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BUGGENHOUT – Jaarlijks trekken een 1500-tal Buggenhou-
tenaren langs de deuren om een bijdrage te vragen voor de Vas-
tenvoettocht, een benefiettocht uitgaat van een team van afge-
vaardigden uit de Buggenhoutse scholen. 
 Corona maakte het even spannend maar uiteindelijk is de 47ste 
Vastenvoettocht uitgegroeid tot een succesvolle editie. “Te dan-
ken”, klinkt het aan de creativiteit en de inzet van een groep toe-
gewijde medewerkers en van de Buggenhoutse scholen. Uiter-
aard ook aan de enthousiaste reactie van heel veel wandelaars. 
Die konden kiezen tussen drie afstanden en hun wandelschoenen 
aantrekken wanneer het hen het best uitkwam. “De feestelijke 
sfeer van de traditionele vastenvoettochten was natuurlijk moeilijk 
te evenaren”, zegt Luc Van Driessen, “maar de deelnemers heb-
ben er toch volop van genoten. De totale opbrengst bedraagt 
meer dan 15.600 euro: bijzonder bemoedigend en nog maar eens 
het bewijst dat Buggenhout een warme gemeenschap is.
De Vastenvoettocht zag 47 jaar geleden het licht om vooral de 
jonge mensen bewust te maken van de schrijnende onrechtvaar-
digheid van de leefomstandigheden van de overgrote meerder-
heid van onze medemensen in het Zuiden. De opbrengst van 
de actie van dit jaar wordt verdeeld over vijftien projecten in het 
Zuiden: 8 in Afrika, 3 in Azië en 4 in Latijns-Amerika. Vele stap-
pers stuurden foto’s door. Die zijn nu weergegeven op de website: 
www.vastenvoettochtbuggenhout.be.

47ste editie Buggenhoutse Vastenvoettocht meer 
dan geslaagd

FOTO IF 

Dat Buggenhout een warme gemeenschap op de been kan brengen, 
bewijst de Vastenvoettocht al 47 jaar.
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Portemonnees uit gerecycleerde 
fietsbinnenbanden

FOTO INGEZ. 
BUGGENHOUT - Minionderne-
ming Atelier Portemonnee uit het 
Sint-Vincentius College Buggenhout 
bestaat uit negen gedreven leerlingen 
en één gemotiveerde leerkracht. Onder 
toezicht van Vlajo leiden zij een ‘’echt’’ 
bedrijfje, om zo de knepen van het on-
dernemersvak onder de knie te krijgen.

Dit jaar kozen ze ervoor portemon-
nees te maken uit gerecycleerde bin-
nenbanden. “De productie gebeurt 
met oog voor de kwetsbaren in onze 
samenleving”, klinkt het. “Daarom be-
steden we de productie uit aan het 
maatwerkbedrijf Spoor 2. We mogen 
ons dus terecht een ‘’ethisch” bedrijf 
noemen. Op onze website https://www.
atelierportemonnee.com kan je meer 
lezen over ons project, je kan er ons 
promofilmpje bekijken en last but not 
least een bestelling plaatsen.” Atelier 
Portemonnee kandideerde recent voor 
de Vlaamse finale Dé Mini 2021, geor-
ganiseerd door Vlajo. De jury herkende 
in onze projectvoorstelling voldoende 
potentieel om deel uit te maken van de 
twintig geselecteerde teams die in de 
finale mogen aantreden. (VRP)

Lammetjes 
gestolen uit 
weides
OPWIJK / ASSE - Uit een weide 
in Opwijk aan de Broevink en in Asse 
aan de Hoogpoort  werden op 13 april 
in totaal vijf lammetjes gestolen. Politie-
zone AMOW roept schapeneigenaars 
dan ook op om waakzaam te zijn na 
een eerdere gelijkaardige diefstal in 
Denderwindeke in Ninove. Of er een 
verband is met het offerfeest van de ra-
madan, is vooralsnog niet duidelijk, de 
politie onderzoekt de zaak. (jh)
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BUGGENHOUT - OVAM startte begin april met de sloop 
van de Alvatsite op de Oude Briel in Buggenhout Nadat vatenrei-
niger Alvat NV in 1995 in faling ging, raakte het zwaar vervuilde 
terrein in verval. Pogingen van de curator om de terreinen te 
verkopen en opnieuw te laten ontwikkelen, mislukten. Nadat de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in 2019 de site voor 
één symbolische euro kon verwerven, wordt nu enkele versnellin-
gen hoger geschakeld: begin april begonnen de asbestverwijdering 
en de sloop van de schouw van de verbrandingsoven.

Na de zomer volgen de bodemonderzoeken. Binnen enkele jaren 
zal het 4,6 ha grote terrein als het ware gerecycleerd zijn en kan 
het een nieuwe functie krijgen.
Alvat is een van de ‘blackfields’ (samen goed voor 59 ha) die de 
OVAM de voorbije jaren, verspreid over heel Vlaanderen, kon ver-
werven voor een symbolische euro. “Zo vermijden we een stand-
still op dergelijke sites en benutten we onze ruimte optimaal”, 
zegt OVAM -woordvoerder Jan Verheyen.

Het gemeentebestuur apprecieert de OVAM-aanpak. “Wij kun-
nen met het oog op de toekomst een ruimtelijk uitvoeringspan 
(RUP) opmaken”, zegt schepen van Milieu Geert Hermans. “De 
site lijkt ons uitermate geschikt voor een combinatie van wonen 
en kmo’s.” OVAM overlegt met Natuurpunt de zone tot de alge-
hele sanering als natuurgebied uit te bouwen. (VRP)

OVAM saneert zwaar vervuilde site 
Buggenhout-Briel  

FOTO INGEZ. 
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GRIMBERGEN / NEW YORK - Grimbergenaar, schrijver 
en (theater)regisseur Vincent Van der Velde (31) vertrok in 2015 
naar New York om zijn droom waar te maken. Hij is nu afgestu-
deerd aan de prestigieuze The Stella Adler Studio of Acting New 
York. Het zijn er heel weinig die hierin lukken. Hij gaat nu zijn 
tweede kortfilm ‘Fix’ produceren.

