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OPWIJK - Woon-zorgcentrum De Oase overwon een 
zware uitbraak van het coronavirus. Onder hen ook de eeu-
welingen Maria Wauwereyns (100) en Yvonne Geeurickx, 
die maandag haar 101ste verjaardag vierde. “Beiden werden 
ziek, maar ze moesten niet naar het ziekenhuis”, zei directeur 
Geert Geeroms.

Ze zag er stralend uit, de oudste bewoner van De Oase. Een 
feestje, daar houdt ze van. Ook al moest de familie buiten 
blijven onder een tentzeil en was alleen oogcontact mogelijk..
“We houden het dit jaar noodgedwongen beperkter, maar 
niet minder gezellig”, zei Geeroms. “Deze ochtend een aan-
gepast ontbijt, op de middag wat bubbels en een hapje en 
daarna een stukje taart met de medebewoners.” Yvonne 
werd geboren op 23 januari 1920 in een gezin van zes kin-
deren. Ze bleef altijd bij haar moeder Amelie inwonen in de 
Kalkestraat. Yvonne was huisvrouw, haar man Jozef werkte op 
het veld. Samen brachten ze vijf kinderen groot: Dirk, Gerda, 
Els, Mark en Jos, die voor acht kleinkinderen en verschillende 
achterkleinkinderen hebben gezorgd. Sinds juli 2018 verblijft 
Yvonne in De Oase. Haar man is al 20 jaar overleden. (EG)

Yvonne viert na corona haar 101ste verjaardag

Yvonne, op de foto met haar vast knuffelcontact, had veel zin in haar 
feestje.

FOTO EG
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Gedenkplaat ingehuldigd voor 47 onbekende Mazelaars
MAZENZELE - Bij restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk in Mazenzele wer-
den menselijke resten uit de 17de en 18de eeuw opgegraven. De 47 graven kregen 
een nieuwe rustplaats op de huidige begraafplaats met een gedenkplaat, gemaakt 
door kunstenaar Daniël Junius.

De christelijke samenleving begroef haar overledenen eeuwenlang rond de kerk. Tot 
keizer Jozef II op het einde van de achttiende eeuw dit ritueel in het centrum van 
de gemeente verbood. Van dan af deemsterde het oude kerkhof rond de kerk van 
Sint-Pietersbanden weg en verdween het onder de bestrating. Daarbij waren de 
stoffelijke resten van anonieme Mazelaars: mannen, vrouwen, kinderen en ongetwij-
feld ook Gildebroers van de Sint-Pietersgilde. Ze kregen een nieuwe rustplaats op 
de huidige begraafplaats. In november 2020 werd een inhuldiging van de gedenkplaat 
gepland, maar die moest worden uitgesteld. Uiteindelijk vond die recent plaats met 
een sober eerbetoon door het college van Burgemeester en Schepenen, kunstenaar 
Daniël Junius (de man met de pet) en Nancy Meersman van het Archief. (EG)
Info: ’t Opwijks archief, tel. 052-36.51.79 of via archief@opwijk.be 

Sober en ingetogen werd de gedenkplaat in-
gehuldigd, met o.m. Daniël Junius (met pet) en 
Nancy Meersman van ‘t Archief (rechts).

Vastenvoettocht 
2021 gaat 
digitaal
BUGGENHOUT - Vorig jaar kon de 
Buggenhoutse Vastenvoettocht nog net 
doorgaan, dit jaar zette de organiseren-
de werkgroep een alternatieve editie 
op poten. 
De opbrengst van de aankomende 
47ste editie, gedragen door de lokale 
scholen, gaat opnieuw naar ontwikke-
lingsprojecten met een duidelijke band 
met Buggenhout(enaars). “We voorzien 
trajecten van 6, 12 en 18 kilometer”, 
zegt Luc Van Driessche. “Met behulp 
van RouteYou en Google Forms kun-
nen de deelnemers één of meerdere 
van deze tochten op eigen houtje be-
wandelen. 

Startplaatsen zijn: 
Buggenhoutbos, Opdorpdries 
en kerkplein Opstal. 

Inschrijven kan via 
www.vastenvoettochtbuggen-
hout.com.” 

De deelnemers kunnen gedurende de 
volledige maand maart hun wandel-
schoenen aanbinden. (VRP)
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OPWIJK - Het petanqueterrein ter 
hoogte van het speelplein in de Folks-
veldwijk is sinds kort verwijderd. Het 
stond een vlotte toegang in de weg 
tot het speelplein, dat nog wel gebruikt 
wordt. Mogelijk komt het petanque-ter-
rein op termijn ook in conflict met de 
aanleg van een nieuw stukje OMA-fiets-
route (Opwijk-Merchtem-Asse) en de 
geplande verbreding van de voetgan-
gers- en fietstunnel. (EG)

Petanqueterrein omgeploegd om 
plaats te maken voor fietsroute

FOTO INGEZ

Wie hier nog een balletje wil opgooien, komt te laat. 

