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Nieuwe fietsverbinding loopt langs militair domein 
FOTO VRP 

Eenrichtingsver-
keer in Kalkestraat
OPWIJK - Aquafin gaat riolerings-
werken uitvoeren in het gedeelte van 
de Kalkestraat van de rotonde aan De 
Ster tot aan het groenpleintje nabij het 
Perreveld. In dat bewuste deel van de 
straat wordt voor minstens zes maan-
den eenrichtingsverkeer ingesteld. Na 
die tijd volgt een evaluatie, maar het ziet 
er naar uit dat de ingreep blijvend wordt. 
De wegenis in de Kalkestraat wordt her-
schikt. Op termijn komen er bijkomende 
afgebakende parkeervlakken, waarna de 
straat als woonerf zal worden ingericht. 
Het eenrichtingsverkeer wordt inge-
voerd vanaf de Korruit richting rotonde 
De Ster. De woningen zijn bereikbaar 
vanaf Korruit of het kruispunt met de 
Steenweg naar Aalst. Tussen de Korruit 
en het Perreveld blijft de dubbele rijrich-
ting gelden. In afwachting van de defini-
tieve plannen voor de rioleringswerken 
worden maatregelen uitgetest met een 
proefopstelling. De realisatie van de bij-
komende parkeervakken en van een 
woonerf kan pas nadat de rioleringswer-
ken zijn afgewerkt.  In een latere fase wil 
het bestuur het sluipverkeer in het Per-
reveld aanpakken. “Het knippen van het 
Perreveld is het enige effectieve middel 
om sluipverkeer in die straat te weren”, 
klinkt het bij de bestuursmeerderheid 
van N-VA en Open VLD. Dat zal gebeu-
ren door in het midden van de het Per-
reveld betonblokken te plaatsen. Enkel 
landbouwvoertuigen en fietsers zouden 
er nog door kunnen. Bewoners van het 
Perreveld kunnen dan nog weg via de 
Kalkestraat en de Droeshoutstraat. (EG)

BUGGENHOUT - De gemeente Buggenhout realiseer-
de een nieuwe fietsverbinding tussen Opdorp, Briel en Sint-
Amands. De verbinding loopt langs het militair domein aan de 
Provincialebaan.

“Vorig jaar”, weet schepen van Openbare Werken Geert Her-
mans, “heeft het Vlaams Gewest, op vraag van de gemeente 
al een middeneiland aangelegd op de Provincialebaan, om de 
fietsoversteek tussen Sluis en Weide te beveiligen. Dit jaar werd 
hieraan een vervolg gegeven door de verbinding tussen Weide 
en Kuitelgemstraat in Sint-Amands te vervolledigen. De vraag 
kwam er nadat vele ouders uit Opdorp en Malderen de vraag 
stelden om de fietsverbinding te verbeteren en te beveiligen 
voor de schoolgaande jeugd richting Sint-Amands. De nieuwe 
fietsverbinding kan ook gebruikt worden door heel wat recre-
anten die richting Schelde fietsen.” (VRP)
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Regenboogzebrapad in Buggenhoutse Kerkstraat
FOTO VRP 

BUGGENHOUT - 17 mei, de Internationale Dag 
tegen Holebi- en Transfobie ging evenmin in Buggen-
hout niet onopgemerkt voorbij. De Kerkstraat, vlakbij 
het gemeentehuis, werd uitgerust met een regen-
boogzebrapad: witte strepen omlijnd met de kleuren 
van de regenboog. De ingreep beklemtoont dat ook 
lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgendere 
mensen welkom zijn in de bosgemeente. (VRP)

Feestzaal van 
Brussegem wordt 
omgetoverd tot een 
blokspot
BRUSSEGEM - Merchtem richt in de 
feestzaal van Brussegem een ‘blokspot’ in 
met 53 plaatsen waar studenten vanaf nu 
tot en met woensdag 30 juni na reser-
vering welkom zijn. “In deze coronatijden 
zitten we met z’n allen thuis, maar thuis 
studeren is niet voor iedereen even evi-
dent, zeker wanneer ouders, broers of 
zussen ook thuis moeten werken of stu-
deren”, zegt schepen van Jeugd Toon Luy-
paert (CD&V Plus) “Om onze studenten 
de mogelijkheid te geven om in alle rust 
te studeren, met gezelschap – ook al is het 
op afstand – richten we een coronaveilige 
studeerplek in.” (jh)
Reserveren kan via https://www.merch-
tem.be/blokspot 

