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Een titel die meer dan inkt doet vloeien: 
“Waterstof als alternatieve brandstof”
Stijgende energieprijzen zijn ook onze redactie niet ontgaan. Wat 
te doen? Isoleren, zonnepanelen leggen, een dekentje nemen ’s 
avonds bij ‘Thuis’, misschien wat dichter tegen mekaar liggen? En 
daarna nog enorm vloeken over de energiefactuur die net in de 
bus is gevallen. De thermostaat lager zetten, in de hoop om min-
der te verbruiken: check. Maar in de KU-Leuven beweren ze in-
middels een remedie te hebben. 

Zo gaat dat: een flitsend persbericht. Daarin zeggen onderzoekers 
van de KU Leuven -hou je vast-, “om samen met Comate en Wa-
terstofnet en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en 
de Vlaamse overheid, via The Solhyd Project een waterstofpaneel, 
vocht uit de lucht te halen en die dan om te zetten in waterstof.” 
Que? 

We proberen het anders: “Sinds 2011 werkt de onderzoeksgroep 
van professor Johan Martens, aan een plan om waterstof te ma-
ken met zonlicht via een waterstofpaneel. Want: “Waterstofato-
men zijn veelvuldig aanwezig op onze planeet, maar niet in zuivere 
vorm. Het zit als verbinding onder meer in water”, zegt Jan Rongé 
van Solhyd. “We hebben dus energie nodig om water te splitsen 
in waterstof- en zuurstofmoleculen. 

Als we dat op milieuvriendelijke manier willen doen, moet dat 
met hernieuwbare energie, maar daar is er vandaag nog onvol-
doende van. Daarom ontwikkelden we een toestel dat zo effici-
ent en betaalbaar mogelijk zonne-energie gebruikt om waterstof 
te produceren. Waterstof is de brandstof van de toekomst. Het 
is een krachtige energiebron of grondstof, die bovendien milieu-
vriendelijk is en gemakkelijk op te slaan.” 

Even met twee voeten op de aarde komen: waterstof is alsnog 
geen brandstof die door gezinnen kan worden gebruikt. Maar toe-
gegeven: een leuk bericht is dit wel… 

Geniet van mooie momenten, 

Joris Herpol 
Hoofdredacteur Het Cursiefje

Het eerste 
winnings-

apparaat werd 
in de KU Leuven 

voorgesteld.

FOTO IF
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MERCHTEM - Jan Van Hove (92) en Hilda Van Humbeeck (92) 
vierden hun platina huwelijksjubileum. Ze stapten 70 jaar geleden 
in het huwelijksbootje. Ze hielden jarenlang de Renaultgarage Van 
Humbeeck in Brussegem, eerder was Jan samen met zijn broer in 
Jette uitbater van de garage Van Hove, waar honderd medewerkers 
werkten. De garage was vroeger gevestigd op de huidige site van 
Colruyt in Jette. Jan wilde geen concurrentie met zijn broer aangaan 
en noemde daarom de garage in Brussegem Van Humbeeck. Ze 
hebben één dochter Martine (65) en twee kleindochters Stepha-
nie Bos (39) en Sarah Bos (37) en vier achterkleinkinderen: twee 
zonen en twee dochters. Ze werden door het gemeentebestuur 
in de bloemetjes gezet en kregen heel wat geschenken en zelfs een 
medaille, een foto van Koning Filip en Koningin Mathilde en felicita-
ties van het Koninklijk Paleis. Ze gaan hun platina jubileum met de 
hele familie binnenkort vieren in het Chinees restaurant Xing Xing 
in Grimbergen. (jh)

Platina voor Jan Van Hove en Hilda Van Humbeeck 
FOTO INGEZ. 

Liefst 500 bezoekers op mosselfestijn
BUGGENHOUT - CD&V Buggenhout organiseerde haar 8ste 
mosselfestijn. Meer dan 500 sympathisanten kwamen in het Paro-
chiaal centrum genieten van de Zeeuwse mosselen. Meer dan 50 
vrijwilligers zetten zich in om het de aanwezigen naar hun zin te 
maken. De datum voor volgend jaar is ook al bekend: op zondag 8 
oktober 2023 zal het 9e mosselfestijn plaatsvinden. (jh) 

FOTO INGEZ. 

