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Buggenhout: Protest ouders zorgt voor uitstel 
sluiting kleuterschool Briel
BUGGENHOUT - Eind maart van dit jaar raakte bekend dat 
de vzw Katholiek Onderwijs Buggenhout, besloten had de Mon-
tessori-vestiging van de lokale kleuterschool in Kuitelgem (Briel) 
eind juni van dit jaar te sluiten. Een actie van de ouders haalde het 
schoolbestuur overstag dat besluit een jaar uit te stellen.

De leefbaarheid van de kleuterschool in de wijk Briel vormde, 
ondanks de enthousiaste inzet van het personeel, de directe be-
trokkenheid van de ouders en een rustige leefomgeving, al jaren 
een probleem. Er was het voorbije decennium dan ook al vaker 
sprake van een risico op sluiting wegens een tekort aan leerlingen. 
Een van de ingrepen om dat scenario te voorkomen, bestond erin 
het schooltje uit te bouwen als Montessorischool, met nadruk 
op zelfstandig werken en het samenzitten van leeftijdsgroepen in 
eenzelfde leefgemeenschap. Die omschakeling werd, onder impuls 
van directeur Natalie Gabriëls, ingezet begin 2020. 

Eind maart kwam de sluiting eind juni als een donderslag bij hel-
dere hemel. “We bleven echter niet bij de pakken zitten”, zegt 
ouder en initiatiefnemer Ward Vranken. “1.117 handtekeningen 
op de digitale petitie en vele schriftelijke en mondelinge steunbe-
tuigingen, bewezen het grote draagvlak voor het behoud.” Tijdens 
een door de ouders gevraagd overleg maakte het schoolbestuur 
bekend dat de sluiting uitgesteld werd tot september 2023.

FOTO VRP 

 “Een goeie zaak”, zegt ouder Bram Verdyck. “Dat we de tijd kre-
gen het schoolbestuur te informeren wat Montessori Briel bete-
kent voor alle kinderen, ouders en de gemeenschap, opent per-
spectieven.” Het bestuur van zijn kant liet horen dat het voor een 
belangrijke financiële uitdaging staat om de infrastructuur van vier 
scholen voor de toekomst te verzekeren. We hebben nu meer 
tijd om op zoek te gaan naar eventuele alternatieven”, wil Vranken 
nog kwijt. “We kregen meer ademruimte. Stiekem hopen we dat 
we volgend jaar te horen krijgen dat er van een sluiting geen spra-
ke is. Inschrijven in de Briel-school, kan nog altijd. Er is nog ruimte 
zat. Misschien duikt zelfs een overnemer op.” (jh)
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Driemaal goud 
voor Affligembier
OPWIJK - Op de European Beer Chal-
lenge in Londen heeft Affligem driemaal 
goud behaald. Eind augustus stopt Al-
ken-Maes met het brouwen van het ab-
dijbier en het pils-bier Hapkin in Opwijk. 
Affligem Blond behaalde goud in de cate-
gorie Abbey Style Blond, Affligem Blond 
0.0% in de categorie Alcohol Free Beer 
en Affligem Tripel in de categorie Tripel. 
Daarnaast kaapte de Mort Subite Kriek 
Lambic dubbel goud weg. En het pas in 
februari gelanceerde Christal XTRA was 
meteen goed voor goud in de categorie 
Bohemian Pilsner. Daarnaast was er ook 
zilver voor Maes in de categorie Interna-
tional Pilsner en voor Hapkin in de ca-
tegorie Belgian Blonde Ale. De European 
Beer Challenge wordt jaarlijks in Londen 
gehouden en is een van de meest toon-
aangevende internationale bierwedstrij-
den. Bier van overal ter wereld wordt 
door biersommeliers blind geproefd om 
vervolgens per stijl de laureaten aan te 
duiden. Alken-Maes kondigde begin dit 
jaar aan de brouwerij Affligem in Opwijk 
te zullen sluiten. Het brouwen van het 
abdijbier en Hapkin zou van dan af in de 
brouwerij van Alken geschieden. Momen-
teel zitten Alken-Maes, het gemeentebe-
stuur en kandidaat-overnemers rond de 
tafel om van gedachten te wisselen over 
de nieuwe invulling van de site. (EG)
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Passie voor levende wetenschappen in Tuinbouwschool 
PEIZEGEM - Dat in de tuinbouwschool groenten worden ge-
kweekt en gezaaid op substraat of in volle grond is door iedereen 
geweten. Minder bekend is dat de leerlingen biotechnologie onder-
zoek doen naar de groei van deze planten. Zo bestuderen ze wat 
de gevolgen zijn als je het DNA van de plant aanpast of welke hor-
monen noodzakelijk zijn om een goede groei en wortelvorming te 
faciliteren. De leerlingen van het zesde bezochten, in functie van het 
vak biotechnologie, de Universiteit van Gent. Ze kweekten planten 
op een voedingsbodem met verschillende hormonen. Deze weef-
selkweek is een steriele en alternatieve vermeerderingsmethode 
voor planten. Delen van bladeren, cellen en soms wortels worden 
gebruikt om nieuwe planten te creëren. Het voordeel van klonen, 
is dat je via deze weg snel planten kan vermeerderen en je een 
homogene en ziektevrije populatie creëert. Alle info over de tuin-
bouwschool: www.tuinbouwschool.be (jh)

FOTO’s INGEZ.



