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Gezocht: weesveulen voor shetlandmerrie Patatje 
MERCHTEM - Een opmerkelijk zoe-
kertje van manegehouder Eric Crekillie 
(46) van Manege Steenberg is op sociale 
media viraal gegaan. Crekillie zoekt voor 
zijn shetlandermerrie Patatje namelijk 
een veulentje dat wees is. “Ze verloor 
haar veulen en is in rouw. Iedereen hier 
is er kapot van, de kinderen in de mane-
ge ook, want Patatje is onze mascotte”, 
klinkt het.

“Patatje is een merrie van zo’n dertien 
jaar oud, ik kocht haar over negen maan-
den, maar ik wist op dat moment niet 
dat ze zwanger was”, zegt Eric Crekillie. 
“Eerst dachten we dat ze dik stond door 
goed te eten, maar dan zagen we iets 
bewegen in de buik. We volgden haar 
op de voet op.” 

Silke Van Hoeck (16) heeft dag en nacht 
Patatje  bewaakt. “Ik bekeek constant de 
camera in haar stal om te kijken hoe het 
met haar gaat”, zegt Silke. “Elk uur zet-
te ik mijn wekker om te kijken. Maar op 
een bepaald moment zag ik dat er iets 
mis was. Ze legde zich neer en het veu-
len kwam levenloos ter wereld.”
“Aan de grootte van het veulen te zien, 
denken we dat Patatje gedekt moet ge-
weest zijn door een groter paardenras, 
zeker geen shetlandpony”, vult Crekillie 
aan. “En nu is Patatje in rouw. We hebben 
het levenloos lichaam van het veulentje 
nog een paar dagen in haar stal gelegd 
met stro. Zo kan ze afscheid nemen 
van haar veulen. Als het rouwproces 
voltrokken is, legt ze zelf stro over het 
veulentje. Iedereen is er hier in Steen-
berg kapot van. Patatje is onze mas-
cotte. We verwelkomden haar vorige 
zomer tijdens de paardenkampen hier 
in Steenberg, samen met twee nieuwe 
Fjord Pony’s: Belle en Jacky. De nieuwe 
pony’s zijn alvast de lievelingen van de 
kinderen. Daarom zoeken we voor het 
welzijn van Patatje een veulen waarvan 
de merrie is overleden, zodat zij er kan 
voor zorgen. Ons bericht op facebook is 
al meer dan drieduizend keer gedeeld. 
Er zijn al veel reacties geweest, maar tot-
nogtoe vonden we geen weesveulen.”
INFO - Wie Patatje kan helpen met 
een veulenwees,kan contact opnemen 
met manege Steenberg op de gelijkna-
mige 

FOTO JH 

Eric Crekillie (46) , Silke Van Hoeck (16) en Mats Van Hoeck (9) hopen een weesveulen voor 
Patatje te vinden.
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Buurvrouw organiseert coronaveilige actie voor 
jarige ereburgemeester Jan Michiels

OPWIJK - Tinneke Timmermans, overbuurvrouw van Jan Mi-
chiels in Mazenzele (Opwijk), riep haar dorpsgenoten op om eens 
langs zijn woning te rijden en driemaal te toeteren om zijn 92ste 
verjaardag te gedenken. “Of wandel of fiets eens langs zijn woning 
in de Dries en roep zo hard je kan ‘Hiep Hiep Hoera!”.

“Feesten kunnen we niet, maar zo’n mooie dag kunnen we toch 
ook niet zomaar laten voorbijgaan”, schrijft ze op Facebook. “We 
hebben ook ballonnen gehangen op de Dries. Geef hem een 
mooie en veilige verjaardag! Ik werk van thuis uit. Ik zal zeker mee-
genieten van jullie enthousiasme.”

Jan Michiels is de enige Mazelaar die erin geslaagd is om burge-
meester van Opwijk te worden. Hij was burgervader van Op-
wijk en deelgemeente Mazenzele van 1988 tot 1994. Hoewel hij 
binnen de CD&V de meeste voorkeurstemmen had, moest hij 
zijn sjerp bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen afstaan aan 
lijsttrekker wijlen Vic Everaet.

Michiels is al ruim 60 jaar lid van de CVP, nadien CD&V. Zijn be-
roepsloopbaan sleet de minzame man als topambtenaar in het 
Nationaal Instituut van Oorlogsslachtoffers. “Ik had toen een wa-
gen met gepersonaliseerde nummerplaat, Ik kreeg ook een chauf-
feur, maar dat vond ik overdreven. Na één rit zei ik hem dat ik zelf 
wel zou rijden”, vertelde hij toen hij voor zijn 90ste verjaardag 
gehuldigd werd.

In eigen dorp was hij lijstaanvoerder van de oppositielijst die zijn 
naam droeg. Na de fusie met Opwijk in 1977 werd hij gemeen-
teraadslid onder burgemeester wijlen Leon Meersman. Bij de vol-
gende verkiezingen werd hij schepen en in 1988 burgemeester. 

Hij was de laatste burgemeester in Opwijk, voor wie een stoet 
met praalwagens uitging. Na hem werd dat gebruikt afgeschaft. 
“Mazenzele is Mazenzele niet meer”, mijmert hij. “Hier is zoveel 
nieuw volk komen wonen en die mensen integreren zich niet.” 
(EG)

Jan Michiels bij zijn 90ste verjaardag, 
toen je nog mocht feestvieren.

FOTO EG
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Bewoners van serviceflats De Oase ingeënt: 
“We hebben vaccinatiegraad van 98 procent”

OPWIJK - Nu de vaccinaties in de woon-zorgcentra zo goed als 
volledig afgerond zijn heeft de Vlaamse Overheid beslist om ook 
voor de bewoners van serviceflats collectieve vaccinatiemomen-
ten te organiseren. Welzijnsvereniging OPcura baat op haar zorg-
campus twee serviceflatgebouwen uit: De Vlindertuin met 32 ser-
viceflats en Den Eikendreef met 13 flats. De serviceflatbewoners 
dienden zich te verplaatsen naar het vaccinatiecentrum in Asse.

De vaccins werden op donderdagnamiddag 4 maart geleverd via 
het HUB-ziekenhuis UZ Brussel in Jette. OPcura ontving het Co-
mirnaty-vaccin van Pfizer/BioNtech dat in twee dosissen wordt 
toegediend. “Er was een grote bereidheid om zich te laten vac-
cineren. In totaal werden 49 serviceflatbewoners ingeënt, dat is 
ruim 98%”, zegt directeur Geert Geeroms. 

