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Sterk vervuilde Alvatsite bovengronds 
schoongeveegd
BUGGENHOUT - De sanering van de Alvatsite op de Briel 
in Buggenhout, waar ooit de behandeling van vaten stevige mili-
euoverlast veroorzaakte, blijkt een werk van lange adem. Boven-
gronds kreeg de site van vijf hectare groot de voorbije maanden 
het uitzicht van een zandstrand. Er wachten echter nog extra in-
grepen om ze ook ondergronds te saneren. “Alle noodzakelijke 
bovengrondse ingrepen liggen achter de rug”, zegt Buggenhouts 
schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V), zelf bewoner van 
de Oude Briel. “Alle gevaarlijk afval werd met respect voor de 
reglementen, verwijderd. Metingen toonden aan dat de omge-
ving niet aangetast was met asbestvezels.” 

Een inschattingsfout veroorzaakte een tijd geleden wel wat 
overlast. “Er was stofhinder op de Briel”, kreeg gemeenteraadslid 
Ward Vranken te horen. Bij het fijnmalen van bakstenen afkom-
stig van gesloopte gebouwen, kreeg de buurt, vooral de Otto 
De Mayerstraat, een ongeziene laag stof over zich heen, omdat 
verzuimd was water te vernevelen. De aannemer zal eventue-
le schade aan zonnepanelen vergoeden. Er staan nog meer in-
grepen op het programma. In oktober wordt dertien procent 
van de site ingezaaid met een bloemenzaadmengsel, wordt de 
haag rondom het terrein ingesnoeid en de omheining hersteld. 
Daarna wordt de sterk vervuilde ondergrond, onder meer via 
boringen, in kaart gebracht, zodat sanering mogelijk wordt. Die 
ingreep zal wellicht een jaar duren. (VRP)

FOTO VRP 
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Gemeenteschool De Pupil verkocht (veel) fruit

FOTO VRP 

OPDORP - Het oudercomité van 
gemeenteschool De Pupil verkocht re-
cent niet minder dan 340 kilo appelen 
en 178 kilo peren aan de ouders van 
de leerlingen. De winst op de verkoop 
komt de leerlingen van De Pupil ten 
goede. Het comité steunt onder meer 
de organisatie van een kerstbrunch en 
trakteert op een ijsje tijdens de lente- 
en zeeklassen. (VRP)

Schoolgebouw kampt al zeven jaar met aanhoudend 
vochtprobleem
OPWIJK - De oorzaak van de vochtproblematiek in de Mo-
za-ik-school in Opwijk is na zeven jaar eindelijk gevonden. Het 
gemeentebestuur keert 76.000 euro extra uit om een einde te 
stellen aan de nachtmerrie waarmee de vrij recente school jaar 
na jaar te kampen had. “In dit dossier hebben we al 100.000 
euro gestoken”, zegt schepen van Onderwijs Evelien Beeckman 
(Open VLD).
“Sinds 2014 is er een vochtprobleem vastgesteld in de bijzon-
dere lagere school Moza-ik aan het Heiveld”, licht de schepen 
toe. “Dat heeft geleid tot een rechtszaak, waarover nog altijd 
geen uitspraak is gedaan. In de loop der voorbije jaren zijn al 
verschillende werken uitgevoerd om de schade te herstellen en 
het overtollige water uit de school te houden. Vorige zomer nog 
werd een waterdichte bekuiping geplaatst in het amfitheater om 

opstijgend vocht te weren en oppervlaktewater beter te buffe-
ren en af te voeren. Bij herstelwerken is echter gebleken dat er 
nog een andere oorzaak was, die tot nu toe niet was ontdekt. In 
de spouwmuren van het gebouw is grondwater doorgedrongen. 
Dat komt via de betonwanden die het amfitheater flankeren. 
Om dat op te lossen moet men aan weerszijden van het amfit-
heater een bouwput graven tot op de fundering. Daarna moet 
dan een waterdichte aansluiting worden gemaakt.” Het kosten-
plaatje voor deze nieuwe ingreep zal oplopen tot ruim 76.000 
euro. “Daarmee hebben we al ongeveer 100.000 euro extra 
moeten steken in een vrij recente school”, zegt Beeckman. “Dat 
is niet normaal. We hebben onze juridische adviseur dan ook de 
opdracht gegeven om dat geld te recupereren van de personen 
die verantwoordelijk zijn voor de gemaakte fouten.”  (EG)
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Winnaars Weekend van de Klant te 
gast in gemeentehuis

FOTO VRP 

BUGGENHOUT - De Buggenhout-
se handelsverenigingen Troef, MOL, 
UNIZO en het gemeentebestuur sloe-
gen de handen in elkaar en organiseer-
den in de bosgemeente een Weekend 
van de Klant, inbegrepen een wedstrijd 
vol opdrachten om het lokale winkelen 
te stimuleren. Wie deelnam, kwam in 
aanmerking voor een zelf uit te kiezen 
cadeautje. Katia Verbeele en Liesbeth 
De Donder behaalden elk de hoogst 
mogelijke score. Ze genoten met nog 
meer deelnemers niet alleen van het 
geschenk, maar ook van een receptie in 
het gemeentehuis. (VRP)