6

Gevaarlijk kruispunt N211 aan Linthoutstraat krijgt 
verkeerslichten: “Veilig oversteken is hier praktisch on-
mogelijk”
BRUSSEGEM - Het gevaarlijk kruispunt van de Wolvertemse-
steenweg (N211) aan de Linthoutstraat krijgt dit najaar verkeers-
lichten. “Eindelijk een veilige oplossing voor dit zwart punt”, zeg-
gen schepen van Openbare Werken Steven Elpers (LVB, Open 
VLD) en burgemeester Maarten Mast (LVB).

“Hier gebeuren vaak (zware) ongevallen”, vertelt schepen van 
Openbare Werken Steven Elpers. “Het probleem is dat auto-
mobilisten en zwakke weggebruikers die vanuit Meuzegem of 
Linthout de Wolvertemsesteenweg willen oversteken of oprijden, 
daar tijdens de spits amper of niet in slagen door het drukke ver-
keer. We vragen al jaren aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV), dat hier wegbeheerder is, om aan die situatie iets te doen. 
Dit najaar starten er werken aan de N211 door AWV. Wij hebben 
dat aangegrepen om de vraag opnieuw te stellen. De werf zal 
lopen tussen de twee kruispunten van de N211 aan de Dries tot 
hier aan de Linthoutstraat, waar het kruispunt dus verkeerslichten 
krijgt. Het is de Vlaamse overheid die de werken zal financieren, 
evenals het plaatsen van de verkeerslichten.”

De gemeenteraad keurde inmiddels het aanvullend verkeersre-
glement goed voor het plaatsen van verkeerslichten. “Inmiddels 
heeft ook de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken dit goedgekeurd. 

Nu staat er niks de verkeerslichten nog in de weg”, zegt de sche-
pen. “Tegelijk wordt ook het fietspad aan het gevaarlijke kruis-
punt aangepakt”, vult burgemeester Maarten Mast (LVB) aan. “Het 
fietspad wordt zo heraangelegd dat het wat verder van het kruis-
punt komt te liggen en er komen veiligere oversteken. Aanvanke-
lijk had de gemeente gevraagd om hier een rotonde te plaatsen, 
want dat zou ook snelheidsremmend werken buiten de spits als 
er weinig verkeer is, maar dat bleek niet mogelijk. Bussen van De 
Lijn zouden die rotonde niet kunnen nemen, vandaar dat geop-
teerd is voor verkeerslichten.” (jh)

Schepen Steven Elpers en burgemeester Maarten Mast aan het ge-
vaarlijke kruispunt in Linthout/Brussegem. jhw
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Fiets- en voetgangerstunnel vervangt spooroverweg
BUGGENHOUT - Spoorwegmaatschappij Infrabel heeft, met 
ingehouden adem, een betonnen fietstunnel geschoven onder 
de spoorwegovergang Koudehaard, tussen de Hauwerstraat en 
Hooilaart in Buggenhout. De klus kon rekenen op ruime publieke 
belangstelling. Infrabel sluit de bovengrondse spoorwegovergang 
Koudehaard. Auto’s moeten voortaan omrijden, voor fietsers 
en voetgangers wordt een tunnel onder de spoorlijn gebouwd.  
“Geen sinecure, die installatie”, zei Buggenhouts schepen van 
Openbare Werken Geert Hermans. “Het betonnen gevaarte, 34 
meter lang, weegt niet minder dan zevenhonderd ton. Centimeter 
na centimeter wordt het gevaarte onder de sporen geschoven. 
De komende weken worden de hellingen aan de in- en uitgang 
van de tunnel afgewerkt en volgen rioleringswerken en werk-
zaamheden voor de aanleg van nutsleidingen. Voor de ingreep 
wordt Hooilaart tijdelijk doodlopend, maar de weg blijft bereik-

baar via Weiveld. Herdersveld wordt ook tijdelijk doodlopend. 
“We vragen de bewoners om begrip”, zei Hermans. “Het eind 
van de werken is gepland eind dit jaar. Na de werken wordt de 
verbinding Hooilaart-Herdersveld opnieuw mogelijk.” (VRP)