Opnieuw tractorparade in Merchtem 
MERCHTEM - Na het grote succes van vorig jaar, staken de Tractorvrienden van Ossel, de Landelijke Gilde Brussegem-Merchtem en de 
Groene Kring (Noordwest Brabant) de hoofden weer bij elkaar voor de organisatie van een tweede editie van de verlichte tractorparade 
Groot-Merchtem. Deze komt er op zaterdag 10 december 2022 in samenwerking met het gemeentebestuur en enkele lokale sponsors.  
De start ligt dit jaar in Peizegem – Plein Leireken, en wordt gegeven om 18 uur.  De parade trekt eerst nog door het centrum van  Peizegem 
om dan zo via de Galgestraat richting Merchtem te rijden. Ook het WZC Ter Stelten en WZC Martinas worden niet vergeten, daarna gaat 
het richting Brussegem,  Ossel en Hamme om naar het eindpunt in Feestzaal Brussegem te rijden rond 21u. Een hapje en een drankje is 
voorzien. De rit is ongeveer 20km lang en het maximum aantal deelnemers is dit jaar vastgelegd op 50. (jh)
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Merchtem voert energiebesparende maatregelen in: 
“Verwarming op 19 graden, behalve in woon-zorgcentrum”

FOTO JH
MERCHTEM - De energiekosten swingen de pan uit, waar-
door het gemeentebestuur van Merchtem genoodzaakt is enkele 
energiebesparende maatregelen te nemen die van toepassing 
zijn op haar gemeentelijke gebouwen. Het gemeentebestuur van 
Merchtem zal om energie te besparen sterk inzetten op sensibi-
lisering van haar personeel en leerlingen. “Zo zal de verwarming 
in de gemeentelijke gebouwen op 19 graden worden gezet, met 
uitzondering van het woon-zorgcentrum Ter Stelten”, zegt bur-
gemeester Maarten Mast (LVB). “Dit geldt dus voor de gemeen-
telijke campussen, sport- en vergaderzalen en scholen. Per graad 
lager kan er zeven procent energie worden bespaard. We raden 
onze medewerkers en leerlingen dan ook aan om zich komende 
winter warm aan te kleden.”
“Er wordt ook gevraagd om de verlichting zoveel mogelijk uit te 
schakelen indien er voldoende natuurlijk licht is, niet-gebruikte 
computers en schermen af te zetten en vooral te verluchten 
tijdens de middagpauze.” Ook het Merchtems straatbeeld zal er 
deze winter wat anders uitzien. 

“De straten die uitgerust zijn met nieuwe slimme straatverlichting, 
worden vanaf zaterdag 8 oktober, de Nacht van de duisternis, op 
weeknachten gedoofd tussen 23 uur en 6 uur, op vrijdag- en zater-
dagnacht wijzigt er niets”, gaat de burgemeester verder. “Tevens zal de 
klemtoonverlichting op gebouwen, monumenten en kerken worden 
gedoofd. Op die manier hopen we de hoge kosten te drukken.” (jh)

Openluchttentoonstelling rond dementie 
FOTO VRP

BUGGENHOUT - Onder het thema Ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet, benadert de Buggenhoutse werkgroep Dementievrien-
delijke gemeente de aandoening ook vanuit artistiek oogpunt. 
Recent liep in het centrum, van bij de campus Groenlaan tot 
de Nieuwstraat, een openluchttentoonstelling. Iedereen mocht 
eraan deelnemen en zijn/haar interpretatie van het thema los-
laten op een doek. De organisatoren ontvingen 112 kunstige 
werken van scholen, individuele kunstenaars, zorgvoorzieningen, 
verenigingen en burgers. (VRP)
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Nieuwe Olympische schietsporthal op komst, zoals er geen vijf 
bestaan: “De munitie zal volledig kunnen gerecycleerd worden”

OPWIJK - Sportschutter sinds 1989 Dirk De Bisschop en zijn 
compagnon Jos Van Belle willen op korte termijn een multisport-in-
frastructuur realiseren langs de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk. 
Het complex zal onder andere een ondergrondse Olympische ind-
oorschietstand bevatten. 

De voorbereidende werken op de vroegere Pitstop-site zijn al aan 
de gang. “We willen een zo breed mogelijk publiek bereiken”, zegt 
Dirk. “Naast de sportinfrastructuur komt er een uitgebreide cafe-
taria van 184m² , twee vergaderzalen van 70m², een polyvalente 
ruimte van 190m² , parkeergelegenheid voor zeventig voertuigen 
en een fietsenstalling. Binnen- en buitencamera’s bewaken de veilig-
heid op de site. Het horecapunt wordt toegankelijk voor iedereen, 
dus ook voor niet-sportschutters. Alle plaatselijke verenigingen zul-
len er kunnen vergaderen.” 

