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Omstreden Russisch warenhuis na vier maanden 
alweer dicht

Het is een privé-initiatief en als ze aan 
een aantal voorwaarden voldeden, 
moest het kunnen.” 
“Ik ben er niet rouwig om dat ze nu slui-
ten’, aldus de burgemeester. “Blijkbaar 
sloeg hun concept, waarbij ze goederen 
supergoedkoop verkochten in financieel 
benarde tijden, toch niet aan. Een aantal 
opgelegde voorwaarden, zoals stewards 
voorzien bij de opening, sloegen ze in 
de wind, maar de verwachte overrom-
peling bleef uit. Dat kon dus geen kwaad. 
Ook aan de taalvoorwaarde werd niet 
voldaan. Als je je klanten niet in hun ei-
gen taal kan aanspreken, dan maak je je 
niet populair. Uiteindelijk hebben ze zich 
zelf misschien wel in de voet geschoten. 
Ik ben in elk geval opgelucht dat ze hier 
binnenkort weg zijn.”
“Het is geen dag te vroeg”, reageert 
Rony Cuyt, de man uit Balen die zelf een 
paar Oekraïense vluchtelingen opvangt, 
en tweemaal een stille actie kwam voe-
ren voor het warenhuis. “Dit is positief 
nieuws. De mensen hebben hun gezond 
verstand getoond. De meesten zijn er 
weggebleven. Dat is ook niet moeilijk als 
ze minderwaardige producten aanbie-
den. In Duitsland sluiten verschillende 
Mere-filialen. De warenhuizen krijgen 
weinig of geen toevoer uit Rusland. Nu 
beweert Mere dat ze op zoek zijn naar 
panden in Brussel, Antwerpen, Gent, 
Brugge en Leuven. Ik zie dat niet ge-
beuren. In Wallonië kregen ze ook geen 
voet aan de grond.”  Rony Cuyt was van 
plan om nog eenmaal naar Opwijk af te 
zakken. “Ik wilde verhaal halen in de ge-
meenteraad. Maar dat hoeft nu gelukkig 
niet meer”, besluit hij. (EG)
 

FOTO EG 

Voor het omstreden warenhuis werd twee-
maal geprotesteerd, maar incidenten wa-
ren er niet.

OPWIJK - Het omstreden Russisch warenhuis Mere in Opwijk gaat na vier maanden alweer 
dicht. De winkel bleek onvoldoende rendabel te zijn. “Maar het plan om tien winkels in België 
te openen, blijft overeind”, schrijft het filiaal in een bericht op Facebook. De burgemeester is er 
niet rouwig om dat het filiaal verdwijnt.

Op 8 juni opende discounter Mere in het pand aan de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk waar 
vroeger een filiaal was van Red Market het eerste Russisch warenhuis in ons land. Zonder veel 
bombarie en zonder voorafgaande aankondigingen, zoals het gemeentebestuur had gevraagd.
“Ze hadden al in het voorjaar van 2021 een aanvraag ingediend, lang voordat Rusland Oek-
raïne binnenviel”, schetst burgemeester Inez De Coninck (N-VA) de voorgeschiedenis. “De 
producten zouden 20 procent goedkoper zijn dan waar ook. Dat kon door de winkel primitief 
in te richten, de producten op paletten uit te stallen en een beperkt aanbod aan te bieden. Toen 
ze dan in de paasvakantie wilden opengaan op het ogenblik dat veel vluchtelingen naar ons 
land kwamen, hebben we ons gewend tot de Task Force van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, dat uiteindelijk van mening was dat de sancties tegen Rusland niet zo ver reikten dat 
we dat konden weigeren. 
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Standbeeld van Paul Gregoir voor Levedale inge-
huldigd: “Gevoel van blijheid voor de bewoners”

Bewoners van Levedale genieten samen 
met de kunstenaar van het beeld dat blij-
heid uitstraalt. 

MERCHTEM / WOLVERTEM 
- In opdracht van de vzw Levedale is 
aan de nieuwbouw op de Reedijk in 
Merchtem een opmerkelijk beeld van 
kunstenaar Paul Gregoir uit Wolvertem 
ingehuldigd.

Levedale is een woon- en begeleidings-
centrum voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking met hoofd-
zetel in Wolvertem. De vzw biedt haar 
dienstverlening aan op diverse locaties 
aan voor een zeventigtal klanten. 
Naar aanleiding van de uitbreiding van 
Levedale met een nieuwbouw aan de 
Reedijk in Merchtem vroeg het bestuur 
aan kunstenaar Paul Gregoir uit Wol-
vertem om een beeld te creëren voor 
de tuin van deze nieuwe locatie. De 
kunstenaar vertaalde deze opdracht in 
een inox beeld dat “muziek, zang, dans 
en samenhorigheid: oorzaken van onze 
blijheid” moet uitstralen. 

Het kunstwerk werd in de tuin van Mo-
lendijk ingehuldigd in aanwezigheid van 
de bewoners, de kunstenaar, zijn echt-
genote, dochter en enkele genodigden 
die dit project mee realiseerden. “Het 
beeld zelf toont een zittende meisjesfi-
guur gericht op het huis”, legt de kun-
stenaar uit. “Zij speelt muziek voor de 
bewoners. Achter haar is er een danser 
die op de toon van de muziek reikt 
naar de buitenwereld. Het kunstwerk 
symboliseert het verlangen om de ge-
toonde blijheid te mogen waarmaken 
in het dagelijks leven van de bewoners 
en bezoekers van het huis.”
Het beeld kreeg een mooie plaats en 
biedt een esthetische meerwaarde aan 
de tuin. De bewoners en begeleiding 
van het huis Molendijk zijn alvast blij 
met het kunstwerk en kunnen er dage-
lijks van genieten. (jh)

FOTO INGEZ.
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Twintig jaar Caprioolkinderen met lancering 
van nieuw bier
Wel pech voor London, die niet kon deelnemen aan juniorenwedstrijd
OPWIJK - Opwijk vierde feest voor 20 jaar vzw Caprioolkin-
deren met de lancering van een nieuw plaatselijk bier en twee 
wielerkoersen. Wel pech voor London, de zoon van Stash-muzi-
kant Gunther Verspecht die peter was van het event: hij kon niet 
deelnemen aan de juniorenwedstrijd omdat hij zijn hand gebro-
ken heeft. 

