arts werden 
ook al gevaccineerd. “We willen onze mede-
werkers van het woon-zorgcentrum extra in 
de bloemetjes zetten en bedanken voor hun 
onvermoeibare inzet van de voorbije maan-
den”, zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst 
1785). “Zo zetten we in Merchtem onze eer-
ste stap naar een ‘normaal leven’.” (jh) FOTO INGEZ.
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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. 
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JOBS 

GEMOTIVEERDE JOBSTUDENTEN (m/v/x) 
– gezocht bij Vaste-plantenkwekerij Jan Spruyt, 
Mostenveld 30, Buggenhout. Ben je in juli of 
augustus een hele maand vrij en heb je groe-
ne vingers? Mail dan naar mark@vasteplant.be 
(minimumleeftijd voor vakantiewerk is 15 jaar)

FLEXIJOBS - Slagerij Houman te Brussegem 
is op zoek naar Flexijobs, Winkelmedewerker 
M/V slager/afwasser, Contact: jonas.houman@
hotmail.com

TE KOOP ALLERLEI

DIVERSE FITNESSTOESTELLEN – oa Spinner, 
als nieuw, 3 koersfietsen met campac/nolo en 
schram red bellen 0477 251 131 

HOUTKACHEL – in goede staat, merk Saey, 
prijs overeen te komen tel. 0496 941 685 

UITKLAPBARE RELAXZETEL – te koop tel. 
0474 261 035 

EETPLAATS – uitzicht in steen, kleur cream, 
ronde tafel, vitrinekast, dressoir, staander met 
ronde vaas, prijs 900 euro gsm 0473 557 224 

VASTGOED  

DRINGEND GEZOCHT – Vastgoed te koop, 
te renoveren woning rechtstreeks van eige-
naar, tel. 0474 305 519 

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

TE KOOP GEVRAAGD - Rustig gelegen wo-
ning of grond - regio Londerzeel. (mag bouw-
vallig zijn) Tel: 0475 25 53 47

TE HUUR 

GRIMBERGEN – Woonhuis, tuin, terras, living, 
OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS - Kerk-
straat 6 Londerzeel (nabij kerk). €65/maand. 
Info: 0475 25 53 47

VAKANTIE TE HUUR 

NIEUWPOORT - Appartement 2slpks (4-6 
pers)zicht op zee en duinen. Wifi – alle com-
fort NU KORTING op niet verhuurde perio-
des in 2021 -10%  zie 
www.nieuwpoort-verhuur.be  
Tel. 0477 66 34 18

ALLERLEI 

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

PC-HELP – Last van virussen? Installatie- en 
(te) trage systemen? Optimaliseren, bevei-
liging en onderhoud…. IT-specialist kom 
aan huis uw computerproblemen oplos-
sen. Snelle service. GSM 0478 211.835 Info: 
www.pck-it.be

GRAVELBIKE – Niner staal/carbon/alumini-
um. J.Guillem titanium. Meer info op www.
gravelbike.be

LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken 
van huizen, appartementen, kelders, zolders, 
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 – 
0474 80 44 45

AANKOOP / GEZOCHT – Motorfietsen, 
bromfietsen, oude koersfietsen, voor uitoe-
fening hobby, staat onbelangrijk, gsm 0486 
998 400 
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