Donderdagmarkt promoot korte keten
BUGGENHOUT -  Enkele marktbezoekers, laureaten van de 
actie Maand van de markt mochten op de donderdagmarkt hun 
prijs afhalen. Ter promotie van de Week van de korte Keten stelde 
het gemeentebestuur (H)eerlijk lokaal voor, de brochure die 45 
lokale producenten uit Buggenhout, Lebbeke en Dendermonde 
voorstelt in woord en beeld. (VRP)
 

FOTO VRP

FOTO EG 
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Mensen wachten veel langer om naar woon-zorgcentrum te gaan
MERCHTEM - Dat mensen langer wachten om naar een 
woon-zorgcentrum te gaan, is een algemene trend die ook in 
Merchtem hard voelbaar is. Gemeenteraadslid Joris Verspecht 
(Pro Merchtem) vroeg op de gemeenteraad of er sprake is van 
Covid in het woon-zorgcentrum Ter Stelten. “Ik krijg heel veel 
meldingen van overlijdens. Is hier een verklaring voor? Is het door 
corona?”, vroeg het raadslid. “Het heeft niks met corona te ma-
ken”, antwoordde burgemeester Maarten Mast (LVB). “Mensen 
wachten gewoon veel langer voor ze naar een woon-zorgcen-
trum gaan. Ze blijven zo lang mogelijk kiezen voor thuiszorg en als 
het echt niet meer gaat, dan kiezen ze voor een woon-zorgcen-
trum. Die trend is de laatste tien jaar echt duidelijk zichtbaar.” “Er 
is geen oversterfte in onze gemeente”, vult schepen van Welzijn 
Julie Asselman (LVB, Open VLD) aan. “We merken wel de trend 

dat mensen heel lang wachten om naar een wzc te gaan. Daar-
door kort ook de periode in dat ze er nog verblijven. Vroeger 
was verbleven bewoners gemiddeld twee jaar in het wzc voor 
ze overleden, nu zitten we aan dertien maanden gemiddeld. Dat 
mensen kiezen om langer thuis te blijven, heeft ook wat met de 
coronamaatregelen te maken. Zo werd bezoek tijdens corona in 
wzc ingeperkt. Mensen hebben schrik dat ze in een wzc zonder 
naasten rond zich komen te zitten op het einde van hun  leven. 
Daarom wachter ze en kiezen ze voor thuiszorg. Bij ons viel het 
aantal overlijdens omwille van covid nog mee in vergelijking met 
andere gemeenten. Sommige rustoorden hebben tijdens de eer-
ste coronagolf tot zestig procent van hun bewoners verloren.”  
(jh)

Garageverkoop steunt lokale initiatieven
BUGGENHOUT - Al voor de zevende keer organiseerden 
CD&V en ACV, Pasar, KWB en Femma, een garageverkoop in 
de bosgemeente. 286 deelnemers boden hun (overtollige) spul-
len aan via een open garage. “286 deelnemers bewezen het nut 
van het initiatief ”, zegt Armand De Raedt. “Afgedankte maar nog 
bruikbare spullen kregen een nieuwe bestemming en beperken 
de hoogte van de gemeentelijke afvalberg. Het inschrijvingsgeld 
van de deelnemers schonken we bovendien aan vier lokale doe-
len. MFC Capelderij uit Opdorp, vzw Avalon uit Opstal en het 

Dagcentrum Eindelijk en Blijdorp Buggenhout kregen elk een 
cheque van 500 euro.” (VRP)

FOTO VRP
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Lotgenoten ondersteunen Kaat tijdens uitdaging 
om opnieuw te stappen
Kaat die al vier jaar revalideert van hersenbloeding,  stapt drie kilometer 
op pure wilskracht 
PEIZEGEM / BUGGENHOUT - Dag op dag vier 
jaar nadat ze een hersenbloeding kreeg, heeft Kaat Van 
de Velde (32) zaterdag met Peizegem-kermis drie kilome-
ter gestapt. Ze werd gesteund door heel wat lotgenoten, 
MS-patiënten, sympathisanten en haar kinesisten Gunter 
en Martine.

Tot vier jaar geleden was Kaat een succesvolle kinesiste 
die werkte in de praktijk van Gunter (55) en Martine (55) 
Boon-Devis in Peizegem. Maar op 7 mei 2018 sloeg het 
noodlot toe: Kaat kreeg een hersenbloeding, raakte in 
coma en beviel in comateuze toestand voortijdig van haar 
dochtertje Janelle (4) na een zwangerschap van zes maan-
den en vier dagen. Janelle stelt het goed, Kaat wachtte een 
zeer lange revalidatie.  “Ze kon niet meer praten, slikken, 
lezen, zitten, stappen,... kortom de basisbehoeftes van het 
leven”, zegt zegt Viviane Van der Donckt (58), de moeder 
van Kaat. “Er volgde twee jaar revalidatie in Inkendaal. De 
warme omkadering van patiënten, vriendinnen, collega’s 
hebben Kaat erdoor gehaald. Kaat verhuisde inmiddels 
naar een appartement in Buggenhout onder begeleid wo-
nen.”