Er daagde uiteindelijk een honderdtal junioren op voor de koers 
van de Caprioolkinderen, een vzw die geld inzamelt voor projec-
ten in Kenia en Ethiopië. Voor de funwedstrijd voor vrouwen kwa-
men slechts achttien wielrensters aan de start, maar ze kwamen 
van heinde en ver. De enige plaatselijk renster was Patricia Thys 
(42). “Ik ben elf jaar geleden gestopt”, zei ze voor het startsein. 
“Vroeger zou ik voor de aanval gekozen hebben. Nu zal ik maar 
volgen, zeker.” Maar na twee ronden werd de wedstrijd geneu-
traliseerd, nadat een groep koploopsters van het parcours was 
geraakt. De vrouwen mochten een nieuwe start nemen en uit-
eindelijk won Phara Vandereycken uit Massenhoven. Patricia Thys 
reed de wedstrijd niet uit.

London, de zoon van Stahs-muzikant Gunther Verspecht, ging 
normaal meerijden met de junioren, maar dat kon niet doorgaan. 
“Ik brak mijn hand op de kermis in Droeshout door verkeerd op 
een boksbal te slaan”, verklaart de 17-jarige knaap, die enorm 
aan het balen was. “Het was een dom ongeval. Ik had mijn zinnen 
gezet op deze wedstrijd. Ik kende het parcours als mijn broekzak. 
Ik had mij voorgenomen om de wedstrijd hard te maken en in 
een ontsnapping mee te gaan. Ik wil altijd voorin koersen.” London 
won voorlopig nog geen enkele wedstrijd, maar hij is dan ook nog 
maar anderhalf jaar bezig. 

“We organiseren al ruim 40 jaar wielerkoersen in Opwijk”, geeft 
Eddy De Nil van Caprioolkinderen nog mee. “Mijn vader Ernest is 
ermee begonnen. We gaven koersen voor nieuwelingen en juni-
oren en hadden een regelmatigheidscriterium. Ilan Van Wilder, de 
superhelper van Remco Evenepoel in de Ronde van Spanje, heeft 
dat criterium nog gewonnen.”  Het nieuwe Opwijkse bier naar 
een oud plaatselijk recept, viel eveneens in de smaak. “We ver-
kochten al 100 van de 450 bakken Capril-Ale”, glundert Eddy De 
Nil. “Ik wil voor twee brouwsels per jaar gaan. Het gaat bijzonder 
vlot van de hand. Er zijn mensen die meteen vijf bakken bestellen.” 
Eerstdaags vertrekt Eddy De Nil alweer naar Kenia voor drie we-
ken. “Kijken hoe het met ons opleidingscentrum gesteld is. Ik ben 
altijd een sociaal ondernemer geweest. Dat heb ik van mijn vader”, 
besluit Eddy.  (EG)

FOTO EG 

Het nieuwe bier van Eddy De Nil ging vlot van de hand.
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All-in sporten nu vanaf minder dan 60 euro per maand!

FITNESS
De ruime fitnesszaal van Thermae Sports is uitsluitend uitgerust 
met toptoestellen uit de fitnesswereld (Technogym, Life Fitness, 
etc.). Daarnaast mag je rekenen op de begeleiding van gediplo-
meerde coaches. Zij stellen je met plezier een gepersonaliseerd 
programma op!

GROEPSLESSEN
Van maandag tot en met zondag kan je bij ons deelnemen aan 
een brede waaier aan groepslessen. Van milde lessen zoals yoga 
of rugschool tot meer actieve lessen zoals BodyPump of Sprint, 
er is voor ieder wat wils.

IN- EN OUTDOOR TENNIS
Met maar liefst zes indoor en vier outdoor terreinen kan elke 
tennisliefhebber ongeacht de weersomstandigheden zijn favoriete 
sport beoefenen.

PADEL
Padel is dé sport van het moment! En bij Thermae Sports kan je 
altijd een balletje slaan, want we beschikken over drie terreinen 
waarvan twee overdekt.

ZWEMBAD
Wie op zoek is naar ontspanning na een lange werkdag of een 
intensieve sportsessie kan genieten van een duik in ons zwembad. 
Hier kan je ook groepslessen volgen zoals aquagym of Floatfit!

WELLNESS
Naast het zwembad vind je ook nog een infraroodsauna, een 
hamam en een Finse sauna. De ideale manier om je spieren te 
laten ontspannen na een intensieve workout, kortom de perfecte 
afsluiter van je dag! 

Hebben we je warm 
gemaakt om ons aanbod 
te ontdekken?
Scan dan deze QR-code en schrijf je 
in voor een gratis proefdag! Gedu-
rende een volledige dag mag je dan 
alles eens uitgebreid uitproberen. 
Nadien kan je je aan de receptie van 
de club inschrijven. Tot snel!

Thermae Sports

Kwekelaarstraat 4 - 1785 Merchtem
T. 02 305 43 04

www.thermae.com

FOTO’S INGEZ. 

Het leven wordt steeds duurder, maar Thermae Sports niet. 
Onze club is van mening dat sport geen besparing zou mogen zijn 
en VERLAAGT haar abonnementsprijs. Ja, je leest het 
goed. Wij maken sport toegankelijker! 

Voor een all-in abonnement betaal je op jaarbasis nu slechts 
€ 67,00 in plaats van € 89,00 per maand. Als je het abonnement 
bij aanvang in één keer betaalt, is het zelfs nóg voordeliger en kost 
het je nog maar € 705,00 in plaats van € 995,00. Dat is omgere-
kend € 58,75 per maand!

Een all-in abonnement bij Thermae Sports 
Merchtem, wat houdt dat allemaal in?
• Fitness
• Groepslessen
• In- en outdoor tennis
• Padel
• Zwembad
• Wellness
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Ouden Briel krijgt parkje met zicht op Schelde
BUGGENHOUT - Bewoners van 
de Ouden Briel in Buggenhout kregen 
tijdens een infomarkt de kans om zich 
uit te spreken over de bestemming 
van een braakliggende site in de Schel-
destraat, met zicht op de stroom. Op 
het terrein van zowat 1.200 vierkante 
meter bevond zich ooit de conciër-
gewoning die verbonden was aan het 
bedrijf Alvat, de, ex-site die momenteel 
gesaneerd wordt.

Het voorontwerp van de ingreep is 
klaar. “Op een picknickbank en enke-
le zitbanken zullen bezoekers rustig 
kunnen vertoeven”, zegt schepen van 
Milieu Geert Hermans, (CD&V). “Een 
wandelpaadje en een overdekte schuil-
plaats voor recreatieve fietsers langs 
de Scheldedijk verhogen het comfort 
en een bloemenweide verfraait de 
omgeving.” Buggenhoutse kunstenaars 
denken na over kunstwerken in de 
buurt van de conische kokers, de enige 
overblijfselen van de Alvatsite, als ver-
wijzing ook naar het industriële verle-
den.