Met duizend waren ze voor hun eerste auditie in 2016 voor een 
acteursopleiding aan het conservatorium van The Stella Adler 
Studio of Acting in New York. Slechts 32 werden er toegelaten. 
Onder hen was Vincent Van der Velde uit Grimbergen. En hij is 
er nu afgestudeerd. “Een levensdroom gaat in vervulling”, zegt hij. 
“Tot mijn zeventiende situeerde mijn sociaal leven zich in Grim-
bergen en omgeving: ik voetbalde, was actief bij de scouts en in 
jeugdhuis Mamoet, haalde een bachelordiploma Economie aan 
het HUB en vond in het verlengde daarvan werk. Maar toen ik 
Romeo speelde in de laatstejaarsvoorstelling ‘Romeo & Julia’ in 
Jan van Ruusbroec (2007) en de antagonist in de ‘Sterrendief ’ 
(2012) in een studentenproductie aan de HUB/KUL in Brussel, 
kriebelde het en uiteindelijk besloot ik om me in het artistieke 
te werpen. Niet evident, je hebt geen jobzekerheid, maar ik ben 
ervoor gegaan.”

Betrokken
Na een opleiding in Antwerpen, ging hij naar New York. “De liefde 
voor acteerwerk en The Big Apple trokken me enorm aan”, gaat 
Vincent verder. “Na mijn opleiding aan The Stella Adler Studio of 
Acting heb ik in tussentijd een mooi netwerk opgebouwd. Ik heb 
aan verschillende producties meegewerkt, zowel op de planken 
als op de set. Ik heb mezelf ontdekt als schrijver en (theater)regis-
seur, ik heb de kans gehad om met kansarme jongeren te werken 
en theaterstukken naar scholen en gevangenissen te brengen. Ik 
vind dat je als artiest niet anders kan dan betrokken te zijn in 
je gemeenschap, waar je je ook bevindt. Sociale werking, in mijn 
geval vooral met kinderen, is een onderdeel van mijn identiteit en 
dat hoop ik te blijven doen zolang ik kan.”

Covid-19 heeft natuurlijk heel wat plannen van Vincent in de war 
gebracht. “Ik ben mijn job kwijtgeraakt en zag een heel theater-
seizoen bij een fantastisch gezelschap in het water vallen”, vertelt 
Van der Velde. “Maar artiesten zouden geen artiesten zijn als ze 
niet creatief en flexibel zijn. Er is altijd een weg. Kijk maar naar 
de Black Lives Matter protesten vorige zomer. Daar leefde toen 
echt een positief verhaal. Het is een fantastische ervaring geweest 
om daar deel van uit te maken. De echte New Yorkers troepen 
samen en verbroederen net wanneer het echt moeilijk wordt.”

Kortfilm 
Ondertussen is Vincent gevaccineerd en combineert hij twee 
halftijdse jobs. “En ik werk aan mijn tweede kortfilm ‘Fix’”, klinkt 
het. “Ik co-produceer de film en zal er zelf één van de hoofdrollen 
in spelen. Fix gaat over foute liefde. Ofwel heb je het zelf ooit 
meegemaakt, of ken je iemand die je eruit hebt moeten helpen. 
Het is een verhaal over wederzijdse afhankelijkheid. Of hoe we 
telkens op zoek gaan naar iemand om ons te fixen in plaats van 
aan onszelf te werken. Fix is een internationaal project -Australië, 
Marokko, België, de V.S.- bestaande uit een gerenommeerd team, 
met de nadruk op inclusie.”

Fondsen
De film zit nu in pre-productie, maar op 20 april begint Vincent 
met zijn crew te draaien in Brooklyn. “We zijn nog volop fond-
sen aan het werven om van dit project een echte kanshebber te 
maken op het internationale festivalcircuit. Tijdens een coronajaar 
met, voor ons, hevig financieel onweer is dit zeker geen sinecure. 
We willen tonen dat we er nog staan. Deze film dient als een 
referentiewerk en als springplank naar mijn volgende project. Ik 
heb door Covid-19 mijn familie al anderhalf jaar niet meer gezien, 
maar hun onvoorwaardelijke steun, liefde en trots zijn mijn rots 
in de branding.” 
Vincent is wel van plan om voorlopig in New York te blijven, om 
zijn carrière er verder uit te bouwen. “Maar mijn huidig visum 
verloopt in november en het zal geen sinecure worden om een 
nieuw te bekomen. Ze lopen er hier niet bepaald mee te zwaaien. 
We zullen dan wel zien waar ik beland. Ik ben hier wel herboren, 
zowel als mens als artiest”, besluit de gedreven Grimbergenaar. 
(jh)

Vincent Van der Velde realiseert zijn artistieke droom 
in The Big Apple
Grimbergenaar Vincent (31) maakt tweede kortfilm Fix in New York

FOTO INGEZ. 

Vincent Van der Velde warmt zich 
al op voor z’n volgende project in 
New York.
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Studie fietstunnel Leirekensrou-
te/N47 aangevat

OPWIJK - In opdracht van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 
bestudeert een studiebureau hoe een fietstunnel gerealiseerd kan 
worden onder de drukke gewestweg N47 Steenweg naar Den-
dermonde ter hoogte van het wandel- en fietspad Leirekensroute. 
Wanneer die tunnel er komt, is nog niet bekend. 

Inmiddels legt Wegen en Verkeer een midden-eiland aan ter hoog-
te van de oversteek van de populaire Leirekensroute. “Dit zorgt 
voor meer zichtbaarheid en het veilig oversteken voor fietsers”, legt 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters 
(Open VLD) uit. De aanleg van het midden-eiland zorgt ervoor dat 
fietsers op Leirekensroute in twee keer kunnen oversteken”, vult 
het AWV aan. “Het eilandje biedt meer zichtbaarheid op het ver-
keer. Het kruispunt met de Steenweg naar Dendermonde wordt 
ook licht aangepast. Daardoor kijken de zwakke weggebruikers 
die de oversteek gebruiken aan elke kant automatisch in de juiste 
richting van de aanrijdende auto’s.“Een ander voordeel is het rem-
mende effect, waarbij bestuurders vertragen bij het naderen van 
de fietsoversteek.” Fietsers krijgen tijdens de werken een omleiding 
via de Luikerweg, die parallel loopt met Leirekensroute. De werken 
duren drie weken. Er is weinig hinder voor het autoverkeer op de 
steenweg. Vanaf begin mei kunnen de fietsers en voetgangers een 
stuk veiliger de N47 oversteken. (EG)

FOTO EG 

GTSM zamelt geld in 
voor goed doel

MERCHTEM - Elk schooljaar zet de Gemeentelijke Tech-
nische School van Merchtem (GTSM) allerlei acties op stapel 
om centen in te zamelen voor een goed doel. De acties zijn 
onder andere de meeneemspaghetti en wijnactie, de soepver-
koop en verkoop van glasonderleggers met Kerst. De acties 
van het schooljaar 2020-2021 werden georganiseerd voor de 
werkgroep Mooimakers van de school zelf om de speelplaats te 
verfraaien, maar ook voor de vijf officiële Merchtemse jeugdbe-
wegingen: Scouts Juventa Merchtem, KLJ Merchtem, KSA Merc-
tem, KAJ meisjes Peizegem, KAJ jongens Peizegem. Elk kreeg een 
cheque van 800 euro. (jh)

FOTO INGEZ. 
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MERCHTEM - Naar aanleiding van de recente beslissingen 
van het overlegcomité is het gemeentebestuur van Merchtem 
genoodzaakt de Peizegem-, Brussegem- en Statiekermis ook dit 
jaar niet te laten doorgaan. Ook de avondmarkt eind juni wordt 
geschrapt.