FOTO EG

Pas in 2023 
ledverlichting in 
Reigersweg
BUGGENHOUT - De openbare 
verlichting in de vorig jaar tot fietsstraat 
gepromoveerde Reigersweg voldoet 
niet. Pas in 2023 zal de toestand verbe-
teren. Dan worden tegelijk ook ledlam-
pen geïnstalleerd.

Gemeenteraadslid Sylva Bogaerts (N-
VA) dringt er op aan minimum een 
drietal vaste verlichtingspunten te instal-
leren. “Die ingreep zal het traject bevei-
ligen. Fietsers kunnen dan de toestand 
van de weg in de duisternis beter in-
schatten.” Meteen zit een aanpassing er 
niet aan te komen. “We zijn in Buggen-
hout druk bezig met de ‘verledding’ van 
de openbare verlichting”, zegt schepen 
van Openbare Werken Geert Hermans 
(CD&V), “een tienjarenplan. Daarbij 
pakken we in eerste instantie de verbin-
dingswegen en de schoolomgevingen 
aan. Dit jaar komen de Dries, de Krap-
, Kalken- en Mandekensstraat aan de 
beurt. De Reigersweg volgt in 2023. De 
weg is trouwens al veiliger geworden, 
omdat een deel ervan voor de auto’s 
taboe is.” (VRP)

Merchtem deelt 
1.742 lampjes uit 
aan leerkrachten 
en leerlingen
MERCHTEM - ‘Veilig in het verkeer? 
Het licht aan jou!’ Dat is de slogan van 
de nieuwe verkeersactie die het Huis 
van het Kind Merchtem opstart onder 
de vorm van lampjes. Zo deelde het 
Huis van het Kind Merchtem 1.742 
lampjes uit. Die werden verdeeld onder 
alle leerlingen en leerkrachten van de 
Merchtemse lagere scholen én de leer-
lingen van het eerste en tweede secun-
dair. De lichtjes zijn gemakkelijk aan de 
rugzak te bevestigen, zodat ze gebruikt 
kunnen worden door fietsers en voet-
gangers om zichtbaar te zijn in het ver-
keer tijdens de donkere maanden. (jh)
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Vrienden van oud-bokskampioen Mo zetten zijn allerbelang-
rijkste overwinning op sportieve manier in de bloemetjes

FOTO EG 

Ik heb mij niet alleen gevoeld. Tijdens de 
ritten naar het ziekenhuis heb ik traantjes 
gelaten”, vertelt Mo. Naar eigen zeggen 
heeft Mo zijn genezing naar eigen zeggen 
mede te  danken aan zijn bokscarrière.  
“Ik stond bij de liefhebbers zelfs in de 
nationale ploeg. Ik ben er te laat mee be-
gonnen om nog beter te worden, maar 
de sport heeft mijn karakter gevormd. 
Ik kreeg meer weerbaarheid.”  Na zijn 
sportcarrière stichtte Mo een gezin: hij 
heeft een vrouw en drie kinderen: twee 
zoons en een dochter. Over zijn collega’s 
bij Wegen en Verkeer heeft hij niets dan 
lof. “Ruim drie jaar later is de band tussen 
de collega’s van Wegen en Verkeer ster-
ker dan ooit”, vertelt Kristof De Clerck, 
gedreven jeugdtrainer bij voetbalclub 
Eendracht Mazenzele Opwijk, lid van 
de loopvereniging Achilles Run4Fun en 
initiatiefnemer van de KOTK-actie. Hij 
loopt 573 km, Lennert neemt de overige 
lopende kilometers voor zijn rekening. 
(EG)

Mo (op de voorgrond)is in april 1000 dagen kankervrij

Zware boetes voor 
sluikstorters
REGIO - Vier Roemenen zijn door de 
rechter veroordeeld tot boetes die op-
lopen tot 16.000 euro omdat ze maan-
denlang hun huisvuil dumpten langs de 
Grensstraat in Vilvoorde. Dat meldt Ring 
TV. Afvalintercommunale Incovo, die on-
der andere actief is in Grimbergen, Meise 
en Londerzeel stelde zich burgerlijke par-
tij. Het opruimen van het afval kostte In-
covo in totaal 15.000 euro. Dankzij came-
rabeelden en facturen die in het huisvuil 
werden gevonden, konden de verdachten 
worden geïdentificeerd. Incovo kreeg een 
schadevergoeding toegekend van 2.800 
euro voor elk van de vier verdachten. (jh)

OPWIJK - Om de 1.000 kankervrije dagen van hun 
collega Mo te vieren, gaan Kristof De Clerck en Lennert 
Verheyen in april 1.000 kilometer fietsen en lopen tijdens 
tien opeenvolgende dagen.
Mohammed Snoussi (40) kreeg in april 2017 te horen 
dat hij lymfeklierkanker had. Zijn collega’s bij Wegen en 
Verkeer sprongen meteen in de bres voor hem. Ze richt-
ten een project op onder de noemer MoEDiG (Mo Extra 
Duwtje In de ruG). Het engagement was om Mo naar en 
van alle chemosessies te vervoeren.
“De behandeling sloeg aan, maar ik ben tweemaal herval-
len. Daardoor viel ik uit de statistieken.Maar ik was goed 
omringd, ook door mijn collega’s. 