Buggenhout is 
opnieuw een Fair Trade 
Gemeente

Op 19 mei 2021 kreeg het gemeentebe-
stuur van de bosgemeente een nota van 
Lisa Van der Schueren, de Oost-Vlaamse 
coördinator van de F.T. Gemeenten. Zij 
liet weten dat Buggenhout opnieuw aan-
geduid is als Fair Trade Gemeente. Een ti-
tel die de bosgemeente reeds sinds april 
2018 mocht voeren. Recentelijk heeft de 
lokale trekkersgroep onder leiding van 
Leen Cockx aangevuld met afgevaar-
digden van de gemeentelijke adviesraad 
voor Ontwikkelingssamenwerking (Gros) 
onder voorzitterschap van Luc Van Dries-
sche een nieuw dossier ingediend dat als 
aanvulling diende op het oorspronkelijk 
manifest. Dit dossier behaalde een be-
hoorlijke score op alle vlakken zodat de 
titel opnieuw kon behaald worden. (VRP)
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Vernieuwing van Buggenhouts station vlugger sneller dan verwacht
BUGGENHOUT - De vernieu-
wing van het station en zijn directe 
omgeving verloopt vlugger dan ver-
wacht. 
Het gemeentebestuur stak vorig jaar 
de Stationsstraat in het nieuw en 
blijkt dat Infrabel nu de perronver-
hoging, kant centrum zal uitvoeren. 
Deze tweede fase is gestart en loopt 
tot eind november. Volgend jaar staat 
een gelijkaardige ingreep langs de kant 
CM-gebouw op het programma.

“De perrons”, weet Geert Hermans 
5CD&V), schepen van Openbare 
Werken en Mobiliteit, “worden ver-
hoogd en 28 tot 75 cm boven de 
rail, wat het comfort van de reiziger 
aanzienlijk opkrikt. Het instappen zal 
makkelijker verlopen. Bovendien ge-
beurt de verhoging over een lengte 
van 250 meter, waardoor treinen tot 
240 meter kunnen stoppen in Bug-
genhout.”

Luifel
De verhoging gebeurt pet kant tel-
kens in twee fasen. Kwestie van de 
hinder voor de reiziger te beperken. 
De eerste loopt tot het postgebouw, 
de tweede 125 meter vanaf de post 
tot de spoorovergang in de Kerkstraat. 
De perronverhardingen gebeuren in 
gietasfalt met blindengeleide- en per-
ronnrandtegels. Langs beide perrons 
verschijnt een luifel, vijftig meter lang 
en zeven meter breed, goed voor 
staan- en zitplaatsen. Tijdens de in-
grepen wordt ook de toegangshelling 
aangepast om het comfort voor men-
sen met een beperking op te voeren.

Stap voor stap
Bij Hermans klinkt tevredenheid over 
de samenwerking met Infrabel en 
NMBS. “Stap voor stap kunnen we 
de stationsbuurt opknappen”, besluit 
hij. “Zo waarderen we de omgeving 
op. In een latere fase staat nog de 
vernieuwing en uitbreiding van de 
fietsenstallingen op het programma.” 
(VRP)

FOTO VRP
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Grote Werken op Windberg (N290) in Wemmel: komende 
van Merchtem omrijden via Meise-Wolvertem
MERCHTEM / WEMMEL - Op de Windberg (N290) in 
Wemmel tussen het kruispunt van de Rassel tot aan de grens 
met Hamme (Merchtem) gaan vanaf 25 mei tot eind oktober 
grote werken van start. “Er wordt door het Agentschap We-
gen en Verkeer (AWV) aan beide zijden van de Windberg een 
nieuw fietspad van 1,75 meter breed aangelegd”, zegt burge-
meester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Daarom zullen 
de kasseistroken op de gewestweg daar verdwijnen om plaats 
te maken voor de fietspaden. Er komt ook een nieuwe asfalt-
laag. De werken zullen een ingrijpende invloed hebben op de 
verkeersdoorstroming. Zo zal tijdens de werken enkel de rich-
ting van Brussel naar Merchtem open blijven. Het verkeer ko-
mende van Merchtem richting Wemmel zal moeten omrijden.” 
Lees verder pagina 9
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Vervolg van pagina 8