Buurderij strijkt 
neer in Wemmel 
en Merchtem

WEMMEL / MERCHTEM - “Boe-
ren&Buren”, een platform om de pro-
ducten van de lokale producenten via 
de Korte Keten te verkopen, viert dit 
jaar haar tiende verjaardag. De ‘Buur-
derij’ maakt deel uit van een Europees 
netwerk dat consumenten en lokale 
producenten samenbrengt via een han-
dig online platform, geïnspireerd op het 
samen én anders consumeren, de sociale 
en solidaire economie en het buurtleven. 
Het platform is ook in het Nederlands 
en functioneert al sinds zes jaar. “Vanaf 
21 september zal een Buurderij ook in 
de Zandloper aan de Kaasmarkt 75 in 
Wemmel plaatsvinden elke dinsdag tus-
sen 17u en 17.45u heel het jaar door”, 
zeggen initiatiefnemers Alain Spinnoy en 
Bea Jonczyk. “Ook in Merchtem is er van-
af nu elke dinsdag een Buurderij tussen 
18.30u en 19.30u heel het jaar door in de 
Sint-Donatus Middenschool tegenover 
de sporthal. De leden van een Buurde-
rij hebben de hele week om hun bood-
schappen te doen op de website  www.
boerenenburen.be. Dinsdag komen ze 
dan hun lokale producten afhalen op de 
Buurderij. (jh)
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Familie Mylle viert met Cas viergeslacht 
OPWIJK – De familie Mylle vier een 
viergeslacht van jongens. De familie kent 
vooral zijn oorsprong in West-Vlaan-
deren, heeft enkele uitwijkelingen naar 
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. 
Opa Willy Mylle is de oudste en woont 
in Ieper met zijn vrouw Annie Ryon. 
Dan is er Christophe Mylle, de zoon van 
Willy. Hij woont  in Tielrode bij Temse, 
met zijn vrouw Ann De Blieck. De zoon 
van Christophe is Siebren Mylle. Die 
woont samen met Katrien De Cremer 
in Opwijk. Zij kregen zonet een zoontje, 
Cas Mylle. (jh)

Populair café ‘De 
werker’ gaat dicht
NIJVERSEEL - Het populaire café 
aan de Nieuwstraat in Nijverseel gaat 
op 22 december definitief dicht. Uit-
bater Bart Van de Abbeele (55) heeft 
het na twaalf jaar gehad. “Ik heb er veel 
plezier aan beleefd. Maar door een sa-
menloop van omstandigheden wil ik nu 
iets anders gaan doen, waardoor ik meer 
tijd krijg voor mijn familie. Het afscheid 
zal zonder toeters en bellen gebeuren”, 
waarschuwt Bart. (EG)

Camera’s flitsen 
HAMME - De Windberg werd on-
langs opnieuw opengesteld voor het 
doorgaand verkeer in beide richtingen. 
Dat betekent dat inwoners van Hamme, 
Brussegem en Ossel niet meer langs de 
Sint-Guduladreef/Hammestraatje rich-
ting Wemmel mogen. Wie de sluipweg 
toch neemt, riskeert een boete. De zo-
genaamde ‘white list’ van inwoners die er 
toch doormochten, is geschrapt. (jh)

Vuilzakken in 
automaten
BRUSSEGEM - Vanaf nu kunnen in-
woners 24 op 24 en 7 op 7 huisvuilzak-
ken kopen aan de automaten in Brusse-
gem en Hamme. De verdeelautomaten 
werden geplaatst aan de Gemeenschap-
slokalen in Brussegem (Brussegemplein) 
en aan de gemeentelijke feestzaal in 
Hamme (Sint-Guduladreef). Wegens het 
succes biedt het gemeentebestuur van 
Merchtem opnieuw vanaf 1 januari 2022 
ook vijf gratis rollen GFT-zakken per ge-
zin aan. (jh)
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Buggenhoutbos krijgt nieuwe toegangsweg na 
sloop Boshuis
BUGGENHOUT - Met het Boshuis is een iconisch gebouw 
verdwenen uit Buggenhoutbos. Het voormalige buitengoed en 
jachthuis huisvestte jarenlang drie elkaar opvolgende boswach-
ters. Door de sloop van het gebouw is nu een extra toegang tot 
het bos gecreëerd.

In Buggenhoutbos is het bijna negentig jaar oude Boshuis, be-
reikbaar via een beukendreef vanuit de Kasteelstraat, tegen de 
grond gegaan. “Oorspronkelijk, toen het bos nog privébezit was, 
was het gebouw een buitengoed en jachthuis”, vertelt Gustaaf 
Van Gucht, ex-boswachter en -bewoner van het huis. “Nadat de 
Belgische staat in 1936 het grootste gedeelte van het bos had 
aangekocht, nam het toenmalige agentschap Waters en Bossen 
het beheer ervan over. Tot 2012 woonden er opeenvolgend drie 
boswachters in dienst van het bosbeheer.”

 In 2020 viel het besluit om het Boshuis te slopen, omdat de 
renovatie ervan te veel zou kosten. Om vooral het grotere ma-
terieel van het bosbeheer te concentreren, werd bij de bestaan-
de werkplaats van de bosarbeiders een nieuwe bergplaats ge-
creëerd: een windschuur, geïntegreerd in de bosomgeving. Met 
de sloop van het Boshuis vormt de beukendreef een nieuwe 
toegang tot het noordelijk bosgedeelte. De ingang ligt tegenover 
de gemeentelijke parking, zodat de parkeerplaats tegenover de 
boskapel wat ontlast wordt. Tegelijk creëert het gemeentebe-
stuur extra bosgebied in de Stenenmolenstraat in Opdorp. Daar 
is het voetbalterrein van FC Lambrecht vrijgekomen. “De dreef 
met zomereiken langs de straat wordt vervolledigd en op het 
terrein dat paalt aan het enkele maanden geleden door Natuur-
punt ingerichte Keerpuntbos komen vijfhonderd wintereiken”, 
zegt schepen van Milieu Geert Hermans.

Bedoeling is een gemengd loofbos te creëren. Het ontwerp 
voorziet bovendien in een speel- en zitzone en een netwerk van 
paden dat aansluit op de bestaande wandelroutes. 

