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BUGGENHOUT - Natuur en Bos van 
de Vlaamse overheid realiseerde in samen-
werking met de vzw Camino en de werk-
groep Dementievriendelijk Buggenhout van 
de lokale overheid, in Buggenhoutbos een 
rolstoel- en dementievriendelijk pad.
“Het pad is zes kilometer lang”, weet bos-
wachter Reinhart Cromphout. “Het loopt 
vanaf de parking in de Kasteelstraat door-
heen het recenter aangeplante bos, langs de 
speelzone Konijnenberg in het oudere bos-
gedeelte en de begrazingszone. De nieuwe 
wandelroute is volledig bewegwijzerd.”
Aangepaste wandelingen kunnen eenzaam-
heid bij mensen met dementie en hun man-
telzorgers voorkomen. “Het is bovendien 
belangrijk dat ze buitens actief zijn”, zegt 
Mick Kiekens van vzw Camino. “Zo kunnen 
we het taboe rond dementie bespreek-
baar maken.” Buggenhoutbos is een van de 
meest toegankelijke bossen in de regio. Het 
beschikt over een groot netwerk aan paden. 
Rustbanken op regelmatige afstanden be-
vorderen de gesprekken.”

Buggenhoutbos verrijkt met 
rolstoel- en dementievriendelijk pad

FOTO INGEZ. 

In 2018 nam gemeenteraadslid Bea Van den Broeck (CD&V) het initiatief de werkgroep 
Dementievriendelijk Buggenhout in het leven te roepen. “Om twee redenen”, zegt ze. 
‘Om mensen te informeren en te sensibiliseren en daarnaast betrokkenen en hun man-
telzorgers te steunen, onder meer bij het besteden van hun vrije tijd. Zo stippelden we 
in de deelgemeenten al drie wandelingen uit en maakten ze bewandelbaar. In de brieven-
bussen van de Buggenhoutenaars belandde ondertussen ook een verklarende brochure 
rond dementie. (VRP)
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FOTO INGEZ. 

Merchtemse jeugdhuizen brengen ‘Pop-up in’t Park’ 
opnieuw terug
MERCHTEM - Van 1 tot en met 
4 juli slaan de Merchtemse jeugdhui-
zen hun tenten opnieuw op in ’t park 
aan het WZC Ter Stelten. Jeugdhuis 
Ifigineia, Jeugdhuis Tronk en Hauska 
JH baten in samenwerking met de 
gemeente Merchtem en De Nieuwe 
Merchtemnaren een heuse pop-upbar 
uit gedurende vier dagen.

Pop-up in’t Park zal, na een jaar co-
ronapauze, opnieuw doorgaan van 
donderdag 1 tot en met zondag 4 
juli 2021 in het Lijsterbespark aan de 
Gasthuisstraat 17. Je kan er genieten 
van een groene omgeving in een zo-
merse sfeer zonder je één moment te 
vervelen. Er zijn lekkere cocktails en 
drankjes, want er is een bar die elke 
dag open is van 12 tot 22 uur. “Door 
COVID-19 zal het concept dit jaar iets 
anders zijn”, zegt schepen van Jeugd 
Toon Luypaert (CD&V Plus). “Pop-up 
in’t Park wordt een pop-upbar op ver-
plaatsing met hier en daar een lokale dj 
of groep die voor achtergrondmuziek 
zal zorgen. Momenteel is er nog geen 
programma van wat er precies geor-
ganiseerd wordt, maar we kunnen wel 
al meedelen welk jeugdhuis de handen 
uit de mouwen zal steken op welke 
dag. Donderdag 4 juli is Jeugdhuis Ifigi-
neia aan de beurt, vrijdag 5 juli zwaait 
Jeugdhuis Tronk er de plak, zaterdag 
6 juli is er een samenwerking tussen 
Jeugdhuis Tronk, Jeugdhuis Ifigineia, 
Hauska JH en De nieuwe Merchtem-
naren en zoondag 7 juli sluit Hauska JH 
de pop-up af.”

“De einduren zullen mogelijks aange-
past worden mits de coronamaatre-
gelen dit toelaten”, zegt burgemees-
ter Maarten Mast (Lijst 1785). “Er zal 
gewerkt worden met een reserva-
tiesysteem waarbij je een tafel van 4 
personen kan reserveren. Het aantal 
personen kan variëren naargelang de 
huidige regels. Er zal de mogelijkheid 
zijn om contactloos bestellingen te 
plaatsen en te betalen.” (jh)