Die omleidingsroute is duidelijk: komende van Merchtem moet 
het zwaar verkeer via de ronde punten aan de Dooren en Wol-
vertemsesteenweg in Merchtem zo richting Wolvertem rijden. 
Het autoverkeer moet omrijden via de Nieuwelaan (Brusse-
gem), 
Meise en de Zijp in Wemmel. Voor de bussen van De Lijn, politie, 
brandweer en hulpdiensten is een rood verkeerslicht voorzien 
op de werf dat wordt bediend met een code, zodat die wel 
doorkunnen. De situatie in de Hammestraat is vooralsnog on-
duidelijk. Burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785) van Merch-
tem laat bij aanvang van de werken in de Hammestraat-Sint-Gu-
duladreef autoverkeer in twee richtingen door, maar als dit niet 
haalbaar is, dan wordt er ter hoogte van de Amelvonnesbeek 
een tractorsluis geplaatst. Inmiddels startten enkele handelaars 
uit Hamme en Brussegem een petitie die al zo’n 700 handteke-
ningen kreeg. De handelaars vragen een andere kortere omlei-
dingsweg richting Wemmel, zodat ze vlotter bereikbaar blijven. 
“Maar die andere omleidingsweg via de Steenweg op Merchtem, 
is niet haalbaar”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB 
Wemmel). “Dat heeft te maken met de tijdspanne van de werf. 
We willen de werken zo snel mogelijk achter de rug hebben. 
Dat wil wegbeheerder AWV ook. De werf over een langere 
periode spreiden om een korte omleidingsweg open te hou-
den, betekent dat we hinder tot in maart 2022 zouden hebben. 
En dan zouden andere werven van het Vlaams Gewest in het 
gedrang komen, omdat die qua aanvoer van grondstoffen en 
materiaal mekaar opvolgen. Ook in de toekomst zullen er nog 
werken aan gewestwegen gebeuren. 

Altijd zullen gemeenten hierdoor getroffen worden en dan 
moet je als goede buren samen naar oplossingen zoeken en 
kiezen voor de kortst mogelijke pijn en solidair de verkeersstro-
men spreiden.” (jh)

INFO – Voor de laatste stand van zaken, check de 
website www.wemmel.be of www.merchtem.be 

FOTO JH
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OSSEL / BRUSSEGEM - Zes weken heeft het geduurd, 
maar het is eindelijk gelukt: Louis Van Malderen (65) uit Ossel 
(Brussegem-Merchtem) is erin geslaagd z’n motoculteur uit 1962 
in te schrijven en te verzekeren. Dat bleek niet evident: de land-
bouwmotor is zo uniek dat de overheid twijfels had of die wel 
kon bestaan. Het werktuig heeft immers ook geen gelijkvormig-
heidsattest omdat het toen nog niet bestond voor dat type.
Louis Van Malderen, in Ossel en omgeving bekend als volksfiguur 
en ‘Louis van de champetter’ -zijn vader was veldwachter- kan op-
nieuw rondrijden met zijn gerestaureerde motoculteur. “Maar dat 
was niet evident”, zegt Louis. “In 2017 ben ik beginnen sleutelen 
aan onze oude motoculteur. Ik was herstellende van slokdarm-
kanker en zocht een bezigheid. Ik sleutel graag aan motoren en 
werktuigen. Onze oude landbouwmotor, een tweetakt diesel Hol-
der van 12 PK uit 1962, was al sinds 2010 uitgeschreven. Ik had de 
nummerplaat ingestuurd omdat hij niet meer werkte. Maar ik ben 
eraan beginnen sleutelen en heb hem helemaal hersteld.”

Eifel
Dat bleek echter niet zo eenvoudig te zijn: Louis van de cham-
petter moest zelfs naar Duitsland reizen om stukken te zoeken. 
“De motorkap was hier in België niet meer te vinden”, gaat Louis 
verder. “Hier in ons land hebben we geen speciaalzaak gevonden 
dat zo’n type motorkap had. In Duitsland, in de Eifel rijden wel nog 
van die landbouwmotoren rond. Omdat ze smal zijn en ook heel 
steile hellingen kunnen oprijden, zijn ze er nog populair. Zeker 
oldtimers zijn er een verzamelobject. We namen contact op met 
René Küpper, die in de Eifel een handel heeft in oldtimer-motocul-
teurs en onderdelen. En daar vonden we een motorkap. Voorts 
kocht ik ook een origineel bordje met het logo van ‘Holder’. De 
originele verf ‘Holdergroen’ bleek eveneens moeilijk te vinden, 
maar ook die vonden we daar.”

Klussen 
De mechaniek, motor, koetswerk, versnelling: alles moest aan de 
Holder van Louis worden gerestaureerd. 

Vele dagen en weken sleutel- en oplapwerk resulteerden uitein-
delijk in een prachtig gerestaureerde oldtimer. “Ik gebruikte die 
voor klussen hier in onze tuin en het bos”, vertelt de volksfiguur 
uit Ossel. “Ook toen corona uitbrak, heb ik er hier mee rond-
gereden op ons eigen terrein. Maar omdat ik hout mocht zagen 
en ophalen in een bos op 250 meter van onze woning, aan de 
overzijde van de Brusselsesteenweg, besliste ik om mijn Holder 
opnieuw te verzekeren.”