Hoofdverpleegkundige Nadia Huylebroeck en bewoner Maria De Smet.

FOTO EG 

Elia versterkt netwerk
BUGGENHOUT - Elia, het bedrijf dat ons hoogspanningsnet 
beheert, plant een versterking van de noord-zuidas die ook boven 
Buggenhout loopt.

De versterking gebeurt tussen de hoogspanningsstation Mercator 
in Kruibeke en Bruegel in Dilbeek. De ingreep is nodig om de 
toename van de stromen elektriciteit beter te kunnen spreiden 
en transporteren, zodat de bevoorrading van elektriciteit voor het 
hele land verzekerd is.
De bestaande hoogspanningslijn wordt uitgerust met een nieu-
we type elektriciteitsdraden die een grotere hoeveelheid stroom 
kunnen vervoeren. De volledige hoogspanningslijn is ongeveer 32 
kilometer lang en overspant negen gemeenten in de provincies 
Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Buggenhout is 
er een van. Elia voert de ingreep uit tussen begin 2022 en eind 
2026. (VRP)

“Met de restdosissen werden vier recent opgenomen bewoners 
van het woon-zorgcentrum De Oase ingeënt. Zo behouden we 
ook in het woon-zorgcentrum een hoge vaccinatiegraad. Nie-
mand vertoonde acute bijwerkingen. De tweede dosis wordt toe-
gediend op vrijdag 26 maart 2021.” (EG)
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Buggenhoutse belasting op 
leegstand laat op zich wachten

BUGGENHOUT - Midden december 2019 keurde de ge-
meenteraad unaniem een reglement goed dat voorzag in het 
bijhouden van een register met daarin twee aparte lijsten: de 
ene voor leegstaande gebouwen, de andere voor leegstaande 
woningen. Aan de opname in het register was ook een belasting 
gekoppeld. In 2020 werd de totaalopbrengst hiervan geschat op 
10.000 euro.
“Begin dit jaar was dat register nog niet up-to-date”, stelt gemeen-
teraadslid Wim Mommaers (N-VA) vast. “En nu?” Schepen van Fi-
nanciën François Suys (CD&V) vraagt om begrip: “Onze diensten 
hebben het bijzonder druk en we hebben een gebrek aan man-
kracht. Bovendien hadden we nog niet de helft van de verwachte 
opbrengst ontvangen. Mogelijk doen we voor de realisatie verder 
een beroep op de diensten van de intercommunale DDS.” (VRP)

FOTO INGEZ. 

Nieuwe wijk aan Drypikkel 
krijgt straatnaam ‘Hogerop’

MERCHTEM - De nieuwe straatnaam ‘Hogerop’ werd toege-
kend voor de uitbreiding van de verkaveling langsheen de Wolver-
temsesteenweg en Puursstraat.

“Naar aanleiding van de uitbreiding van de wegenis werd advies 
gevraagd aan de Heemkring Soetendaelle die voorstelden om de 
nieuwe straat ‘Hoger Op-straat’ te noemen”, legt burgemeester 
Maarten Mast (Lijst 1785) uit. “De verwijzing naar de voetbalge-
schiedenis die floreerde in Merchtem op de site van de Drypikkel 
was hun bron van inspiratie. Het college van burgemeester en 
schepenen ging akkoord met de benaming ‘Hogerop’ om verschil-
lende schrijfwijzen te voorkomen.”

Tijdens het openbaar onderzoek van 14 december 2020 tot 13 
januari 2021 werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. 
De straatnaam ‘Hogerop’ werd nadien met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd op de gemeenteraad. (jh)

FOTO INGEZ. 
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WOLVERTEM - Geniet vanaf vandaag van een nog betere 
winkelervaring in onze showroom in Meise, die zopas is op-
gesplitst in twee aparte werelden. Maak van je huis een echte 
thuis en laat je intens inspireren in ons ontspanningsgedeelte of 
ontdek verder ons breed aanbod aan tuingereedschap.

Met onze slogan ‘Buitengewoon thuis genieten’ creëren 
we een vakantiegevoel in je eigen leefruimte. Onze nieuwe 
indeling komt deze missie extra tegemoet door je maximaal 
te inspireren.

Enerzijds staat de belevingswereld met Tuinmeubelen, 
Wellness, Outdoor cooking en Decoratie & sfeer centraal. 
Daarnaast ver tonen wij een gedeelte dat volledig toege-
spitst is op ‘alles voor klussen in de tuin’. Vanhie is met 
andere woorden dé outdoor-specialist tussen Brussel en 
Antwerpen waar je terecht kunt voor kwaliteit en advies 
van de bovenste plank.

Je kan het allemaal ontdekken in de vernieuwde showroom 
bij Vanhie of shop 24/7 online op www.vanhie.be

Buitengewoon genieten van een nieuwe
winkelbeleving bij Vanhie
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MERCHTEM - “Ik ben ontzettend blij, ik kijk hier al heel lang 
naar uit.” Dat zegt Oana Bocanet (41), een Merchtemse van Roe-
meense afkomst die een stamceltransplantatie krijgt in het UZ in 
Jette. Oana lijdt al acht jaar aan multiple sclerose, het is de eer-
ste keer dat voor MS een stamceltransplantatie in het UZ wordt 
toegepast.

Oana Bocanet (41) woont  sinds 2007 met haar familie in Mer-
chtem. Ze heeft diploma’s psycho-pedagogie, internationaal ma-
nagement en Freudiaanse analyse en had een mooie baan bij de 
Europese Commissie tot ze in 2014 na een scan een zwaar ver-
dict kreeg: vlekken op de hersenen die wezen op multiple sclero-
se (MS). De aandoening moet al sinds 2013 gesluimerd hebben. 
MS is een ongeneeslijke, chronische aandoening van het centraal 
zenuwstelsel waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen 
en hun omhulsel. De ziekte leidt tot verschillende (on)zichtbare 
symptomen en het ziekteverloop is onvoorspelbaar en erg divers.

Oana krijgt zo onder andere te maken met duizeligheid, vermin-
derd gezichtsvermogen en vermoeidheid. “De ziekte trad op na 
de geboorte van mijn zoon Patrick (8)”, zegt Bocanet. “Het was 
het begin van een strijd tegen deze verwoestende ziekte.

Ik ga naar drie kinesisten in Peizegem, in Merchtem en in Brussel. 
Daarnaast breng ik één maand per jaar door in het MS-centrum 
in Melsbroek. Daar kwam ik terecht bij professor Miguel D’hae-
seleer, die er medisch diensthoofd is.”