“Concreet gaat het om de annulatie van Peizegem kermis, nor-
maal van 24 april tot 2 mei, Brussegem kermis van 21 tot 24 
mei en Statiekermis in het weekend van 21 mei”, zegt schepen 
van Kermis Julie Asselman (Open VLD). “Grote evenementen, 
waaronder kermissen en jaarmarkten, kunnen volgens de huidige 
coronamaatregelen pas ten vroegste beginnen in juni. Om deze 
reden kan Peizegem kermis ook niet plaatsvinden van 1 tot 5 mei, 
wat eerst voorzien werd.”

Groen licht 

“Wanneer kermissen weer groen licht krijgen, gaan we er alles 
aan doen om Merchtem kermis in augustus coronaveilig te la-
ten doorgaan. Ook voor Peizegem kermis zal het bestuur eind 
april samenzitten, met het kermiscomité en de foorkramers, om 
in overleg een nieuwe datum in het najaar te kiezen. We begrijpen 
dat deze beslissing vele inwoners teleurstellt, maar het gemeen-
tebestuur hoopt iedereen van harte in 2022 terug te mogen ver-
welkomen.” 

Het organisatiecomité van de avondmarkt maakte ook net 
bekend dat de avondmarkt in Merchtem van vrijdag 25 juni 
2021 wordt geannuleerd. “Door de huidige situatie en de CO-
VID-maatregelen menen wij geen veilige en correcte organisatie 
te kunnen garanderen”, zegt Mark Vanderstraeten namens het 
organisatiecomité. “

Maatregelen

We weten ook nog niet aan welke maatregelen wij ons in juni 
moeten houden voor deze organisatie. Zelfs als we groen licht 
krijgen van de Federale Overheid, is de tijd te kort om dit de-
gelijk te organiseren. Er gaat veel voorbereiding aan vooraf met 
het schrijven van uitnodigingen naar de vroegere deelnemers, 
inschrijvingen, standplaatsen organiseren, enzomeer.” Het is dus 
voor de tweede maal in 46 jaar dat Merchtem de zomerva-
kantie niet zal kunnen starten met de feestelijke avondmarkt.” 
Uiteraard hopen we er volgend jaar terug te zijn en zullen we 
iedereen opnieuw met open armen kunnen verwelkomen op 
vrijdag 24 juni 2022, de 45ste editie van onze Avondmarkt”, be-
sluit Vanderstraeten. (jh)

Merchtem annuleert alle kermissen in mei én 
avondmarkt eind juni 
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REGIO / WEMMEL - Daniel Van Bellingen (64) uit Wemmel 
verwelkomt voor de tweede keer een koppeltje koolmeesjes dat 
een nestje in z’n brievenbus bouwde. “Ik laat de natuur haar gang 
gaan en laat ze rustig nestelen, de postbode is verwittigd en steekt 
de post in een omslag naast de brievenbus”, zegt de Wemmelaar.

“Kijk: daar zit het mannetje”, wijst Daniel Van Bellingen naar een 
struikje in z’n voortuin aan het appartementsgebouw op de hoek 
van de Koning Albert I Laan met de Burvenichlaan. “Hij kijkt naar 
ons en wacht af tot we even verdwijnen om naar mijn brieven-
bus te vliegen.” En inderdaad, als we ons enkele stappen van de 
brievenbussen van het appartementsgebouw verwijderen, vliegt 
het mannetje razendsnel door de gleuf binnen in de brievenbus 
van Daniel. “Waarom ze nu het tweede jaar op rij precies mijn 
brievenbus uitkiezen, is mij een raadsel”, zegt hij. “Er hangen hier 
een tiental brievenbussen naast mekaar, maar blijkbaar verkiezen 
ze de mijne. Het zijn nochtans allemaal dezelfde brievenbussen. Ik 
doe er ook niets speciaals aan. Ik woon hier al tien jaar en vorig 
jaar was de eerste keer dat koolmeesjes hier nestelen. En nu dus 
opnieuw.”

Waarschuwing
“De postbode weet inmiddels dat we logees hebben in onze 
brievenbus en is hier heel voorzichtig als hij post aflevert. Ik heb 
ook een briefje op de brievenbus geplakt met de melding dat er 
vogeltjes nestelen. Naast mijn brievenbus heb ik een grote om-
slag gehangen waarin de postbode mijn briefwisseling steekt. Zo 
blijven de koolmeesjes op hun gemak en kunnen ze de eitjes 

uitbroeden. Ze hebben het nestje in een paar dagen tijd gemaakt. 
Het ging echt heel snel. Ze zijn de favorieten van de hele buurt. 
Mensen komen kijken en nemen er een foto van, al roepen we 
iedereen op om hier rustig te zijn, zodat het broedend koppeltje 
niet teveel wordt gestoord. Ik zou ook graag hebben dat ze vol-
gend jaar terugkomen, want blijkbaar komen koolmeesjes graag 
terug naar hun vertrouwde stek het jaar erna.”

Buitenring
De brievenbussen aan het appartementsgebouw zijn tegen een 
muur geplaatst onder een afdak aan de inkomhal, waardoor de 
koolmeesjes beschut zitten en het naar hun zin hebben. Wel op-
merkelijk: het appartementsgebouw is op honderd meter vogel-
vlucht van de Buitenring gelegen. Er is wel een grote hoge graswal 
die als geluidsbuffer dient. “Ik denk niet dat de koolmeesjes last 
van het verkeer op de Brusselse Ring hebben”, lacht Van Bellin-
gen. “Ik ben op pensioen en woon hier zelf al tien jaar heel graag. 
Zo’n nestje koolmeesjes brengt wel leven in de buurt. Het is nu 
uitkijken naar de uitkomst van de eitjes.”