“Hij rijdt maximum vijftien kilometer per uur en je weet nooit dat 
je wordt aangereden als je hier de drukke steenweg oversteekt. 
Ik vroeg een verzekering aan, maar dat bleek niet eenvoudig te 
zijn. De verzekering vroeg foto’s van het voertuig omdat ze zoiets 
nog niet hadden gezien. Ze vroegen om hem te laten keuren, 
maar dat kon niet, want ik zou heel lang onderweg zijn naar het 
keuringscentrum en bovendien geraakt hij niet over de testbrug 
van het keuringscentrum. Hij zou erin vallen, want mijn Holder is 
veel smaller dan een gewoon voertuig.”

Inschrijvingsbewijs
Uiteindelijk kreeg Louis toch een verzekering. Maar het inschrij-
vingsbewijs liet op zich wachten. “Ik kreeg van de Dienst voor 
Inschrijvingen (DIV) de melding dat ze ervan uitgingen dat de 
motoculteur vernietigd zou zijn, omdat ik die in 2010 had uitge-
schreven”, vertelt Louis. “Ik kon ook geen gelijkvormigheidsattest 
voorleggen, omdat het eenvoudigweg niet bestond. Uiteindelijk 
moest een politieploeg komen vaststellen dat de landbouwmotor 
wel degelijk bestond en dat het chassisnummer klopte. Daarna 
was er nog twijfel over een horizontale of vierkante nummerplaat: 
ik zou ook niet weten hoe ik die moest bevestigen, zo’n grote 
nummerplaat. Maar het is gelukt. Ik laste een plaatje vooraan on-
der het frame voor de nummerplaat en na zes weken kon ik de 
baan oversteken naar het bos met mijn motoculteur. En hij heeft 
al heel wat hout vervoerd en klusjes opgeknapt.” (jh)

Louis restaureerde unieke Holder landbouwmotor en 
werkt er opnieuw mee
Lange lijdensweg om motoculteur van 1962 van ‘Louis van de champetter’ in te schrijven

FOTO JH 

‘Louis van de champetter’ is trots 
op zijn gerestaureerde Holder. 
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OPWIJK / DROESHOUT - Bart van den Bossche (44) 
heeft beslist om het levenswerk van zijn ouders en grootouders 
verder te zetten. Hij wordt de nieuwe uitbater van het bekende 
café De Herder in Droeshout (Opwijk). Bart van den Bossche 
werkte 22 jaar lang bij Antalis, een bedrijf in verpakkingsmate-
riaal in Mollem. De afdeling waarin hij werkte, sloot de deuren 
waardoor Bart werkloos werd. Een oplossing voor zijn probleem 
was gauw gevonden. Hij mocht het café van zijn ouders Josée 
De Vleminck (69) en Harry van Den Bossche (80) overnemen. 

“Mijn moeder houdt al 50 jaar café. Zij is er in 1971 mee ge-
start”, zegt Bart. “Haar ouders Eugeen en Clothilde De Vle-
minck-Wijnants hielden het toen voor bekeken. Papa Harry is 
er in 1975 bijgekomen. Mijn ouders zijn toen in het huwelijk 
getreden. De honderdste verjaardag van de kroeg in 1998 werd 
twee weken lang gevierd. Het was de tijd dat bijna elk huis op 
’t Stad, zoals het centrum van de Sint-Jozefsparochie door de 
bewoners nog altijd genoemd wordt, een café of herberg was.”

Café De Herder werd opgetrokken op een eigendom van brou-
werij-De Smedt. “In het begin werd er gehuurd, in 1967 verwierf 
mijn moeder het café”, gaat Bart verder. “Mijn ouders vernieuw-
den het café.” Hoe de herberg aan de benaming ‘De Herder’ 
kwam? “De eerste eigenaars waren het koppel Jan Frans Van der 
Stappen/Melanie Van Handenhoven”, zegt Bart. 

“Frans had een kudde schapen met een schepershond. Vandaar 
dat de klanten ‘bij schepers’ zegden, vandaar ook de benaming 
‘De Herder’. De zaak kwam tijdens de oorlog in de handen van 
de grootouders.” De Herder, gelegen langs de drukke gewest-
weg N211 “Steenweg op Vilvoorde”, is sinds mensenheugenis 
ook een duivenlokaal. “Het heeft het nieuws niet gehaald, maar 
het duivenseizoen is al een tijdje weer op gang gekomen. Twee 
verenigingen hebben bij ons een stek. De Oude Tortelduif vliegt 
om de twee weken op Quiévrain, De Frontklievers mikken op 
vluchten uit Noyon en Sermaises.” 
“Ook wij zijn blij dat de terrassen opnieuw zijn opengegaan”, 
besluit Bart. “Van aan de voordeur doorheen het café hebben 
we een gang gemaakt naar onze achtertuin, waar twintig tafeltjes 
zijn opgesteld. We hebben ook nog een overdekte ruimte.” (EG)