Het idee bestond al langer bij beide sportschutters. In Vlaanderen 
is er immers een groot tekort aan geschikte schietinfrastructuur 
voor sportschutters, recreatieve schutters en veiligheidsdiensten. 
“We willen ook inzetten op jeugdwerking met een moderne lucht-
drukstand”, vervolgt Dirk. “Maar wie gewoon een drankje wil nutti-
gen of een spelletje petanque spelen is even welkom. Er zullen zes 
petanque-banen ter beschikking staan.”

“In onze ondergrondse sporthal wordt het mogelijk om Olympi-
sche schietsportdisciplines te beoefenen. De realisatie van deze 
activiteiten zal gebeuren in nauwe samenwerking met de   schiet-
sportfederatie Fros Multisport Vlaanderen, die erkend is en gesub-
sidieerd wordt door Sport Vlaanderen. Wij van onze kant dienden 
ook subsidiedossiers in. Geen idee hoeveel geld we kunnen ver-
wachten. De  sportschutters zullen alvast begeleid worden door 
gediplomeerde instructeurs.”

“Bij de uitwerking van het concept staan veiligheid en ecologie hoog 
in het vaandel”, klinkt het verder nog. “De schietstanden worden 
dan ook gebouwd volgens de nieuwe strenge  Vlarem-normen. Er 
komen groene daken, een waterdoorlatende parking en zonnepa-
nelen als energievoorziening. In de ondergrondse schietstanden die 
als het ware in een bunker ondergebracht worden, zal de verscho-
ten munitie volledig kunnen gerecycleerd worden. Het gaat om een 
unieke infrastructuur, waarvan er in ons land maar vier bestaan. Wij 
zijn de vijfde. We investeren 4 miljoen euro in ons project. Maar 
met de huidige algemene prijsverhogingen kan dit bedrag allicht 
hoger oplopen. Eerstdaags gaat onze website TheScootingRange.
be online. De officiële opening van de Olympische schietsporthal is 
gepland voor september 2023. (EG)

Aan de achterzijde van het sportcomplex komt een cafetaria met 
een terras. 

Zo ziet de sportschietbaan er aan de voorkant uit.
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Kermis in Hamme: “Kleinste maar gezelligste van Merchtem”
HAMME – Als ze in Hamme, zowat de kleinste ge-
meenschap van Merchtem, iets doen, dan doen ze het 
goed: de Gemeentelijke Feestzaal was er  goed gevuld 
naar aanleiding van Hamme Kermis. Naast de fototen-
toonstelling ‘Het Mooiste van Hamme’ met 30 kunst-
foto’s en luchtopnames van cameraman en fotograaf 
Wim Robberechts, waren er ook een gegidst bezoek 
aan de Sint-Gudulakerk, optredens van Orkest Bazar, 
Passe Partoe, een springkasteel en een gratis ijsje voor 
elke bezoeker. De drankenbediening gebeurde door 
de Bond van Gepensioneerden van Hamme. De Ker-
mis van Hamme is wel de kleinste van de gemeente, 
maar het was wel één van de gezelligste Merchtemse 
evenementen voor jong en oud. Dat stelden we ter 
plaatse met plezier zelf vast. (jh)

FOTO JH
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“Hoe het begon? Stoppen met roken en de ver-
keerde mensen tegenkomen”: David loopt 246 km 
lange Spartathlon voor derde keer 

REGIO  - Negen landgenoten, onder wie Opwijkenaar David 
Van den Bossche (47),  namen deel aan de Spartathlon, de histori-
sche ultraloop over 246 km tussen Athene en Sparta.  David werd 
in zijn derde deelname de snelste Belg op plaats 48 in 32 uur en 
33 seconden. “Het was verschrikkelijk warm overdag en redelijk 
koud ’s nachts op de berg. Maar de adrenaline dreef me verder.”

De Spartathlon is sinds 1984 een historische ultraloop in Grie-
kenland, waaraan dit jaar atleten uit een 50-tal landen deelnamen. 
Ze traden allen in de voetsporen van langeafstandsloper Pheidip-
pides, die in 490 voor Christus ten tijde van de slag bij Marathon 
naar Sparta werd gestuurd om hulp te vragen in een oorlog tus-
sen Grieken en Perzen.