Op vraag van de wandelaars zal de gemeentelijke technische 
dienst ook een paviljoentje installeren. De kostprijs van het ge-
heel? 8.440 euro, het provinciebestuur draagt 5.640 euro bij. 
“Belangrijk is nog dat dit project behoort tot de zogenaamde 
Groene S, een ecologische groene corridor die mee gevormd 
wordt door Buggenhoutbos aan de ene en Lippelobos aan de 
andere kant, en tegelijk deel uitmaakt van het nationaal natuur-
park Scheldevallei.” (VRP)

FOTO VRP     De nieuwe toegangsweg. 

FOTO INGEZ.   Zo zag het Boshuis er omstreeks 1960 uit.
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REGIO - Wemmelaar en theatermaker Bert Vannieuwenhuyse 
en Katrien De Muynck van Cie RiZOTTO  brachten in de Zand-
loper in Wemmel ‘Kok zegt kak’ in première. Dat is een poëtische 
voorstelling over afscheid nemen die binnenkort in heel Vlaan-
deren loopt. De voorstelling voor iedereen vanaf 7 jaar, kwam er 
naar aanleiding van de dood van Aza, de jongste dochter van Bert 
Van Nieuwenhuyse. 

“De voorstelling is meer dan een eerbetoon aan een veel te jong 
gestorven kind: ze zit vol Aza-grapjes en -verzinsels”, vertelt ac-
teur Bert Vannieuwenhuyse. “Tegelijk is Kok zegt kak een hom-
mage aan alle kinderen die sterven, ongeacht hun leeftijd, en aan 
allen die verweesd achterblijven en toch (moeten) doorgaan. De 
voorstelling kwam er op vraag van vzw de Rand. Maar de inhoud 
mochten wij volledig zelf bepalen. Als theatermaker maak ik altijd 
iets waar ik connectie mee voel. Maar in dit geval twijfelde ik. De 
dood is geen evident thema en het is voor veel mensen taboe. 
Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.”

Troostende bezoekjes

Mensen zijn bovendien geneigd te denken dat kinderen de dood 
niet aankunnen, dat je hen daar bijgevolg niet mee moet belasten. 
“Maar het is net anders: mijn vrouw en ik hebben na de dood van 
Aza veel contact gehad met de kinderen van Aza’s klasje”, zegt 
Bert. “Haar vriendjes zaten in het derde leerjaar toen Aza stierf in 
2017. We gingen regelmatig bij hen op bezoek en voor iedereen 
waren die bezoekjes troostend en helend. De kinderen praatten 
heel open over de dood. Ze stelden vragen die een volwassene 
niet makkelijk zou durven stellen, uit angst om ons te kwetsen. 
Dat is iets waar kinderen niet bij stilstaan.”

Vreemd 

“Eén voorbeeldje: in de klas vertelden we dat Aza gecremeerd 
zou worden. Dat vonden de kinderen vreemd. Ze wilden we-
ten of Aza dat wel wou, verbrand worden. Wij wisten even niet 
wat we daarop moesten zeggen, we hadden er zelf niet over 
nagedacht. Toen antwoordden we eerlijk dat we dat aan Aza niet 
gevraagd hadden, maar dat we ervan uitgingen dat zij het wel oké 
zou vinden als wij dat in haar plaats beslisten. Dat vonden de kin-
deren een heel aannemelijk antwoord en ze waren gerustgesteld. 
Dat soort openheid in de gesprekken was heel normaal met de 
kinderen.”

Volgens de acteur is het zaadje van de voorstelling Kok zegt kak 
daar geplant. Maar vanwaar de gekke naam? “Ik wou een speelse 
titel”, legt Vannieuwenhuyse uit. “Eentje die kinderen meteen aan-
spreekt. Kok zegt kak werkt in dat opzicht goed. Kinderen vinden 
het meteen grappig. Ook dat is goed. Het thema is zo zwaar dat 
er best wat tegengewicht mag zijn in de vorm van humor.”

Humor

“Er zit sowieso veel lichtheid in het stuk. Ook dat typeert kinde-
ren: het ene moment zijn ze triest,  het volgende rollen ze over de 
grond van het lachen. En last but not least: Aza zou dat een goeie 
titel gevonden hebben, denk ik. Ze had veel gevoel voor humor 
en er zat vaak power in haar grapjes. Dat zit ook in de titel, vind 
ik. In de voorstelling zitten ook stukjes tekst die letterlijk van Aza 
komen. Ik heb haar toestemming daarvoor gekregen”, besluit de 
acteur, die ook hoopt dat ouders naar aanleiding van de voorstel-
ling met hun kinderen kunnen praten over iets ongemakkelijks 
zoals de dood.

INFO - Kok zegt kak van Compagnie RIZOTTO 
zal volgend jaar nog in heel Vlaanderen op tour-
nee gaan. Kaarten en meer info via www.rizotto.
be  Twee procent van de inkomsten gaat naar de 
vzw Kind, Ouders & Kanker. 

Theatermaker verwerkt dood van achtjarig doch-
tertje Aza in voorstelling: “Kinderen praten hier heel 
open over” FOTO INGEZ. 

Katrien De Muynck en Bert Vannieuwenhuyse in Kok zegt kak, een 
poëtische voorstelling over afscheid nemen, maar ook met veel licht-
heid in het stuk.

De voorstelling is een 
eerbetoon aan Aza.
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MERCHTEM - Inwoners van Merchtem-centrum moeten geen 
nieuwe bewonerskaart meer aanvragen. De blauwe zone wordt na-
melijk afgeschaft vanaf 3 januari 2022. Er wordt ingezet op meer 60 
minuten parkeerplekken én op bijkomende buurt- en randparkings. 