Derde generatie neemt café De Herder over
FOTO EG 
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Buurt eert diamanten echtpaar
BOLLEBEEK / BRUSSEGEM - Lo-
dewijk en Josée Tirry-Larivière uit Bolle-
beek (Brussegem-Merchtem) vierden hun 
zestigste huwelijksverjaardag. Omdat een 
groot feest door corona niet mogelijk is, 
brachten de buren hulde met een oude 
tractor waarop hun huwelijksfoto in het 
groot werd rondgereden. Het diamanten 
echtpaar kreeg ook felicitaties en een aan-
denken van een delegatie van het college 
van burgemeester en schepenen. (jh)

Nieuw terrassenplan vergeet ook terreurdreiging niet
OPWIJK - In een terrassenreglement dat in Opwijk van kracht 
gaat zijn veiligheid een eenvormigheid de ordewoorden. “Zo’n re-
glement is nodig om de gemeentelijke administratie te ontlasten”, 
zegt schepen Jan Couck (N-VA).  “Dit land verkeert nog altijd op 
terreurniveau-2. Dat betekent dat we nog steeds alert moeten 
zijn voor eventuele acties van individuele extremisten. Van 2015 
tot 2018 zaten we nog op niveau-3 na aanslagen in Parijs en Ver-
viers”, doet Jan Couck zijn verhaal. “In de praktijk wil dat zeggen 
dat in de straten met doorgaand verkeer in het centrum van de 
gemeente enkel terrassen toegelaten zijn die afgeschermd zijn 
met betonnen blokken of bloembakken tot één meter hoogte. 
Bedoeling is dat we moeten voorkomen dat een auto zou inrijden 
op een terras. Open houten constructies kunnen dus niet meer.” 

“In principe mag een horeca-uitbater over een terras beschik-
ken over de lengte van de gevelbreedte, maar zolang de coro-
na-pandemie duurt, mag het wat meer zijn, zolang het maar veilig 
blijft. Overkappingen en vaste constructies zijn niet toegelaten. De 
voorstellen worden door het schepencollege beoordeeld.”  De 
meeste cafés zijn kandidaat om hun terrassen te heropenen en 
spijs en drank op te dienen.”  Het herhaald voorstel van gemeen-
teraadslid Eliane Laurent (Open VLD), die zelf een café uitbaat in 
de Kerkstraat,  om elk weekend het centrum van de gemeente 
voor het autoverkeer af te sluiten, werd niet aangenomen. “We 
gaan dit zeker een paar keer uitproberen bij evenementen”, zegt 
Couck. “Maar we moeten ook rekening houden met de bewoners 
en de winkeliers. Als we alles afsluiten zijn, kan de klant niet meer 
tot aan de winkel.” (EG)
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57.600 euro uitgekeerd aan slachtoffers brand 
Verdeling verloopt volgens puntensysteem
OPWIJK - Een maand na de vreselijke brand in het apparte-
mentenblok in de Kloosterstraat kregen de 34 getroffen gezin-
nen een deel uit het noodfonds dat in een golf van solidariteit 
ontstond. De verdeling verloopt volgens een puntensysteem. 
Er was 57.600 euro in de pot om uit te delen. Er werd in de 
schoot van de gemeenteraad een werkgroep opgericht waarin 
alle politieke fracties vertegenwoordigd worden, zowel van de 
meerderheid als van de oppositie. De werkgroep kwam de eer-
ste keer bijeen op 4 mei. De leden stelden een puntensysteem 
op, waarbij elk slachtoffer een aantal punten toebedeeld krijgt 
volgens bepaalde criteria. “Met andere woorden: elk slachtoffer 
in een gelijkaardige situatie ontvangt eenzelfde bedrag. De crite-
ria waarmee we gewerkt hebben, zijn zo duidelijk en eenvoudig 
mogelijk gebleven”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). 
“Er werd rekening gehouden met bewoners versus eigenaars en 
ook meet de grootte van het gezin. Voor de bewoners van de 
elf dakappartementen hebben we het bedrag verdubbeld. Zij 
hebben dan ook de grootste schade geleden”, aldus de burge-
meester, die eraan toevoegde dat het daar niet bij blijft. “Dit is 
een eerste verdeling. Wie alsnog zijn steentje wil bijdragen, kan 
dat nog altijd doen en een bedrag overmaken op de noodreke-
ning van het gemeentebestuur : BE70 0910 2245 5125 met de 
mededeling Fonds brand Kloosterstraat. Wie een gift schenkt 
van minstens 40 euro kan rekenen op een fiscaal attest.” (EG)

De bewoners van de dakappartementen krijgen een groter bedrag 
uit het noodfonds. 