Burgemeester Maarten Mast en schepen Toon Luypaert in het Lijsterbespark waar de pop-
up-komt.
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Opdorp viert voor het eerst honderdjarige
FOTO VRP Voor het eerst in de geschiedenis van het dorp, mocht Opdorp een eeu-

welinge huldigen: Lea Leroy werd honderd en dat werd gevierd, al beperk-
te corona de omvang van het feest.
Lea woonde heel haar leven in Opdorp. “Haar ouderlijk huis stond in de 
Spiedamstraat. Na haar huwelijk woonde ze met haar man, Emiel Verhey-
den, naast het Kloksken op de Dries”, weet schepen van Festiviteiten Geert 
Mannaert (CD&V). “Miel had daar aan de rand van de Dries een fietsen-
winkel en elektrozaak en Lea dreef de winkel. Zoon Henri nam later de 
zaak over. Hij woont er nog altijd en dochter Greta woont in het huis er-
naast.” De voorbije jaren verbleef Lea twee jaar in een verzorgingstehuis in 
Lippelo. “Haar toestand ging er echter achteruit”, vertelt Lea’s zoon Henri. 
“De dagelijkse sleur van de verplaatsingen van haar bed naar haar zetel, 
bekwam haar niet goed. Daarom besloten we moeder terug naar huis te 
halen. Ze fleurde meteen zienderogen op. Ze stelt het goed nu, al laat haar 
gehoor haar in de steek.” Lea mocht uiteraard van diverse kanten geluk-
wensen ontvangen. (VRP)

Reptiel en amfi-
bieën  gedumpt 
in Merchtem
MERCHTEM - Het Opvangcentrum 
voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) 
in Malderen kreeg een melding dat er 
drie kikkers of padden en één slang ge-
vonden werden langs de Bosveldweg in 
Merchtem. De dieren zijn overgebracht 
naar het VOC. “Uit het relaas bleek dat 
de slang in een kartonnen doos stak en 
de drie kikkers/padden elk verpakt zijn in 
een plastic doosje”, zegt Franky Van Aken 
van het VOC. “Op het moment dat de 
vier dieren in het opvangcentrum wor-
den binnengebracht, blijkt het te gaan 
om twee Koraalteen Boomkikkers, een 
Zuid-Amerikaanse Hoornkikker en een 
Boa Constrictor. Eén van de koraalboom-
kikkers en de Zuid-Amerikaanse Hoorn-
kikker waren ondertussen in een dermate 
slechte toestand waardoor ze enkele uren 
na binnenkomst in het opvangcentrum 
gestorven zijn.”

“Het dumpen van deze dieren is pure 
dierenmishandeling. We roepen eigenaars 
van reptielen of amfibieën om deze die-
ren niet te dumpen, maar binnen te bren-
gen in een opvangcentrum. Daar zullen ze 
met de nodige zorgen behandeld worden 
en zal er op zoek gegaan worden naar 
een nieuwe degelijke thuis. Het opvang-
centrum overweegt in deze dan ook om 
klacht neer te leggen bij de bevoegde in-
stanties.” (jh)
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BUGGENHOUT - Bewoners van de Hoge Jan in Opstal, de 
Kluisweg in het centrum en de Stenenmolenstraat in Opdorp, zul-
len vroeger dan verwacht kunnen genieten van een gescheiden 
riolering en een nieuw wegdek voor de deur. De gemeente inves-
teert ruim 700.000 in deze projecten.

“De rioleringswerken, voor 75 procent betoelaagd door de 
Vlaamse overheid, worden volgend jaar al uitgevoerd”, zegt sche-
pen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Vroeger 
dan verwacht, omdat we erin slaagden de dossiers snel af te han-
delen. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om ook 
het wegdek te vernieuwen.”

In de Hoge Jan krijgt het wegdek een asfaltverharding, uitwijkstro-
ken in beton en enkele asverschuivingen om de snelheid te druk-
ken. Ook de twee kruispunten, met de Bussenstraat en aan de 
grens met Merchtem, krijgen accenten in beton. Een voetweg in 
porfier en enkele waterdoorlatende parkeerstroken vervolledi-
gen de ingreep. “Dit ontwerp houdt met de aanleg van wadi’s links 
en rechts in de bermen, rekening met de klimaatverandering”, zegt 
Hermans. “We creëren ruimte voor water. In de bermen worden 
ook bomenrijen aangeplant.”