“We hebben besloten om de blauwe zone af te schaffen, aangezien 
deze letterlijk en figuurlijk op zijn grenzen botste. Het oorspronke-
lijke idee was om de zone nog te vergroten, maar dan zou nagenoeg 
het hele centrum ingekleurd worden als blauwe zone”, zegt bur-
gemeester Maarten Mast (Lijst 1785). “Momenteel delen we ook 
evenveel bewonerskaarten uit dan dat er parkeerplaatsen zijn in 
de blauwe zone. Op deze manier schiet je het doel van de blauwe 
zone voorbij, namelijk voldoende parkeerplaatsen hebben voor de 
handelaars”.

Merchtem schaft blauwe zone én bewonerskaart- 
en vanaf volgend jaar af

FOTO JH 

“Daarom heeft het gemeentebestuur 
beslist om de blauwe zone af te schaf-
fen en volop in te zetten op veel meer 
60 minuten parkings”, gaat schepen van 
Mobiliteit Lien Casier (CD&V Plus) ver-
der. “We voorzien in totaal zo ongeveer 
130 kortparkeerplaatsen van 60 minu-
ten in het centrum. Concreet betekent 
dit dat je minstens 60 minuten, maar 
vaak ook langer mag parkeren. Als je 
toekomt om 10u10 mag je jouw schijf 
bijvoorbeeld zetten op 10u30 en kan je 
dus parkeren tot 11u30. Zo kan je meer 
dan één boodschap doen.” 

Oppositieraadslid Joris Verspecht (Pro 
Merchtem) vroeg op de gemeenteraad 
om de dertig-minutenparkings te be-
houden, maar daar ging de meerder-
heid niet op in. “Er zijn voor ons – nog 
steeds - veel te weinig randparkings”, 
zegt Verspecht. “De parkeerproblemen 
zullen terug verschoven worden. Een 
doordacht parkeerbeleid blijft afwezig. 
De handelaars zijn onvoldoende be-
trokken, zo leert onze navraag bij dertig 
handelaars.” Schepen van Mobiliteit Lien 
Casier (CD&V Plus) pareert de kritiek 
en zegt dat de handelaars wel degelijk 
bevraagd zijn. “Er was ook een denktank 
en participatie. We begrepen uit de re-
acties vooral dat handelaars voorstander 
zijn voor zestig minutenparkings in het 
centrum”, besluit Casier. De maatregel 
wordt in oktober 2022 geëvalueerd. (jh)
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OPWIJK - Doreen Van der Elst uit Opwijk is op 41-jarige leeftijd 
aan kanker overleden. Ze was de dochter van topvoetballer wijlen 
Swat Van der Elst, die in 2017 op 62-jarige leeftijd aan een hartaan-
val overleed. 
Doreen streed vele jaren tegen kanker. Ze verloor de strijd thuis in 
de nacht van zondag 24 en maandag 25 oktober en laat een zoon 
achter, Yarne (15). Eerder verloor Doreen haar broer Kevin die uit 
het leven stapte in 2003. De uitvaart vond plaats in de aula Gaande-
weg, Burchtlaan 72 in Merchtem. Aansluitend werd het lichaam van 
Doreen gecremeerd en de urne werd in beperkte kring bijgezet in 
het columbarium, waar ook Kevin rust.  Als jeugdvoetballer speelde 
Swat Van der Elst bij Eendracht Mazenzele, waar hij door Spor-
ting Anderlecht werd weggeplukt en een icoon werd. Hij haalde 44 
caps bij de Rode Duivels, speelde bij New York Cosmos, West Ham 
United in Engeland en beëindigde zijn loopbaan met een gebro-
ken been in Lokeren. Nadien baatte hij een snookerzaak uit in de 
Nieuwstraat in Opwijk, eerst met zijn broer Leo, nadien alleen. Die 
zaak bestaat nog steeds en wordt uitgebaat door Harry De Cock, 
een fan van Swat. (EG)

Doreen, dochter van topvoetballer Swat Van der 
Elst, verliest strijd tegen kanker

FOTO INGEZ. 

Warme William op bezoek bij Sint-Vincentius
BUGGENHOUT - Met de ‘Week van de Geestelijke Gezond-
heidszorg’ in het vooruitzicht kwam Warme William langs in de 
Buggenhoutse Sint-Vincentius lagere school. Hij had voor elke leer-
ling een stressbal mee als cadeau. “Wij hebben op school al een 
luisterkamer”, zegt juf Griet Van den Breen. “Elke leerling die met 
een vraag of probleem zit, kan er terecht. Wij leren onze leerlingen 
omgaan met tegenslagen. De komst van Warme William is een sti-
mulans om alle kinderen zelf Warme William te laten zijn. Luisteren 
is daarbij de eerste boodschap.”(VRP)

FOTO VRP 
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Raad van State vernietigt na vier jaar milieuvergunning 
voor twee windmolens, bal ligt in kamp van minister 
Zuhal Demir
PEIZEGEM - De Raad van State vernietigde na vier jaar de 
milieuvergunning voor twee windmolens in Peizegem. Eerder is 
de stedenbouwkundige vergunning hiervoor door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen vernietigd. Daarmee halen buurtbewo-
ners hun slag thuis, maar het is minister Zuhal Demir (N-VA) die 
moet beslissen of ze een nieuwe vergunning toekent.  

In 2017 werd door de vorige burgemeester Eddie De Block een 
stedenbouwkundige en milieuvergunning voor twee windturbi-
nes van Aspiravi in Peizegem afgeleverd. Er kwam via het ac-
tiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel massaal protest met 
honderden bezwaren en er was ook een petitie met meer dan 
1.500 handtekeningen. De buurtbewoners gingen daarop met 
succes in beroep tegen de afgeleverde vergunningen. 

“Er werd geoordeeld dat die niet in overeenstemming waren 
met de goede ruimtelijke ordening”, zegt buurtbewoner Bart 
De Vos uit de Molenbaan. “Ze werden dan ook vernietigd. De 
twee windmolens zouden gebouwd worden in de open landelij-
ke kouter op 300 meter van de dorpskern van Peizegem en op 
600 meter van de dorpskern van Steenhuffel. Het gaat hier niet 
om een klein windmolenproject, maar om een industrieel pro-
ject. De windmolens hebben een tiphoogte van liefst 175 meter. 
Dat is vijf keer de hoogte van de kerk van Peizegem.” 