FOTO EG   
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REGIO - Enkele ervaren en geëngageerde wandelaars hebben 
de nieuwe vzw Natuurwandelaars opgericht. “We organiseren 
geleide natuur- en beleveniswandelingen in binnen- en buiten-
land, soms met een vleugje avontuur”, zeggen bestuursleden Gil-
bert Roels, Jan Lemmens en Eric Willocx.

“We zijn dus helemaal iets anders dan een doordeweekse wan-
delclub en willen niet in de plaats treden van bestaande wandel-
verenigingen”, gaan de bestuursleden verder. “We richten ons 
naar een specifieke groep van wandelaars. De tochten in bin-
nen- en buitenland variëren in afstand: van korte wandelingen 
van 10 à 15 km, tot tochten van 20 à 30 km. Ook meerdaagse 
tochten staan op het programma.”

“Al de door Natuurwandelaars aangeboden wandelingen zijn 
thematisch. De focus ligt daarbij op landschap, natuur, beleve-
niswaarde en/of bezienswaardigheden. Zomaar kilometers om 
de kilometers wandelen, kan of mag nooit de bedoeling zijn. De 
zetel van de vzw is gelegen in Merchtem, maar we tellen leden 
uit vier verschillende provincies.” 

“Via een website en nieuwsbrieven, bieden we ook een informa-
tieplatform aan over wandelen in de wereld. 

Natuurwandelaars vzw werkt ook nauw samen met De Wan-
delkrant, Natuurpunt, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, 
toeristische diensten enzomeer.”  (jh)

INFO – Meer info over de nieuwe vzw Natuur-
wandelaars kan je vinden op 
www.natuurwandelaars.eu

Nieuwe vereniging Natuurwandelaars 
vzw ontdekken binnen- en buitenland
Vzw Natuurwandelaars: “We zijn helemaal iets anders dan doordeweekse wandelclub”

FOTO HILDE DE VALCK 

Midden in de foto, gehurkt in groene Natuurwandelaars-outfit: Gil-
bert Roels, Jan lemmens en Eric Willocx, de vzw-bestuurders. De 
groep is op stap en volgt de Welle- en Kapellemeersen-wandeling 
van Natuurpunt in Denderleeuw. IF Foto Hilde De Valck
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Nick Van Bever (27) maakt pareltjes van zijn cartoons

OPWIJK -  Nick Van Bever (27) is in 
Opwijk bekend als een begenadigd te-
kenaar van cartoons. Hij is een self-ma-
de-man. Nick Van Bever hoopt van zijn 
hobby ooit zijn (bij)beroep te maken. In ’t 
Opwijks Leven worden zijn pareltjes we-
kelijks gepubliceerd.  
“Het is van kindsbeen af mijn enige hob-
by”, glundert hij. “Er gaat geen dag voorbij 
of ik heb een tekening gemaakt.  Zo’n vier 
jaar geleden werd ik aangesproken voor 
de carnavalsvereniging Sjchiéf, de groep 
rond huidig prins carnaval Jerom. Of ik 
voor hen geen tekeningen wilde maken? 
Ze zegden me wat of wie ik moest teke-
nen en met het resultaat gingen ze naar 
de drukker om de tekening te vergroten. 
Zo ben ik erin gerold.” 

“Ik maakte de stoeten mee in Opwijk, 
maar ook in Baasorde, Asse, Opstal en 
Willebroek. In Aalst geraak je niet bin-
nen. Daar mogen alleen groepen uit Aalst 
meedoen. Als kind keek ik altijd naar het 
carnaval, maar geen haar op mijn hoofd 
dacht eraan om ooit lid te worden van 
een carnavalsgroep. Ik ben schilder van 
opleiding bij ’t Schoolhuis. Van mijn le-
raar-kunstenaar mocht ik mijn kunsten 
botvieren. Ik mocht altijd iets meer. Hij 
gaf mij een plank in mijn handen, waar ik 
vrij mocht op tekenen. Dat heeft mij een 
boost gegeven.”

“ Maar een schilder ben ik niet gewor-
den. Volgende maand mag ik op proef 
beginnen te werken in een winkel. Dat 
is misschien niet mijn ding, maar er moet 
brood op de plank komen. Als ik in mijn 
vrije tijd maar voort mag tekenen. Ik krijg 
veel opdrachten, vooral in de periode van 
carnaval, maar meer dan een centje bij-
verdienen, hangt daar niet aan vast. Ik zeg 
altijd aan de opdrachtgever : je geeft wat 
je wil. Later hoop ik van mijn hobby een 
(bij)beroep te maken. Cartoons maken, 
daar leef ik van op. Een strip(album) ma-
ken, dat kan ik jammer genoeg niet. Ik zou 
graag met iemand samenwerken die de 
inspiratie heeft om boeiende en grappige 
verhalen te bedenken.”  Nick Van Bever 
poseert voor de foto in deze krant met 
een karikatuur van de Opwijkse broers 
Louis en Hubert Robberechts. De boe-
ren maken al twee jaar het schoon weer 
in het tv-programma Don’t worry, be 
happy van Play4.  Hij maakt nog meer 
indruk met zijn levensechte karikatuur 
van de recent overleden misdaadschrijver 
Pieter Aspe. “Dat heb ik op een nacht ge-
maakt en de tekening nadien ingekleurd. 
Van mijn raamschilderingen, die ik in fe-
bruari heb geschilderd, maakte ik foto’s. 