Het Regionaal Landschap Schel-
de-Durme installeert een infobord 
met verwijzing naar Buggenhoutbos 
en het belang ervan voor de ontwik-
keling van de stad Antwerpen in de 
zestiende eeuw. Uitlopers van het bos 
reikten namelijk tot de Schelde. In die 
eeuw was er sprake van het kappen 
van enkele duizenden bomen voor de 
roemruchtige versterking en uitbrei-
dingen van de stad. De stammen wer-
den via de Schelde vervoerd. Gunther 
De Raes groeide samen met zijn broer 
op in de verdwenen conciërgewoning. 
“Mijn vader was meestergast op de Al-
vatsite”, zegt hij. “Ik heb hier altijd graag 
gewoond, met zicht op de Schelde. Ik 
vind het tof dat de mensen die op de 
dijk halthouden ook kennis zullen kun-
nen maken met het verleden, maar zie 
ook graag de woning van onze jeugd 
duidelijker aan bod komen in het park-
je.” “Dat doen we”, besluit schepen 
Hermans. “Net als we de vragen naar 
meer zitbankjes en de installatie van 
een speeltuig in overweging nemen.” 
(VRP)

FOTO VRP
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Zoektocht naar crèche is een hel: “We willen geen 
tweede kind meer door al die stress”

MERCHTEM - Heel wat ouders in Merchtem zijn radeloos 
omdat ze geen plek vinden bij onthaalmoeders voor hun kind. 
“Ouders zoeken zelfs een plaats in een crèche nog voor de 
mama zwanger is”, zegt schepen Lien Casier (CD&V Plus). “Het is 
een nijpend probleem, we werken aan oplossingen.”

Laura Van Den Eynde (27) en Michael Roquet (28) uit Merch-
tem werken allebei. Zij in de logistieke sector, hij bij de gemeente 
Grimbergen. Laura vertrekt om 5 uur ’s ochtends, Michael om 7 
uur. Hun dochtertje Lilou (bijna 1 jaar) moet bijgevolg naar de 
opvang. 

“Maar de zoektocht om een plaats te vinden in Merchtem, is 
echt een hel”, zucht Laura. “We hadden opvangplaats, maar die 
sluit zogezegd wegens medische redenen. De zoektocht naar een 
nieuwe crèche bleek niet evident. We hebben nu voor september 
een oplossing in een andere crèche, maar voor oktober is er maar 

één dag per week een plaats.”

“We werken allebei en moeten dus verplicht beurtelings verlof 
nemen in oktober. Gelukkig kunnen we beroep doen op ouders 
en schoonouders, maar dat kan niet alle dagen. Vanaf november 
zou er een oplossing zijn, maar het is bang afwachten. Er zijn zo 
weinig plaatsen en  Merchtem heeft geen gemeentelijke crèche. 
Crèches zijn in Merchtem al soms tot twee jaar volgeboekt. Dit 
brengt zoveel stress met zich mee dat we niet meteen een twee-
de kind op de wereld willen zetten.”

Gestraft 
“Omdat we werken, worden we ook qua tarief gestraft”, gaat 
Laura verder. We betalen 29 euro per dag, we komen niet in aan-
merking voor een lager tarief. Ouders die bijvoorbeeld werkloos 
zijn of OCMW-steun genieten, krijgen een sociaal tarief van 1 
euro per dag.”

FOTO JH

Voor Laura en Michael is de zoektocht naar een opvangplaats in een crèche in Merchtem enorm stresserend. 

Schepen van Gezin Lien Casier (CD&V Plus) is zelf mama van twee jonge kinderen en 
verwacht haar derde kindje. “De bevalling is voorzien in januari, maar ik heb pas in juli plaats 
in een crèche”, vertelt de schepen. “Het is inderdaad een groot probleem. Merchtem heeft 
geen gemeentelijke kribbe. Dat komt omdat we telkens uit de boot zijn gevallen bij de 
driejaarlijkse toewijzing van gesubsidieerde opvangplaatsen door Vlaanderen. We hebben 
nochtans een locatie in de Dendermondestraat.”

Aanmeldingssysteem 
“We startten nu met alle onthaalmoeders en opvanginitiatieven een aanmeldingssysteem 
op. Daar registreren we hoeveel plaatsen er tekort zijn per onthaalmoeder. Zo kunnen 
we perfect aantonen aan de hogere overheid dat er een nijpend tekort is. We hopen bij 
de volgende subsidieronde dan effectief gesubsidieerde plaatsen toegewezen te krijgen.”

Onthaalouders zijn ook een knelpuntberoep geworden, merkt de schepen op. “Er komen 
er weinig bij. Van wie met pensioen gaat, vallen opvangplaatsen gewoon weg omdat er 
geen nieuwe onthaalmoeder in de plaats komt. Er zijn heel veel regels en onthaalmoeders 
willen dit vaak ook niet thuis doen. Een locatie vinden, is niet evident.” (jh)
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“Ze vervangen onvindbaar personeel, maken muziek en zijn 
bovendien nooit moe”: robots Delta, Stitch en Marie bedienen 
voortaan tafels in restaurant Buitenhof

PEIZEGEM - Delta, Stitch en Marie. Dat zijn de nieuwe mede-
werkers van Brasserie Buitenhof. Ze zingen, dartelen rond door-
heen de grote zaak en zijn nooit moe. Het zijn inderdaad robots. 
“Ze verlichten ons werk enorm, maar zullen nooit onze obers 
vervangen”, zegt zaakvoerder Dirk Bollens (61)

Brasserie Buitenhof is een kind- en familievriendelijke zaak gelegen 
aan de Leirekensroute in Peizegem. Er zijn 150 zitplaatsen bin-
nen en evenveel buiten op het terras. “Maar we benutten telkens 
hoogstens de helft, afhankelijk van het weer”, zegt zaakvoerder 
Dirk Bollens die al vijf jaar het Buitenhof uitbaat. 

“Het is inderdaad een grote zaak, wat maakt dat ons personeel 
tot dertig meter en meer telkens op en af moet gaan met zware 
dienbladen. We werken nu met een zevental mensen, ook veelal 
flexijobs. Maar het is zeer moeilijk om personeel te vinden, het is 
een echte puzzel.” 