Curs_merchtem_25_02.indd   6Curs_merchtem_25_02.indd   6 14/02/2021   20:2814/02/2021   20:28



7

Curs_merchtem_25_02.indd   7Curs_merchtem_25_02.indd   7 14/02/2021   20:2814/02/2021   20:28



8

Tweeduizend vrijwilligers gezocht uit Brussel en 
Rand om vaccin CureVac te testen  
RAND - Eind februari start het team van prof. Pierre Van Dam-
me van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met externe 
medische dienstverleners Cohezio en Mensura, een grootschalige 
studie naar het kandidaat-coronavaccin van het Duitse CureVac. 
Daarvoor worden 2.000 vrijwilligers gezocht in Brussel en de 
Rand. Het team van Cohezio, dat de vaccins op de vrijwilligers 
zal toedienen en hen zal begeleiden, wordt geleid door medisch 
directeur van Cohezio Eddie De Block, tevens oud-burgemeester 
van Merchtem en broer van Maggie De Block. 

“Voor alle duidelijkheid: dit heeft niets met mijn zus Maggie, noch 
met de politiek te maken”, zegt Eddie De Block. “Ik ben in 2018 
gestopt met de politiek en heb me verder toegelegd op mijn ja-
renlange passie als arbeidsarts. Ik ben wel fier dat ik nu samen 
met een team van 17 mensen een stuk kan meehelpen aan de 
grootschalige studie van professor Pierre Van Damme. Het team 
moest samengesteld worden in veertien dagen. Dat was een hu-
zarenwerk. We hebben artsen, verpleegsters, data-inputters, re-
ceptionisten en laboranten samengebracht in één team.” 

“Heel concreet gaat het om de fase drie van de studie het Duitse 
CureVac-vaccin. Daarvoor worden in Brussel en de Rand twee-
duizend vrijwilligers gezocht voor een coronaprikje. De helft van 
hen wordt via Mensura, de andere helft via  Cohezio opgevolgd. 
Ons team zal aan 500 mensen een écht vaccin toedienden, de 
andere 500 vrijwilligers krijgen een placebo, dus geen vaccin. Deze 
dubbel-blind-studie gebeurt wereldwijd in totaal op 32.500 proef-
personen, waarvan dus 2.000 in België. Die worden nu gezocht en 
het moet snel gaan, want de studie start snel op.”

Zijn er geen risico’s voor de proefpersonen? “Het gaat om fase 
3 van het studiewerk. Fase 1 en 2, waarbij op dieren én mensen 
werd getest, zijn positief geëvalueerd”, weet De Block. “Fase 3 
is de laatste fase die het vaccin doormoet om op de markt te 
komen. 

We hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk kan gebeuren.”  

Kandidaat-vrijwilligers moeten wel aan enkele voorwaarden vol-
doen. “Ze moeten minsten 18 jaar oud zijn en in goede gezond-
heid zijn”, zegt professor Pierre Van Damme van UAntwerpen. 
“Natuurlijk staat er ook een vergoeding tegenover: de deelne-
mers moeten vijf keer op visite komen en krijgen 150 euro per 
visite. De medische visites, waarop onder meer een bloedstaal zal 
genomen worden, zullen plaatsvinden in Brussel.”  “Voor de groot-
schalige studie slaat UAntwerpen de handen in elkaar met de be-
drijfsgeneeskundige diensten Cohezio en Mensura. “Met Cohezio,  
staan we mee vooraan in de strijd tegen de verspreiding van het 
virus”, zegt communicatiedirecteur Fabienne Defrance van Co-
hezio. “We deden al aan preventie en aan tracing en testing, nu 
komt vaccinatie daar ook bij. We zijn blij mee te kunnen werken 
aan een nieuw, veelbelovend vaccin.”  Info: www.uantwerpen.be/
vaccinetrials-covid-brussel  (jh)

Medisch directeur van Cohezio en oud-burgemeester Eddie De Block 
werkt samen met team Prof. Pierre Van Damme voor grootschalig 
onderzoek coronavaccin