De Stenenmolenstraat krijgt een betonweg van 4,75 meter breed, 
een voetpad in betonstraatstenen en een open gracht met 

oeverversteviging langs de kant van de woningen. “De nieuwe 
Stenenmolenstraat”, zegt de schepen, wordt een mooie landelijke 
toegangsweg naar het Keerpuntbos aan het eind van de weg.”
De Kluisweg, een van de vele doodlopende straten in de bosge-
meente, krijgt een klassieke aanpak: een afwatering in het midden 
van de weg, een afwerking met grijze betonstraatstenen van gevel 
tot gevel en enkele parkeervakken in zwarte stenen. “Een klassiek 
profiel voor straten van dat slag”, besluit Hermans. (VRP)

Buggenhoutse rioleringsproblemen vlugger aan 
oplossing toe

FOTO VRP
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SiViBu op de barricaden 
tegen discriminatie

BUGGENHOUT - Personeel en leerlingen van het Sint-Vin-
centiuscollege in Buggenhout organiseerden een ‘Week tegen 
Discriminatie’.
“Onze school zegt overtuigd neen tegen discriminatie”, zegt 
lerares Imke Bavay. “De leerlingen kregen tijdens verschillende 
vakken info rond ongelijkheid. Er waren ook activiteiten. Zo wer-
den er tijdens de middagpauze deejaysets gespeeld en werden 
op de ramen tekeningen en quotes aangebracht. Vierdejaars or-
ganiseerden met de hulp van lokale handelaars een tombola. Die 
bracht maar liefst 1.900 euro voor het goede doel op: Slaatje 
Praatje, de Buggenhoutse sociale kruidenier.” (VRP)

FOTO VRP

Geboorteplek aan ‘kleine 
wildernis’ ingehuldigd

PEIZEGEM - In de François Beuckelaersstraat in Peizegem is 
een geboorteplek ingehuldigd. De plannen voor ‘de kleine wil-
dernis’ werden gemaakt door leerlingen van de Gemeentelijke 
Tuinbouwschool in Peizegem. Ook de beplanting werd door de 
leerlingen uitgevoerd. Er werd een bord met de namen van 173 
kindjes die in 2019 zijn geboren, ingehuldigd. Intussen zijn twee 
kindjes overleden, maar Lia en Eva worden zo niet vergeten. De 
aanplanting op geboorteplekken kadert in het plan van het ge-
meentebestuur om tijdens deze legislatuur 8.000 nieuwe bomen 
aan te planten. (jh)

FOTO INGEZ. 
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MERCHTEM - Ilse Hellinckx (46) uit Merchtem schreef een 
boek over hoe het licht bij haar uitging. Het boek gaat over het 
gevecht met zichzelf en de rest van de wereld. Het gevecht met 
en tegen een burn-out. Het is een brandend actueel onderwerp 
in deze coronatijden. “Want het kan iedereen overkomen”, zegt 
ze.

“Ik deed door de jaren heen verschillende managementsfunc-
ties bij één grote Belgische onderneming en was aan de slag als 
projectmanager in een transformatieteam toen ik ziek geworden 
ben”, vertelt Ilse Hellinckx. “Ik leefde als een TGV. Ik combineerde 
mijn werk met mijn gezin met twee kinderen, had een uitgebreid 
sociaal leven, deed aan vrijwilligerswerk en combineerde dit met 
een studie tot het licht uitging.”

“Er was geen ruimte meer voor een persoonlijke hobby naast dit 
drukke schema. Ik was ook niet gewoon om iets voor mezelf te 
doen. De andere stond altijd op de eerste plaats bij mij. Ik had een 
enorm druk leven, maar het was in feite ergens mijn leven niet, ik 
werd geleefd door de ratrace van elke dag en omdat alles moest.”

Signalen 

Hoe voelde dat? “Je belandt stilletjes aan in een burn-out, zonder 
dat je het beseft”, weet de auteur. “Het bouwt zich op, maanden 
van tevoren, als het al geen jaren was. Er waren veel signalen, maar 
ik negeerde deze compleet omdat ik altijd goed wou doen, ande-
ren wou helpen en zorgen voor anderen, zowel professioneel als 
privé. Ik werd veelvuldig ziek in de maanden voor het licht wer-
kelijk is uitgegaan. Ik negeerde het compleet, ik nam geen dag rust 
en bleef er ook geen dag voor thuis, ondanks de griep, keelont-
stekingen, evenwichtsstoornissen, slaapproblemen, hoofdpijnen, ... 
noem maar op. Mijn lichaam gaf toen al aan dat het genoeg was 
geweest. Je denkt dat je het nog aankan, maar het is niet meer zo.”

Lieve mama
“Je wil ergens niet toege
ven als ijverige werknemer, begeesterde student en lieve mama 
dat het niet meer gaat. Het schuldgevoel om alles goed te willen 
doen is ook een moeilijke. Uiteindelijk is het bij mij op de harde 
manier gegaan. Ik viel telkens flauw en kreeg daarenboven nog 
hyperventilatie- en angstaanvallen. Het was een zware uitputtings-
strijd en nog bleef ik voortgaan tot ik uiteindelijk niets meer kon, 
enkel nog slapen en in de zetel of bed liggen met heel veel pijnen 
in heel mijn lichaam. De momenten van flauwvallen kwamen altijd 
steeds dichter op elkaar.”