Professor D’haeseleer leidt ook het MS-team in het UZ Brussel 
en biedt Oana nu de mogelijkheid om via een stamceltransplan-
tatie de aftakeling van haar lichaam door de ziekte te stoppen. 
“Helemaal genezen kan ik niet, maar er is toch 90 procent kans 
dat de evolutie van de ziekte stopt”, legt ze uit. “Het is de eerste 
maal dat deze ingreep, die al vele jaren standaard behandeling is 
voor leukemie, in het UZ wordt toegepast op een MS-patiënt. 

Kort gezegd komt het hierop neer : de stamcellen van de pati-
ent worden afgenomen, dan worden de eigen cellen met che-
motherapie vernietigd, waarna de gezonde stamcellen opnieuw 
worden ingebracht.”

Filmpje op TikTok
Inmiddels begon door de zware chemobehandeling het haar van 
Oana uit te vallen. “Ik liet mijn kinderen Elly (10) en Patrick (8) 
mijn mooie, lange haar afknippen. Soms draag ik een pruik, soms 
ook niet. Het filmpje op Tiktok dat mijn kinderen postten toen 
ze mijn haar hebben afgedaan, is al 20.000 keer bekeken. Bang 
voor de transplantatie ben ik niet, voor de ingrijpende chemo 
wel. Gelukkig heb ik de steun van mijn echtgenoot George, mijn 
kinderen Elly en Patrick en vele vrienden die ik hier maakte. Ik 
wil nog zo veel doen. Zo zet ik me volop in voor andere MS-pa-
tiënten. Die probeer ik via mijn YouTube-kanaal ‘MS Love’ moed 
te geven. Daarnaast droom ik ervan om in mijn geboorteland 
Roemenië een MS-centrum naar het voorbeeld van Melsbroek 
op te starten.” (jh)
INFO - Het YouTube-kanaal van Oana kan je bekijken via het 
YouTube-kanaal ‘MS Love’

Eerst een medische primeur in het UZ Brussel ondergaan 
en dan wil Oana (41) werk maken van haar grote droom

De evolutie van MS kan bij Oana worden gestopt dankzij een stam-
celtransplantatie.

FOTO INGEZ.
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Nieuwe Albert Heijn geeft 
werk aan 40 mensen

MERCHTEM - Woensdag 17 maart opende de Nederlandse 
warenhuisketen Albert Heijn in Merchtem zijn zestigste winkel. 
Het is tien jaar geleden dat Albert in België een eerste warenhuis 
opende. “Het is een ruime winkel van 1.400 m2 die een echte 
buurtsupermarkt wil worden”, zegt ondernemer Gabriel Colpan, 
die het warenhuis uitbaat. “De winkel stelt een veertigtal nieuwe 
mensen te werk uit de regio.” 

Albert Heijn Merchtem is strategisch in onze expansie: we willen 
Vlaanderen veroveren”, vult Raf Van den Heuvel, general manager 
van Albert Heijn België aan. “Tegen eind 2021 staan we weeral 
een stap dichter bij de 100 winkels waar we voluit voor gaan.” 
In Merchtem opende inmiddels ook een nieuwe warenhuis van 
Colruyt, naast de Aldi op de site van de vroegere melkfabriek 
Lactovita in de Bleukenweg. (jh)

FOTO A.HEIJN

Geen overkapping voor 
vertoefsite Patattenmolen

OPSTAL - De gemeente Buggenhout is niet van plan de bin-
nenkoer van de site Patattenmolen in Opstal uit te rusten met 
een overkapping. Raadslid Joris Verhaegen (VB) drong daar tijdens 
de jongste gemeenteraad, op vraag van enkele verenigingen op 
aan. “Een zeil of iets stevigers zou de tachtig vierkante meter be-
schikbare ruimte in het Molenhuis bij regenweer, aanzienlijk uit-
breiden en bij hitte voor schaduw zorgen”, zei Verhaegen. Voor 
collega Dirk Stallaert (CD&V) is het sop de kool niet waard. “Ik 
vrees naast de prijs van de ingreep ook een njet te horen vanuit 
Onroerend Erfgoed. De site is immers beschermd en ideaal om 
openluchtactiviteiten te organiseren. Gaan we overigens als ge-
meente met deze ‘uitbreiding’ de drie privé horecazaken vlakbij 
beconcurreren?” Ook Jan Jacobs (N-VA), ex-schepen van Cultuur, 
verwierp het voorstel. “We onderzochten in het verleden al de 
mogelijkheid van een overkapping tijdens de zomermaanden en 
zagen er toen ook al vanaf.” (VRP)

FOTO VRP 
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MERCHTEM - Frontman Gunther Verspecht (47) uit Merch-
tem hunkert met de bandleden van Stash naar live-optredens. 
“Zo’n live-streaming-optreden is niet mijn ding, je hebt dan geen 
voeling met je publiek en babbelen tegen een camera vind ik echt 
heel erg onpersoonlijk”, zegt Verspecht, die hoopt in het najaar 
een uitgestelde concertenreeks te kunnen afwerken.

In 2004 scoorde Stash met de monsterhit ‘Sadness’. Er volgden 
verschillende albums, optredens met Barbara Dex en in het na-
jaar van 2019 maakte de groep een ongeziene comeback met de 
cd ‘Wolfman!’. Dat is een album met tien songs die naar de keel 
grijpen omdat ze zo persoonlijk en intens zijn. “’Go Easy Now’ 
maakte ik in 2017 in de week nadat mijn vader op z’n 70ste was 
overleden aan een hartaanval”, getuigt Gunther Verspecht over 
die periode. “Onze buurman begon hem te reanimeren, ik nam 
over. Ik heb een diploma EHBO, maar het was jammer genoeg te 
laat. Mijn papa zijn overlijden greep me echt aan en veranderde 
mijn leven. Mijn vriendin Lena, die haar vader veel eerder verloor, 
overtuigde me om de songs die ik op de plank had liggen, toch uit 
te brengen met het album ‘Wolfman!’

Gentse Feesten 
En in het najaar 2019 was er dan een geslaagde voorstelling van 
het album in de Muze van Meise, waarna de nieuwe Stash-tournee 
met Wolfman! van start ging. “We konden nog verschillende ke-
ren in enkele culturele centra optreden”, zegt Gunther Verspecht. 
“Het laatste optreden was een week voor de eerste lockdown in 
maart vorig jaar. Het zag er nochtans goed uit: heel onze zomer 
stond volgeboekt met optredens. We zouden ook de afsluiter van 
de Gentse Feesten worden. Maar alles moest herboekt worden 
naar het najaar 2020 of naar andere data.”