FOTO JH

Draaiorgelserenade 
voor 
101-jarige Hilda
BUGGENHOUT - Hilda De Visscher, die al drie jaar in het woon-zorgcentrum Herfst-
droom in Buggenhout verblijft, vierde daar op 2 februari haar 101ste verjaardag. Ze kreeg 
zelfs een draaiorgelserenade aangeboden. Hilda werd geboren op Lichtmis van 1920 op 
het Hof te Saeger in de toenmalige Haagstraat, nu Eksterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. 
Later betrokken haar ouders het boerenhof van Jan De Visscher in de Volaardestraat. Op 
haar veertiende werd ze van school gehaald om te gaan werken als huishoudster en kin-
deroppas bij de familie Segers in Buggenhout. In de kerk daar ontmoette ze voor het eerst 
haar latere echtgenoot Albert Van Ransbeeck. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Agnes, 
Hugo en Eric. Orgeldraaier Vera Steenput fleurde Hilda’s verjaardag op met orgeldeuntjes. 
“Slotnummer wordt ongetwijfeld het Ros Beiaardlied”, voorspelde zoon Hugo. En gelijk had 
hij. Hilda genoot. (VRP)
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FOTO JH

GRIMBERGEN - Luka Leupe (17) uit Grimbergen brengt haar 
debuutsingle ‘Come Back’ uit. Een eerbetoon aan haar papa die uit 
het leven stapte. “Maar de dijk van de onzekerheid is
doorbroken. Ik ga door en schrijf meer nieuwe songs”, zegt ze. 
Met haar achtergrond bij Studio 100, maar ook met Charlotte 
Cannoot van ‘Mind The Voice’ van de online muziekshow ‘Popland’ 
gaat ze verder. Van deze Grimbergse gaan we nog veel meer ho-
ren, zoveel is duidelijk.

Luka Leupe (17) volgt haar laatste jaar humaniora en wil zich 
volgend jaar inschrijven in Lucas School of Arts waar haar verdere 
studies in de richting van Muziek of Interieurvormgeving zullen 
gaan. Maar daar ging een hele weg aan vooraf. Op haar achtste 
deed Luka auditie voor het Studio 100-zangkoor. 
“Een avontuur dat leidde tot zeven prachtige jaren samen met 
mijn zangcoaches en een heleboel vrienden voor het leven”, 
zegt ze. “Twee keer per week bolde mama voor de repetities 
van Grimbergen naar Boom, en terug. De vele uren in de auto 
besteedden we aan lessen opvragen, oefenen voor de zanglessen 
en goeie gesprekken. Het was een prachtige tijd. Ik leerde op een 
podium staan en was steeds een vaste waarde op de jaarlijkse 
Samson en Gert-kerstshows. Ik zong liedjes in voor de cd’s van 
K3 en we wonnen met een medley zelfs een prijs in Nederland. 
Ik voelde me prima als deeltje van een groep, als schakel in een 
groot koor.”

Podium
Op het podium staan, dat zag Luka niet meteen zitten. “Dat was 
toen nog te vroeg”, gaat ze verder. “Heel even leek het mis te 
gaan, mijn coaches kaartten een probleem aan bij mijn ouders. 
Ze hadden de indruk dat er iets niet klopte met mijn aandacht en 
concentratie, waardoor ik mijn volle potentieel niet benutte. Een 
aantal onderzoeken later duikt de schuldige op: ADD (Attention 
Deficit Disorder). Dat inzicht hielp me om muzikaal te groeien“. 
Maar dan kreeg de jonge zangeres vreselijk nieuws. “Ik kwam thuis 
van een leuke zangrepetitie op een heel zonnige maandag”, zegt 
Luka. “Iedereen zit stilletjes in de woonkamer en de sfeer is erg 
bedrukt, wat bij ons thuis heel abnormaal is. Ik krijg boterhammen 
met choco, dat herinner ik me nog goed. Langzaamaan wordt het 

me duidelijk dat er iets ergs aan de hand is. Met horten en stoten 
dringt het door: mijn papa is die ochtend uit het leven gestapt. In 
alle stilte. Zonder enig signaal. De wereld is die dag een beetje 
donkerder geworden.”

Studio-opname
Maar ondanks alles blijft de wereld toch draaien, zo beseft Luka. “Ik 
rondde mijn Studio 100-avontuur af, kocht een gitaar en volgde er 
privélessen mee. Ik leer nu nieuwe muziek kennen en interpreteer 
covers – ook van nummers die ik niet denk aan te kunnen.” Voor 
haar verjaardag kreeg Luka een heuse studio-opname cadeau. Ik 
leerde ‘Mind The Voice’-zangcoach Charlotte Cannoot kennen. 
Ze leerde me ontzettend veel bij. Ze boost mijn zelfvertrouwen 
en laat me dingen doen die ik nooit voor mogelijk achtte. Al is ze 
ook streng en kordaat. Dat maakt toch wat bij je los. Ik kijk heel 
erg op naar haar.”