Taboe 

Met het boek ‘Hoe het licht uitging’ wil de Merchtemse kunnen 
uitleggen aan de maatschappij wat een burn-out nu precies alle-
maal echt is. “Er komt veel bij kijken, dat vaak onbegrepen is: 
van schaamte tot machteloosheid, van het gefaald gevoel tot ang-
sten dat het nooit meer beter zal gaan en van chaos in je hoofd 
tot lichamelijke uitingen. Er hangt nog steeds een groot taboe 
rond het onderwerp en mensen met burn-out klachten of een 
burn-out worden vaak veroordeeld door de omgeving of maat-
schappij. De mensen zien niets aan je uiterlijk en beschouwen je 
dan maar als lui, werkmoe of een ‘faker’. Dat is erg pijnlijk.”

Missie
Ilse wil met dit boek lotgenoten ondersteunen. “Er kampen on-
geveer een half miljoen Belgen momenteel met burn-out of 
burn-out klachten”, vertelt Ilse. “Het is dus ook mijn missie om 
deze ziekte uit de taboesfeer te halen en zo het maatschappelijk 
onbegrip uit de wereld te helpen halen door open aan te geven 
wat dit nu echt is. In een tweede deel in het boek staan veel 
praktische oefeningen en concrete tips waarbij burn-outklachten 
kunnen herkend worden, waarmee je aan de slag kan gaan om 
burn-out te voorkomen of om sneller te herstellen en een burn-
out 2.0. te vermijden.” (jh)

Info - Het boek “Hoe het licht uitging” is te koop bij uitge-
verij Het Punt, bol.com, de betere boekhandel of bij Ilse zelf 
(ISBN-nummer: 9789460795428). Je kan haar via de Face-
bookpagina ‘Ilse Hellinckx’ een persoonlijk bericht sturen.

Ilse (46) wil met boek ‘Hoe het licht uitging’ burn-out 
uit de taboesfeer halen en lotgenoten ondersteunen
“Burn-out kan iedereen overkomen”

FOTO JH 

”Je belandt stilletjes in een burn-out, zonder dat je het beseft”, zegt 
Ilse Hellinckx. 
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FOTO JH 
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MERCHTEM - Studio Vélo Cycling Store is een nieuwe 
fietsspeciaalzaak in Merchtem. Voor zaakvoerder Geert begon 
de liefde voor de fiets ongeveer 20 jaar geleden. Hij kocht zijn 
eerste mountainbike en was steeds op zoek naar nieuwe en 
uitdagende wegen in onze regio. Met de aankoop van een eer-
ste koersfiets begon hij zijn verkenning uit te breiden en kwam 
het competitieve deel naar boven. Na enkele mooie resultaten 
in ‘Granfondos’ zoals Les Trois Ballons en de Vélomédiane Cri-
quiélion reed hij als coureur bij Noord-West Brabant en Team 
Thielemans. Als man van de streek voelde hij zich thuis op de 
lokale koersen.
Daarnaast kwam ook de passie voor de techniek van de fiets 
erbij kijken. Na het volgen van de opleiding als fietstechnieker 
deed hij onderhoud en herstellingen op zijn eigen fietsen en 
de fietsen van enkele vrienden en kennissen. Sedert enkele ja-
ren speelde dan het openen van een eigen fietswinkel meer en 
meer door zijn hoofd. Met de locatie op de Brusselsesteenweg 
zag hij hierbij de ideale gelegenheid om uiteindelijk deze stap te 
zetten.
Het ondernemerschap op zich is al een serieuze stap maar door 
de huidige leverproblemen van onderdelen en fietsen kwam er 
nog een extra uitdaging bij kijken. Desalniettemin is hij toch de 
uitdaging aangegaan. In de hoop dat de situatie normaliseert bin-
nen enkele jaren kan je bij Geert terecht voor nieuwe tweewie-
lers van Kalkhoff, EBM, Focus, Thompson en Niner. 

Voor herstellingen op bijna alle fietsen kan je eveneens bij Stu-
dio Vélo terecht. Ook alle toebehoren en kledij voor de sportie-
ve fietser is aanwezig in Studio Vélo. Voor meer info, breng zeker 
eens een bezoekje in Merchtem op de Brusselsesteenweg 59 
(naast het kerkhof). www.studio-velo.be of bel vrijblijvend op 
052/44.48.70. (ingez.)