En toen volgde de tweede lockdown op 2 november. “En op-
nieuw zaten we zonder optredens, zonder inkomsten, moesten 
de optredens voor een tweede keer worden uitgesteld en zijn 

we via online-streaming concertjes gaan doen”, gaat de frontman 
verder. “Maar dat is niet hetzelfde. Bij online-livestreaming is er 
geen direct contact met het publiek. Dan is de fun er voor mij 
af. Ik kan moeilijk nummers aan mekaar praten, voor een camera 
voelt dat ook heel onpersoonlijk aan. Ik heb dan geen voeling met 
het publiek. Dus speel ik tijdens zo’n online-concert gewoon door 
zonder bindteksten. Mensen zijn wel blij dat ze ons nog eens kun-
nen horen, maar het is toch niet hetzelfde. We willen graag ook 
platen en cd’s verkopen. Dat doen we tijdens live-optredens, want 
zo’n album is altijd een grote investering en je verkoopt toch het 
meeste albums tijdens de optredens zelf.”

Nieuw album 
Gunther Verspecht kon tijdens de lockdown ook nog aan de slag 
blijven als zelfstandig IT- en marketingspecialist. “Ik kon zo toch 
nog een inkomen verwerven, maar ik treed natuurlijk het liefst 
op”, vertelt Verspecht. “Stash bleef overigens ook met de twee-
de lockdown niet stilzitten. In het begin waren er weinig prikkels, 
maar we hebben nu nummers voor een nieuw album geschreven. 
En ik zal het publiek geruststellen: het gaat niet over corona of de 
lockdown. We willen immers eens corona voorbij is, die periode 
zo snel mogelijk vergeten en hopelijk snel terug naar het nieuwe 
normaal gaan. We wachten nu het juiste moment af om ons nieu-
we album uit te brengen. We beseffen ook wel dat veel artiesten 
nu extra materiaal zullen hebben omdat ze tijd hadden tijdens de 
lockdowns en staan te popelen om op te treden.”

Najaar 
Stash kijkt nu vooral uit naar het najaar van 2021. “Ik verwacht 
eerlijk gezegd niet veel van de zomer”, zucht Verspecht. “Optre-
dens met veel mensen, dat zal denk ik nog niet mogelijk zijn. Een 
tiental concerten van Stash zijn nu herboekt naar de periode voor 
het eindejaar. We hopen dus op een goed najaar. We willen er 
opnieuw volledig voor gaan, dan maar half met beperkende maat-
regelen.” (jh)

Stash werkt aan nieuw album: “Kijken uit naar reeks 
optredens na corona”
“Met livestream is de fun eraf, ik wil het publiek kunnen voelen”
FOTO JH 

Gunther Verspecht van Stash, hier met 
zijn gitaar en een replica van de kerk 
van Merchtem in zijn voortuin. jhw
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REGIO - Johan Van Den Broeck is al twintig jaar actief in de verhuur en verkoop van ven-
ding-toestellen. “En al twaalf jaar heb ik een eigen zaak die gespecialiseerd is in automaten”, zegt 
Van Den Broeck. “We kenden afgelopen jaren een serieuze groei. Eerst legden we ons toe op 
de B2B-markt en richtten we ons tot bedrijven, openbare instellingen, rusthuizen, enzomeer 
en dit vooral voor koffie-, frisdrank-, en snackautomaten. Door de coronacrisis is dit wat stil 
gevallen, maar de vraag is nu gegroeid voor automaten met bereide gerechten. We hebben zo 
onze ESplus-automaat in het gamma dat zowel bereide gerechten, maar ook voor de verdeling 
van aardbeien en zelfs als broodautomaat kan worden gebruikt. De vraag naar deze automaten 
neemt toe en bij EVC willen we ons daar in de toekomst nog meer op gaan toeleggen.” 

Snelheid  
Waarom kiezen klanten voor EVC? “Onze sterke punten zijn onze dienstverlening, de snelheid 
van reageren en ons uitgebreid gamma voor verschillende toepassingen”, gaat de zaakvoerder 
verder. “EVC is niet afhankelijk van externe partners om de levering van bestellingen, het on-
derhoud of de navulling van een vending-toestel te garanderen. Wij beschikken over een eigen 
voertuigenvloot en eigen leveringsdienst. We kunnen dus perfect zeggen wanneer je je bestelling 
of interventie mag verwachten. Onze missie is om voor elk bedrijf, organisatie of sportclub een 
betrouwbare partner te zijn. Of het nu voor je eigen personeel of voor je bezoekers is: bij EVC 
vind je alle oplossingen en producten onder één dak en in één handomdraai. EVC is geen groen-
tje en heeft intussen een mooie reputatie en ervaring opgebouwd. Hierdoor kan je als klant 
steeds rekenen op de juiste oplossing op maat van jouw bedrijf.” 

Ervaring
“Of het nu gaat over een lekkere kop koffie, thee of soep, een snack, de algemene hygiëne of 
kwalitatieve werk- en veiligheidskledij: EVC helpt je bij het maken van de keuze van het juiste 
vending-toestel. Aangepast aan de grootte van jouw bedrijf en de noden van jouw personeel en/
of bezoekers. Je kan opteren voor koop, huur of full service. Je kan 
kiezen uit verschillende merken en smaken. Zowel voor koude en 
warme dranken. Met of zonder bekeruitworp. Gratis of tegen be-
taling. Aangesloten op het waternetwerk of voorzien van een wa-
terreservoir. De mogelijkheden zijn zo uitgebreid maar wij weten 
uit ervaring welke oplossing het beste bij jouw bedrijf past. Wist je 
dat we binnenkort zelfs een ijsjesautomaat in ons gamma hebben? 
Daardoor kan je individuele ijsjes zoals frisco’s of waterijsjes aan-
bieden, maar ook één liter of zelfs twee liter verpakkingen. Er zijn 
zelfs gemeenten die ons vragen om automaten in te delen voor 
vuilzakken. Dat is een 24uur, 7 dagen op 7-dienstverlening naar hun 
inwoners toe. Het gaat vaak om deelgemeenten waar geen buurt-
winkels meer zijn. Dan kunnen de bewoners alsnog hun vuilzakken 
aankopen zonder een al te grote verplaatsing”, besluit Johan. 