David Van den Bossche, die al voor de derde keer aan de wed-
strijd deelnam, is gebiologeerd door de faam van de wedstrijd, die 
als het officieuze WK ultraloop wordt bestempeld en al voor de 
40ste keer gelopen werd.

“Ik ben het hele jaar door met de wedstrijd bezig, maar ik ga er 
niet elk jaar aan deelnemen”, zegt hij. “De onderneming is vrij 
duur: zo’n 700 euro voor inschrijving en verblijf, het vliegtuigticket 
niet meegerekend. Mijn vrouw Veronique was er ook dit jaar bij. 
Ik beschouw de reis als een soort vakantie. Het is motiverend en 
inspirerend, maar ook een beproeving.”

“Van de negen Belgen aan de start was ik de snelste aan de aan-
komst. Nog vijf anderen haalden de streep binnen de tijdslimiet 
van 36 uur. Menig deelnemer doet een dutje onderweg. Ik niet, 
want ik word gedreven door de adrenaline die door mijn lichaam 
giert. Indrukwekkend is het moment waarop we bij aankomst de 

voet kussen van het standbeeld van koning Leonidas.”

“De eerste keer vergezelde mijn kinesist Bart De Donder mij. Net 
als ik is hij lid van het Achilles Run4Fun-team in Nijverseel. Vorig 
jaar zou onze voorzitter Johnny Hermans meegegaan zijn. Het is 
een belofte die ik niet kon waarmaken, want hij overleed in januari 
aan een hartaanval op amper 69-jarige leeftijd. Ik legde een T-shirt 
van hem aan de voeten van Leonidas.”

“Eigenlijk train ik niet zoveel voor een ultraloper”, bekent Van den 
Bossche. En toch zit hij niet stil. “Elke werkdag overbrug ik mijn 
woon-werk-afstand naar en van Breendonk al lopend of fietsend, 
een afstand van tweemaal 20 kilometer. In het weekend stop ik 
kledij, eten en drinken in de koffer van mijn wagen en zoek ik een 
parcours in het groen uit om 30 tot 40 km te oefenen.”

“Zo train ik veel op de omloop van de 60 km van Merchtem. Het 
laatste stuk gaat in golvende lijn, zoals ik het graag heb. Soms neem 
ik ook deel aan de vele wandeltochten die in Opwijk georgani-
seerd worden. Het moet niet altijd eenzaam en stresserend zijn. Ik 
sla ook graag een babbeltje met de mensen die ik ontmoet. Een 
competitiebeest mag je mij dus niet noemen. Ik moet thuis ook de 
kerk in het midden kunnen houden.”   

Hoe het allemaal begon met dat langlopen? David: “Vroeger rook-
te ik. Toen ik 40-plusser werd, ben ik gezonder gaan leven en be-
ginnen lopen. Je komt dan de verkeerde mensen tegen (lacht) en 
in geen tijd ben je door de microbe gebeten.” (jh)

Aan de voet van het Leonidas-stand-

beeld in Sparta viel David Van den 

Bossche (tweede van rechts) een on-

vergetelijke ontvangst te beurt.  Foto 

AchillesRun4Run
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Kledingzaak Annebel bestaat 30 jaar

Annebel staat al 30 jaar voor “Vlotte mode voor slank en 
volslank” (maat 36 - 54). Zo een dertigjarig bestaan kan je 
natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan, tijd voor een heuse 
feestweek. Zo wil Ann haar trouwe klanten bedanken, want 
zonder klanten was er geen dertig jaar Annebel.

Bij Annebel vind je merkkledij in verschillende maten en prijs-
klassen. Er is altijd een ruime keuze, niet enkel voor dames met 
ideale maten. 

Waar de meeste boetieks stoppen bij maat 44 of zelfs 42, kan je 
bij Annebel terecht tot maat 54. Annebel heeft ook een aantal 
merken in het assortiment voor ‘minder jonge’ dames, zoals 
bijvoorbeeld Golléhaug of Frankwalder. 

Je mag zeggen dat 3 generaties dames bij Annebel samen kunnen 
komen winkelen. Bijvoorbeeld de dochter van rond de 30 jaar, 
samen met haar moeder van tussen de 50 en 60 jaar, vergezeld 
door de 80-jarige oma.  Als dat niet uniek is!