De buurtbewoners argumenteren ook dat de windmolens la-
waaioverlast, slagschaduw, vermindering van levenskwaliteit en 
een fikse waardevermindering voor de woningen meebrengen. 
Ook het veiligheidsaspect met de aanwezigheid van Fluxys ho-
gedrukgasleidingen op nauwelijks 100 meter van de molens 
houdt buurtbewoners wakker. 
“Maar vooral de open stille kouter tussen Peizegem en Steen-
huffel zal ernstig verstoord zijn”, vult De Vos aan. 

“Dit mag misschien een beetje nimby (not in my backyard, red.) 
klinken: we zijn ook voor windenergie, maar niet hier in een stille 
kouter. Zo’n industriële windmolens passen in industrieparken, 
havengebieden of in het Noordzeegebied.” 

Inmiddels stuurde De Vos een mail naar het kabinet van Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “We vrezen dat 
haar administratie opnieuw een vergunning aanvraagt met een 
andere motivering en dan start de juridische carrousel opnieuw”, 
vreest De Vos. “Wij hopen  dat de minister deze industriële in-
stallaties hier niet zomaar laat goedkeuren. Anders zullen we dit 
opnieuw juridisch aanvechten, ondanks de zware kosten die dit 
met zich meebrengt.” 
Woordvoerder Andy Pieters van minister Demir laat weten dat 
minister Zuhal Demir eerst de adviezen van verschillende admi-
nistraties moet inwinnen alvorens een beslissing te nemen in het 
dossier. “Dat zal gebeuren tussen januari en maart 2022”, aldus 
Pieters. (jh)

Verlichte tractorrit
MERCHTEM - De tractorvrien-
den van Ossel organiseren in samen-
werking met de gemeente Merchtem, 
Landelijke Gilde Merchtem-Brussegem 
en Groene Kring Noordwest Brabant 
op 11 december van 18 tot 22u de 
eerste verlichte tractorparade door 
Groot-Merchtem. Van Hamme naar 
Peizegem via Merchtem en met als 
eindpunt kerk van Brussegem. Vertrek 
18u en aankomst voorzien rond 21u30. 

Bart De Vos: “Het gaat om industriële windmolens die op de open 
kouter vlakbij woonkernen niet thuishoren.”

FOTO JH
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Jo Vally krijgt warm onthaal van fans op Merchtemse markt 
FOTO JH

MERCHTEM - Vlaamse zanger en BV Jo Vally bezocht de 
Merchtemse kerk en woensdagmarkt om promotie te maken 
voor zijn eerste Kerstconcert in de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
in Merchtem op donderdag 23 december om 19u30. De op-
brengst gaat naar Levedale, een woon- en begeleidingscentrum 
voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

“Ik doe al 25 jaar Kerstconcerten over heel Vlaanderen, nu kom 
ik met dit programma voor het eerst in Merchtem”, zegt Jo Vally. 
“Aan zo’n concert gaat heel veel voorbereiding vooraf. Ik heb 
de akoestiek in de kerk getest en die zit echt goed. Daarna ben 
ik de Merchtemse markt gaan bezoeken met schepen David De 
Valck (Open VLD).” 

En die rondgang bleek een schot in de roos. Jo Vally, zelf afkom-
stig uit buurgemeente Wolvertem (Meise) werd overal warm 
onthaald en aangeklampt door fans. “Heb je geen affiche, dan 
hang ik die meteen op”, zegt marktkramer Danny Van Vreckem 
(63) die al 42 jaar de Merchtemse markt doet met kunstbloe-
men. “Ik ben net als Jo Vally geboren in 1958, het Expojaar. Dat 
was een goed jaar”, glundert de man, die meteen de affiche van 
het concert in zijn kraamwagen ophing. “Zo maak ik er reclame 
voor op de markten in Halle, Ninove en Merchtem”, klinkt het. 
(jh)

Info over het concert en kaarten: 
tel. 0473 32 48 19 
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GROTE BEHA-INRUILACTIE. Lingeriewinkels belonen trouwe klanten en 
maken werk van een duurzame modesector
REGIO - Reeds voor de negende maal organiseren maar liefst 
92 lingeriedames een grote beha-inruilactie van 1 november tot 
en met 30 november. Onder de slogan ‘Vrouwen ondersteunen 
vrouwen’ zamelen de deelnemende lingeriewinkels zoveel moge-
lijk oude beha’s in. 

“Doel van de actie is enerzijds het belonen van trouwe klanten 
door hen, bij het binnenbrengen van hun oude beha’s, een kor-
tingbon te geven als blijk van waardering om bij hun lokale lin-
geriewinkel te shoppen en hen zo te ondersteunen in moeilijke 
tijden”, zegt , Jessy De Groote van lingeriewinkel Zita. “Anderzijds 
willen de deelnemende lingeriedames ook iets teruggeven aan 
de samenleving en hun inzet tonen voor de milieuproblematiek 
waar we steeds meer mee geconfronteerd worden.” Samen met 
Wereldmissiehulp en hun project ‘Be the fibre’ zorgen de linge-
riezaken ervoor dat ze samen inzetten op duurzaam onderne-
men binnen de mode- en lingeriesector. “Het besef dat duurzaam 
ondernemen de toekomst is, dringt meer en meer door binnen 
de mode- en lingeriesector. Met dergelijk initiatief tonen we dan 

ook aan dat we hier als sector graag aan meewerken”, stelt Isolde 
Delanghe, directeur Mode Unie. De nog draagbare ingezamelde 
beha’s krijgen via Wereldmissiehulp een nieuw leven voor dames 
die minder toegang hebben tot kwaliteitsvolle lingerie. Niet draag-
bare stukken worden via het initiatief ‘Be the Fibre’ gerecycleerd 
en als grondstof gebruikt voor nieuwe kledij en leuke, circulaire 
accessoires zoals laptoptassen, paraplu’s en tote bags. Met de 
opbrengst van de producten worden duurzame ontwikkelings-
projecten gefinancierd. Oude beha’s kunnen gedurende de ganse 
maand november binnengebracht worden bij de deelnemende 
lingeriezaken, verspreid over heel Vlaanderen. In ruil voor de oude 
stukken krijgen klanten een bon van 10 euro korting die ze kun-
nen besteden bij een volgende aankoop in de maand november. 