Kinesisten Gunter en Martine bleven haar al die tijd steu-
nen en Kaat ging met Gunter twee jaar geleden een gewel-
dige uitdaging aan. “Met Peizegem-kermis wil ik stappen”, 
sprak ze met Gunter af. “Vandaag is het moment daar”, 
vertelt kinesist Gunter, die Kaat een arm gaf ter onder-
steuning tijdens de wandeling. “Ze heeft een ongelofelijk 
doorzettingsvermogen. Zoveel wilskracht. Ze heeft uitda-
gingen en doelen nodig. Het helpt haar om door te gaan.”

Rustpauze
“Vroegere patiënten van Kaat, sympathisanten en MS-patiënten stapten 
allemaal mee”, vult Viviane aan. “Het was een heel mooie wandeling. 
We hadden een rustpauze halfweg ingelast, dat was wel nodig. Kaat 
stapte samen met haar zoontje Toon (6) en kinesist Gunter mee. Ze 
hield woord en stapte de drie kilometer volledig uit. Wat een fantastisch 
gevoel was dat, met de hele groep lotgenoten en collega’s van Kaat die 
mekaar steunden. We zijn ontzettend trots op haar.” De volgende uitda-
ging staat al met stip genoteerd in de agenda van Kaat: ze is ingeschreven 
bij U-Turn voor een reis naar Tenerife om de Teide te beklimmen voor 
het programma Over Winnaars met Koen Wauters. (jh)

Kaat gesteund door zoontje Toon en kinesiste Gunter met in hun zog lotge-
noten en sympathisanten die meestapten.

FOTO JH

Bijenhotel bij Opdorpse 
Orangerie bekroond
OPDORP - De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) organiseert jaarlijks een 
wedstrijd om het belang van interessante groenprojecten in de verf te zetten. De gemeen-
te Buggenhout schreef zich in met het bijenhotel dat deel uitmaakt van de vlinder- en 
bijenvriendelijke tuin bij de Orangerie in Opdorp. “We werden meteen bekroond met een 
bijtje”, zegt schepen van Milieu Geert Hermans. “Volgend jaar gaan we voor een tweede.” 
(VRP)
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MERCHTEM - De toegangsweg naar het UZ Brussel via de 
Dikke-Beuklaan valt niet langer onder de Brusselse lage-emissie-
zone (LEZ) en daar zijn patiënten uit de Rand die het ziekenhuis 
met een oude wagen bezoeken blij om. Alleen hebben velen hun 
oude dieselwagen inmiddels vervangen. Eén van hen is Paul Van 
Den Eynde.
Voormalig schepen Paul Van Den Eynde (79) uit Merchtem stelde 
zich in 2018 niet meer verkiesbaar. “Ik gaf de fakkel door aan de 
jongere generatie”, zegt hij. “Maar ik wilde niet stil zitten. Omdat 
vele Merchtemnaren op mij stemden en ik zo schepen ben ge-
worden, wilde ik iets terugdoen. Zo ben ik in 2019 begonnen 
met vrijwilligerswerk bij de mindermobielencentrale (MMC) van 
Merchtem. Ik vervoer Merchtemnaren naar de ziekenhuizen in 
Asse, Dendermonde, Aalst, het UZ Jette, enzomeer.”

Maar even zag het ernaar uit dat Van Den Eynde zijn vrijwilli-
gerswerk moest stopzetten. “Er werd een LEZ aan het UZ Jette 
ingevoerd en ik mocht er niet meer door”, vertelt hij. “Ik ken vele 
mensen uit Merchtem die daarom besloten om niet langer naar 
het UZ te rijden, maar te kiezen voor een ander ziekenhuis. Maar 
ik besloot om een nieuwe wagen te kopen. Opnieuw een Volvo 
voor 35.000 euro.” Maar nu blijkt dus dat hij zijn auto helemaal 
niet had moeten vervangen. De toegangsweg naar het UZ Jette 
valt immers sinds één maand niet meer onder de LEZ. “Ik had 
met mijn oude Volvo nog heel mijn leven kunnen rijden”, zucht 
Paul. “Het is sneu dat ik hem heb weggedaan en zo’n grote inves-
tering heb gedaan. Zo’n LEZ-zone, dat is toch écht wel pesten op 
de wegen. Zeker als je daardoor niet meer naar het ziekenhuis 
kan rijden. Maar dat is nu dus opgelost en daar ben ik wel blij om. 
Mensen moeten als ze naar het UZ willen rijden met een oudere 
wagen, wel via dezelfde weg heen en weer rijden, dus geen lus 
richting Brussel maken.”