Daarnaast is Annebel gespecialiseerd in broeken met verschillen-
de pasvormen. Bij Annebel hoef je dus geen 10 broeken te passen 
voor je de geschikte broek gevonden hebt.

Annebel staat garant voor een excellente service met 30 jaar 
ervaring om dames te helpen een gepaste outfit te kiezen. Binnen 
het ruime aanbod worden klanten geholpen de juiste keuze te 
maken qua maat, pasvorm, kleur en stijl. Zo worden ook dames 
geholpen die zelf niet graag in de rekken zoeken. Maar gewoon 
eens komen snuisteren mag natuurlijk ook altijd!
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Infoborden vestigen aandacht op Merchtemse natuur
MERCHTEM - Op zestien plaatsen in Merchtem verschijnen 
infopanelen om iedereen uit te nodigen om kennis te maken met 
de natuur om de hoek.

“Merchtem heeft heel wat plaatsen waar verschillende soorten 
vogels nestelen en dat willen we ook aan het publiek kenbaar 
maken”, zegt voorzitter Alain De Cré van Natuurpunt Merchtem. 

“Daarom plaatsten we zestien infopanelen op verschillende op-
merkelijke plaatsen. Het paneel aan de kerk van Brussegem  bij-
voorbeeld, vertelt meer over de steenuil en  de kerkuil die er nu 
al jaren broedt. Meteen wordt ook duidelijk gemaakt dat het niet 
vanzelfsprekend is dat die prachtige vogels tegenwoordig in bijna 
elke kerktoren in de buurt te zien zijn.”

Vrijwilligers 

“Het is door het werk van enthousiaste vrijwilligers zoals Michel 
De Keersmaeker (75) die sinds de jaren ’90 nestkasten plaatsen 
en onderhouden, dat de kerkuil van een bijna verdwenen vogel 
weer algemeen voorkomt in onze gemeente. Aan de kerk van 
Merchtem moet je maar omhoog kijken om de sierlijke vlucht van 
de gierzwaluwen te bewonderen die rond de kerktoren scheren. 
De omgeving van de vijver bij het sportcomplex Dooren is dan 
weer een broedplaats voor de kleine karekiet die je er hoort 
fluiten.”

Aan de Kerk van Peizegem plaatste Natuurpunt dan weer een 
bord over de kerkuil en de huiszwaluwen, die er nestelen. “De 
kolonie huiszwaluwen vrolijken er het dorp op met hun gekwet-
ter”, vertelt De Cré. “Ook daar heeft Natuurpunt ervoor gezorgd 
dat de huiszwaluwen elk jaar weer hun vaste stek aan de Boskant 
opzoeken. Dat doen we door het aanbrengen van kunstnesten 
aan de gevels van natuurbewuste bewoners.”

Grote gele kwikstaat 

“Aan de Langeveldemolen kan je dan weer de ijsvogel en de grote 
gele kwikstaat vinden en aan het woon-zorgcentrum Ter Stelten is 
een infobord geplaatst over de zeldzame vinpootsalamander -die 
in Merchtem nog veelvuldig gezien wordt- en de kleine kolonie 
reigers die aan de tiendenschuur reeds een paar jaar nestelen. 
Het infopaneel aan de kerk van onze betreurde voorzitter Kris De 
Pauw, die Natuurpunt Merchtem oprichtte, maar in 2009 over-
leed, hebben we ook vernieuwd. Het initiatief van het plaatsen van 
de infopanelen is van Natuurpunt, maar de gemeente sponsort  
de panelen grotendeels via het gemeentelijk natuurontwikkelings-
plan (GNOP).” (jh)

Op zestien plaatsen in Merchtem zijn infoborden geplaatst over de 

Merchtemse natuur, zoals hier aan de kerk in Brussegem.

FOTO JH
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Overleden ex-burgemeester Paul Van Malderen kreeg 
eigen pleintje
BUGGENHOUT - Vorig jaar keurde de Buggenhoutse ge-
meenteraad unaniem het voorstel goed om de site waar tot voor 
enkele tijd de oude brandweerkazerne stond, te promoveren tot 
het Paul Van Malderenplein. De feestelijke inauguratie, stijlvol op-
geluisterd door ’t Muziek, lokte ruime belangstelling naar de flank 
van het station. 