Hulp inroepen 

Dus besloot Dirk om hulp in te roepen. In heel wat restaurants, 
zoals het Chinese restaurant   Xing Xing in Grimbergen worden 
al robots ingezet. “Ik heb me laten overtuigen om  eens zo’n robot 
te testen op proef ”, vertelt Dirk. “Na twee dagen was ik overtuigd 
en ik heb er nu  drie gekocht. Ze vervangen niet het personeel, 
maar ze verlichten het werk enorm.”

“Ze zijn uitgerust met sensoren en brengen schotels tot aan de 
tafel. Daar moet de ober die dan van de schappen halen en op 
tafel zetten. Hetzelfde gebeurt met het afruimen. De robot is ge-
programmeerd om naar de afwas te rijden, heeft een vaste stop-
plaats vlakbij elke tafel, maakt muziek en is nooit moe.” 

Mosselpotten

“Bij verjaardagen bijvoorbeeld speelt die happy birthday. Zowel 
de kok als de obers zijn heel enthousiast. Voor de opdieners is 
het gedaan om met zware mosselpotten dertig meter te lopen 
doorheen de hele zaak. De robot, die zelfs kleine hellingen doet 
tot 5 graden, vervoert alles, tot 15 kilogram per schap, en er zijn 
vier schappen per robot.”

“De drie robots houden overigens rekening met mekaar, het werk 
wordt verdeeld. Spelende kinderen? Geen probleem: de robot 
stopt of ontwijkt die. Er is nog geen enkel ongeval gebeurd. De ro-
bots zijn overigens een echte attractie, de klanten vinden dit top.” 
Kan je die investering terugverdienen? “Zo’n robot kost 12.400 
euro per stuk”, gaat Dirk verder. “Maar die robot vervangt per-
soneel dat we toch niet vinden. Dat verdient uiteindelijk zichzelf 
terug, want iemand moet wel alles van en naar de tafels brengen. 
Obers worden hierdoor niet vervangen: het contact met de klan-
ten blijft uitermate belangrijk”. 

Minder moe

Zoon Kevin (18) draait mee in de zaak. “Dit is echt wel een se-
rieuze verlichting van het werk”, zegt Kevin. “Je bent ’s avonds 
minder moe, want je moet niet zoveel zware lasten dragen. Het 
opdienen van dranken doen we wel volledig zelf, maar alles wat 
met voeding te maken heeft, wordt eerst gebracht door de robot 
die telkens weerkeert naar een vaste stek in de keuken of naar 
de afwas.” (jh)

Zaakvoerder Dirk Bollens en zoon Kevin 

zijn blij met Delta, Stitch en Marie, drie 

robots die het werk in het Buitenhof ver-

lichten. 
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Weekend van de klant: 100 euro = 1 gratis dagpas *

In het centrum van Grimbergen vind je al meer dan 25 jaar het 
groene wellnesscentrum Thermae Grimbergen. Je vindt er maar 
liefst 11 verschillende sauna’s en heel wat wellnessfaciliteiten zoals 
zwembaden, jacuzzi’s, stoombaden, relaxatieruimtes, … verspreid 
over twee volledig gescheiden delen. Het ene deel is exclusief 
voor wie graag naakt van sauna en wellness geniet, het andere 
deel mag je uitsluitend met badkledij betreden. Op die manier kan 
écht iedereen de weldaad van een goed saunabad ontdekken!

Thermae Grimbergen investeert veel energie in een uitgebreid 
belevingsprogramma zodat je dagje wellness echt een unieke 
ervaring wordt. Je kan er elke dag deelnemen aan verschillende 
opgiet-, scrub- en relaxatiesessies.

Wist je trouwens dat er ook twee privésauna’s, een hotel en een 
schoonheidsinstituut in Thermae Grimbergen zijn? Er valt dus heel 
wat te ontdekken!

In 2010 opende de Thermae.com wellnessgroep nog een kuur-
oord: Thermae Boetfort bevindt zich in Melsbroek, op een prach-
tig en eeuwenoud kasteeldomein. 

Ook daar is er een badpak- en naaktgedeelte, zijn er privésauna’s, 
kan je overnachten in het hotel of genieten van een massage/
gelaatsverzorging in de beauty-afdeling!

Thermae Grimbergen
Wolvertemsesteenweg 74 - 1850 Grimbergen - 02 270 81 96

Thermae Boetfort
Sellaerstraat 42 - 1820 Melsbroek - 02 759 81 96

www.thermae.com

FOTO’S INGEZ. 

* Bij aankoop van een cadeaubon tussen zaterdag 1 en vrijdag 7 oktober 2022 krijg je per aankoop-
schijf van 100 euro 1 gratis dagpas. Hoe hoger het aankoopbedrag, hoe meer dagpassen je krijgt dus. 
De gratis dagpas is geldig van maandag tot en met donderdag, tot en met 31 januari 2023, niet geldig op vrijdag, zaterdag, zondag, 
feestdagen, tussen 31 oktober en 3 november 2022 en tussen 26 december 2022 en 5 januari 2023.

Beleef een ontspannend wellnessmoment in Thermae Grimbergen
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Poging nummer twee om gemeenschapscentrum uit te 
breiden
OPWIJK – Het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk en 
de openbare bibliotheek in Opwijk worden uitgebreid. Er is vroe-
ger al eens een aanbesteding uitgeschreven voor de verbouwing 
van het GC, maar de ingediende prijzen waren buitensporig en 
werden dus niet weerhouden. 

Er zijn nieuwe voorlopige plannen voorgesteld voor de renova-
tie van het GC, en daaraan gekoppeld de vergroting van de bib. 
Schepen van Cultuur Jan Couck (N-VA) lichtte ze toe. De ver-
vanging van de tent dringt zich steeds meer op. In de plaats van 
de tent komt er een ruimer gebouw voor onder meer stockage 
van allerlei materiaal. De schuur wordt aan de voorzijde en de 
achterzijde vergroot. Beide gebouwen zullen in de toekomst aan 
de brandweg grenzen.

De huidige toegang tot de zaal wordt gesupprimeerd. Er komt in 
de plaats een glazen wand met toegang onder de luifel. Er is ook 
in een uitbreiding voorzien aan de achterkant van de schuur, waar 
(voorin) een vast podium zal worden opgesteld. Er komt een loge 
voor de artiesten en ook een laad- en loszone. Eetfestijnen zijn 
niet meer mogelijk in de schuur, koffietafels nog wel. Er blijft een 
bestek met 200 couverts voorhanden. De bibliotheek wordt gro-
ter door inname van een gedeelte van ’t Groene Zaaltje. 
Of dit zaaltje blijft bestaan, is nog onduidelijk. De toegang van de 
bib verhuist naar de kant van het jeugdhuis Nijdrop. 