Blijven trappen

Leerlingen Ter Dreef leven zich uit tijdens 
‘Big Bounce’ 

MERCHTEM - Het schooldomein van de Lagere School Ter Dreef werd omgetoverd in een waar springkastelenparadijs. De 285 
leerlingen konden er in hun klasbubbel zich eens flink uitleven. “Eindelijk konden we iets doen voor de leerlingen”, zegt directeur 
Kenny Nuyts. “Ze hebben door corona al zoveel dingen gemist. De ‘Big Bounce’ met zeventien opblaasbare springkastelen en attrac-
ties, maar ook een deejay-set en muziekfestival, waren een schot in de roos. We voorzagen ook ijsjes en hapjes.” (jh)

FOTO’s JH
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OSSEL / MERCHTEM - Tijdens de corona-lockdown heb-
ben uitbaters Nico Schutz (42) en Sofie Willems (44) niet stil 
gezeten. Ze hebben hun café uitgebreid met een zaal waar twee 
biljarttafels komen om competitie te spelen. Het café telt im-
mers zeven biljartploegen in competitie, en één biljarttafel was 
daarvoor wat weinig geworden.

“We krijgen de laatste tijd heel veel vragen van onze spelers 
of ze mogen komen spelen en we zijn blij dat het nu kan”, zegt 
Nico Schutz. “Ze staan te popelen om onze geliefkoosde sport 
opnieuw te beoefenen, want we zullen inderdaad opnieuw 
moeten oefenen om na al die maanden dat de competitie stil 
lag, terug op niveau te geraken. We tellen immers zeven ploegen, 
goed voor zestig ingeschreven leden, verdeeld over afdelingen 
van het Verbond van het Pajottenland en het Verbond van Aalst.” 

Tijdens de coronalockdown van de horeca hebben Nico en So-
fie niet stilgezeten. “Meer dan tien jaar geleden was hier nog 
een voetbalclub en waren er kleedkamers hier achteraan het 
café”, legt de uitbater uit. “Maar die bestaat al lang niet meer en 
we hebben de kleedkamers verbouwd tot een zaal met twee 
biljarttafels waar er competitie kan worden gespeeld. De biljart 
in het café blijven we behouden voor vrij spel en de klanten. De 
competitie start in september. Nu zullen er oefenwedstrijden 
worden gespeeld om te trainen.”

En de uitbreiding van het café met een zaal van 48m2 biedt nog 
voordelen. “Zo kunnen we met het EK Voetbal hier ook een 
scherm plaatsen en extra volk zetten”, legt Sofie uit. “Het EK is 
hier binnen te volgen op drie schermen. We hebben overigens 
onze oude vlag van 18 meter op 3 meter buiten gehangen. Maar 
die is aan vernieuwing toe, want er zitten gaten in. We  gaan een 
nieuwe laten maken in een stoffenfabriek. Die zal nog groter zijn: 
18 op 3 meter. En we gaan ze net zoals onze vorige proberen 
te laten handtekenen door de Rode Duivels. Voetbal leeft hier 
echt in het café, klanten komen er speciaal voor naar hier.” (jh)

Café Ossel Star breidt uit met biljartzaal 
FOTO JH 

Uitbaters Sofie en Nico van café Ossel Star openden zopas hun 
nieuwe fraaie zaal met twee biljarttafels.
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OPWIJK - De relatie tussen de KSA-jongens en de meisjes  van 
Chiro Pol in Opwijk is zwaar vertroebeld: de jongens pesten de 
meisjes. Het gaat zelfs zo ver dat het schepencollege heeft inge-
grepen door een deel van hun subsidies voorlopig in te trekken. 
“Ze blijven dingen doen die niet door de beugel kunnen.”

“De leden van de KSA steken geregeld kwajongensstreken uit 
waar de Chiromeisjes het slachtoffer van zijn. Die klagen daarover, 
maar de jongens tonen geen schuldbesef. Ik begrijp dat het jon-
geren zijn, maar het moet stoppen”, zegt burgemeester Inez De 
Coninck (N-VA). 

Schepen van Onderwijs Evelien Beeckman (Open VLD) bevestigt 
dat de relatie tussen beide jeugdverenigingen danig verzuurd is. 
“Het gaat om afzonderlijke feiten. Er zijn al verzoeningspogingen 
ondernomen via onder meer de respectieve koepels. Maar de 
jongens blijven dingen doen die niet door de beugel kunnen”, legt 
de schepen uit. “Let wel, het gaat zeker niet om fysieke toestan-
den of ongewenste intimiteiten. Het is eerder een kwestie van 
gezamenlijk materiaal waar de jongens van de KSA ‘grappen’ mee 
uithalen. Het is een moeilijke periode, maar anderzijds moeten we 
de problemen ook niet opblazen.”  Inmiddels besliste het gemeen-
tebestuur om een stok achter de deur te houden. “Wij betalen de 
voorziene subsidies voor de KSA-werking van 2.625 euro niet in 
één keer uit: 2.000 euro in een eerste schijf, de overige 625 euro 
als een goede overeenkomst tussen beide jeugdbewegingen is ge-
maakt”, klinkt het in het college. 