“Vorig jaar heeft het koppeltje hier zes eieren uitgebroed. Alle zes 
zijn de kleintjes uitgevlogen. Dat was heel spectaculair. Eéntje viel 
hier tijdens de eerste vlucht op het voetpad, maar de moeder 
vloog ernaar toe, en porde haar kleintje aan om te vliegen. En 
even later waren ze weg.” Als Daniel geluk heeft, zouden kool-
meesjes tot twee keer in één seizoen een nestje kunnen uitbroe-
den tussen april en juli. “Maar we zijn hier al blij met één nestje en 
kijken uit naar hun uitvlucht”, besluit Daniel. (jh)

Al tweede jaar op rij koolmeesjes in brievenbus van 
Daniel op honderd meter van Buitenring
Koppeltje koolmeesjes bouwt nestje in brievenbus

FOTO JH 

“Kijken mag, maar liefst niet te-
veel, we willen het gezinnetje kool-
meesjes zoveel mogelijk rust gun-
nen”, zegt Daniel Van Bellingen.
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BUGGENHOUT -  Infrabel voert ingrijpende tussen Den-
dermonde en Londerzeel vernieuwingswerken uit aan de 
spoorinfrastructuur van lijn 53, een van de oudste spoorlijnen 
van het land. Daarnaast startten Infrabel en NMBS ook ingrepen 
met het oog op het integraal toegankelijk maken van het Bug-
genhoutse station.

Vanaf 17 april is het treinverkeer tussen Dendermonde en Lon-
derzeel omwille van ingrijpende werken plaatselijk gedurende 
zeven weekends, tot 19 en 20 juni dus, onderbroken. De NMBS 
voorziet vervangbussen. Ze raadt haar reizigers aan de online 
routeplanner, voorzien van alle alternatieven, te raadplegen.
“Infrabel voert tussen Dendermonde en Londerzeel noodzake-
lijke vernieuwings- en onderhoudswerken uit aan de spoorinfra-
structuur”, zegt Charlotte Verbeke van Infrabel. “Er wordt tijdens 
de week ’s nachts en tijdens de weekends zowel ’s nachts als 
overdag gewerkt. Ook de seininrichting en drie overwegen in 
Dendermonde krijgen een nieuw jasje. Gevolg is dat ook andere 
overwegen in Dendermonde en Buggenhout tijdelijk dichtgaan.”

Station Buggenhout
Het station van Buggenhout wordt tegen het najaar van 2022 
volledig integraal toegankelijk. “Die tweede fase van de ingreep 
komt er sneller dan verwacht”, zegt een tevreden schepen van 
Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). 

“Infrabel zal de perronverhoging al dit jaar uitvoeren langs de 
kant van het centrum. In 2022 krijgt de kant van het CM-gebouw 
een beurt. De werken starten in mei van dit jaar en lopen tot 
november. De perrons worden verhoogd van de huidige 28 cm 
boven de rail naar 75 cm boven de rail, waardoor het comfort 
van de reiziger aanzienlijk verbetert. Het opstappen zal mak-
kelijker verlopen. Bovendien zal de perronverhoging gebeuren 
over een lengte van 250 meter, waardoor treinen tot 240 meter 
lang kunnen stoppen en ontvangen worden in Buggenhout. De 
perronverhoging zal per kant telkens in twee fasen verlopen. 
De eerste fase zal lopen tot het postgebouw over een afstand 
van 125 meter en de tweede fase is voorzien van aan het post-
gebouw tot de spoorwegovergang in de Kerkstraat over een 
afstand van 125 meter, zodat de hinder voor de reiziger beperkt 
blijft.”

“Bij deze perronverhoging wordt ook de toegangshelling aan-
gepast, zodanig dat de toegang makkelijker wordt voor mensen 
met een beperking. Alle perronuitrustingen -zitbanken, verlich-
ting, afsluitingen en stationsnaamborden worden bovendien ver-
nieuwd. De perronverhardingen worden uitgevoerd in gietasfalt 
en uitgerust met blindengeleide- en perronrandtegels. Er komt 
ook een luifel van vijftig bij zeven meter langs beide kanten om 
overdekte staan- en zitplaatsen te kunnen installeren. Stap voor 
stap wordt de stationsbuurt van Buggenhout opgeknapt. Zo 
wordt de opwaardering van de stationsomgeving een feit. Ik ben 
tevreden over de samenwerking met Infrabel en NMBS”, besluit 
Hermans. In een latere fase worden de fietsenstallingen ook nog 
uitgebreid en vernieuwd. (VRP)

Aanpassing spoorinfrastructuur Buggenhout 
in stroomversnelling

FOTO JH 

Vorig jaar nog voerde Infrabel al beveiligingswerken aan het spoor uit 
ter hoogte van het station in Londerzeel
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Bewoners dakappartementen zullen een jaar moeten 
wachten om terug ‘thuis’ te komen na inferno
OPWIJK - De bewoners van de uitgebrande dakappartemen-
ten kunnen pas over een jaar terug in hun woonst. Alle andere 
bewoners kunnen volgens Steven De Simpelaer, beheerder van 
het blok, over drie maanden terug in hun vertrouwde apparte-
ment. “Maar dat vind ik optimistisch”, geeft burgemeester Inez De 
Coninck (N-VA) een stand van zaken na de ramp die Opwijk op 
9 april overviel. 

“Niet acht maar elf dakappartementen werden ontstellend snel 
in de as gelegd”, vervolgt de burgemeester. “De oorzaak van de 
brand is nog altijd niet bekend. De branddeskundige is nog aan 
de slag. Dit wordt een zware klus. Onze brandweer gaat een pre-
ventieve controle doen in het blok tegenover de rampplaats. Dat 
werd volgens dezelfde werkwijze gebouwd.”

“Ze zullen vooral aandacht hebben voor de dakappartementen 
en nagaan hoe de zoldering er precies uit ziet, zodat we een beeld 
hebben van hoe de zoldering in de getroffen blok er moet hebben 
uitgezien. We hebben ook vragen over het gebruikte isolatiema-
teriaal”, zegt de burgemeester, die zelf architecte en stedenbouw-
kundige is. “We diepten een verslag van de brandweer op waarin 
staat dat de brandweerstand… een halve dag bedraagt. Vast staat 
dat de ruimte boven de zolderappartementen veel te groot is. 
De twee woonblokken zijn opgetrokken in 2008 en 2010. Ik sluit 
niet uit dat dit toen normaal was. Er lopen op de zoldering leidin-
gen voor individuele installaties en motoren van ventilatoren. Dat 
heeft gewerkt als een horizontale schouw. De brand had beperkt 
moeten blijven tot de gevel langs de kant van de Kloosterstraat. 
Ik zag luchtbeelden van een grote vuurzee. Dit was onbegonnen 
werk voor de brandweer. De stabiliteitsingenieur is langs geweest

. 