“Van Malderen verdient volop deze attentie”, zei huidig burge-
meester Pierre Claeys (CD&V). “Hij combineerde zijn loopbaan 
als ondernemer met een politieke carrière, eerst in de schoot 
van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, ach-
teraf, van 1977 tot 1990 als schepen en van 1990 tot 2000 als 
burgemeester. Begin 2001 volgde hij de zieke John Taylor uit Wi-
chelen op als Vlaams volksvertegenwoordiger. Als bedrijfsleider 
van Ontex creëerde hij werkgelegenheid in de ruime regio. Van 
Malderen overleed in 2003, hij was toen 62. 

Karel Baeck, ex-collega in de schoot van het Buggenhoutse be-
stuurscollege vindt de locatie van het plein bijzonder. “De Buggen-
houtenaars zullen Paul dagelijks kunnen herdenken wanneer ze 
hier passeren, net als de treinreizigers die vanuit het station hun 
dagtaak bereiken”, zei hij. “Mijn vader blijft dankzij deze ingreep 
aanwezig in de gemeente”, besloot zoon Bart Van Malderen 

De gedenkplaat die voorbijgangers vertrouwd laat worden met 
Paul Van Malderen, kreeg een tijdelijk onderkomen aan de kant 
van het CM-gebouw. Wanneer de omgevingswerken van het sta-
tion voltooid zijn, komt er een permanente bronzen plaat met 
dezelfde info in het groene stuk van het heraangelegde deel. Be-
doeling is daar een knus, groen plekje te creëren. (VRP) 

FOTO VRP
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Oppositiepartijen samen in zee voor lokale verkiezin-
gen: “We willen serieus genomen worden”
OPWIJK - Bij de gemeenteraadsverkiezingen over twee jaar 
dingt er minstens één nieuwe politieke beweging naar de gunst 
van de kiezer in Opwijk. Onder de benaming ‘Samen1745’ gaan 
de oppositiepartijen CD&V en Inzet gezamenlijk op zoek naar 
vers bloed.  

“We zijn achter de schermen al een paar maanden bezig om dit 
nieuwe project vorm te geven”, zegt Lennart D’hulst (Inzet), die 
namens de beweging spreekt. “We willen dat er een nieuwe wind 
waait in de plaatselijke politiek. We overstijgen de klassieke poli-
tieke partijen. Het bestuur van CD&V-Opwijk heeft al groen licht 
gegeven voor ons initiatief. We dragen transparantie hoog in het 
vaandel en staan open voor vernieuwing. De bestaande adviesor-
ganen willen we geherwaardeerd zien. We vinden het ongehoord 
dat de oppositiepartijen in Opwijk niet ernstig worden genomen.”
 “Inzet en wij zitten op dezelfde golflengte”, beaamt CD&V-voor-
zitter Jeroen Eenens.

Samen1745 wil met het nieuwe project vers bloed aantrekken. 
“Geïnteresseerden zijn welkom om mee te denken, te praten en 
mee te doen”, aldus D’hulst. De partijen hebben al acht mensen 
aangetrokken die hun eerste stappen in de politiek zetten.
Beide partijen fuseren niet en gaan ook niet in een kartel. In de 
huidige gemeenteraad hebben ze vijf zitjes: CD&V drie en Inzet 
twee.  

Samen met Groen zitten ze in de oppositie. De meerderheid is 
gevormd door N-VA (negen zetels) en Open VLD (acht zetels) 
met Inez De Coninck (N-A) als burgemeester. In het verleden 
vormden CD&V -   met N-VA in kartel -  samen met Inzet al 
een bestuursmeerderheid met Lutgard Vanderborght (CD&V) als 
burgemeester. 
Men gaat ervan uit dat  gevestigde waarden zoals Vanderborght, 
erevoorzitter Willy Segers (CD&V) en voormalig schepen Paul 
Verhaevert (Inzet) niet meer zullen deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen. (EG)

FOTO EG 

Nancy Papaert, Jasper Baeyens, Jeroen Eenens, Bart Van Biesen, Luc 
De Ridder, Tom Bosman, Lennart D’hulst en Marijke De Vis gaan 
voortaan samen. Niet op de foto, maar ook betrokken: Liesbeth Ver-
vloet en Liese Verbesselt.
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Na dertig jaar nam Michel (65) afscheid van ‘Den Bokkal’ 

BUGGENHOUT - Michel Van de Vreken, in de Missiestraat in hartje Buggenhout al 
meer dan dertig jaar patron van Den Bokkal, het prototype van een bruine kroeg, zette 
er een punt achter. Hij vierde zijn afscheid, muzikaal gesteund door De Laatste Showband. 
Sinds begin oktober neemt Styx Triest de honneurs waar in De Versen Bokkal, maar -de 
klanten kunnen gerust zijn- met dezelfde aanpak als zijn voorganger. 