Volgens KSA-secretaris Fozzie De Clerck gaat het alleszins niet 
om wereldschokkende dingen. “Er gebeurt al eens iets en men 
geeft elkaar dan de schuld. Er worden door ons grappen uitge-
haald, maar de meisjes van de Chiro zien dat anders. Momenteel 
zijn er geen problemen. We praten met elkaar en hebben al sa-
men op café gezeten.”  Benjamin Verhegge, nationaal coördinator 
van de KSA, noemt het ‘kwajongensstreken’, het soort plagerijen 
die altijd bestaan hebben tussen beide jeugdverenigingen. 

Respect en verbinding

Hij pleit wel voor wederzijds respect en verbinding. “Er staat ove-
rigens een bemiddeling op de agenda na de examens”, geeft hij 
nog mee. “Het probleem is geëscaleerd. Het stoorde de werking 
van de Chiromeisjes”, weet Niels Deceulaer van het nationaal se-
cretariaat van de Chiro. “Maar ik heb begrepen dat de verzoening 
in gang is gezet. 

Na de examens volgt een tweede vergadering. Een en ander 
wordt opgevolgd door de plaatselijke jeugddienst.” (EG)
 

KSA-jongens spelen deel subsidies kwijt omdat ze 
Chiromeisjes te veel ‘pesten’

De Chiromeisjes willen van de pesterijen af.

FOTO EG
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Meer informatie : www.alfagomma.com

VOOR ONZE VESTIGING 
TE MERCHTEM ZIJN 
WIJ OP ZOEK NAAR:

PRODUCTIE MEDEWERK(ST)ER
Check de volledige vacature op 

Stuur een sollicitatiebrief met beknopte CV naar Debbie D’Haese  (Debbie.dhaese@alfagomma.com).

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Vast contract met Conform verloningspakket
Ervaren en gemotiveerd team
Boeiende B2B markt 
Internationale groep
Werken in eigen streek

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?
U bent handig en precies, oog voor detail
Interesse voor techniek en technische producten
U spreekt Nederlands

TAKEN
Het samenstellen en monteren van lage druk en 
hoge druk leidingen, in verschillende materialen.
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Mondmaskerplicht in 
openlucht afgeschaft
MERCHTEM - Vanaf 1 juli 2021 
wordt de mondmaskerplicht in het 
centrum van Merchtem voor mensen 
ouder dan 12 jaar afgeschaft. De be-
slissing werd genomen door de afna-
me van het aantal besmettingen en de 
goed draaiende vaccinatiecampagne. De 
mondmaskerplicht in Merchtem was 
vooral gericht naar de schoolomgevin-
gen en drukbezochte bushaltes. De ge-
meente rekent wel op de verantwoor-
delijkheidszin van de burgers om hun 
mondmasker te blijven dragen indien 
de afstandsregel van 1,5m niet bewaard 
kan worden. (jh)

Afgeslankte kermis door 
coronapandemie
OPWIJK - De jaarlijkse kermis in Opwijk-centrum zal dit jaar 
in afgeslankte versie kunnen plaatsvinden. Maar er zijn tijdens 
het eerste weekend van de kermis zijn e geen optredens en 
evenmin randactiviteiten. De jaarmarkt op dinsdag wordt ge-
schrapt. De kramen en attracties, weliswaar minder in aantal,  
draaien op volle toeren van 26 tot 29 juni en van 2 tot 4 juli.
De Sint-Pauluspaardenprocessie, die het leven uitbeeldt van 
Opwijks patroonheilige,  gaat op zondag 27 juni eveneens uit 
in afgeslankte versie. Enkel de plaatselijke groepen doen de 
ommegang. De markt wordt tijdens dat eerste kermisweekend 
verkeersvrij gemaakt om plaats te maken voor grotere terras-
sen. (EG)

Starterspremie moet leegstand in centrum terugdringen
BUGGGENHOUT - Wie in de Buggenhoutse Kerkstraat en 
de directe omgeving een detailzaak opstart(te), die wekelijks vijf 
dagen toegankelijk is, kan bij het gemeentebestuur aankloppen 
voor een starterspremie. “Met dit initiatief willen we de leegstand 
van handelszaken in de Kerkstraat en delen van de Stationsstraat, 
Hanenstraat en Spoorwegstraat een halt toeroepen”, zegt sche-
pen van Lokale economie Geert Mannaert (CD&V). 