Zijn investering zal Paul niet terugverdienen. “De mindermobie-
lencentrale is echt vrijwilligerswerk”, gaat hij verder. “Ik krijg 0,37 
euro per kilometer en een kleine vergoeding voor het wachten in 
het ziekenhuis. Rijk word je er niet van, maar ik wil zo vooral iets 
terugdoen voor de Merchtemnaren. Bij deze zou ik ook een war-
me oproep willen doen: momenteel zijn er veel meer vragen bij 
de MMC dan de vrijwilligers aankunnen. Er zijn echt meer mensen 
nodig die willen meehelpen.” (jh)

Pol (79) kocht nieuwe wagen om naar UZ te rijden, 
maar nu blijkt die investering overbodig
Toegangsweg UZ Jette valt buiten LEZ-zone

Paul Van Den Eynde kocht een nieuwe auto om patiënten naar het UZ 
Jette te kunnen voeren. Nu blijkt dat de toegangsweg naar het UZ Jette 
sinds kort buiten de LEZ zone valt.

FOTO JH 

Ronnie Robot tuk op afgeschreven kinderkledij
BUGGENHOUT - Robbie Robot maakt het op initiatief van 
de schoolraad, voortaan makkelijk kinderkledij te doneren aan 
gemeenteschool ’t Sprinkhaantje. Aan de schoolpoort, ter hoogte 
van de Platteput en aan het Huis van het Kind, staat Robbie vanaf 
acht tot zestien uur klaar om te ontvangen. “De ingezamelde kle-
dij”, zegt directeur Koen Robberechts, “wordt nadien, via het Huis 
van het Kind, vier keer per jaar, aangeboden in een weggeefwinkel. 
De kringloopgedachte staat centraal in het project. Wij geloven 
er sterk in.  Elk jong gezin kijkt immers aan tegen een te klein 
geworden overschot aan kinderkledij. Ronnie Robot weet er weg 
mee.” (VRP)

FOTO VRP



15



16

Saxofonist van Will Tura Johnny Sax overleden
OPWIJK / BUGGENHOUT - André Heyvaerts alias Johnny 
Sax is in de ochtend van 24 mei thuis in Opwijk plots overleden. 
Hij werd 85 jaar. De Opwijkenaar speelde 59 jaar in het orkest 
van Will Tura. “Alle familiefeesten heb ik gemist, behalve het huwe-
lijksfeest van mijn dochter”, zei hij ons tijdens een interview dat 
we met hem hadden in augustus 2011. We bezochten hem ook 
nog in 2015. “Toen zei hij: “Stoppen is zoveel als doodgaan.”

Johnny Sax woonde al zo’n 17 jaar in de wijk Leen ten Eeken in  
Opwijk. 
Hij is geboren in Baasrode, maar woonde voordien veertig jaar 
lang aan de Mandekensstraat in Buggenhout. Sax begeleidde Will 
Tura 59 jaar lang bij zijn optredens. “Op het ogenblik van het 
hoogtepunt van Wills carrière traden we 250 dagen per jaar op. 
Ooit speelden we zelfs tachtig dagen na elkaar”, vertelde hij. “Elk 
jaar speelden we voor de militairen in Duitsland. 
We trokken toen van de ene kazerne naar de andere. We werden 
telkens zeer enthousiast onthaald. We speelden veel en sliepen 
weinig. Zo stonden we ooit in het voorprogramma van Trini Lo-
pez in Rotterdam. 
Op de terugweg viel ik in sliep achter het stuur en reed ik tegen 
een boom. Met als gevolg dat ik drie weken niet heb kunnen spe-
len.’Naderhand is Will minder beginnen optreden. 
Maar we stonden toch nog 55 keer per jaar op het podium. 
Will koos er de beste locaties uit.” 

FOTO EG

Zeemacht
Johnny Sax speelde in de Muziekkapel bij de Zeemacht. Hij liet zijn 
vaste baan staan voor Will Tura.  “Ik heb het mij nooit beklaagd. 
Van de originele groep zijn wij de enige twee die overbleven. Ik 
zag wat personeelswissels passeren. Toen zijn broer Staf overleed 
dacht Will aan stoppen, maar iedereen van ons heeft hem kunnen 
overhalen om verder te doen. Heel moeilijk was dat evenwel niet, 
want Will kon niet zonder zijn muziek en optredens.’

Will Tura trad ook één keer op op pOpwijk. “Dat was een beetje 
een thuismatch”, zei Sax toen. “Een beetje, want een sociaal leven 
heb ik niet in Opwijk. Men heeft mij proberen te overhalen om 
bij de plaatselijke harmonie te spelen, maar daar heb ik voor be-
dankt. Ik had het zo immers al druk genoeg. Ik heb in mijn leven 
alle mogelijke familiefeesten gemist, behalve het huwelijk van mijn 
dochter. Weet je dat hij de enige Vlaamse artiest is die na een op-
treden zoveel tijd besteedt aan zijn fans’, klonk het bewonderend 
voor zijn baas. “Die meetings duurden zo’n uur tot anderhalf uur. 
Wij zijn al lang thuis als hij nog bij zijn fans is.”