Hij zegt dat de stabiliteit van het gebouw voor de kelder en de 
gelijkvloerse en eerste verdieping goed is, maar dat de dakappar-
tementen niet meer op deze manier gebouwd mogen worden. 
In de andere appartementen is de stroom nog niet aangesloten 
om kortsluitingen te voorkomen. Het gebouw is nog te vochtig. 
Er is veel waterschade vastgesteld. In sommige appartementen 
moet het parket worden uitgebroken. De vragen naar hulp zijn 
doorgeschoven naar het Sociaal Huis om de werkdruk op de 
gemeentelijke diensten te verlichten. Via de website van de ver-
zekeraar kunnen de slachtoffers de nodige formulieren verkrijgen. 
Hulpgoederen zijn niet meer nodig. Financiële hulp daarentegen 
is welkom. Het is mooi dat er verschillende initiatieven genomen 
werden.” Een paar dagen konden in ’t Schoolhuis voorgesorteer-
de goederen zoals kleren, schoenen en verzorgende producten 
afgehaald worden. Maar al gauw daagt nauwelijks nog iemand op. 
De meeste getroffen gezinnen hebben eerder financiële middelen 
nodig. (EG)

De grote middelen moesten worden aangewend.

FOTO EG

Jan zag al twee keer het gebouw van zijn buren in vlammen opgaan
OPWIJK – Bekende Opwijkenaar Jan De Ridder had nog maar 
net zijn intrek genomen in een appartement van een woonblok in 
de Kloosterstraat, toen hij van op de eerste rij getuige was van het 
inferno in de appartementen aan de andere kant van zijn straat. 
“Ik was even niet thuis, maar bij mijn terugkeer mocht ik mijn 
appartement niet meer binnen.” De impact van de zware brand 
die in een appartementsblok in het centrum van Opwijk woedde, 
is zeer zwaar gebleken. Zesendertig appartementen zijn minstens 
tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Een vrouw van 92 liet dezelfde 
dag nog het leven, toen ze tijdens de opvang onwel werd, naar het 
ziekenhuis werd afgevoerd en daar bezweek aan een hersenbloe-
ding. Jan woonde nog maar sinds november in de Kloosterstraat. 
“Ik was op het ogenblik van de brand in Asse, maar van zodra ik 
het nieuws hoorde, heb ik me naar huis gespoed”, zegt de man 
die als voormalige drukker van het dorp in vele verenigingen actief 
is, zoals in toneelvereniging De Bloeiende Wijngaard. “Thuis geko-
men, mocht ik mijn appartement niet binnen. Onze blok werd uit 
voorzorg geëvacueerd voor het geval  de brand zou overslaan 
naar onze appartementen. We hadden immers geen stroom. Via 
de kelder van mijn buren ben ik toch in mijn appartement ge-
raakt. Omstreeks 22 uur hadden we opnieuw elektriciteit. Zater-
dagmorgen werd het hier plots een stukje spookstad. Iedereen  
was verdwenen. 

Het is toch niet normaal dat het vuur op een halfuur in alle dakap-
partementen kon woeden”, wil hij nog kwijt. “Ik zit nu vanuit mijn 
zetel uit te kijken op een oorlogsgebied. Niets is hier nog herken-
baar. We zien alleen nog puin. Zaterdag heeft men de puntgevels 
ingeduwd om het instorten te voorkomen. Hierbij zijn gevelste-
nen mee gekomen. Het ergste vond ik de mensen die van een 
crematie van hun overleden man en dochter van tien terugkwa-
men en dan merken dat hun thuis onbewoonbaar geworden is.”  
Twaalf jaar geleden was Jan De Ridder ook al betrokken bij een 
hevige brand. Zijn drukkerij kon op het nippertje gered worden 
na een uitslaande brand bij zijn buren, het houtverwerkingsbedrijf 
Deuren De Donder. (EG)

Jan De Ridder
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MERCHTEM - In amper tien dagen tijd ondertekenden meer 
dan 750 inwoners een bezwaarschrift tegen het nieuwe mobili-
teitsplan. Burgervereniging Warm overhandigde deze aan burge-
meester Maarten Mast (Lijst 1785) en schepen van mobiliteit Lien 
Casier (CD&V Plus).

Het ontwerp van een nieuw mobiliteitsplan zorgt in Merchtem 
meteen voor heel wat reacties.  “Volgens dit plan zouden de 
markten en omliggende straten autoluw worden en krijgen de 
bewoners van heel wat omliggende woonstraten, de zogenaam-
de noord- en zuidas, al het verkeer te slikken krijgen”, zegt woord-
voerder Hans Ingels van het actiecomité Warm Merchtem. “Al 
snel bleek dat honderden bewoners heel boos en ongerust wa-
ren. Warm stelde een bezwaarschrift op waarin we onder andere 
vragen om het beleid inzake ruimtelijke ordening te koppelen aan 
het mobiliteitsplan, realistische metingen van het verkeer als basis 
te nemen, een vlotte bereikbaarheid van het centrum met de wa-
gen te garanderen, een eerlijke spreiding van de verkeersstromen 
te bewerkstelligen, een zone 30 in het volledige betrokken ge-
bied te voorzien -inclusief permanente controle- en volwaardige 
fietspaden te voorzien in plaats van fietssuggestiestroken.” Dat er 
in amper tien dagen tijd meer dan 750 betrokken inwoners een 
bezwaarschrift indienen, overtreft volgens woordvoerder Hans 
Ingels van Warm Merchtem hun stoutste verwachtingen. “Het 
leeft hier echt in Merchtem”, gaat Ingels verder. “We hopen dat 
het voorontwerp van het mobiliteitsplan kan gewijzigd worden en
ze met ons rekening houden.” 
Inmiddels heeft ook Pro Merchtem aan schepen van Mobiliteit 
Lien Casier (CD&V Plus) een heel gedetailleerde lijst met opmer-
kingen en vraag voor aanpassingen overhandigd over het voorge-
stelde mobiliteitsplan in de gemeente. 

“Wij willen ook inzetten op verkeersveiligheid, een vlot bereikbaar 
centrum voor alle verplaatsingsmodi, leefbaarheid en aandacht 
voor toegankelijkheid en stimuleren van duurzame verplaatsingen 
binnen de kern”, zegt gemeenteraadslid Toon Dours (Pro Merch-
tem).  “We verschillen echter van mening over de manier waarop 
deze doelstellingen in het mobiliteitsplan verwezenlijkt worden. 
Voor elke dorpskern in Groot-Merchtem hebben we voorstellen 
overgemaakt en ook over het ringtracé en randparkings hebben 
we heel wat vragen.” 

Burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785) laat weten dat er nog 
niks definitief vast staat. “Ik aanvaard de uitgestoken hand van 
Warm Merchtem”, zegt Mast. “Dat er zoveel reacties zijn, bewijst 
dat de participatie werkt. We gaan nu samen met hen aan een 
aangepast plan werken, het schepencollege gaat hiervoor eerst 
ook digitaal samenkomen.” (jh)

Warm Merchtem vraagt eerlijke spreiding verkeers-
stromen in nieuw mobiliteitsplan
Meer dan 750 bezwaarschriften tegen ontwerp mobiliteitsplan in Merchtem

FOTO JH 

Gemeente op zoek naar nieuwe 
dorpsdichter
OPWIJK - De gemeente Opwijk is op zoek naar een nieuwe dorpsdichter als opvolger 
van Eddy Hillaert. Die heeft, zoals het reglement het voorschrijft, de honneurs twee jaar 
lang waargenomen. De kandidaat moet minstens 16 jaar oud zijn en inwoner zijn van de 
gemeente. De aanstelling gebeurt tijdens de Guldensporenviering op 11 juli. Verleden jaar 
kon die viering coronaveilig plaatsvinden op de binnenkoer van het Gemeenschapscen-
trum Hof ten Hemelrijk met een beperkt publiek. Verwacht wordt dat dit kkaar ook weer 
kan. De kandidaten schrijven een Nederlandstalig gedicht over de gemeente met als thema 
‘Opwijk bruist ook na corona’ en een Nederlandstalig gedicht over een eigen gekozen 
onderwerp. Ze moeten er ook argumenten aan toevoegen waarom ze dorpsdichter willen 
worden. De jury krijgt niet te zien wie de kandidaten zijn. (EG)
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FOTO JH 

Vrijwilligers halen honderd kilogram prikkeldraad uit 
Kravaalbos
OPWIJK - Vijftien natuurliefhebbers trotseerden het gure weer 
om zwerfvuil en prikkeldraad op te ruimen in een deel van het 
Kravaalbos, gelegen op het grondgebied van Opwijk. De orga-
nisatoren, de Facebookgroep ‘Kravaalbos voor iedereen’, vierden 
inmiddels haar duizendste lid.

De afspraak was gepland op een kille zaterdagvoormiddag. Het 
was toen geen weer om een hond door te jagen, maar toch von-
den vijftien dapperen voldoende motivatie om zwerfvuil en prik-
keldraad op te ruimen. Het zwerfvuil verdween in vuilniszakken 
die door de gemeenten Opwijk en Asse ter beschikking gesteld 
werden, maar de actievoerders waren vooral trots op de indruk-
wekkende hoeveelheid prikkeldraad die ze uit het bos gehaald 
hadden. “We schatten de buit op 100 kilo prikkeldraad”, zegt ini-
tiatiefnemer Bart De Donder. “Dat zijn restanten van afsluitingen 
die ooit privé-eigendommen omheinden. De verroeste  draden 
waren vergroeid in bomen en struiken, overwoekerd en bedekt 
met grond. De prikkeldraad veroorzaakte in het verleden letsel 
bij dieren, maar ook bij jonge kinderen die al eens van het pad 
afdwaalden.”

De gemeenten Asse en Opwijk zorgden voor het materiaal en 
het ophalen en de berging van de vuilnis. “Met deze actie willen 
wij onze bezorgdheid en dienstvaardigheid tonen voor het welzijn 
van alle facetten van het bos, maar zeker ook verder ijveren om 

ook aan de zuidzijde van het bos een verbindingsweg mogelijk te 
maken tussen Asse en Mazenzele die ook door ruiter en fietser 
gebruikt mag worden, naar het voorbeeld van de nieuwe verbin-
ding tussen Meldert en Asse”, besluit De Donder. (EG)

Stuk Kravaalbos opgeruimd.

FOTO EG   
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REGIO - In het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 
(VOC) Malderen moet het drukke seizoen nog echt beginnen en 
toch worden er sinds januari nu al meer dieren opgevangen dan 
in dezelfde periode in  2019 en 2020. Het VOC, dat het enige op-
vangcentrum in zijn soort is in Vlaams-Brabant,  plant daarom een 
uitbreiding van het aantal kooien en roept op om te steunen met 
een gift, vermits evenementen door Covid-19 niet meer kunnen 
doorgaan.

“De teller van opgevangen dieren staat sinds 1 januari dit jaar 
reeds op 1.050 exemplaren”, zegt voorzitter Marc Van De Voorde 
van het VOC. “Dit is een enorme stijging als we de vergelijking 
maken met 2019 (588 exemplaren) en 2020 (670 exemplaren) 
over dezelfde periode. De tendens waarin er jaar na jaar steeds 
meer dieren dienen opgevangen te worden, zal zich dus ook dit 
jaar verder zetten.”
Een verklaring voor de stijging zoekt het VOC in het feit dat het 
VOC meer bekend is bij het grote publiek. “Ook het feit dat we 
tot middernacht geopend zijn, zodat mensen nog dieren kunnen 
binnen brengen, is allicht een verklaring”, gaat Van De Voorder 
verder. “De droogte is ook een gevolg dat we meer egels bin-
nenkregen en je mag niet vergeten dat mensen door de corona-
maatregelen meer op stap gaan in de natuur. De kans dat ze dan 
een gewond of verzwakt dier op vogel vinden, is dan ook groter.”  
(lees verder pag 17)

Nooit zoveel dieren opgevangen dit voorjaar: 
VOC Malderen moet uitbreiden

FOTO JH 
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(vervolg van pag 16)

En de stijging van het aantal op te vangen vogels en wilde dieren, 
heeft zijn gevolgen voor het VOC. “We hebben daardoor veel 
hogere werkingskosten, dit terwijl de subsidies die we mogen 
ontvangen blijven stagneren op het niveau van 2015”, vertelt de 
voorzitter. “Ook de coronapandemie hakt serieus in op de inkom-
sten van het opvangcentrum. Mede door de Covid-maatregelen 
konden we in 2020 geen evenementen organiseren waardoor we 
het jaar zijn moeten doorkomen met heel wat minder financiële 
middelen. We hopen dan ook dat deze pandemie snel onder con-
trole gekregen wordt waardoor de maatregelen zullen verminde-
ren en we opnieuw zullen kunnen zorgen voor inkomsten aan de 
hand van deze onmisbare evenementen.”