Michel Van de Vreken (65) was 33 toen hij in 1990 zijn stamkroeg Las Vegas die het moei-
lijk had, overnam en ze Den Bokkal noemde. “Ze mocht niet verdwijnen”, blikt hij terug. 
“Ik zag in de horeca bovendien een eerbaar alternatief voor mijn job als marktkramer.” 
Van in den beginne bouwde hij Den Bokkal uit als een bruine kroeg, wat uiteraard een 
aangepast interieur vereiste. Zo stond hij erop ovalen tafels te installeren. Ze staan er 
nog altijd en worden op tijd en stond voorzien van een nieuw laagje verf. Voor de naam 
van zijn kroeg liet hij zich inspireren door de verlichting van het interieur : glazen bokalen 
voorzien van een lamp door studenten van de Brusselse kunstschool Sint-Lucas. “Ook je 
gasten bepalen mee de aard van je café”, zegt hij.

 “Gezelligheid is hier troef, iedereen kent iedereen en er hangt hier een positieve sociale 
sfeer.” De meesten van zijn klanten zijn Buggenhoutenaars. Zeker wanneer er optredens 
gepland zijn. In Den Bokkal speelden niet alleen de muzikanten van De laatste Showband, 
bekend van VRT, maar onder anderen ook Jean-Marie Aerts van T.C. Matic en Jan Desmet. 
Op muzikale initiatieven van de lokale KSA bestaat er zelfs belangstelling uit Limburg en 
West-Vlaanderen. Michel is ook muzikant en speelt al jaar en dag in The Fake Band, een 
covergroep bekend in de ruime regio. 

Uiteraard is het cafébezoek de voorbije dertig jaar sterk veranderd. “De jeugd zit minder 
op café”, stelt de man vast. “Hun budget is ook geslonken. Naast een smartphone hebben 
ze ook een tablet nodig en vroeger hadden Torhout en Werchter het monopolie van de 
muziekfestivals, nu kan je de jeugd spotten op zeven evenementen van dat slag. Wat ook 
geld kost. Wanneer ik na schooltijd naar de Delhaize stap, zie ik ze aanschuiven voor een 
blikje. Vroeger zaten ze hier. Alles verandert. Toen ik begon, waren in het centrum van 
Buggenhout twaalf cafés actief, vandaag nog twee.” 

Toch gelooft Michel nog in een toekomst in de horeca. “Het komt erop aan je klanten 
te soigneren.” Opvolger Styx Triest (33) beseft dat het belangrijk is de zaak op tijd te 
openen, geduld te cultiveren en met de buren overeen te komen. “Wij gaan de ziel die 
Michel in de voorbije dertig jaar in Den Bokkal stopte, verderzetten in De Versen Bokkal. 
Ook inbegrepen blijven de muzikale optredens, voor jong en ouder. Die traditie mag niet 
verloren gaan.” Styx zet zijn job als IT’er stop. “Ik verwacht trouwens Michel regelmatig 
over de vloer te krijgen. Hij kent hier de geplogenheden, is maar 800 meter ver verhuisd 
en is altijd welkom voor een pint of een partijtje darts.” (VRP) 

FOTO VRP 
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Percussie-ensemble De Herleving uit 
Brussegem is nu ambassadeur van 
VLAMO

BRUSSEGEM - Na twee jaar coronastop was het binnen de culturele verenigingen 
uitkijken en vooral testen of het muzikaal niveau had ingeboet. “Het waren intense repe-
tities vanaf september en toch een uitdaging voor dirigent en muzikanten”, zegt voorzit-
ter Rozette Willems van Percussie-ensemble De Herleving Brussegem. “Ze namen deel 
met twee groepen. Percussie B trad aan in de tweede afdeling, Percussie A in de hoogste 
superieure afdeling.”

Het resultaat overtrof hun verwachtingen, de ontlading achteraf was dan ook groot. 
“Percussie B kwam als grote winnaar uit de bus in hun afdeling”, gaat Willems verder. “Ze 
werden Laureaat van Vlamo met 91,5 procent. Percussie A liet horen dat ze de beste 
zijn in België. Zij werden Ambassadeur van Vlamo 2022 met 95 procent. Op vraag van 
Vlamo mogen zij het komend jaar optreden als ambassadeur bij nationale en internatio-
nale evenementen. Dit verdient dikke proficiat aan dirigent Walter Van de Venne en alle 
muzikanten voor de vele weken van studie en inzet.”