André Heyvaerts stamt uit een muzikale familie. “Mijn vader was 
een fantastische muzikant. Hij speelde klarinet’, glunderde hij. ’Mijn 
zus was veertig jaar lang sopraan bij het toenmalig BRT-koor en 
mijn kleinzoon Jonas, die ook als saxofonist begon, speelde in de 
plaatselijke groep Kroeg Control. Will Tura is de peter van mijn 
dochter Ann. Privé waren we vroeger closer. Dat ligt niet aan 
ons. Het zijn andere tijden. Het is allemaal drukker, jachtiger en 
vluchtiger geworden.” Toen Will Tura 75 werd kondigde hij aan 
minder te gaan optreden. Mijn vrouw Odette wilde dat ik van 
de gelegenheid gebruik zou maken om er punt achter te zetten, 
maar stoppen is zoveel als doodgaan. Ik ben nog een eindje door-
gegaan.” (EG)
 

André Heyvaerts alias Johnny Sax is overleden.
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André Heyvaerts alias Johnny Sax is overleden.

Laatste reispas van August De Boeck geschonken aan 
ADB museum
MERCHTEM - Er is opnieuw een uniek document opgedoken 
van de Merchtemse componist August De Boeck (1865-1937). 
Jeanne Mangelschots (86), wiens ouders heel goed bevriend wa-
ren met De Boeck, vond zijn laatste reispas. Ze schenkt het aan 
het August De Boeckmuseum in Merchtem.

“Meer dan tien jaar geleden kwam madame Savoir, die bij mij een 
cliënt was, langs om een reispas van August De Boeck te schen-
ken”, zegt Jeanne, die nog altijd medische pedicure is in de Stoof-
straat. “Ze gaf mij die reispas en ook een foto aan zijn doodsbed. 
Je moet weten dat August De Boeck heel goed bevriend was 
met mijn ouders August Mangelschots en Leontine Van Hamme. 
Ze trokken samen op. Hij was een echte harmonieman. Toen ik 
hier wat opruimde, ontdekte ik in een doos na meer dan tien 
jaar opnieuw die reispas. Het is een uniek stuk. Ik geef het aan de 
gemeente voor het August De Boeckmuseum is, de reispas moet 
in Merchtem blijven voor het nageslacht. Hij was voor Merch-
tem ontzettend belangrijk. Toen August De Boeck overleed, werd 
zijn woning verkocht en hebben tal van Merchtemnaren ook nog 
souvenirs van hem gekocht. Onze papa kocht zijn pijpenrek en 
de pijp waarmee hij gestorven is in zijn hof. Ik heb hier ook nog 
de bibliotheekkast staan van August De Boeck. Ik heb aan mijn fa-
milie gezegd, dat als ik er niet meer ben, die ook aan het museum 

in Merchtem moet worden geschonken. Maar nu nog niet hé.” 
“De reispas was zijn laatste, hij maakte een vakantiereis in 1933 
naar Boedapest, Praag en Wenen”, licht Schepen van Cultuur Da-
vid De Valck (Open VLD) toe. “Het is met zekerheid met een 
heel groot hart geschonken, de band tussen de familie Mangel-
schots en August De Boeck staat ook beschreven in naslagwerk 
van August De Boeck. Ik hoop dat we nog zo’n pareltjes zullen 
krijgen voor het museum.” (jh)

Alle info en data waar en wanneer werken van August De Boeck 
worden gespeeld, kan je vinden op  www.augustdeboeck.be

FOTO JH

Jeanne Mangelschots (hier met de pijp waarmee August De Boeck in 
zijn tuin stierf), schenkt de reispas aan de gemeente. Schepen David 
De Valck nam die in ontvangst.
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Ontsluiting van nieuwe woonzone op site van oude 
lompenfabriek blijft problematisch
OPWIJK - Het gemeente-
bestuur van Opwijk heeft het 
voorstel van het tracé, de plan-
ning en de kostprijsraming voor 
het groepswoningbouwproject 
langs de Fabriekstraat gewei-
gerd. “Wegens een probleem 
van de ontsluiting van het ge-
bied en een negatief advies van 
de NMBS”, legt burgemeester 
Inez De Coninck (N-VA) uit.