De uitbreiding van het aantal kooien en een grotere eerste op-
vang is ook een noodzaak om alle noodlijdende dieren een pro-
fessionele verzorging te blijven bieden, laat de ploeg van het VOC 
weten. “Net om deze reden zijn we volop bezig met de renovatie 
van de grote boogloods die geplaatst is op het terrein die we 
vorig jaar, dankzij de steun van honderden mensen, konden aanko-
pen”, vertelt Van De Voorde. “Aanvankelijk hadden we de bedoe-
ling om deze renovatie te laten verlopen in een tijdspanne van en-
kele jaren, maar het stijgend aantal noodlijdende dieren verplicht 
ons om de geplande werken in een sneller tempo te proberen 
uitvoeren. Naast een vernieuwing van de achtergevel, dient ook 
de voorgevel onder handen genomen te worden en wordt er een 

grote toegangsdeur voorzien, de bureelruimte en winkelruimte 
worden volledig uitgevloerd, in de quarantaineruimte zouden 
bijkomende verzorgingskooien komen met de voorziening van 
elektriciteit, waterleidingen, bouwen van couveuses en isoleren 
van het volledige gebouw.   Daarom doen we een oproep aan 
iedereen om ons te helpen aan de nodige fondsen te geraken. 
Alle giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest. (jh)

Meer informatie kan je vinden op 
www.vogelopvangcentrum-malderen.be

“Corona hakt serieus in op inkomsten VOC, we doen oproep voor giften”

FOTO JH 

Er worden ook veel egels in het VOC opgevangen als gevolg van de 
aanhoudende droogteperiodes vorig jaar. 
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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)

Opwijk hernieuwt label Fair Trade Gemeente 
OPWIJK - Sinds 2012 al is Opwijk erkend als Fair Trade Ge-
meente. De gemeente ondersteunt eerlijke handel en voldoet 
aan zes criteria die recht geven op de titel. Dit label heeft de 
gemeente nu hernieuwd. 

De criteria hebben te maken met het engagement naar fair-
tradeproducten vanuit het lokale bestuur, de aanwezigheid van 
producten in de scholen, bij organisaties of bedrijven, in winkels 
en horecazaken, sensibiliseringsacties naar de inwoners en de 
aanwezigheid van een trekkersgroep die de lokale consumptie 
en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt. 
De actie Fair Trade Gemeente wil op een heel concrete ma-
nier bijdragen aan een meer eerlijke en duurzame consumptie. 
In Opwijk engageert de adviescommissie Derdewereldhuis zich 
als trekkersgroep voor de erkenning van Fair Trade Gemeen-
te. Voorzitter Tom Bosman: “Ons jaarlijks fairtradeontbijt voor 
pendelaars aan het station van Opwijk is intussen genoegzaam 
bekend. In het verleden engageerden we ook al de Opwijkse 
restaurants en tavernes om tijdens de week van de Fair Trade in 

oktober eerlijke handel op hun kaart te zetten en een fairtra-
degerecht aan te bieden. Ook die actie was een succes. Dit jaar 
planden wij een actie naar de scholen, maar die kon door het 
coronavirus niet plaatsvinden. 
We mikken nu op de periode na corona om extra in te zetten 
op zelfstandigen en jeugd, twee doelgroepen waar we nog po-
tentieel hebben inzake sensibilisering. Vanuit de adviescommissie 
kijken we uit naar een samenwerking met de schepenen van 
middenstand en jeugd en met de jeugdverenigingen.” (jh)

FOTO JH 

Briljant voor Marcel en Maria
BRUSSEGEM - Marcel Kiekens (92) en Maria Van den Bossche (86) uit Brussegem 
(Merchtem) zijn 65 jaar gehuwd en vierden dat samen in hun eigen bubbel. Ze hebben 
altijd samen gewerkt in hun landbouwbedrijf. “We woonden hier in de straat rechtover 
mekaar”, zegt Maria. “We leerden mekaar kennen op Linthoutkermis, die hier vroeger de 
derde zondag van oktober doorging met een grote tent, maar al lang geleden ophield 
te bestaan. Van het een kwam het ander en we hebben in al die jaren altijd goed voor 
mekaar gezorgd en in onze boerderij gewerkt. We hebben vier kinderen, elf kleinkinderen 
en vier achterkleinkinderen. We hebben inmiddels onze eerste prik van het coronavaccin
gekregen, maar een groot feest vieren met de hele familie kan jammer genoeg nog niet”, gaat Marcel verder. “We hopen dat dit deze 
zomer wél kan. We snakken ernaar om eens met de hele familie samen te komen.” (jh)

FOTO JH 

Camera aan kerkhof Merchtem om diefstallen te voorkomen
MERCHTEM - De gemeente plaatste een camera aan het kerkhof 
van Merchtem wegens verschillende diefstallen. “We stellen vast dat er 
de laatste tijd jammer genoeg heel wat bloemen verdwijnen van onze 
overleden dierbaren”, zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785). 
“Om in de toekomst eventuele diefstallen te voorkomen, was het be-
stuur genoodzaakt enkele maatregelen te nemen. De gemeentelijke 
technische dienst plaatste daarom een camera aan de ingang. Je zal 
trouwens vanaf heden het kerkhof alleen nog maar kunnen betreden via 
de zijingang aan de parking. De hoofdingang aan de Brusselsesteenweg 
blijft gesloten. Het bestuur hoopt door het nemen van deze maatrege-
len een halt toe te roepen aan de diefstallenplaag.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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Vorige maand nog berichtten we dat manegehouder Eric Crekillie van manege Steenberg 
in Brussegem koortsachtig op zoek was naar een weesveulen. Zijn shetlandmerrie Patatje 
-ook de mascotte en lieveling van de kinderen op de manege- bracht een dood geboren 
veulentje ter wereld en was in een zwaar rouwproces. Ze wilde afscheid nemen door 
het dood geboren veulentje af te dekken met stro in haar stal. “Maar tegelijk had ze nog 
melkproductie en we hoopten voor haar welbevinden om een weesveulen te vinden”, 
zegt Crekillie. “Na een oproep kreeg een telefoontje van een paardeneigenaar uit Zemst. 
We waren hier helemaal ondersteboven van, want we dachten niet dat Patatje een wees-
veulen zou kunnen krijgen. Zoiets is echt wel heel zeldzaam.”

Maar het gebeurde en de eigenaar van het veulentje is Ludo Binst uit Zemst. “Onze mer-
rie Olivia had zowat op hetzelfde tijdstip als Patatje een veulen”, zegt hij. “We gaven haar 
de naam ‘Daisy’. Heel de familie was gelukkig, ook onze kids. Maar na de geboorte stootte 
Olivia haar veulen Daisy af. Ze aanvaardde haar eigen veulentje niet, stampte erheen en 
dreigde haar te verwonden. We moesten Daisy van haar moeder weghalen en in een 
afgesloten kooi onderbrengen. Dan begonnen we zelf met het toedienen van melk. Maar 
dat is allemaal niet zo evident. Toen we lazen dat er in Brussegem een weesveulen werd 
gezocht voor een merrie in rouw, belden we meteen. We willen echt alles doen om Daisy 
gelukkig te maken. Het was ook in ons gezin hard om het veulentje over te brengen naar 
een andere stal, maar dit is het beste voor Daisy.”