Daarop zie ik foutjes op. En zo kan ik mij 
verbeteren. Ik ben inmiddels overgescha-
keld naar digitaal tekenen. Dat maakt het 
een stuk eenvoudiger”, besluit hij. (EG)

FOTO EG

Nick Van Bever met een karikatuur van de broers Louis en Hubert Robberechts.

Een prachtige karikatuur van wijlen Pieter 
Aspe
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MERCHTEM - Merchtem mag een nieuwe sportclub welkom heten. Beachvolleybal-
club PCQ Beach Team, die tot vorig jaar actief was in Lebbeke, krijgt een nieuwe stek 
op de site van het sportcomplex in Merchtem. Hier hebben zij de zekerheid om voor 
minstens drie jaar hun werking voort te zetten.

In de wereld van de beachvolley is PCQ -wat staat voor Passion, Commitment & Quali-
ty- een grote naam. “We trekken jeugdige sporters aan vanuit de wijde omgeving, lever-
den in de jeugdreeksen reeds meerdere Vlaamse en Belgische kampioenen en hebben 
een aantal top-duo’s die op het hoogste Belgische beachvolleybal niveau meestrijden 
voor het Belgisch Kampioenschap”, zegt bestuurslid Lieven Rampelberg van PCQ. “De 
club is ontsproten uit Volley Opwijk, maar beachvolleyballen deden we tot vorig jaar aan 
de tennis in Lebbeke. De club daar ging intussen een andere richting uit, waardoor er 
geen plaats meer was voor ons en we moesten dus op zoek naar een nieuwe locatie.” 
En de club zocht een locatie waar ze meer zekerheid zouden hebben voor enkele jaren. 
“Want elk seizoen verhuizen is niet haalbaar”, beseft Rampelberg. “Aangezien we ook 
veel speelsters en spelers hebben uit Merchtem, legden we onze vraag ook voor aan de 
schepen van Sport. Van het gemeentebestuur van Merchtem kregen we dan het goede 
nieuws dat ze ons uit de nood wilden helpen.”

“Momenteel hebben we niet veel recreatiegrond op overschot, maar aangezien PCQ 
niet al te veel ruimte nodig had voor hun werking, hebben we hen op het Trappersveld, 
naast het sportcomplex, een plek kunnen geven” legt schepen van Sport Toon Luypaert 
(CD&V Plus) uit. “We hebben de afspraak dat ze hier minstens drie jaar kunnen blijven. 
Intussen zijn we werk aan het maken van de uitbreiding van het sportcomplex en kun-
nen ze misschien op termijn geherlokaliseerd worden op de site.” De gemeenteraad  
besliste eerder om een planning op te starten om extra recreatieruimte bij te creëren. 
“De noden voor extra sportinfrastructuur zijn groot bij al onze sportclubs, maar zeker 
voor de clubs die actief zijn op het sportcomplex.”, weet burgemeester Maarten Mast 
(Lijst 1785). “We gaan het sportcomplex dus uitbreiden om de werking van de clubs 
maximaal te kunnen ondersteunen. Daarom gaan we een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) ‘Recreatie’ maken. We willen de sportsite op termijn dan uitbreiden, tot aan de 
Dooren.” (jh)

Gemeente plant ook uitbreiding 
sportsite Dooren via ‘RUP Recreatie’
Beachvolleybalclub PCQ Beach Team krijgt stek in Merchtem

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 

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

TE KOOP ALLERLEI

MUNTEN – Collectie in perfecte staat van 
Belgische munten en van Luxemburgse stukken 
van 2 euro, info tel. 0475 299 281 

OPPLOOIBAAR BED – Te koop ijzeren op-
plooibaar bed, 155 op 70 cm, met bijpassende 
deniwol-matras in goede staat, prijs overeen te 
komen, tel. 052 226 265 

GRATIS PLOOIWAGEN – Alpenkreuzer en 
allerlei kampeergerief, kom het halen met een 
trekhaak tel. 0468 280 630 

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

GROTE DIEPVRIESKAST – zes schuiven, merk 
Ariston, 50 euro tel. 0479 823 139 

VROUWENFIETS – Tweedehands vrouwen-
fiets, niet gebruikt, Sparta Marathon 7.0 prijs: 
400 euro tel. 0499 403 011, foto op aanvraag.