Herdenkingsdag 
Zonder dat hij het nog weet, is het Luka’s papa die haar die weg 
toont. “Op de zesde herdenkingsdag van papa’s overlijden organi-
seren we een samenzijn met familie en vrienden”, getuigt Luka. “Ik 
heb het die dag moeilijk en schrijf dat van me af in een gedichtje. 
En dat vloeit over in een liedje. Met een klein hartje laat ik het 
aan mama horen. Want zelf vind ik het niet spectaculair. Onzeker, 
maar mama staat versteld van wat ik op nog geen uur in elkaar 
knutselde. Na positieve reacties van mensen die dicht bij mij staan, 
maakte ik er een volledig nummer van. Ik vind het eigenlijk erg 
moeilijk om dit nummer te delen, omdat heel mijn hart erin ligt. 
Maar ik werkte er met een groep fantastische mensen aan. Zon-
der dat mijn papa het weet, toont hij me nu de weg.”

“Dankzij de duwtjes in de rug van mijn familie en mijn vrienden, 
ben ik er nu echt klaar voor om er ‘iets’ mee te doen. En dat re-
sulteerde in ‘Come Back’. Ik hoop later dit en volgende jaren nog 
andere nummer uit te brengen.” 
Info: www.puurluka.be 

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht 
bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en 
op de website www.zelfmoord1813.be.

Luka (17) uit Grimbergen zet eerste solostapjes met 
debuutsingle ‘Come Back’
“Toen papa uit het leven stapte, werd de wereld een beetje donkerder. 
Zonder dat hij het nog weet, toont hij me nu de weg.”

FOTO INGEZ.
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Vrijwilligers gezocht om mee tentoonstelling te 
organiseren over Ginder Ale
MERCHTEM - Schepen van Cultuur 
David De Valck (Open VLD) zoekt een 
vijftal vrijwilligers die willen helpen om in 
Merchtem een gelegenheidstentoonstel-
ling te organiseren rond de voormalige 
brouwerij Ginder Ale.

“Op de hoek van de Langensteenweg 
en Kattestraat zal binnenkort immers 
een pleintje genoemd worden naar me-
vrouw Jeanne Van Ginderachter”, zegt 
De Valck. “Jeanne De Smedt-Van Ginder-
achter, erevoorzitter van de Koninklijke 
Muziekvereniging Concordia en de eni-
ge dochter van de voormalige brouwer 
van de Merchtemse Ginder-Ale Jozef Van 
Ginderachter, is op 9 januari 2018 over-
leden. Ze werd 93 jaar.”  Haar vader, Jo-
zef Van Ginderachter, lanceerde in 1928 
Ginder-Ale in Merchtem en bouwde de 
brouwerij uit. In 1991 werd de produc-
tie overgebracht naar Leuven. Het bier 
wordt sinds eind vorig jaar niet meer ge-
brouwen. Jozef Van Ginderachter (overle-
den in 1959) was ook maar liefst 25 jaar 
lang burgemeester van Merchtem.

“Als eerbetoon krijgt zijn enige dochter 
Jeanne Van Ginderachter op de locatie 
waar vroeger haar geboortehuis was, 
haar eigen pleintje”, gaat de schepen ver-
der. “Ze was in 1967 ook de mede-op-
richtster van ‘Serviceclub Zonta Brussel 
Zavel’, die zich inzet voor gelijke kansen 
voor vrouwen. Ze zette zich eveneens in 
voor de werknemers van de brouwerij.”
Inhuldigen

“Het geslaagde reconversieproject van 
de vroegere brouwerijsite naar woon-
, winkel- en rustoord-functie willen we 
binnen enkele maanden dus samen met 
het nieuwe pleintje ‘Jeanne Van Ginder-
achter’ feestelijk inhuldigen met een over-
zichtstentoonstelling over de Ginder Ale. 
Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers om 
mee materiaal te verzamelen.” (jh) 

Info via deze mail: 
dffdevalck@hotmail.com

Schepen De Valck hier nog tijdens een rondleiding met wijlen Jeanne Van Ginderachter in het 
August De Boeckhuis in Merchtem.
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Opwijk - Achilles Run4Fun verloor zijn stichter-voorzitter John-
ny (Karel) Hermans. Hij was pas 69 jaar. Hij stierf niet aan corona, 
noch aan een andere zware ziekte, maar is gewoon ingeslapen in 
zijn zetel. 

“Johnny maakte van Achilles een vereniging waarin het hardlo-
pen en het smeden van hechte vriendschapsbanden elkaar de 
hand reiken”, zei schepen van Sport Johan Deleu (N-VA). “Hij 
organiseerde de natuurloop en de snoepjesloop. Hij zorgde voor 
een spectaculaire doorgang door een koeienstal. De jongste jaren 
maakte hij van het park van het Hof ten Hemelrijk het epicentrum 
van het evenement. De opbrengst werd weggeschonken aan een 
plaatselijk goed doel. Voorts stond hij in 2016 aan de wieg van 
de plaatselijke loopomloop. Samen met de voormalige voorzitter 
van de sportraad Lucien De Landtsheer werd hij peter van het 
traject.”