INFO: www.evc.be
 Tel. 03 430 71 80

EVC: dé specialist in verhuur en verkoop van automaten
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Neerveldstraat 
voor een stuk 
autovrij
OPWIJK - De Neerveldstraat in Op-
wijk is autovrij geworden van het Eeks-
ken tot aan de Vlasweg. De aanpassing 
geldt alvast voor zes maanden. In het 
bewuste gedeelte van de Neerveld-
straat is eenrichtingsverkeer ingesteld. 
Menig bestuurder negeert het verbod, 
waardoor er zich gevaarlijke verkeers-
situaties voordoen. Het gemeente-
bestuur besliste om dat deel van de 
Neerveldstraat doodlopend te maken. 
De straat wordt aan de kant van ’t 
Eeksken met betonblokken afgesloten 
voor het autoverkeer. De omleiding 
is voorzien langs de Vlasweg. Autobe-
stuurders die de Neerveldstraat vanuit 
het Eeksken willen bereiken (of omge-
keerd) moeten vanaf dinsdag langs de 
Vlasweg rijden. Voor fietsers en voet-
gangers blijft de Neerveldstraat via ’t 
Eeksken wel nog toegankelijk. Na een 
periode van zes maanden wordt de 
situatie geëvalueerd en indien nodig 
aangepast. (EG)

Patty de pad toont 
weg bij lentezoek-
tocht in 
Paddebroeken
MERCHTEM - Het gemeentebe-
stuur en Natuurpunt organiseren een 
lentezoektocht vanaf 20 maart tot en 
met 18 april in het natuurgebied Pad-
debroeken, met ‘Patty de pad’.

Het vertrekpunt is de ingang van het 
natuurgebied Paddebroeken, vanwaar 
bordjes met ‘Patty de pad’ de weg wij-
zen. De wandeling is twee kilometer 
lang en gaat langs soms drassige paad-
jes. Laarzen zijn dus een aanrader, kin-
derwagens zijn dat niet. Onderweg kan 
je een vragenlijst invullen waarmee je 
achteraf prijzen kan winnen. 

Meer info kan 
je vinden op 
www.merchtem.be 
(jh) 
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Schoonheidssalon Beauty- en Wellness Center 
Sarah: “Meteen met goedgevulde agenda gestart”
BRUSSEGEM – Uiterlijk en verzorging is voor Sarah Stas-
sijns haar passie. “Mijn mama was als schoonheidsspecialiste af-
gestudeerd en ik ben er ook zo ingerold”, zegt Sarah. “Ze heeft 
mijn papa leren kennen en zo is ze in het natuursteenbedrijf 
Stassijns BV van mijn grootouders gerold. Maar natuurlijk bleef 
haar uiterlijk en verzorging toch een passie. En door elke dag 
te zien dat mijn mama haar verzorgde en ervoor complimen-
tjes kreeg, had ik snel zelf meer en meer interesse om me te 
verdiepen in de wereld van schoonheidsverzorging. Het is een 
echt een passie.”

Hoe ben je de lockdown in de coronaperiode doorgekomen? 
Sarah: “Heel dubbel. Ik miste uiteraard mijn job. Maar, vooral 
het contact met mijn klanten. Tegelijkertijd heb ik die tijd nuttig 
gebruikt en alles van mijn instituut geautomatiseerd. Zo kan ik 
nu nog efficiënter werken. Hierdoor had ik zo ook regelmatig 
telefonisch contact met mijn klanten en dat deed deugd. De 
overige tijd heb ik enorm genoten van mijn kindjes en van 
gezellige wandelingen in de streek.” 

De heropening verliep alvast heel vlot. “Doordat ik op voor-
hand de afspraken inboek, heb ik mijn agenda overzichtelijk 
kunnen vullen”, vertelt Sarah. “Ook zijn er duidelijke afspraken 
met mijn klanten gemaakt.

Duidelijke richtlijnen waar iedereen zich met respect aan houdt. 
Uiteindelijk werden de grootste aanpassingen al genomen na 
de eerste lockdown. Hygiëne is in mijn sector sowieso priori-
teit dus dat maakt weinig verschil. Het beautysalon voldoet hoe 
dan ook aan de laatst vooropgestelde maatregelen. Ik ben blij 
dat ik hen terug mag verzorgen. Ze zijn enorm enthousiast, net 
zoals ik. Vele klanten kunnen door omstandigheden zelf geen 
pedicure uitvoeren. Bij deze klanten werd het echt wel tijd om 
terug te komen. Zij worden dan ook als prioritair behandeld.”
En Sarah heeft nog heel wat plannen. “Ik werk ik als professi-
onele beauty expert met het premium cosmeticamerk Maria 
Galland”, zegt ze. “Zij zijn echt voorop in de tijd. Mijn klanten 
genieten van een holistische benadering met gepersonaliseer-
de behandelingen, producten met premium werkstoffen en op 
maat gemaakte lifestyle tips. Deze unieke combinatie levert 
indrukwekkende resultaten en onthult de persoonlijke beau-
ty-energie van iedere huid.”

Beauty- & Wellness Center Sarah, 
Gsm 0472/ 44 83 86, 
Brusselsesteenweg 333E, 
1785 BRUSSEGEM – MERCHTEM. 
WWW.S-BEAUTY.BE

FOTO INGEZ.
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Plots staat Willy Sommers voor de deur en zingt hij 
‘Zeven venkels en frambozen’: 
“Papa had deze verrassing verdiend”
PEIZEGEM - Papa Kristof De Sager 
(35) wist niet wat hem overkwam toen 
zanger Willy Sommers (68) plots aan 
zijn woning in de Peizegemstraat in Pei-
zegem (Merchtem) aanbelde. “Hij begon 
prompt te zingen. In plaats van Zeven an-
jers, zeven rozen, weerklonk Zeven ven-
kels en frambozen”, zegt mama Karolien 
Schürmann.

“Ik had Kristof voor Valentijn ingeschre-
ven voor een wedstrijd van warenhuis-
keten Lidl. Er waren vijftig groenten- en 
fruitpakketten te winnen, vijf pakketten 
zouden door Willy Sommers aan huis 
worden gebracht. Kristof bleek één van 
die vijf winnaars  te zijn. Dat Willy Som-
mers het pakket in de vorm van een fruit- 
en groentenboeket zélf al zingend zou 
komen overhandigen, hadden we nooit 
verwacht.”

Tranen in de ogen
“Het was berenkoud toen Willy Som-
mers aanbelde”, vertelt Karolien Schür-
mann. “Papa wist niks van het optreden 
van Willy Sommers.  Hij was dan ook 
heel aangenaam verrast. Het was wel erg 
koud en alles moest buiten gebeuren, 
omwille van de coronamaatregelen met 
de nodige afstand.

FOTO INGEZ.

Onze zoon Lars (4) kreeg zelfs traantjes in zijn ogen, zo koud was het. Maar we zijn ont-
zettend blij met het fruit- en groentenboeket.”