Lijst van deelnemende winkels en alle info over 
deze actie: 
www.facebook.com/vrouwenondersteunenvrouwen  
www.fedelin-lingerie.be/inruilactie 

Ereraadslid Gaspard en Truda 
vieren diamanten jubileum

MERCHTEM - Gaspard Graind’Orge (83) en Truda Vanherf 
(81) vierden hun diamanten huwelijksverjaardag in de molen in 
Langevelde. Ze hebben vier kinderen, veertien kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen. Gaspard is ereraadslid. Hij zetelde 18 jaar 
in de gemeenteraad en gaf ook 26 jaar les in de Tuinbouwschool 
in Peizegem. Truda was 30 jaar onthaalmoeder in Merchtem. Ze 
leerden mekaar kennen op de voetbal, toen Gaspard nog speelde 
bij Cercle Tongeren in derde nationale. “Ik was bevriend met haar 
broer en van het een kwam het ander”, lacht Gaspard. (jh)

FOTO INGEZ.

Grote werken in Buggenhout
BUGGENHOUT – Het lokaal bestuur Buggenhout, Farys en Aquafin slaan de handen in elkaar voor riolerings- en wegenwerken 
in de Krapstraat, Breemstraat, Beukenstraat, Kuipstraat, Visgracht, Lindebos, Hofkwartier, Dreef en Rauwenbos. In alle straten komt een 
nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Het grachtenstelsel van Visgracht tot Kuipstraat wordt volledig aangepast en de Krapstraat wordt 
veiliger ingericht. Ook wordt het kruispunt Krapstraat – Hanenstraat – Hauwerstraat – Beukenstraat aangepakt. Vanaf 15 november 
wordt er al gewerkt aan de Visgracht en Kuipstraat. Vanaf januari 2022 starten de werken en is de Krapstraat tot het einde van het jaar 
enkel te bereiken voor bewoners en leveranciers. Er worden omleidingen voorzien. (jh)



23



24

Vriendenkring 
Senioren 
Merchtem 
ontdekken 
Amelgem 

BRUSSEGEM - De Vriendenkring Senioren 
Merchtem ging op uitstap naar Amelgem en 
ontdekte er tijdens de wandeling onder an-
dere de ‘Duivelsschuur’. “Na de wandeling van 
anderhalf uur kregen de leden een boterham 
in café Ossel-Star”, zegt de nieuwe voorzitter 
Fons Luypaert. “Op 18 november staat er een 
Bingonamiddag in zaal Vijverdal op het pro-
gramma.” (jh)

Fruitpluk én -pers van 
Natuurpunt is succes:
1,4 ton appels geplukt 

MERCHTEM - Een twintigtal vrijwilligers hebben Natuurpunt Merchtem gehol-
pen bij het plukken van bijna 1.400 kg appels. “Al dit fruit werd geperst waardoor 
we in totaal 182 boxen van vijf liter lekker appelsap hebben”, zegt voorzitter Alain 
De Cré van Natuurpunt Merchtem. “We zijn de vrijwilligers dankbaar dat alles zo 
vlot verliep. Dat is in grote mate te danken aan de fantastische locatie en de vlotte 
samenwerking van alle partijen: de mensen van de firma ‘Houtlandse tuinsappen’, 
de Tuinbouwschool en de gemeente Merchtem omdat we weer mochten gebruik 
maken van deze prachtige locatie.” ( jh) 

FOTO INGEZ

FOTO JH  
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The Merchtem Cats nemen nieuw speelveld in gebruik
MERCHTEM - Baseball- en softballclub ‘The Merchtem Cats’ 
hebben hun nieuwe speelveld officieel in gebruik genomen. Het 
veld werd door de gemeente aangelegd, de club bouwde zelf een 
toren ernaast waarin de score door een ‘official’ wordt bijgehouden. 
“Onze club is in 1985 opgericht”, zeggen sponsor- en kantinever-
antwoordelijke Anton, Siebelink en voorzitter Bart Saerens. “Het 
aantal leden groeide uit tot meer dan tweehonderd met heel veel 
jeugdspelers. Dat komt omdat we de jeugd ook aantrekken door 
met drie Amerikaanse spelers een initiatieles te geven in de scholen. 
Zo leren ze onze sport kennen en willen ze graag meespelen. We 
zijn inmiddels uitgegroeid tot de grootste club van België. Onze 
leden komen van Merchtem en omstreken. In Vlaams-Brabant is er 
nog één baseballclub in Leuven.” (jh)

FOTO’s JH 
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Twee gezinnen die dakloos zijn sinds brandramp onderge-
bracht in uitgeleefd gebouw

OPWIJK - Acht van de 32 woongele-
genheden in het Providentia-gebouw in 
het Konkelgoed in Opwijk staan leeg. In 
afwachting van een grondige renovatie van 
het gebouw over pakweg twee jaar, biedt 
Providentia acht appartementen aan als 
noodwoning voor mensen die hun woonst 
kwijtraakten na een grote brand.  