Projectontwikkelaars proberen al vijf 
jaar lang het vrijgekomen terrein van 
de lompenfabriek-Vanbreuze om te 
vormen tot een groepswoningbouw. 
Vanbreuze, dat gespecialiseerd is in het 
recycleren van vodden en textiel en 
sinds 1910 in Opwijk gevestigd was, is al 
enkele jaren geleden verhuisd naar het 
industrieterrein van Erembodegem. De 
nieuwe bestemming in de Fabriekstraat 
is woonzone. “Een projectontwikkelaar 
kreeg in het verleden een vergunning 
voor 167 woongelegenheden onder 
voorwaarden. De zone moest langs twee 
kanten ontsloten worden en er mogen 
geen parkeerplaatsen van de NMBS in-
gepalmd worden”, zegt de burgemees-
ter. “De gemeente voorzag naast een te 
smalle ontsluiting via de Fabriekstraat 
een extra ontsluiting rechts van frituur 
De Ring naar de Ringlaan. Daartoe is al 
een woning aangekocht, die moet wor-
den afgebroken. Er werd evenwel lange 
tijd geen vooruitgang meer geboekt in 
het dossier, totdat een projectontwikke-
laar op de proppen kwam met een nieu-
we aanvraag.” “Het tracé van de nieuwe 
wegenis is een bevoegdheid van de ge-
meenteraad.  Ik zal daar een toelichting 
geven. Als gemeentebestuur stellen we 
een weigering voor, aangezien nog al-
tijd niet aan de voorwaarden is voldaan. 
Daarna komt het dossier terug op onze 
tafel om een beslissing te nemen over 
dit jongste voorstel.” (EG)

FOTO EG

Rechts van de Frituur De Ring zou er een ontsluiting van de Vanbreuze-site moeten komen.
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Leeshelden werken taalachterstand weg
OPWIJK - Een aantal kinderen uit het tweede en derde studie-
jaar kregen zaterdag een cape en een masker in de bibliotheek 
in Opwijk en werden zo officieel leesheld. Ze beëindigden met 
succes het traject dat voor hen werd uitgestippeld om beter te 
leren lezen.
In het project Leeshelden leren jonge kinderen die moeite heb-
ben met lezen, spelenderwijze om te gaan met Nederlandse tek-
sten. Ze komen elke zaterdagvoormiddag samen in de bibliotheek 
om boeken te lezen en te bespreken onder leiding van jonge, 
gemotiveerde vrijwilligers. Dit jaar vond Leeshelden plaats in een 
twintigtal Vlaams-Brabantse gemeenten, waaronder Opwijk. In 
Opwijk werkte de bib samen met zes scholen. “In totaal werden 
zo’n twintig kinderen bereikt”, zegt schepen Jan Couck (N-VA). 
“De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van 
het lezen”, benadrukt Gunther Coppens, gedeputeerde van het 
Vlaams karakter en onderwijs in de provincie. “Leeshelden is een 
goed initiatief dat inspeelt op het wegwerken van de 

taalachterstand bij kinderen.” Wekelijks komen kinderen bijeen 
om boeken te bespreken die voor hen werden geselecteerd. Ze 
lezen in groep, tekenen of maken er een knutselwerk over. Ze 
spelen met letters en woorden en leren op die manier het Ne-
derlands beter te begrijpen. (EG)

Geboortebos ingehuldigd 
BRUSSEGEM - Het geboortebos aan de Brusselsesteenweg vlakbij plantenbedrijf Egger-
mont kreeg een bord met de namen van alle kinderen die een boom naar zich genoemd 
hebben in het bos. Het gaat om 109 meisjes en 95 jongens, in totaal 204 kindjes uit Groot-Mer-
chtem geboren in 2020. (jh)

FOTO JH

FOTO EG

Deze kinderen zijn zo fier als een gieter, want ze zijn leeshelden geworden. 
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Marters viseren auto’s van buurtbe-
woners in Bollebeek

BOLLEBEEK - In de Koolterstraat in Bollebeek hebben één of meerdere marters 
heel wat schade toegebracht onder de motorkap van minstens vijf geparkeerde wagens. 
De buurtbewoners roepen op om voorzichtig te zijn en je motorkap regelmatig te 
openen en de motor op schade te checken.

Toen Johan Waegeman (65) uit de Koolterstraat in Bollebeek zijn platte batterij moest 
laten vervangen door de pechdienst VAB, merkte de technieker heel fijne haartjes onder 
de  motorkap van zijn Volkswagen aan. “Hij zei me dat een marter zich hier ’s nachts 
komt verstoppen onder de motorkap”, zegt Johan. “Ik had die haartjes eerst zelf niet 
opgemerkt, zo fijn zijn ze. Ik heb verder geen schade en zal mijn wagen binnen parkeren 
in de garage, daar kan de marter niet aan. Mijn auto stond toevallig drie dagen buiten en 
ik had prijs. Ik heb mijn buurvrouw Monique een seintje gegeven dat ze eens onder haar 
motorkap moest kijken, want je doet die natuurlijk niet alle dagen open.”