De toiletten aan de cafetaria, bestemd voor de zaal, de cafetaria 
en de bib, blijven open voor zover er activiteit is in minstens een 
van de drie locaties. In de kleine keuken van het bakhuis komen er 
openbare toiletten, die altijd toegankelijk zijn. Aan de architecten 
zal worden gevraagd om een oplossing te bieden aan de ver-
warming en de verluchting in de bib, die nu te wensen overlaat. 
Het dossier wordt opgestart voor toekenning van subsidiëring 
door de Vlaamse overheid. Er wordt gerekend op zowat 100.000 
euro toelage. Maar de opdracht tot de renovatie kan pas gege-
ven worden als de subsidiëring rond is. De toekenning van het 
overheidsgeld is gepland voor oktober 2025. De kostprijs van de 
werken, die een jaar zullen duren, wordt geraamd op 2,3 miljoen 
euro. (EG)

Het hof ten Hemelrijk (tent en gebouw) achter Jan Couck wordt tot 
tegen de brandweg uitgebreid, maar ten vroegste pas in 2025. 

FOTO EG 

www.alfagomma.com

VOOR ONZE VESTIGING 
TE MERCHTEM ZIJN 
WIJ OP ZOEK NAAR:

MAGAZIJNIER-ORDERPICKER
MEDEWERKER MONTAGE
Check de volledige vacature op 

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

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

TAKEN
All-round magazijnier / Montage slangen

Stuur een sollicitatiebrief met beknopte CV naar Bram De Kimpe  (bram.dekimpe@alfagomma.com).
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Vilvoordsesteenweg 172 | 1860 Meise 
T +32 (0)2 272 01 72 | F +32 (0)2 270 01 52 | info@vanhie.be
maandag-vrijdag 08.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 | zaterdag doorlopend open

www.vanhie.be

In-outdoormeubelen - Wellness - Decoratie 
Sfeer - Outdoor Cooking - Tuinonderhoud

Vilvoordsesteenweg 172 | 1860 Meise 
T +32 (0)2 272 01 72 | info@vanhie.be 
Dinsdag t.e.m. zaterdag: 09.00 - 18.00
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen

Elke eerste zondag van de maand open van 14.00 - 17.00

www.vanhie.be

Je levenskwaliteit verbeteren?
Ontdek Health Mate 
bij Vanhie.

Boek jouw gratis testsessie
en ontdek zelf de voordelen.

Waarom kiezen voor een infraroodcabine van Health Mate?

• Verbetert de doorbloeding van elke cel in het lichaam
• Pure ontspanning en detox boost voor je lichaam
• Langdurig, pijnverlichtend effect bij reuma, artritis, fi bromyalgie
• Reinigt en creëert een jongere huid
• Betere sportprestaties en snelle recuperatie na sporten

Inspiratieweekend
8 en 9 oktober
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FEEST
BURGEMEESTER

van de

11/11/22
VANAF 18U30

G
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PROGRAMMA
   18u30 3-gangen menu  aan 50 euro/pp
    (reservatie: burgemeester@merchtem.be)

  21u00 Foodtrucks
    Baravan
  21u30 DJ Knightriders
  24u00 DJ Joost

5 euro (gratis glaasje bubbels voor 22u)

IEDEREEN WELKOM!
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Dag Maarten, lang geleden dat we nog eens onze 
benen konden strekken op het Feest Van De Bur-
gemeester? 
Maarten: Dat klopt. Het eerste jaar was alles nieuw voor me en 
was het vooral inlopen. Daarna kwam de gekende Corona-crisis 
met alle gevolgen vandien. Daarom nu dit jaar een heus Feest van 
de Burgemeester. Mijn voorganger Eddie De Block heeft jaren het 
Bal van de Burgemeester georaniseerd. Deze traditie wil ik graag 
in ere houden en er opnieuw een leuke vibe aan geven waar alle 
inwoners van groot Merchtem uiteraard welkom zijn. 

De locatie is verschoven naar Brussegem. Had je 
hier een specifieke reden voor?
Maarten: ja zeker, zoals iedereen weet ben ik een ras-echte Brus-
segemnaar. Daar Brussegem eindelijk nog eens een Burgemees-
ter mocht leveren, hield ik eraan de eerste editie in de Grote 
Feestzaal van Brussegem te organiseren.
Maar geen paniek, het is de bedoeling om in elke deelgemeente 
eens neer te strijken met een Feest Van De Burgemeester. 

Wat kunnen we allemaal verwachten van dit feest 
op 11 november?
Maarten: We voorzien voor ieder wat wils. Wie al vroeg wil 
starten is welkom om aan te schuiven aan tafel waar we voor-
af inschrijvingen voor organiseren. Nadien kan iedereen die zijn 
benen los wil gooien of wil genieten van een babbel met een 
drankje aansluiten.

De muziek zal verzorgd worden door onze Merchtemse DJ’s:
DJ Hans en de allomgekende DJ Joost. 
Gedurende de hele avond voorzien we een open bar aan 
democratische prijzen. 
De Baravan (een initiatief van plaatselijke jeugd) zal instaan voor 
een gezellige cocktailbar waar ze voor het Feest van de Burge-
meester een speciale cocktail zullen shaken. 

Je bent nu reeds 3 jaar Burgemeester. Hoe ervaar-
de je je burgemeesterschap tijdens deze periode?
Maarten:  Het is al een heel uitdagende tijd geweest met onder 
andere de grootste gezondheidscrisis en een heuse energiecrisis.
Maar ik doe het graag. Ik sta nog dagelijks te kijken van de ap-
preciatie en de vriendschap die ik van de mensen krijg. Het is 
onmogelijk uit te leggen wat een burgemeesterschap met zich 
meebrengt. Maar zoals mijn collega-Burgemeesters zullen be-
amen, het is de mooiste job. 

Dus concreet kunnen we de komende jaren een 
Feest van de Burgemeester verwachten in Ham-
me, Merchtem en Peizegem?
Maarten: Als ik in elke deelgemeente de kans krijg om Feest van 
de Burgemeester te organiseren dan zijn we genoodzaakt om er 
nog een legislatuur bij te doen. Dat hoop ik van harte want ik zie 
een mooie toekomst voor Merchtem in de nabije en de verdere 
toekomst. Merchtem is een mooie gemeente en ik ben trots om 
hier Burgemeester van te zijn.