“Wij eten namelijk allemaal heel gezond. Zowel ikzelf als mijn echtgenoot Kristof hebben 
een aantal jaar geleden een bypass-operatie ondergaan. We letten heel goed op onze 
voeding en Lars neemt dat graag over. We gaan regelmatig naar het nieuwe warenhuis 
Lidl hier in buurgemeente Buggenhout. Lars vroeg meteen waar de framboosjes waren en 
smulde van de minikomkommertjes. Het hele fruit- en groentenpakket is inmiddels al op.”

Broertje erbij 
Hoe ben je ertoe gekomen om Kristof in te schrijven? “We hebben het allebei sowieso 
heel druk”, gaat Karolien verder. “We baten samen Frituur ‘Den Broekkant’ uit in Baasrode. 
Hij is daarnaast ook nog technieker. Binnenkort - zo’n twee à drie weken - krijgt Lars er 
een broertje bij. Toen ik hoorde dat er een wedstrijd bij Lidl was, schreef ik Kristof als 
verrassing in. Bloemen zijn zijn ding niet, maar vers fruit en groenten wel. De papa zal bin-
nenkort overigens zijn aandacht meer moeten verdelen met dat extra broertje. Hij mocht 
dus wel eens verrast worden.” 

“Toen ik een mail kreeg van Lidl met de melding dat hij één van de vijf winnaars was, dacht 
ik eerst dat het een spam-mail was of zo. Maar ik vroeg het na en het bleek wel degelijk 
écht te zijn. Heel plezant. En ik hield het stil voor de papa totdat Willy Sommers hier voor 
de deur stond.”

Huis te koop 
Naast een gezinsuitbreiding staan er bij 
de familie De Sager-Schürmann nog 
grootse zaken op de planning. “Ons huis 
staat te koop”, vertelt Karolien. “Door in 
Buggenhout te gaan wonen, zijn we dich-
ter bij onze frituur in Baasrode. En we 
waren al langer van plan van in Buggen-
hout te gaan wonen. Voor Lars verandert 
er niet veel. Hij zal naar Gemeentelijke 
Basisschool Ten Bos in Peizegem blijven 
gaan. Oma is van Peizegem afkomstig en 
springt in als hij moet worden opgehaald.”
Vijftig jaar na de doorbraak met Zeven 
anjers, zeven rozen pakte Willy Sommers 
(68) als publiciteitsstunt voor Lidl uit met 
een remake van zijn Vlaamse evergreen, 
maar dan in een nieuw kleedje. (jh)
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Buggenhoutse brandkranen zijn dringend aan herstel 
toe: een op de zes voldoet niet
BUGGENHOUT - Eén op de zes gemeente-
lijke brandkranen verkeert niet in optimale staat. 
Dat klaagt gemeenteraadslid Ward Vranken (N-
VA) aan. De gemeente belooft op korte termijn 
de toestand te corrigeren.

Nu de lente voor de deur staat, is het tijd 
voor het opmeten van de schade aan de we-
gen. “Maar wij vrezen door de vrieskou ook 
ondergrondse waterlekken aan bovengrondse 
en ondiepe brandkranen”, zegt Vranken. “Een 
kleine steekproef uitgevoerd in januari, bracht 
onvolmaaktheden aan het licht. Omdat de ge-
meente verplicht is om de bluswatervoorraden 
te inventariseren en te controleren, vroeg ik ex-
tra informatie op omtrent de hydranten. Toen 
kreeg ik te horen dat honderd van de zeshon-
derd brandkranen, één op de zes, in Buggenhout 
niet conform zijn. Er zijn verschillende manke-
menten. De signalisatie ontbreekt, de straatpot 
ligt scheef, een deksel is gebroken, een hydrant 
loopt niet automatisch leeg, aansluitkranen lig-
gen niet vrij of zijn stuk en er zijn waterlekken.”

Vranken vroeg de gemeente om op korte termijn de signalisatie te verbe-
teren, jaarlijks een controle uit te voeren en afkeuringen onmiddellijk aan 
Farys te melden. Schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) zegt dat 
maatregelen in de maak zijn. “Deze bijkomende aandacht voor de brand-
kranen kan mensenlevens redden, omdat bij blusoperaties elke minuut van 
belang is”, besluit Vranken. (VRP)

FOTO VRP

Buurtbewoner Johnny Bogaerts en Ward Vranken (N-VA) zien in Papenheide dat 
de hydrant vol aarde zit. PVR
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Dirk schenkt schilderijen uit nalatenschap van oma 
aan gemeentes: 
“Zo kunnen ook anderen er van genieten”
MERCHTEM / WEMMEL / OPWIJK - Dirk Neirings 
heeft samen met zijn familie enkele schilderijen van lokale kun-
stenaars geschonken aan de gemeenten Merchtem, Opwijk en 
Wemmel. Het gaat om een nalatenschap van zijn grootmoeder 
Louisa Kindermans, die in 2019 overleed.

“Mijn grootmoeder verzamelde schilderijen van lokale kunste-
naars”, zegt Dirk Neirings. “Het gaat vaak om dorpsgezichten 
die door lokale kunstenaars zijn geschilderd. Het is een collec-
tie van een twintigtal werken. Enkele hebben we zelf gehouden, 
maar we kunnen ze natuurlijk niet allemaal hier ophangen. We 
hebben liever dat ze ook in de gemeente waar de dorpsgezich-
ten zijn geschilderd, bewaard blijven. Het kan voor de families 
en inwoners die de lokale kunstenaars kenden een emotionele 
waarde hebben. En dus schonken we enkele werken aan ge-
meentebesturen.”

Een schilderij van de kerk in Merchtem dateert van 1969 en 
werd aan Merchtem geschonken. “Maar daarvan hebben we 
de schilder niet meer terug gevonden”, gaat Neirings verder. 
“We schonken ook drie schilderijen van Bert Vanden Broeck 
(1917-1989) aan Opwijk. Daar hebben ze de schilderijen op-
genomen in het Opwijks archief, de schilder is er erg gekend. 
Hij was actief als houthandelaar, kunstenaar en natuurliefheb-
ber en was begaan met het behoud van het Opwijks dialect. 
Zijn archief bevat onder andere schilderijen, pentekeningen, 
houtsculpturen, schetsboeken, foto’s, briefwisseling, publicaties 
en documentatie.”

Eén schilderij schonk de familie aan het gemeentebestuur van 
Wemmel. Daar gaf de gemeenteraad zopas groen licht om het 
op te nemen in het gemeentelijk patrimonium. 