“Johnny was de drijvende kracht achter Achilles”, schrijft Ignace 
Heyvaert op de website van de club. “Hij had voor iedereen een 
bemoedigend woord. Hij was gedreven om mensen bij elkaar te 
krijgen rond het lopen. Het laatste jaar was het lastig. Corona 
maakte samen lopen bijna onmogelijk. Dat deed hem zichtbaar 
verdriet.”

Loopvereniging uit Nijverseel verliest 
boegbeeld en drijvende kracht

FOTO EG 

Onderschrift: Johnny Hermans (de man met de vlag) hield lopen en 
vriendschap hoog in het vaandel.
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Bewoners zijn nattigheid beu en willen geen open 
beek en hoogbouw in hun buurt: “RIP aan het RUP”
MERCHTEM - De inwoners van de Reedijk en de Puurs-
straat vrezen dat als het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Mer-
chtem-centrum ongewijzigd wordt uitgevoerd, ze opnieuw met 
overstromingen te maken zullen hebben. Ze zeggen ‘neen tegen 
hoogbouw’ en willen geen openlegging van de Grote Molenbeek, 
die onder de straat en het voetpad loopt.

‘RIP aan het huidige RUP’. De boodschap op de zwart-witte af-
fiches voor de ramen van de buurtbewoners in de Reedijk en 
de Puursstraat is duidelijk. “Met zwart-witte affiches willen we de 
aandacht vestigen op de ontwerpen die in de maak zijn voor dit 
overstromingsgebied, met name hoogbouw tussen Reedijk en 
Puurstraat”, zegt buurtbewoner Henk Willockx namens het buurt-
comité.

“De bewoners vrezen weer te kampen te krijgen met overstro-
mingen, zoals die zich vaak voordeden in het verleden. Nog meer 
betonnering en verharding, betekent ook dat het water niet weg 
kan. In deze straat is er gans het jaar grondwater in de kelders. 
Sommige bewoners zijn genoodzaakt dagelijks het water uit de 
kelder te pompen.” Daarom willen de bewoners het behoud van 
de weilanden als overstromingsgebied en groene zone. “We vra-
gen aan het gemeentebestuur om in het RUP ook rekening te 
houden met de geografie van dit gebied”, gaat Willlockx verder. 
“Daarom zeggen we ‘neen’ aan hoogbouw. 

FOTO JH

Buurtbewoners willen geen open beek en bijkomende verhardingen. 

De Reedijk wil de straat houden zoals ze nu is, ‘met een bloem 
en met gras dat nog groen is, om nog een eeuwigheid mee te 
gaan.’”

Open Molenbeek

In het RUP zijn ook plannen opgenomen om de Grote Molen-
beek die onder de straat en het voetpad van de Reedijk loopt, 
opnieuw open te leggen. “Het is hier watergevoelig gebied, dat 
zie je zo aan de weides tussen de Reedijk en de Puursstraat 
waar grote plassen staan”, vertelt Willockx. “Veertien jaar gele-
den werden we hier met Kerstmis opgeschrikt door zware over-
stromingen. Het water stond in een mum van tijd 60 centimeter 
in de huizen. Een oplossing daarna was de Grote Molenbeek te 
overwelven over een lengte van honderd meter, maar zelfs met 
de overkapping van de beek, stond de straat nog dikwijls blank.”

Laagste punt 

In de ontwerpplannen van het RUP staat dat de overwelving 
zou worden weggehaald en de beek zou worden blootgelegd. 
“Dat zien we zeker niet zitten. Een open beek, meer verharding 
en betonnering, betekent voor ons opnieuw overstromingen. En 
daar hebben we echt genoeg van. We willen niet meer nattig-
heid in onze straat, die gelegen is op het laagste punt in Merch-
tem en dus sowieso veel water te slikken krijgt. We willen het 
water bij ons weghouden.” 
De buurtbewoners gaan nu hun opmerkingen doorgeven aan 
het gemeentebestuur. Voor de opmaak van het RUP Merch-
tem-centrum loopt een participatietraject waarbij inwoners 
hun mening mogen geven. Eens het RUP definitief is, nadat alle 
opmerkingen zijn onderzocht, dan wordt in grote lijnen vastge-
legd wat er in de toekomst qua bebouwing al dan niet  kan in 
Merchtem. (jh)
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De Pupil schenkt opbrengst musical 
aan Kinderkankerfonds

De Opdorpse gemeenteschool De Pupil overhandigde een cheque van 2.000 euro aan 
de vzw Kinderkankerfonds. Oskar Schelfhout (9), een leerling van de school die in 2019 te 
horen kreeg dat hij aan leukemie leed, mocht de cheque in naam van de vzw in ontvangst 
nemen.

In januari 2020 voerden alle leerlingen van De Pupil de musical De kinderen van de kerst-
man op. Het totaalspektakel kreeg vijf opvoeringen en lokte meer dan achthonderd be-
zoekers. Een deel van de opbrengst, tweeduizend euro, werd nu overhandigd aan de vzw 
Kinderkankerfonds.