INTERVIEW MET BURGEMEESTER 

MAARTEN MAST

PRAKTISCHE 
INFORMATIE
Datum: vrijdag 11 november 2022

Locatie: Grote feestzaal Brussegem

Inkom 5 euro,
 binnen voor 22u geeft u  recht op een 
glaasje bubbels

Wens je mee aan te schuiven aan tafel, dan 
vragen we vooraf zeker te reserveren:

burgemeester@merchtem.be

BURGEMEESTER
van de
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SHOPPING IN STYLE
MARKT WEMMEL

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 10U TOT 13U • GESLOTEN OP MAANDAG
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Nieuwe reeks Dertigers zet Groene Gordel in de 
schijnwerpers
“Groene Gordel wordt nationaal op de kaart gezet door Dertigers-reeks”

De Dertigers zijn klaar om de Groene Gordel met de fiets te 
ontdekken. 

FOTO PROV VL BRAB REGIO - Midden mei zijn Eén (VRT) en Warner Bros. ITVP Bel-
gië gestart met de opnames van de nieuwe reeks van Dertigers, 
met een volledig nieuwe vriendengroep en een nieuwe cast in de 
Groene Gordel. De reeks toont naast de avonturen van de Der-
tigers, ook de mooiste, leukste en lekkerste plaatsen van de regio.

Naar aanleiding van de reeks zal Toerisme Vlaams-Brabant toeris-
tische producten ontwikkelen, zoals een Dertigers fietszoektocht. 
“Onze Groene rand rond Brussel is de meest onderschatte toe-
ristische regio van Vlaanderen”, zegt gedeputeerde voor Toeris-
me Gunther Coppens (N-VA). “De variatie in landschappen, het 
betoverend groene karakter met ontelbaar veel kasteelparken 
en tuinen en de kwaliteitsvolle gastronomie maken de regio een 
potentiële toeristische top bestemming.”

“We zijn dan ook blij dat VRT en Warner Bros. ITVP België hier 
ook zo over dachten en we de handen in elkaar geslagen hebben 
om de Groene Gordel op de nationale kaart te zetten.”

De nieuwe reeks toont naast de avonturen van de Dertigers ook 
de mooiste, leukste en lekkerste plaatsen van de Groene Gordel. 

Toerisme Vlaams-Brabant gaat dit mee promoten via een nati-
onale campagne en afgeleide producten ontwikkelen, zoals een 
Dertigers-fietszoektocht. 

“We hopen alvast op een stevige economische return ter on-
dersteuning van onze toeristische ondernemers die de laatste 
jaren zwaar onder druk staan”, gaat de gedeputeerde verder. 
“Vlaams-Brabant is de sportieve fietsprovincie bij uitstek en we 
zijn blij dat sportief fietsen de favoriete vriendenactiviteit is van 
de nieuwe Dertigers.”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. De 
nieuwe reeks verschijnt in het voorjaar van 2023 op Eén. (jh)

www.alfagomma.com

VOOR ONZE VESTIGING 
TE MERCHTEM ZIJN 
WIJ OP ZOEK NAAR:
JUNIOR BOEKHOUDER

Check de volledige vacature op 

Stuur een sollicitatiebrief met beknopte CV naar Wim Van Lens  (wim.vanlens@alfagomma.com).

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

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?
Als medewerker van de boekhoudafdeling zal u 
deel uitmaken van een leuk en dynamisch team. 
U spreekt Nederlands en kent de kneepjes van het vak.

TAKEN
Inboeken facturen en allerhande boekhoudkundige 
activiteiten.
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Jubilarissen gehuldigd in raadszaal

Gemeentebestuur 
maakt belofte: 
volgende jaren 
geen 
belastingverhoging
OPWIJK -  Het gemeentebestuur 
van Opwijk herschikte het meerja-
renplan 2020-2025 om het hoofd te 
bieden aan de impact van de stijgende 
energieprijzen en de indexering van lo-
nen. De gemeente maakt zich echter 
geen zorgen. “Als gemeente zijn we fi-
nancieel gezond.”  Dit is de voornaam-
ste boodschap aan de burger: “We 
verhogen de personenbelasting niet 
voor de resterende twee jaren van de 
legislatuur en we gaan geen bijkomen-
de leningen aan”. Dat kondigde burge-
meester Inez De Coninck (N-VA) aan. 
“We houden 804.000 euro achter de 
hand voor als de economie zou gaan 
slabakken. Sommige geplande investe-
ringsprojecten hebben we aangepast 
inzake timing. Het budget van de trage 
wegen daarentegen hebben we opge-
trokken. We gaan ook meer geld be-
steden aan het her aanleggen van de 
Singel. De toewijzing van dit werk is 
gepland voor oktober 2023”, besluit de 
burgemeester. (EG)

BUGGENHOUT - Het Buggenhoutse gemeen-
tebestuur ontving inwoners met een serieus aan-
tal huwelijksjaren achter de rug in de raadszaal van 
het gemeentehuis. Het echtpaar Van Steen-De Tae-
ye gaf elkaar zeventig jaar geleden het jawoord en 
mocht een platina jubileum vieren. Twee koppels, 
Turneer-Verriest en De Boeck-De Block, zijn zestig 
jaar samen, goed voor een diamanten jubileum. Vier 
echtparen, Pauwels-Meert, Van Mulders-Smet, Rot-
tiers-Van Riet en Moortgat-Leunis, hebben er elk sa-
men vijftig jaar opzitten, goed voor goud. (VRP)

FOTO VRP
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’t Sprinkhaantje gaat voor 
kleurrijk optreden in De Pit

Extra klascontainer maakt 
modernere leertechnieken 
mogelijk

BUGGENHOUT - De gemeentelijke basisschool ’t Sprink-
haantje in Buggenhout deed op de eerste schooldag haar jaarthe-
ma ‘Ik geloof in kleur’ alle eer aan. “Vanuit dit thema organiseren 
we al onze schoolfeesten en mikken daarbij op diversiteit”, zegt 
directeur Koen Robberechts. “In de loop van mei zullen we in De 
Pit een passende apotheose organiseren.” (VRP)

FOTO VRP

MERCHTEM  - In de gemeentelijke basisschool De Plataan 
heeft het gemeentebestuur een extra containerklas geplaatst. 
“Door de instroom van heel wat leerlingen die thuis geen Neder-
lands spreken, werd het eerste leerjaar opgesplitst in drie kleine 
groepen”, legt schepen van Basisonderwijs Julie Asselman (LVB, 
Open VLD) uit. “Zo krijgen ze allen de best mogelijke start in 
het leerjaarparcours van schrijven, lezen en rekenen. Er waren 
lokalen tekort om deze modernere leertechnieken te kunnen toe 
te passen, daarom plaatsten we de extra klascontainer. In totaal 
zijn er in De Plataan 390 kleuters en kinderen ingeschreven dit 
schooljaar.” (jh)

FOTO INGEZ

Schepen van Onderwijs Julie Asselman bij de nieuwe extra container-

klas in GBS De Plataan.
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Oude pastorie krijgt ingrijpende renovatie om 
centrum attractiever te maken
BUGGENHOUT - De ex-pastorie, gemeentelijk en be-
schermd erfgoed in het centrum van de gemeente, krijgt een in-
grijpende restauratie. Op termijn, hopen velen, zal de pastorie, in-
gebed in een gordel van groen, het centrum van de bosgemeente 
een stuk attractiever maken. Zowel voor de eigen inwoners als de 
bezoekers die hun fiets- of wandeltocht wensen af te sluiten met 
een veelbelovend horecabezoek.