BINNENDEUREN – Tweedehands binnen-
deuren, Meranti 83x200 (3x) en 73 x 200 (2x), 
50 euro/stuk, Laminaat, 83 x 200 (1x) en 73 x 
200 (4x), 25 euro/stuk tel. 0499 403 011 foto 
op aanvraag 

SOEPKETEL – 150 liters en veel meer, soep-
doorsteker, groentensnijder, grote soeppotten, 
zo’n 20-tal tel. 02 251 86 71 

VASTGOED TE HUUR  

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

VAKANTIEWONING TE HUUR 

STUDIO – ruim gezellig, 4 pers, wifi, zonneter-
ras, zicht op duinen, 35 euro/nacht, geen hon-
den, tel. 0475 390 235 Parking vooraan

VASTGOED TE KOOP 

WESTENDE BAD – Appartement te koop, 2 
slpk, 1 badk, wc, ingerichte keuken, lichtrijke living, 
garage mogelijk naast winkels tel. 0477 944 650

VASTGOED TE KOOP  GEZOCHT

 Projectgronden / appartementsgebouwen / wo-
ningen. 0495 44 54 11

Te renoveren woning, tel. 0456 32 66 00 

ALLERLEI 

HONDENLIEFHEBBER – Ben je een hon-
denliefhebber die tijd kan vrijmaken om te 
gaan wandelen met hond, omgeving Grim-
bergen, interesse, contacteer 0496 380 327 

NAAIWERK – Naaister doet al uw naaiwerk, 
herstelling van kleding, inkorten, versmallen, 
rits, enz. tel. 0468 155 518 Madelief jesstr 15 
Grimbergen.

TREINBILS – Gezocht tegen betaling: twee 
oude treinbils 1) L 2,54m, BR 23 cm, H 13 
cm, 2) L 2,60 m, BR 23 cm, H 13 cm, op maat 
aub tel. 0475 416 280 

OUDE ONGEOPENDE FLESSEN – Ge-
zocht: oude ongeopende flessen whisky, 
cognac, rum, geuze, trappistbier tel. 0477 
315 983 

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

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

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

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165 
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Winnaars 
Beestenboel 
zoektocht nemen 
prijs in ontvangst

OPWIJK – De winnaars van de Bees-
tenboel zoektocht mochten hun prijs in 
ontvangst nemen. Het was Lou Arnauts 
die met de hoofdprijs ging lopen: een 
Dodo knuffel van zowat één meter groot 
geschonken door LaHo Lingerie, Heiveld 
5 in Opwijk. De fotoprijs werd gewon-
nen door Fleur Phlippo. Samen met de 
andere winnaars ontvingen zij een ge-
schenkbon voor een sessie ‘massagestoel’ 
of een foodbon geschonken door JDD 
Healthcare, Vossestraat 93 in Mazenzele 
en YUE Events, Foodtruck, Steenweg op 
Vilvoorde 259 in Droeshout. De oplos-
singen van de zoekwedstrijd en komende 
zoektochten zijn terug te vinden op FB 
groep “Op(wijk) avonturen met Ritske 
en de Superhelden”. (jh)

‘Vrienden van Zaterdagmorgen’ openden als eerste 
terras De Passerel
MERCHTEM - Oud-burgemeester Eddie De Block, burgemeester Maarten 
Mast, Jan Mouton, Wim Demunter en Wim De Ridder alias ‘de shaker’ hebben 
zaterdagochtend 8 mei om 8 uur het terras van De Passerel in Merchtem als 
eersten geopend. Ze vormen sinds corona het wandelgroepje ‘Vrienden van 
Zaterdagmorgen’.
“Hier hebben we heel hard naar uitgekeken”, zegt uitbaatster Barbara Beeck-
man van De Passerel in Merchtem-centrum. Zij is ook voorzitter van Horeca 
Vlaanderen Halle-Vilvoorde en duimt voor al haar collega’s voor een goe-
de heropstart van de horeca. “Wijzelf, maar ook onze acht personeelsleden 
hebben hier heel hard naar uitgekeken. We hebben tenten geplaatst en als 
het toch slecht weer is, dan organiseren we take away. We hebben inmiddels 
sangria op de kaart gezet, we zijn zo al in zomersfeer en hopen nu op goed 
weer.” 
“We gaan sinds corona elke zaterdag wandelen met hetzelfde groepje”, zegt 
oud-burgemeester Eddie De Block. 

FOTO JH 

“Dat is ontspannend en gezond. We wandelen in de 
regio en nu is het natuurlijk heel tof om hier nu af te 
spreken voor een ontbijt.” (jh)
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