In 2023 valt er bij De Herleving heel wat te vieren. “Onze fanfare De Herleving uit 
Brussegem blaast dan 100 kaarsjes uit”, vertelt de voorzitter. “Ons percussie-ensemble 
mag er tegelijk 50 uitblazen. Daarbij werd ook onze jeugdgroep Percussie B vijf jaar gele-
den opgericht. De twee jaar coronastop indachtig, is het magnifiek dat ze dit jaar al hun 
tweede wedstrijdtitel binnenrijfden.” 

“2023 wordt zeker een jaar met veel activiteiten. Op 21 januari 2023 wordt het start-
schot gegeven met eigen optredens van fanfare, Percussie A en Percussie B onder leiding 
van dirigent Walter Van de Venne in de kerk in Brussegem. Het feestweekend zelf vindt 
in oktober 2023 plaats in de Feestzaal in Brussegem met een volgeboekt weekend met 
een tentoonstelling, optredens en muziekfestival. (jh)

FOTO INGEZ.

Percussie-ensemble De Herleving overtreft eigen verwachtingen tijdens wedstrijden: “Nu zijn 
we Ambassadeur van Vlamo”
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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 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken gsm tel. 0476 381 080

DAKWERKER - Ervaren dakwerker ge-
zocht voor onmiddellijke indiensttreding, 
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijn-
werkelementen kunnen plaatsen, renovaties, 
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een 
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een af-
spraak 0478 34 33 95

SPAANSE LES – voor dochter van 9 ge-
zocht, leraar Spaans, 1 uur per week thuis te 
Meise, tel. 0486 505 241 

VASTGOED TE HUUR  

OOSTENDE - Lichtrijke, vernieuwde 
Studio retro/jaren 70 stijl te huur. Gelegen: 
Europa galerij aan de Van Iseghemlaan. Op 
100 m. van zee en dijk, Ensormuseum, 250 
m. van het Casino. 1 week/maand of anders 
in overleg.  € 2200/jaar. Incl. brandverzeke-
ring, excl. eigen verbruik.  Interesse neem 
telefonisch contact voor een afspraak: 0474 
35 28 08

VASTGOED TE KOOP  

GEZOCHT – Te renoveren woningen, ap-
partementen of projectgronden tel. 0474 89 
77 34 

DRINGEND GEZOCHT – te renoveren 
woningen, rechtstreeks van eigenaar voor-
schot bij compromis tel. 0474 30 55 19 

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

TE KOOP ALLERLEI  

SCOOTER – tweedehands (2019), Kymco 
model Agility 50, 16+, prijs: 990 euro, nieuw: 
1.999 euro, tel. 0499 403 011 (foto op aan-
vraag) 

CROSS GEECO BIKE – Tweedehands 
(2020) cross Geeco Bike, merk Apollo type 
RFZ125, prijs: 500 euro (nieuw 1090 euro), 
tel. 0499 403 011, foto op aanvraag. 

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

APPLEWIJN – Zelf appelwijn maken: da-
mes Jeannes 25 en 5 l, kurken, kurktoestel, 
krimpcapsules, waterslot, enz enz, alles sa-
men of per stuk, tel. 052 30 10 79 

ALLERLEI  

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

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

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 kelder, 
schilder-of kleine renovatiewerken voor ver-
huur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66

GRAVELBIKES TE HUUR - Staal of 
aluminium. Meer info op www.gravelbike.be

CONTACT – Huismus boven de 60 jaar 
zoekt een vrouw om met ons tweetjes sa-
men te delen tel. 0471 02 36 22

CONTACT – Dame zoekt man voor rela-
tie wandel en fiets graag, tel. 0472 33 12 40 

VERVOER - met chauffeur nodig naar 
meubelzaak, containerpark of luchthaven, 
kleine verhuis? Bestelwagen beschikbaar, 
15m2, of personenwagen met chauffeur. 
Prijs vanaf 25€. Meer info: 0479 82 02 96 

CONTACT – Gepensioneerde minder-
valide heer zoekt dame voor gezelschap, 2 
halve dag. P . week, kl vergoeding, ook voor 
onkost. En verplaats. Tel. 0476 793 153 
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