“Die ambitie zien we graag zo spoedig mogelijk gerealiseerd”, zegt 
verantwoordelijk schepen Geert Mannaert (CD&V, rechts op de 
foto). “De uitwerking van twee dossiers moet die ambitie realise-
ren: een ingreep die het gebouw verlost van vochtinsijpeling en 
een tweede die de stabiliteit op de eerste verdieping realiseert.”

Mannaert hoopt in het voorjaar 2023 die werken te laten starten. 
“Het uiteindelijke doel is de achterkant van het gebouw, voorzien 
van een ruim terras, te reserveren voor sociaal-culturele activi-
teiten en de horeca. ’s Namiddags genieten van een pannenkoek, 
onder een lover van groen, moet toch zalig zijn?” Mannaert beseft 
dat de plannen geld kosten. “De restauratie van het hoofdgebouw 
alleen al zowat 600.000 euro”, zegt hij. “Daarbovenop het koets-
huis aanpakken, zou amper verantwoord zijn. Zeker omdat in het 
hoofdgebouw zich nog de vernieuwing van de elektriciteitsleidin-
gen, de centrale verwarming en het sanitair opdringen.” 

Om al die redenen mikt Mannaert op het voorjaar 2024 om de 
ex-pastorie een nieuwe bestemming te verzekeren. Tijdens de 
voorbije Open Monumentendag kon het publiek alvast kennisma-
ken met de pastorie. Ook de heemkundige Kring Ter Palen leidde 
de geïnteresseerden rond.(VRP)

Schepen Geert Mannaert (CD&V, rechts op de foto) krijgt de steun 
van de lokale heemkring Ter Palen. 

FOTO VRP 
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Vastgoedkantoor We Invest strijkt neer in Meise

Op de Nieuwelaan 58 kan je vanaf nu terecht in een volledig 
vernieuwd vastgoedkantoor. Daar nemen Christine Adriaens, en 
op termijn ook haar zoon Quentin Bonnet, de leiding van een 
innovatief immokantoor onder de paraplu van We Invest. 

“Dankzij de innovatieve tools van We Invest maken we meer tijd 
vrij voor onze klanten. Zo kunnen we ze nog persoonlijker advise-
ren. Ons team bestaat nu uit vijf personen. Ik combineer in eerste 
instantie de functies van bestuurder en makelaar-expert. Dat geeft 
Quentin de tijd om organisch mee te groeien. Als moeder en zoon 
weten we wat we aan elkaar hebben en ook met onze twee ad-
ministratieve krachten werk ik al jaren samen. Daarnaast kunnen 
we steunen op de andere We Invest kantoren over heel België.”

Christine is geen onbekende in de regio Meise, ze had al 17 jaar 
haar eigen immokantoor in Meise. Bij We Invest Meise kan je te-
recht voor de verkoop, aankoop & verhuur van vastgoed in de 
gemeentes Meise, Wemmel, Merchtem, Asse, Opwijk en Affligem.  
Op korte termijn willen ze ook een extra makelaar aantrekken 
voor de regio’s Hamme, Brussegem en Asse-Zellik.

Om dit allemaal officieel te maken, organiseerde We Invest Meise 
deze donderdag 15 september een feestelijke openingsdrink! 
Onder de genodigden kon je onder meer burgemeester van Meise 
Gerda Van den Brande, verschillende andere ondernemers uit 
onze gemeente, klanten van Christine, alsook medewerkers van 
de verschillende We Invest kantoren in Vlaanderen zien.

FOTO’S INGEZ. 

“Zoals vele het al weten zijn we van oranje naar
blauw veranderd. Ons team blijft hetzelfde,
met een strikje erbij”
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Gemeente stelt twee deel-
wagens ter beschikking

Diamanten echtpaar in 
familiezaak Metamix

BUGGENHOUT - De bosgemeente stapt in een contract 
om de bevolking de kans te geven gebruik te maken van een 
elektrische deelauto. Er worden twee standplaatsen met laadpaal 
voorzien, bij GC De Pit en aan het Kamiel Van Belleplein. “Dit 
is belangrijk”, oordeelt schepen van Mobiliteit Geert Hermans 
(CD&V). “De impact van autodelen blijkt immers groter dan die 
van het elektrisch rijden.” Geïnteresseerden kunnen instappen via 
een mobiele app. De auto bij De Pit wordt ter beschikking ge-
steld van het gemeentepersoneel voor dienstverplaatsingen. Op 
28 september volgt een infosessie in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. (VRP)

FOTO VRP

MERCHTEM - Louis Mosmans (82) en Jeannine Luypaert (78) 
vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze zijn allebei gebo-
ren en getogen Merchtemnaren in de Oudstrijdersstraat, waar ze 
samen met hun drie zonen ook de familiezaak Metamix uitbaten. 
De zaak is gespecialiseerd in buitenschrijnwerk: alu- en pvc-pro-
fielen ramen en deuren, rolluiken en zonnewering. Ze hebben 
naast hun drie zonen ook vijf kleinkinderen en één achterklein-
kind. Hun zestigste huwelijksverjaardag vierden ze bij Traiteur Tania 
in Buggenhout met de hele familie. Er was een receptie met hap-
jes en drankjes waar iedereen enorm van genoot. (jh)

FOTO INGEZ
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Zwerfvuilopruimers in de bloemetjes gezet

MERCHTEM - Naar jaarlijkse gewoonte werden de zwerfvuilopruimers, scholen en 
jeugdverenigingen die deelnemen aan Operatie Proper gehuldigd tijdens een bedankings-
receptie. Ook enkele duurzame helden, die hun steentje bijdragen aan het behalen van de 
doelen van Merchtem inzake duurzaamheid en milieu, werden in de bloemetjes gezet. (jh)

“Trots op prijsbeest Melita”

FOTO INGEZ. 