“We hebben haar met open armen ontvangen”, zegt Eric van manege Steenberg. “Het 
was natuurlijk heel spannend, want we wisten niet of Patatje zich zou ontfermen over 
Daisy. Maar het is gelukt: Daisy -die ook een mini-shetlandpony is- begon na een kwar-
tiertje effectief melk te zuigen van Patatje. We merken heel sterk dat Patatje zich ontfermt 
over Daisy.  Als we te dicht komen, dan hinnikt ze en laat ze duidelijk weten dat ze Daisy 
beschermt. 
We doen er alles aan om haar gezond te laten opgroeien. Dierenarts Sigert Coffé uit 
Lebbeke onderzocht inmiddels Daisy. “Er gebeurde hier een mirakel”, zegt hij. “Het is echt 
uniek dat een merrie een weesveulen aanvaardt. En dat ze nu gezond kan opgroeien.” 
Het gewicht van Daisy is inmiddels verdubbeld van 9,4 kg op 23 maart naar 18,8 kg op 
10 april. (jh)

Weesveulentje Daisy vindt thuis bij 
shetlandmerrie Patatje

FOTO JH
REGIO - Wat niemand voor moge-
lijk hield, is gebeurd. Nadat de 13-jari-
ge Shetlandmerrie Patatje van manege 
Steenberg in Brussegem-Merchtem 
haar veulentje bij de geboorte verloor, 
was ze in diepe rouw. Managehouder 
Eric Crekillie deed een oproep om een 
weesveulen te zoeken en dat is er met 
Daisy.

Zone 30 in centrum Mazenzele
OPWIJK - Het gemeentebestuur van Opwijk wil van een groot deel van het centrum van Mazenzele een zone 30 maken. De 
invoering van een ‘zone 30 schoolomgeving’ ter hoogte van de toegang tot de vrije basisschool De Knipoog in de Verlorenkostbaan 
is een eerste aanzet. “Later zullen infrastructurele maatregelen genomen worden om de snelheid op de Verlorenkostbaan binnen 
de perken te houden”, zegt het gemeentebestuur. “Maar het is duidelijk dat we de zone 30 in de deelgemeente moeten verruimen 
om effect te creëren. Naast de schoolomgeving in de Kouterbaan en de Gildelaan en het dorpsplein met de proefopstelling denken 
we er ook aan om de Dries op te nemen in de ruime zone 30. De zone-30 zou dus volgende straten omvatten: Dries, Rauwakker, 
Gildelaan, Dorp, Klokkenstraat, Kouterbaan, Sint-Pietersweg, Beiaardlaan, Verlorenkostbaan, Opwijksestraat en Hamelseweg. (EG)
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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 

POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken 
en strijken gsm. 0476 381 080 
HUISVROUW – gezocht, uren overeen te ko-
men, geen schrik voor honden, tel. 02 269 69 
025 betaling dienstencheques 

TUINWERK – Jong gepensioneerde voor alle 
tuinwerk tel. 0477 263 751 

GEBROEDERS VAN PRAET LONDERZEEL 
– Gezocht: ervaren glasplaatsers. Plaatsen van 
dubbel en enkel glas, elastisch kunnen opspui-
ten. Profiel: min. 3 jaar ervaring, zelfstandig 
kunnen werken, rijbewijs B. Onmiddellijke in-
diensttreding in ons vast team. Aantrekkelijk 
loon in een familiale omgeving. Contacteer 
Danny Van Praet 0475 49 59 38 of Emiel Van 
Praet 052 301 470.

TE KOOP ALLERLEI

GROTE DIEPVRIESKAST – zes schuiven, merk 
Ariston, 150 euro tel. 0479 823 139 

FITNESSTOESTEL – hometrainer, merk Kettler 
Giro R3, tel. 0496 941 685 

OUDE RADIO’S – Drie oude radio’s, lp’s, cd’s, 
oud speelgoed, gestempelde postzegels, oude 
strips, beeldjes enzomeer tel. 0494 598 463 

SCHILDERSEZEL – Trekhaak, past overal, fon-
ten sterfputdeksel, munten van de hele wereld, 
opklapbaar bed, meubel, boeken alle genres tel. 
0476 923 952 

SCOOTMOBIL – Sterling Elite XS Mech in goe-
de straat, batterij 90 procent, vlle banden, prijs 
350 euro tel. 0475 459 142 

HERENFIETS – Norta te koop, zo goed als 
nieuw scerrentce tel. 052 304 684 

AANKOOP MOTORFIETSEN – en bromfiet-
sen, oude koersfietsen, voor uitoefening hobby, 
staat onbelangrijk tel. 0486 99 84 00 

MEISJESKLEDING 0-10 JAAR – speelgoed, jas-
sen, kleedjes, rokjes, pyamas, puls, enz, 5 stuks 
kopen, één gratis, alles aan spotprijzen tel. 0492 
947 650 

KLEINE VAATWASSER – Technolux LS 6TA 
(70 euro) / Betonmolen 140 l (50 euro) / mest-
stofstrooier Scott (nieuw) (30 euro), boor st 
wolfcraft (30 euro) tel. 0486 414 887 

SLEDESTOFZUIGER – boeken alle genres, affi-
ches, posters, singles 45T, min en 33 toeren, lp’s 
alle genres, luciferdoosjes, album, sigarenban-
den mooi tel. 0476 92 39 52 

STRIPS – Suske en Wiske, Nero, Jommeke en 
nog vele andere te koop, alsook 45 en 33 toe-
ren klassieke muziek enz… te veel om op te 
noemen tel. 0468 096 801 

VASTGOED TE HUUR  

OPWIJK CENTRUM – Appartement te huur, 
eerste verdiep, lift, 2 slpk, inb kkn, berging, 
badk, lichtrijke liv, gr terras, ondergrondse par-
king vrij 1/7/21, tel. 052 372 137 

VASTGOED TE KOOP  

TE KOOP GEZOCHT – Te renoveren wo-
ning, tel. 0456 32 66 00 

VASTGOED TE KOOP GEZOCHT

TE KOOP GEZOCHT - Projectgronden / appar-
tementsgebouwen / woningen. 0495 44 54 11

ALLERLEI 

TUINAARDE – Weg te geven, regio Meise, 
ongvr 60m3, levering mogelijk, beschikbaar-
heidsdatum begin mei tel. 0476 221 397 

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165 
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken 
van huizen, appartementen, kelders, zolders, 
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 – 
0474 80 44 45

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

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

VERHUIS - van woning naar appartement 
of rustoord? Leeghalen van zolder tot kel-
der, schilder-of kleine renovatiewerken voor 
verhuur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66
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