“Dat betekent dat de gemeente zich engageert om het schil-
derij te bewaren als een goede huisvader”, zegt burgemeester 
Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “We krijgen af en toe een 
schenking en sommige werken worden in gemeentelijke ge-
bouwen gehangen, andere worden bewaard.”

Het schilderij dat Dirk Neirings schonk aan Wemmel stelt een 
zicht van aan de kerk naar het vroegere café Het Hooghuis 
voor. “Het is geschilderd door een zekere J. Huyssens”, ver-
telt Neirings. “Het moet al redelijk oud zijn: inmiddels is het 
Hooghuis al lang gesloten en op het schilderij staat ook een 
boom die er al heel lang niet meer staat. Maar we weten niet 
wie de schilder precies is en hebben er ook niets over terug 
gevonden.” (jh)

Dirk Neirings met het schilderij van het Hooghuis in Wemmel.

FOTO JH
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Knelpunten in centrum al 
fietsend in kaart gebracht

MERCHTEM - Mobiliteitsambtenaar Yuno Verhas, schepen van 
Mobiliteit Lien Casier (CD&V Plus) en voorzitter van de Fietsers-
bond Caspar Vos trokken er samen met de fiets op uit in het 
centrum van Merchtem. “We bespraken knelpunten en voorstel-
len al fietsend doorheen het centrum”, zegt Casier. “Al fietsend 
bespraken we de indrukken over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) Merchtem-centrum en het nieuwe mobiliteitsplan. Op en-
kele plaatsen verduidelijkten we de voorstellen die nu tijdens het 
participatietraject voorliggen. We ondervonden ook aan den lijve 
dat er nog altijd te steile boordstenen zijn.” (jh)

FOTO INGEZ.

Horeca doet licht aan: 
“Een noodkreet”

MERCHTEM - Op tal van plaatsen stonden horecazaken za-
terdagavond 13 maart in de schijnwerpers. Letterlijk. “Dit is niet 
zomaar een signaal”, zegt voorzitter Barbara Beeckman (47) van 
Horeca Vlaanderen regio Halle-Vilvoorde. “Het is een noodkreet. 
De horeca zet de verlichting aan uit protest omdat we niet mo-
gen openen. Exact een jaar geleden, op 13 maart 2020, hebben 
we onze lichten moeten doven. Ons horecaleven werd op pauze 
gezet. Alle deuren moesten dicht. We hebben een turbulent jaar 
achter de rug en hebben ons keer op keer heel flexibel opgesteld, 
vooral tijdens de maanden dat we open waren.” 
“We hielden ons aan het protocol, dat de regering ons voorlegde. 
Maar na luttele maanden was er opnieuw de sluiting op 19 okto-
ber vorig jaar. We moeten onze levensvisie en aanpak al maanden 
aanpassen en afwachten tot we open mogen. Maar er is licht. Op 
1 mei zouden we weer mogen ondernemen. Daarom doen we 
bewust een symbolische oproep om de lichten aan te zetten voor 
de hele sector. Ik roep iedereen in de horeca en daarbuiten op om 
vol te houden.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Curs_merchtem_01_04.indd   23Curs_merchtem_01_04.indd   23 22/03/2021   18:2322/03/2021   18:23



24

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)

Serviceflats in Brussegem komen er niet….
...maar opbrengst verkoop bouwgronden wordt opnieuw 
geïnvesteerd in Brussegem
BRUSSEGEM - Met de verkoop van vijf percelen bouwgrond 
aan de Nieuwelaan in Brussegem (Merchtem) valt definitief het 
doek over de plannen om serviceflats in Brussegem te realise-
ren. De gemeente kocht het perceel van zo’n halve hectare in 
2010 van de Kerkfabriek van Brussegem, met als doel er twaalf 
serviceflats te realiseren, maar ziet nu af van de plannen en ver-
koopt de bouwgronden aan de privé.

Het was een symbolische gemeenteraad, die maandag 28 juni 
2010. Die vond immers niet plaats in het gemeentehuis in Mer-
chtem, maar in de Gemeenschapslokalen in Brussegem. Dat was 
toen bewust zo gekozen, want net voor de gemeenteraad werd 
de aankoopakte ondertekend van een perceel grond aan de 
Nieuwelaan dat eigendom was van de Kerkfabriek van Brusse-
gem. 

“De gemeente betaalde er toen 400.000 euro voor”, legt sche-
pen van Kerkraden en Directeur van het Autonoom Gemeen-
tebedrijf (AGB) David De Valck (Open VLD) uit. “Bedoeling was 
dat het OCMW net zoals in Peizegem er twaalf serviceflats zou 
bouwen met een polyvalente ruimte. De kerkfabriek zou het 
geld van de opbrengst van de verkoop dan gebruiken voor de 
renovatie van de pastorie in Brussegem.”

Plannen opmaken
Maar dat liep anders. “De pastorie van Brussegem werd uitein-
delijk verkocht als woning”, vervolgt de schepen. “De pastorie 
van Ossel werd dan wel gerestaureerd. De gemeente liet plan-
nen opmaken om de serviceflats in Brussegem schuinsover ‘Het 
Torenhof ’ te realiseren. Er was via een budgetwijziging toen 3 
miljoen euro voor voorzien. 

Dat was zo’n hoog budget omdat er ondergrondse parkeer-
plaatsen moesten komen. Maar uiteindelijk geraakten de plan-
nen niet goedgekeurd en finaal is beslist het serviceflatproject in 
Brussegem op te geven.” 

De gemeente deed nu een aanvraag tot omgevingsvergunning 
en wil het perceel verkavelen. Het gaat om vier loten voor half-
open bebouwing en één lot voor open bebouwing dat is afge-
splitst van de verkaveling. 
De opbrengst van de verkoop zal ongetwijfeld hoger liggen dan 
de aankoopprijs die de gemeente er destijds voor betaalde.