“De 3.000 euro premie moet in deze coronatijden startende 
ondernemers een duwtje in de rug geven. Nachtwinkels komen 
niet in aanmerking.” Wie sinds begin dit jaar de stap zette, komt 
op vraag van Wim Mommaers (N-VA) wel in aanmerking. Het 
besluit blijft van kracht tot eind 2024. (VRP)

FOTO VRP
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Mislukte autoverkoop escaleert: man tweemaal overreden

OPWIJK – Recent liep een mislukte 
verkoop van een auto op Waaienberg 
uit op een onwaarschijnlijk incident tus-
sen twee groepen rivaliserende Roeme-
nen, waarbij twee mensen zwaargewond 
raakten.  “Die Roemenen zijn hier al vier 
jaar”, vertelt M.E. “De hoeve werd een 
eerste keer verhuurd aan een Roemeens 
gezin van een aannemer van bouwwer-
ken tegen 900 euro per maand. “Zijn 
gasten/bouwvakkers verbleven in een 
stal, die was omgevormd tot slaapplaats. 
In werkelijkheid was het een uitzendbu-
reau, waar tot dertig mensen verbleven: 
mannen, vrouwen en kinderen. De eerste 
jaren hadden we omzeggens geen last, 
maar de jongste tijd speelden de jonge-
ren uit de hoeve ’s avonds en ’s nachts 
luide muziek en is de politie verscheidene 
keren moeten tussenkomen voor geluids-
overlast. In de buurt wordt gefluisterd dat 
het Roma’s zouden zijn.”

‘Op de vuist’
“Het incident liep op een avond om-
streeks 23 uur uit de hand”, gaat M.E. 
verder. “Een koper was niet blij met zijn 
aankoop. Hij wilde zijn geld terug. Om 
indruk te maken had hij een paar kom-
panen meegebracht. Maar ook de verko-
per had een paar kameraden opgetrom-
meld. De discussie werd gevoerd op de 
binnenkoer van de hoeve. De mannen 
gingen prompt met elkaar op de vuist. 
Vrouwen en kinderen stoven de straat 
op om zich in veiligheid te brengen. Eén 

auto kon ontsnappen via Paddenbroeken. 
Een andere wagen kon geen kant op. Hij 
werd bekogeld met bouwmaterialen. De 
bestuurder reed plankgas achteruit om 
zich vrij maken. Een persoon geraakte on-
der de wagen en werd een tweede keer 
overreden toen de chauffeur voorwaarts 
reed. Het slachtoffer werd op een oprit 
gelegd. De tweede man was een tijdje 
spoorloos. Maar de politie ontdekte hem 
op zijn rug, helemaal bebloed in de ne-
tels”, weet M.E. “Die man had behoorlijk 
wat slaag gehad.”

‘Onregelmatigheden’
“Het parket heeft slachtoffers en getui-
gen inmiddels  ondervraagd. De overre-
den man is er het zwaarst aan toe. Beide 
slachtoffers werden naar het UZ in Brus-
sel gevoerd”, meldt burgemeester Inez 
De Coninck (N-VA).  “Ze waren hier niet 
illegaal. Het zijn Europeanen, die hier vrij 
drie maand mogen verblijven. Maar de 
dienst bevolking ontdekte al geruime tijd 
onregelmatigheden. De bewoners wissel-
den al eens van samenstelling. We ver-
moedden een vorm van mensenhandel. 
Een baas laat zijn werknemers niet in een 
stal verblijven, en dan zeker niet in zo’n 
groot aantal. De eigenaar was al gestart 
met een procedure om ze uit zijn huis 
te krijgen. Na een wooninspectie heb ik 
de woning onbewoonbaar verklaard. De 
bewoners hebben tot 31 juli de tijd om 
het pand te verlaten. Ze zullen uitgewe-
zen worden door de politie.” (EG)

FOTO EG

Het incident deed zich voor aan de Waaienberg.  
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MERCHTEM - Merchtem voert een premie in voor uitbaters van handelszaken die 
hun zaak toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en andersvaliden. Ze kunnen in 
totaal maximum 2.250 euro subsidie hiervoor aanvragen. Francis Wijns (Pro Merch-
tem) juicht het initiatief toe. Hij vroeg eerder om zo’n premiesysteem.

“Pro Merchtem is blij dat de gemeente werk maakt van een aanmoedigingspremie om 
handelszaken optimaal toegankelijk te maken voor iedereen”, zegt gemeenteraads-
lid Francis Wijns (Pro Merchtem), die zelf rolstoelgebruiker is. “Het gemeentebestuur 
heeft de voorbije maanden geïnvesteerd in het comfort van fiets- en voetpaden. Steile 
boordstenen werden vervangen en veiliger gemaakt. Tijdens de gemeenteraad van 
maart jongstleden beloofde de gemeenteraad, na onze tussenkomst, dat er ook extra 
financiële ondersteuning komt voor handelszaken die werk maken van toegankelijk-
heid van hun zaak voor iedereen. Zo willen we zoveel mogelijk barrières wegwerken 
voor iedereen. Ik bracht het punt nu terug op de agenda.”