MERCHTEM - Burgemeesters Maarten 
Mast (LVB) uit Merchtem, Koen Van Elsen 
(CD&V) uit Asse en Walter Vansteenkiste 
(LB Wemmel) mochten Katto Van den 
Eynde uit Brussegem proficiat wensen 
met haar rund Melita, de winnaar van de 
runderprijskampen. Melita kaapte zowel 
de eerste prijs bij de runderen weg op de 
jaarmarkt in Wemmel als op de jaarmarkt 
in Merchtem. (jh)

KORTNIEUWS UIT DE REGIO 
KRUISPUNT - Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf woensdag 14 sep-
tember op de Merchtemsesteenweg (N211) in Merchtem. Het kruispunt met de 
Linthoutstraat krijgt verkeerslichten en de fietspaden worden heraangelegd. De werken 
duren ongeveer vier weken.
NEOS - Op donderdag 20 oktober organiseert Neos Merchtem vanaf 13u30 zijn 
jaarlijkse Algemene Vergadering in zaal Vijverdal. Met een muzikale voordracht door Jos 
Meersmans en ook de voorstelling van het Neosjaarprogramma voor het werkjaar 22-23. 
Taart en koffie sluiten de jaarvergadering af. Ook niet-leden zijn welkom, maar schrijven 
liefst vooraf in. Alle info op www.neosvzwbe/merchtem. (jh)
HALLOWEEN – Gezinsbond Brussegem organiseert het jaarlijks Halloween eetfestijn 
op zaterdag 22 oktober vanaf 18u tot 22u en zondag 23 oktober vanaf 11u30 tot 15u. 
Er is kinderanimatie voor de kleintjes. Iedereen is van harte welkom in de Gemeentelijke 
Feestzaal in Brussegem. (jh)
ELEVEN SPORTS – Cafés en kantines die voetbalwedstrijden van de hoogste klasse 
uitzenden, betalen fors meer door een tariefverhoging van Eleven Sports, de televisierech-
tenhouder van onze competitie. De wedstrijden van de hoogste voetbalklasse worden 
uitgezonden door Eleven Sports. Om die te zien, betalen café-uitbaters, net zoals iedereen 
thuis, abonnementskosten. Maar voor Eleven Sports volstaat dat niet meer. Café- en kanti-
ne-uitbaters moeten vanaf dit seizoen maandelijks een extra som betalen, naar gelang de 
grootte van hun zaak. Het gros van de cafés valt onder de noemer 31 à 100m², dat komt 
op 100 euro per maand of 1200 euro per jaar bijkomende kosten. (jh)



29

Eindelijk weer buurtfeest voor 
bewoners van Buggenhoutse 
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3 november 2022

Vrijwilligers Noodcomité staan klaar 
om te helpen bij rampen

MERCHTEM - In de raadzaal van het gemeentehuis kwamen de 
vrijwilligers van het Noodcomité samen voor overleg. Het was twee 
jaar geleden dat dit gebeurde. Door corona konden ze immers niet 
samenkomen. De vrijwilligers helpen inwoners tijdens rampen in de 
gemeente. Zo zijn ze al verschillende keren tijdens overstromingen 
ingezet voor het vullen van zandzakjes en de verdeling ervan.  Ze hel-
pen bijvoorbeeld ook mensen die hun stoep niet sneeuwvrij kunnen 
maken omdat ze slecht te been zijn. Aanleiding voor de oprichting 
van het Noodcomité door toenmalig burgemeester Eddie De Block 
waren de grote overstromingen tijdens de overgang van oud naar 
nieuw in 2002-2003. Toen kwamen meer dan honderd woningen in 
Merchtem-centrum blank te staan. De gemeente wil het Noodcomité 
uitbreiden en opnieuw inzetten indien nodig. Merchtem roept daar-
om vrijwilligers op om zich te melden. (jh)

BUGGENHOUT - Al enkele jaren 
werken de bewoners van de Diepmeer-
straat via twee gezellige samenkomsten 
aan hun samenhorigheid. Corona gooide 
roet in het eten, maar nu schoven bijna 
tachtig bewoners hun benen onder de 
feesttafel. “Onze buurtfeesten zijn uitge-
groeid tot een traditie”, zegt Ward Vran-
ken, een van de initiatiefnemers. “We kij-
ken nu al uit naar de nieuwjaarsreceptie.” 
(VRP)

FOTO INGEZ.

FOTO VRP
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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 

WINKELBEDIENDE – Dringend ge-
zocht voor slagerij, kan direct beginnen, trai-
teur De Valck Wolvertem tel. 02 269 13 05 

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

POETSVROUW – zoekt werk gsm 0497 
149 347 

BIJVERDIENSTE – Gepensioneerde 
man, zg tweetalig, prive vervoer,horeca, win-
kel, alles bespreekbaar, avond en weekend 
tel. 0475 921 877 

TE KOOP ALLERLEI  

JUKE BOX – Rock Ola 464, prijs overeen 
te komen tel. 0477 291 884 

BARBIEHUISJE – Zo goed als nieuw en 
fietskar voor twee kindjes tel. 0486 524 450 

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

DAKKOFFER – te koop Thule, zwart, L = 
2,10 m, Breedte : 75 cm, H = 35 cm, slechts 
één keer gebruikt, netto = 15 kg, laden = 50 
kg, tel. 0477 259 619 

VASTGOED TE HUUR  

BUGGENHOUT – Lijneveldstraat 7, 90 
m2, gelijkvlrs appt, 2 slpk, inger kkn, living, 
berging, kelder, auto-fiets pl, vrij 10 okt, prijs 
695 euro, terras tel. 0497 51 89 02 

VASTGOED TE KOOP  

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

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

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

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

BELGISCHE POSTZEGELS – Ik koop 
Belgische postzegels tel. 0477 68 70 43 kom 
maar op thuis. 

HOBBY – GEZOCHT Voor uitoefe-
ning van hobby: oude bromfietsen, moto’s, 
koersfietsen, u mag alles aanbieden, staat 
onbelangrijk gsm. 0486 998 400

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

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

MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470 564 
165 

RELATIE – ik zoek vr 60 jr en ouder, re-
latie samenwonen, open minded, woon zeer 
rustig, discreet, hou van B&B ben 80 + knuf-
fel tel. 0478 829 839 

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 

ALLEENSTAANDE MAN – 85 jr, rkt, 
drnkt niet, zkt vr voor relatie vriendschap, 
goed gesprek, ben welst, auto eigendom inw 
kan plus testament tel. 052 371 697
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