Schattingsverslag 

“Het schattingsverslag is nog niet binnen”, zegt De Valck, die ook 
schepen van Financiën is. “Maar als je weet dat bouwgrond in 
tien jaar tijd enorm gestegen is, dan is dit inderdaad een goede 
zaak voor de gemeentekas. Maar uiteindelijk vloeit het geld wel 
terug naar de Brussegemnaren. Het gemeentebestuur investeer-
de afgelopen jaren immers fors in de deelgemeente. Er kwam 
een gemeentelijke feestzaal die veel door het verenigingsleven 
wordt gebruikt en zo’n miljoen euro kostte. Bovendien willen 
we het kerkplein herinrichten en de kerk van Brussegem restau-
reren. Voor dat laatste worden ook subsidies aangevraagd.” (jh)

FOTO JH 

Beestenboel zoektocht
OPWIJK - Van 3 april tot en met 18 april kan je deelnemen aan de ‘Beestenboel zoektocht’, elke dag van 9 tot 22u. Groot en 
klein gaan opzoek naar dieren (ook echte) die verscholen zitten op 40 adressen in en rondom Opwijk. Er zijn prijzen te winnen. 
Deelname is gratis. Info en deelnameformulier kan gedownload worden via Facebook ‘Op(wijk) avonturen met Ritske en de Su-
perhelden’ (jh)
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Sint-Rochuskapel wordt open troostplek: 
“Een vast ankerpunt in onze gemeente”

OPWIJK - Ferm-Droeshout ziet in de huidige gezondheidscrisis kansen om troost te 
(her)ontdekken  en veerkracht te herwinnen. Het vrouwennetwerk kreeg de logistieke 
medewerking van de gemeente. “Het coronavirus heeft het gewone leven ontwricht 
en bepaalde gebruiken en rituelen zijn nu al een hele tijd niet meer mogelijk”, stellen 
Josephine Van Belle en Frieda Wullaert van Ferm Droeshout. “Afscheid namen we tot 
voor kort in zeer beperkte kring en het gemis aan sociaal contact kwam onverwachts 
hard aan.  Ferm Nationaal bedacht het project PlantTroost en riep de lokale groepen 
op om in hun gemeente een voor iedereen toegankelijk troostplek in te richten.”
De plaatselijke afdeling van Droeshout speelt daarop in. “Gemis, verlies en afscheid 
moeten nemen valt vandaag voor vele mensen extra zwaar. Mensen zijn onzeker en 
angstig, ervaren gemis of moeten op afstand afscheid nemen van een geliefde. Het hakt 
in op het mentaal welbevinden van velen. Troost krijgen en bieden is essentieel. Troost 
zorgt voor verbondenheid, hoop en vertrouwen, ook in de toekomst.” Met PlantTroost 
beantwoordt Ferm de oproep van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) om samen 
te zorgen voor het mentaal welzijn van de bevolking. Het project wil troost ook een 
fysieke plek geven, voor iedereen toegankelijk.
Josephine Van Belle en Frieda Wullaert verduidelijken: “Dit is een stille plek, waar buurt-
bewoners, maar ook toevallige passanten hoop en troost kunnen vinden in een mooie 
locatie met teksten en bloemen. Vanaf nu is deze plek een vast ankerpunt in de ge-
meente, meer dan enkel een troostplek die ontstond tijdens de moeilijke coronatijd.”  
De Sint-Rochuskapel is beter bekend als de Kintskapel op het kruispunt van de Mazel-
straat en de ’t Kintstraat in Droeshout. (EG)

FOTO EG

Frieda Wullaert en Josephine Van Belle bij hun troostplek.

MERCHTEM - Ook Thermae Sports in Merchtem fietste mee voor de actie ’10.000 
km voor 10.000 levens’. “Elke dag dat fitnesscentra gesloten blijven, kost dit mensenle-
vens”, zegt Tine Van Der Zypen van Thermae Sports Merchtem. “Door de lockdown 
zijn meer dan 1.000 fitness clubs in België al enige tijd gesloten. Sport en fitness zijn 
nochtans zeer belangrijk voor zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid. Net om 
die reden kwam de fitness-sector zondag letterlijk in beweging met de actie ‘10.000 
km voor 10.000 levens’. Honderden fitnessclubs over heel België fietsten of liepen zo 
10.000 km bij elkaar. De actie werd coronaproof georganiseerd. Wij kregen ook het 
bezoek van onder andere Sabine Appelmans (foto) die de actie steunde.” (jh)

Ook Thermae Sports fietste 10.000 km mee 
voor 10.000 levens

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

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

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

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

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

POETSVROUW – zoekt werk met diensten-
cheques gsm 0465 462 651 

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

HOF TER DREEF - een biologisch landbouw-
bedrijf Meise is op zoek naar een enthousiaste 
tweetalige polyvalente winkelmedewerker 
(M/V) om onze hoevewinkel mee uit te ba-
ten op woensdagnamiddag, vrijdagmiddag en 
zaterdagvoormiddag. Ook flexi-jobbers en ac-
tieve 55-plussers zijn zeker welkom. Interesse 
? Bel Guy Mouchart O475 98 40 63 voor een 
afspraak of mail naar info@hofterdreef.be
 

TE KOOP ALLERLEI

DIEPVRIES – Diepvries 80 liter te koop tel. 
0474 261 035 

LUIDSPREKER BOXEN – in hout, 750 x 
250mm, 100 watt met kabels , 80 euro voor de 
twee gsm 0472 29 35 19 

DRESSOIR – Notelaar, 2,60m, 120 euro, ac-
cajou slaapkamer compleet 75 euro, tel. 0476 
205 380 

MOTOVESTEN – te koop: twee lederen moto-
vesten met franjes, kleur: zwart, als nieuw, maat 
52 en 56 potk, tel. 0473 399 993 

TUINAARDE – tuinaarde weg te geven, regio 
Meise, ongeveer 60m3, levering mogelijk, be-
schikbaarheidsdatum april tel. 0476 22 13 97 

POSTZEGELS – (ongestempelde), in albums, 
waarvan 5 in luxe cassette vanaf jaar 1894 tot 
2012 en allerlei oud speelgoed tel. 0494 598 463 

BANDOPNEMER - Uher 4000 - 1975, type 
stereo reporter met lederen draagtas alles in 
originele staat potk. tel. 0476 923 952 

VAKANTIE TE HUUR 

NIEUWSPOORT – Dakappartement, 5de 
verdiep, 50 m van zee, 2 slpk, 2 gr zonneterr., 
gar, tel. 0474 315 305 

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 

VILVOORDE-CENTRUM – Appartement te 
huur, 1 slpk, 2de verdiep, living, badk, berging, 
ingeb keuken, vrij mei, 550 euro plus 90 euro 
kosten tel. 0497 682 528  

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

VASTGOED TE KOOP GEZOCHT

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

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

TE KOOP GEZOCHT - Projectgronden / appar-
tementsgebouwen / 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

ALLERLEI 

WEDUWE – 67 jaar zoekt man om samen 
van het leven te genieten. GSM 0472 33 12 
40 

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

TE KOOP GEVRAAGD – videocassettes  
van 3 of 4 uur, nieuw of gebruikt in goede 
staat, ook cassettespeler gsm 0474 058 116  

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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