“We hebben voor dit voorstel een apart subsidiereglement opgesteld”, vertelt bur-
gemeester Maarten Mast (Lijst 1785). “Aanvankelijk was het voorstel om aan het pre-
miesysteem voor startende ondernemingen een extra subsidie te koppelen aan de 
toegankelijkheid van de handelszaak. Maar dat zou het reglement te complex maken. 
Daarom opteerde de meerderheid om een eigen reglement op te stellen voor on-
dernemers die hun bestaande of nieuwe handelszaak toegankelijk willen maken voor 
rolstoelgebruikers en andersvaliden.” De gemeente werkte zo een subsidiereglement 
in drie stappen uit. “Het komt hierop neer”, gaat burgemeester Mast verder. “Je kan 
voor drie categorieën in totaal maximum 2.250 euro subsidie ontvangen. Voor elke 
stap kan je een premie van maximum 750 euro aanvragen. Wie een toilet voor rol-
stoelgebruikers of andersvaliden aanvraagt, kan zo’n premie krijgen. Ook voor het 
toegankelijk maken van de handelsruimte voor rolstoelgebruikers door het verlagen 
van de inkomboordsteen of het voorzien van een helling binnen de rooilijn, kan je 
750 euro premie bekomen van de gemeente. Daarnaast is er ook 750 euro voorzien 
voor wie de inkomdeur of etalage zelf aanpast aan de noden van rolstoelgebruikers 
of andersvaliden.” (jh)

Handelaars krijgen tot 2.250 euro 
voor toegankelijke handelszaak

FOTO INGEZ. 

Heb je ook een 
leuke 

aankondiging of 
een nieuwtje?

Neem contact op 
met 

joris@herpol.be 
en zet zo je nieuws 

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

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

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

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

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

JOBS 

BARPERSONEEL / BIJVERDIENSTE - Bijver-
dienste: Sportcentrum “De Berken” (Wol-
vertem-Westrode) zoekt barpersoneel voor 
weekavond en/of weekend (9u-17u). Tel: 
0476/93 23 08.

IJSSALON BRIXIUS – zoekt enthousiaste 
flexi’s en studenten voor week en weekend, 
keuken, zaal, afwas, tel. 0475 416 884 

FLEXI JOB - installateur gezocht 1 à 1,5 dag 
per week. Ervaren installateur voor bedden, 
boxsprings en matrassen. Profiel: min. 1 jaar 
ervaring, zelfstandig kunnen werken, klantvrien-
delijk, nauwkeurig en vlot, rijbewijs B, vlot Nl ev. 
ook Fr. spreken. Contacteer: Virginie Vrydaghs 
op info@deniwol.be .

TE KOOP ALLERLEI

HOUTEN TAFEL – Dia 1,2 m met 8 stoelen ver-
lengbaar met drie stukken tot 2,6 m in perfecte 
staat, 5 jaar oud, prijs otk, tel. 0475 736 782 

GRAVELBIKE – Niner staal/carbon/aluminium. 
J.Guillem titanium. Meer info: www.gravelbike.be

VASTGOED TE HUUR  

OPWIJK APPARTEMENT – Vitsgaard 35, Op-
wijk, 2 slaapkamers, 650 euro tel. 052 356 879  

MERCHTEM GARAGEBOX TE HUUR - 
MERCHTEM CENTRUM - Garagebox te huur, 
85 euro / maand, tel. 0475 52 46 69 

KAPELLE-OP-DEN-BOS APPARTEMENT - 
App in centrum Kapelle-op-den-bos  op 1ste 
verdiep, 2 slaapkamers , vernieuwde keuken 
en badkamer. Als ook tuintje .Vrij vanaf 1 au-
gustus. Tel 0479 92 17 50.
 
VASTGOED TE KOOP 

OOSTDUINKERKE – Assistentieflat, ver-
huurd met opbrengst 3,5 procent netto, vlak-
bij dijk en winkelstr. Geen KI of taks, 20E ver-
bruik tel 0475 822 000 

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

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

ALLERLEI  

RELATIE – Dame zoekt man voor relatie om van 
het leven te genieten tel. 0472 33 12 40 

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

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

RELATIE – Man op zoek naar een vrouw voor 
een trouwe en stabiele relatie tel. 0474 786 155  

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

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

De hele ploeg van het Cursiefje wenst iedereen een 
deugddoende vakantie Ook wij leggen de riem er 
even af en zijn terug op 1 september. 

Curs_merchtem_29_06.indd   22Curs_merchtem_29_06.indd   22 14/06/2021   10:3614/06/2021   10:36



23

Curs_merchtem_29_06.indd   23Curs_merchtem_29_06.indd   23 14/06/2021   10:3614/06/2021   10:36



24

Curs_merchtem_29_06.indd   24Curs_merchtem_29_06.indd   24 14/06/2021   10:3614/06/2021   10:36