“Een goeie keuze vonden wij”, zegt meester Kurt Vermeir. “Binnen onze schoolvisie neemt 
de solidariteitsgedachte een belangrijke plaats in. Bovendien was onze gemeenschap in 
2019 geschrokken door de melding dat Oskar, Ozzie voor de vrienden, aan leukemie leed. 
Zijn mama Lien is al jaren een vaste waarde binnen het schoolteam. Wat ons deed beslui-
ten de musical om te dopen tot A play for Ozzie. En het Kinderkankerfonds te steunen.”
Oskar is intussen aan de beterhand. “Zijn beenmergtransplantatie ligt achter de rug, hij zit 
nog wel in de nabehandeling”, zegt Vermeir. “Hij is verlost van de katheder en verbetert 
zienderogen, zijn motivatie is groot. Voorlopig gaat hij halftijds naar school. Drie keer per 
week gaat hij in Leuven revalideren. ” (VRP)

FOTO VRP 

Steltenlopers 
verrassen 
Wendy Van 
Wanten op 
VTM

FOTO INGEZ. 

MERCHTEM - De Merchtemse 
Steltenlopers waren vorige maand 
op 26 januari te zien op VTM waar ze 
mee optraden tijdens een kleine pa-
rade voor Wendy Van Wanten. “Afge-
lopen zomer, werden we met een be-
perkte groep van maximum 20 leden 
gevraagd voor TV-opnames van het 
VTM-programma Groeten Uit”, zegt 
voorzitter Roger Daelemans van de 
steltenlopers. “Dat is een programma 
waarin Bekende Vlamingen een week-
end herbeleven in de tijdsgeest van 
toen ze zelf twaalf jaar waren. Wen-
dy Van Wanten werd verrast door 
een kleine parade waaraan ook onze 
groep deelnam. Zo konden mensen 
onze steltenlopers ook nog eens aan 
het werk zien.” (jh)

Twee 
bestuurders 
onder invloed 
BUGGENHOUT - De lo-
kale politie van Buggenhout-Lebbeke 
heeft tijdens een politiecontrole deze 
maand het rijbewijs van twee bestuur-
ders ingehouden voor drie en zes uur. 
Ze reden onder invloed. Zes bestuur-
ders kregen een proces-verbaal voor 
het niet dragen van de gordel, van één 
wagen was de keuring vervallen. (jh)
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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)

Merchtemse onthaalmoeders hebben nieuwe stek 
gevonden
PEIZEGEM - Drie onthaalmoeders uit Peizegem (Merchtem) 
die dringend op zoek waren naar een nieuwe locatie, hebben 
een nieuw huurhuis gevonden in de Stationsstraat. 

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 de Nieuwbaan 
68 in Peizegem. “Maar de huur van onze stek in Peizegem loopt 
op 30 april af omdat de eigenares besloot om er zelf in te gaan 
wonen”, zegt onthaalmoeder Sabrina Verhasselt. “Als we tegen 
dan geen nieuwe plek zouden vinden, dan stonden we met 
onze 23 onthaalkindjes op straat. Onze zoektocht was door de 
specifieke regelgeving rond normen voor een kinderdagverblijf 
niet eenvoudig, want het huis moet aan strenge regels voldoen 
van Kind en Gezin. Onder andere moet er drie vierkante meter 
speelruimte zijn voor ieder kind, hebben we drie slaapkamers 
nodig, de zolder niet meegeteld, moet er genoeg licht binnen-
vallen en is een open trap uit den boze. Maar kijk: we hebben 
uiteindelijk dankzij de oproep in de media onze nieuw stek ge-
vonden in de Stationsstraat. Dat wordt nu in orde gebracht. Er 
wordt nog een keuken geïnstalleerd en het wordt opgefrist en 
klaargemaakt om onze kindjes goed te kunnen opvangen. We 
zijn natuurlijk superblij.” (jh)

FOTO JH 

Brandweer verwijdert 
nest ‘Aziatische hoornaar’ 
voortaan gratis
REGIO  - De brandweerzone Vlaams-Brabant West zal de 
wespennesten van de zogenaamde ‘Aziatisch Hoornaar’ voort-
aan gratis verdelgen. Daarmee wil de zone de verspreiding van 
de invasieve wespensoort tegengaan. Vorig jaar werden volgens 
de brandweerzone van juni tot eind 2020 zo’n 20 nesten ver-
delgd, maar dat was nog tegen betaling van 75 euro. Dat is de-
zelfde prijs voor de verwijdering van een gewoon wespennest. 
Maar de Aziatische hoornaar is schadelijk omdat die de eigen 
honingbijen letterlijk opeet. Het insect teistert Vlaanderen sinds 
2017 en is bijzonder schadelijk voor ons bijenbestand. Europa 
beschouwt het dier als zorgwekkend en invasief. Wanneer der-
gelijke insecten zich te breed verspreiden, kan je ze niet meer 
uitroeien doch enkel de populatie inperken. De brandweerzone 
Vlaams-Brabant West heeft sinds vorig jaar daarom een spe-
ciaal team voor de verdelging ervan, zo bevestigt woordvoer-
der Alain Habils van de zone. “De Aziatische hoornaars maken 
meestal twee nesten, één laag bij de grond en eentje meestal 
heel hoog. Dat maakt de verdelging niet eenvoudig.” (jh)