Bewoner Rika Bouderez (61) doet het 
verhaal. “De leegstaande appartementen 
worden niet meer vernieuwd”, vertelt ze. 
“Alle leidingen zijn verouderd, de keukens 
zijn voorbijgestreefd, er zit asbest in het 
gebouw en de liften blokkeren. Door één 
raam kan ik zelfs niets meer zien. Kortom 
het woningblok voldoet niet meer. Offici-
eel weten we van niets, maar het is toch 
al bekend dat de woonblok zal worden 
afgebroken”, zegt Rika. “En dat betekent 
dus dat we tijdelijk andere oorden zullen 
moeten opzoeken. Alleen weten we niet 
wanneer. Er heerst grote ongerustheid bij 
de bewoners.”

“Er is al lang sprake van de renovatie van 
het woonblok, maar nu worden de plannen 
concreet”, bevestigt burgemeester Inez De 
Coninck (N-VA). “Als er nu iemand uit 
Konkelgoed verhuist, dan neemt Providen-
tia geen nieuwe huurder meer aan. Het be-
wuste appartement wordt opnieuw klaar 
gemaakt, maar niet vernieuwd.” 

“De leegstaande appartementen van het 
gebouw dat zo’n 40 jaar oud is, kunnen 
gebruikt worden als noodwoning, in theo-
rie dus ook voor de tijdelijke vestiging van 

slachtoffers van de grote brand waarbij 34 
appartementen in de as werden gelegd”, 
legt de burgemeester uit.  “Kandidaat-huur-
ders kunnen hun intrek nemen in de staat 
waarin het appartement zich bevindt. De 
woongelegenheden zijn ruim, maar het 
comfort laat te wensen over. Het is er in de 
zomer te warm en in de winter te koud en 
er is ’s avonds en ’s nachts geregeld geluids-
overlast. Bij mijn weten hebben alle slacht-
offers van de zware brand een huurwoning 
gevonden en wonen ze niet (meer) bij hun 
familie. Er duiken dus geen mogelijke priva-
cy-problemen onder de betrokken families 
op.”

Leen De Raedt, algemeen directeur bij 
Providentia, verduidelijkt: “We bieden onze 
diensten aan gemeente en OCMW aan om 
mensen te huisvesten voor noodopvang. 
Twee panden worden op het ogenblik ver-
huurd aan slachtoffers van de brandramp 
van april in Opwijk-centrum.  Ondertussen 
werken we verder aan ons dossier over 
de totale renovatie van het woonblok in 
Konkelgoed. Er is geen sprake van totale 
afbraak. We hebben nog geen zicht op 
de aanbesteding en de uitvoeringstermijn. 
We ramen de duur van de bouwwerken 
op anderhalf jaar, zeker geen twee jaar. De 
bewoners zullen tijdelijk moeten verhuizen. 
Het is onze taak om ze in de loop van 2022 
aan een andere woonst te helpen. Ze ont-
vangen hiervoor een premie. De huurders 
zullen daarover informatie krijgen”, besluit 
Leen De Raedt.  (EG)

Het uitgeleefde Providentia-gebouw in Konkelgoed.
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MERCHTEM / WESTRODE - Commandant Valerie De Knop van de Landelijke 
Rijvereniging (LRV) Merchtem, werd in de groepsdressuur achttal Nationaal Kampi-
oen op het Nationaal Ponytornooi van LRV De Levade uit Nieuwenrode. Er waren 
zo’n duizend combinaties pony-ruiter en zo’n 6.000 toeschouwers uit heel Vlaanderen.  
“Het was een heel spannende strijd”, vertelt Valerie De Knop. “Het moet allemaal 
mooi ogen. De ruiters moeten als team goed kijken naar elkaar en inspelen als diegene 
voor hem een foutje maakt. Naast met hun eigen pony rijden, moeten ze dus bezig 
zijn met hetgeen er voor hen en achter hen afspeelt en dit tijdens een proef die een 
kwartier duurt. Dat vraagt de volle aandacht van de jonge ruiters tussen negen en 
dertien jaar. Maar met een mooie winstmarge mag LRV Merchtem zich een heel jaar 
nationaal kampioen noemen.” LRV De Levade organiseerde wedstrijden voor pony’s 
in de klassen springen, dressuur, groepsdressuur en ponyspelen. (jh) 

Valerie De Knop in groepsdressuur 
achttal is nationaal kampioen

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!

BUGGENHOUT - Fietsclub TGV 
pronkt niet alleen met een nieuwe uitrus-
ting, maar mag voortaan ook rekenen op 
het peterschap van elite- en beroepsren-
ner Laurens Huys uit Buggenhout. “Onze 
club”, weet voorzitter Geert Hermans, 
“bestaat 47 jaar en is, met haar zestig leden, 
uitgegroeid tot de grootste van de bosge-
meente en omstreken. Elke zondagmorgen, 
van maart tot oktober, blazen we verzame-
len in het Torenhof in Opstal voor een rit 
door Vlaanderen. In het Pajottenland, de 
Zwalmstreek en de Vlaamse Ardennen vin-
den we uitgelezen parcoursen. Ze kennen 
ons daar al. (VRP)

TGV fietsclub blies verzamelen
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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 

IJS EN KOFFIESALON BRIXIUS – zoekt stu-
dent en Flexijobs zaal voor woensdag, don-
derdag en vrijdag tel. 0475 416 884 of brixi-
us@provimus.be

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

POETSVROUW – Ik zoek werk, kuisen en 
strijken tel. 0486 528 029 

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

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

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

POETSVROUW – Zoekt werk, tel. 0497 149 
347 (Fr)

TE KOOP ALLERLEI

HOUTKACHEL – Saey, 1 winter gebruikt, 
boven of achteraansluiting schouw, prijs otk, 
gsm 0497 712 808 Grimbergen