“Ook bij mij was er een marter op de motor komen slapen”, vertelt Monique Meers-
man (61). “Er is wel heel wat schade. Het diertje heeft gaten in de isolatie gebeten. We 
hebben geluk dat we het dankzij die technieker bij Johan per toeval hebben ontdekt en 
dat er nog geen olieleidingen van de remmen zijn stukgebeten, want zo zou je plots niet 
meer kunnen remmen, wat uiteraard gevaarlijk is.” Inmiddels blijkt dat er in de buurt in 
totaal minstens vijf wagens zijn waar een marter onder de motorkap heeft gezeten. Maar 
het kunnen er meer zijn, want mensen checken niet altijd hun motor. Wat gaat Monique 
nu doen? “Je mag een steenmarter alleen verjagen en dus niet bestrijden met gif, vangen 
of doden”, zegt Monique. “De steenmarter behoort tot de beschermde diersoorten.”

Wc-blokje
“Ik heb nu een apparaatje gekocht dat een speciaal signaal zendt, waardoor de mar-
ters worden weggejaagd. Het kost me wel 300 euro. Daarnaast heb ik een wc-blokje 
onder de motorkap gehangen, want van die geur zouden ze ook niet houden. Ik kocht 
in een speciaalzaak ook een antimarter-spuitbus. Ik hoop dat die nu wegblijft.”  Johan 
Waegeman doet wel een oproep aan de buurtbewoners. “Ik zou aan de mensen hier in 
de straat willen zeggen om regelmatig hun remmen te testen en de motorkap eens te 
openen om te zien of je geen schade hebt”, vertelt hij. “Ik zal ook de fijne haartjes die 
onder mijn motorkap zaten, laten onderzoeken om na te gaan over welke martersoort 
het gaat.” (jh)

FOTO JH 

Monique en Johan meten de schade van de marter onder de motorkap op.
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Oldtimerclub “De Retro Mobielen “ 
steelt de show in Peizegem

PEIZEGEM -  Ter gelegenheid van de jaarmarkt in Peizegem organiseerden De Retro Mobielen uit Opwijk op aanvraag van de 
gemeente Merchtem een statische tractor oldtimershow. Zestien oldtimertractoren zakten af naar de jaarmarkt. Voor de eerste maal 
was er een oude graanmolen van Belgische makelij in werking, deze molen werd aangedreven door een John Deere-Lanz tractor van 
1960. Door middel van een platte riem kon deze graanmolen aangedreven worden, waarna het graan werd vermalen. De werking van 
deze combinatie tractor en graanmolen trok heel wat kijklustigen aan. (jh)
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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, tel. 0476 381 080 

IJSSALON BRIXIUS – zoekt flexijob-
bers of studenten, week en weekend, geslo-
ten op maandag en dinsdag, zaal en keuken 
tel. 0475 416 884 

ONDERHOUD TUIN – Obberg Wem-
mel, ongeveer 4 uren per week tel. 0477 350 
318 of 0477 427 645 

BABY+VANDERSTRAETEN 
MERCHTEM - zoekt Flexijob klusjesman 
Student of flexijob voor woensdag, vrijdag, 
zaterdag en schoolvakanties. CV mailen naar 
info@babyplusvanderstraeten.be

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

VAKANTIEWONING 
TE HUUR 

REGIO MURCIA – App 2 slpk op Golf El 
Valle, voll inger keuken, inloopdouche, groot 
terras, wifi, 5 zwembaden, vanaf 75 euro/
nacht tel. 0475 255 863 

NIEUWPOORT BAD – dakapp, 2 gr 
terras, 2 slpk, gar, alle comf, gn huisd, 50 m 
van zee en winkels, tel. 0474 315 305

SPANJE CALPE – Prachtig appartement 
2/4 pers., Zeedijk, zonkant, groot terr, zee-
zicht, tv vl., wifi, vrij aug en wintermaanden 
tel. 0478 983 545  

VASTGOED TE HUUR 

MERCHTEM – Appartement, Burchtlaan, 
1e verdiep, inkomt, berging, 2 slpk, ruime 
living, open keuken, badkamer, wc, garage, 
prijs: 750 euro, tel. 0499 60 83 24 

VASTGOED TE KOOP 

SPANJE SALOU – mooi appartement 
aan zee, 2 slpk, mod keuken, living, 2 terras, 
garage, een koopje, 130.000 euro tel. 0475 
82 36 55 

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

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

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

ZOEKTOCHTEN GRIMBERGEN 
– Van 1 juli t/m 1 augustus, wandel-, fiets- 
en autozoektocht, www.zoektochten.auri-
ca-rally.be info: tel. 015 71 13 71 

INBOEDELS – Leegmaken en hulp bij 
verkoop van de inboedel. Alle info tel. 0477 
720 400 

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

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 

GARAGEVERKOOP - op zondag 
19/06/2022, Wolvertemsesteenweg in 1850 
Grimbergen , van 10u tot 16u, enkel bij mooi 
weer, kristal, koper, tin,salontafels, kasten, 
fietsen, huishoudgerei, bel voor meer info of 
foto’s, 0474 47 23 66

Aan alle 
vaders, 
een fijne 
Vaderdag!!!



23



24