Alle info: www.vlaamsbrabantwest.be 
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Meer dan drie op de vier te snel op 
Heirbaan, gemeente neemt maatregelen

MERCHTEM - Op de Heirbaan heeft het gemeentebestuur aanpassingen uitge-
voerd aan de locatie van de wegversmallingen die gevormd worden door bloem-
bakken. De beslissing is een gevolg van de snelheidsmetingen: liefst drie op de vier 
bestuurders rijdt er te snel in de zone 50 km/u.

Twintig dagen lang heeft een snelheidsinformatiebord de snelheid van wagens ge-
meten op de Heirbaan ter hoogte van huisnummer 45. Dagelijks werd de snelheid 
van gemiddeld 4.452 voorbijrijdende wagens gemeten. Gemiddeld 76 procent van de 
bestuurders reed er te snel, de hoogst gemeten snelheid was 166 km/u, het grootste 
deel van de overtreders reed tussen de 10 à 30 km te snel.  “En je moet weten dat 
zo’n snelheidsinformatiebord dan ook nog eens ontradend werkt”, zegt burgemeester 
Maarten Mast (Lijst 1785). “We zijn wel geschrokken van het aantal overtreders. We 
weten dat op de baan, die de verbinding tussen Merchtem en Steenhuffel maakt, vaak 
te snel wordt gereden. We hebben de buurtbewoners per brief ingelicht over de 
slechte meetresultaten.”

Daarom nam het gemeentebestuur maatregelen. “Zo zijn de bloembakken verplaatst 
in het gedeelte van de Heirbaan tussen de Kouter en Terlinden om de snelheid te rem-
men”, vertelt de burgemeester. “Er is ook een extra bloembak geplaatst aan het begin 
van de zone 50, komende van Steenhuffel, rechtover huisnummer 58. Het college van 
burgemeester en schepenen zal de situatie na drie maanden evalueren.” (jh)

FOTO INGEZ.

Een extra bloembak moet de snelheid op de Heirbaan remmen.

Extra Vlaams geld voor rioleringen in bosgemeente 
BUGGENHOUT - Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) investeert extra 1,3 miljoen euro in de aanleg van 
rioleringen in Buggenhout. “Onze gemeente kan rekenen op precies 1.315.000 euro voor de aanleg van een gescheiden riolerings-
stelsel in de Stenenmolenstraat, de Kluisweg en de Hoge Jan”, weet gemeenteraadslid Ward Vrancken (N)VA). “De gemeentelijke 
rioleringsgraad krijgt er een flinke boost door, de waterkwaliteit van de waterlopen in de regio evenzeer. De ingrepen worden nu 
voor vijfenzeventig procent door Vlaanderen gesubsidieerd.” De aanbesteding en de gunning gebeuren uiterlijk eind 2021. (VRP)  
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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 

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

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)

SCHOONHEIDSSPECIALISTE – gezocht op 
zelfstandige basis naast kapsalon bij nagelsty-
liste, succes verzekerd, regio Meise mail:  lvan-
ding@hotmail.com 

KUISEN EN STRIJKEN – Ik zoek werk kuisen 
en strijken gsm 0487 95 86 33 

OOGST – Heb je vlugge groene vingers en wil 
je ons helpen bij de oogst van hoppescheuten 
van 22 februari tot 4 april tel. 0474 038 487 

TE KOOP ALLERLEI

VITRINEKAST – te koop kers 75 euro, antiek 
tafel 100 euro, prachtige tafel 3 meter lang, 50 
euro , perchtige kast 50 euro,  tel. 0476 205 380 

DIVERSE FITNESSTOESTELLEN – oa Spinner, 
als nieuw, 3 koersfietsen met Campagnolo en 
Sram Red bellen 0477 251 131 
 
VAKANTIE TE HUUR 

NIEUWPOORT – Studio Penthouse, 100 m 
van het strand, groot terras, zonnekant, voor 
3-4 personen, alle comfort tel. 0474 251 224 

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-ver-
huur.be  Tel. 0477 66 34 18

VASTGOED TE HUUR 

MERCHTEM – Autostaanplaats te huur gele-
gen op 50 m van station contact: 
tel. 0499 539 190 

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 

OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS - 
Kerkstraat 6 Londerzeel (nabij kerk). €65/
maand. Info: 0475 25 53 47

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

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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