FIETSEN – Twee damesfietsen, drie kinder-
fiesten, 1 aanhangfiets, fietsendrager auto 
voor drie fietsen, prijzen tssn 25 en 95 euro 
tel. 0475 328 561

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

SCHILDERIJEN – P. Bosmans 148x86 + Jonas 
120 x 70 beide met vergulde kader, foto’s be-
schikbaar via mail, 75 euro per stuk tel. 0497 
116 680 

TE KOOP GEVRAAGD 

MOTORFIETSEN – Ik zoek motorfietsen, 
brommers en oude koersfietsen, staat on-
belangrijk voor uitoefening hobby, tel. 0486 
998 400 

VASTGOED TE HUUR  

STEENHUFFEL – Duplex appt, 1ste verdiep, 
inkom, wc, berging, trap, living, keuken, 2de 
verdiep: 3 slpk, badk, prijs: 730 euro, gsm 
0474 924 687

WEIDE VOOR PAARDEN – met schuilhok, 
0,40 ha,  gelegen te Malderen, goed omheind 
en drinkwatervoorziening, tel. 0472 555 057 

LONDERZEEL – Appartement eerste ver-
dieping, ideaal voor alleenstaande of koppel-
tje, vrij 1 januari 2022, indien interesse: lus.
devroede@telenet.be 

VAKANTIEWONING TE HUUR 

NIEUWPOORT – Zeer ruim (90m2) dakappar-
tement met zonneterras, garage, 2 slaapkamers, 
badkamer met bad/douche en dubbele lavabo, 
Wifi, info tel. 0486 521 844 

VASTGOED TE KOOP 

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

DRINGEND GEZOCHT – Te renoveren wo-
ningen, onmiddellijk voorschot bij compromis, 
snelle akte, tel. 0474 305 519

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

ALLERLEI  

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

RELATIE – Man 58 jaar zoekt vrouw voor 
lat-relatie tel. 0499 243 793 

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

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

VERHUIS - van woning naar appartement of 
rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder, 
schilder-of kleine renovatiewerken voor ver-
huur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66
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Hoe kan ik als ondernemer de ‘map met 
facturen’ definitief uit mijn leven bannen?
Als zelfstandige krijg je maandelijks een stapel administratie en boekhouding manueel te verwerken. Heb je er al eens 
bij stilgestaan hoeveel tijd bijvoorbeeld kruipt in het verzamelen, opmaken en verwerken van facturen, of in betalingen 
doen? Op een eenvoudige manier dit proces digitaliseren kan heel wat meer tijd vrijmaken voor wat je écht graag doet. 
Het Belgische bedrijf Unifiedpost Group ontwikkelde Billtobox, een platform om al je documenten digitaal en 
op één plaats te beheren en eenvoudig al je betalingen te doen.

Tot 34 uren per maand 
verloren tijd

Zonder dat je het beseft, gaan er tot 34 uren per maand 
naar administratie. Denk daarbij maar aan het verwerken, 
goedkeuren en betalen van facturen en de boekhoudkun-
dige invoering ervan. Als ondernemer is dit kostbare tijd 
die beter besteed kon worden aan andere zaken, profes-
sioneel of persoonlijk. De weg naar een gemakkelijkere 
werkwijze voor jouw administratie is uiteraard digitalise-
ring. Met enkele klikken kan je documenten ontvangen, 
behandelen, aan je boekhouder bezorgen en betalingen 
doen. Wanneer je al deze data op één plaats beschikbaar 
hebt, krijg je bovendien op een eenvoudige manier zicht 
op je openstaande schulden en tegoeden.

Digitaliseren was nog nooit zo 
makkelijk

Je kan op verschillende manieren je administratie vereen-
voudigen. Billtobox is een alles-in-één oplossing waar je 
facturen kan opmaken en verzenden, maar ook facturen 
ontvangen en betalen én alle informatie rechtstreeks kan 
delen met de accountant. Omdat Billtobox geen boek-
houdsoftware is maar een communicatienetwerk tussen 
ondernemingen, kan je rechtstreeks facturen of andere 
documenten afleveren aan je klanten of andere zakenpart-
ners. Doordat de facturen elektronisch worden opgemaakt, 
kan je hier bovendien ook een betaalknop aan toevoegen. 
Dankzij deze betaalknop zal je vlot en dus vooral sneller 
betaald worden.

Bekijk geregeld je 
cashflow en hou je 
bedrijf gezond
Naast het beheren van je aankoop - en 
ver-koopfacturen, heb je een mooi overzicht 
van jouw financiële situatie. Dit kan je 
nuttige inzichten opleveren. Een positieve 
progno-se van je kassituatie kan helpen 
bij onder-handelingen met leveranciers en 
eventuele investeringen in jouw 
onderneming. Een negatieve inschatting 
helpt je om te weten waaraan je je kan 
verwachten en waar het tekort vandaan 
komt.

Geïnteresseerd? 
Neem zeker een kijkje op
 www.billtobox.be! 

Unifiedpost Group: 
een Belgisch beurs-
genoteerd bedrijf 
met twintig jaar 
kmo-expertise 

Billtobox is een product van Unifiedpost Group, een Belgisch tech-
nologiebedrijf dat in 2001 werd opgericht door Hans Leybaert (foto) 
die vandaag nog steeds CEO is. In de voorbije twintig jaar bouwde 
Unifiedpost een gedegen expertise op in het omgaan met de speci-
fieke administratieve uitdagingen van kmo’s, en het ontlasten van 
ondernemers in het omgaan met hun financiële documenten en be-
talingen. Vandaag wordt hun platform reeds gebruikt door meer dan 
900.000 kmo’s in 26 Europese landen. Unifiedpost Group is trou-
wens sinds september 2020 genoteerd op Euronext Brussel (ticker: 
UPG).
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