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Eerste gezellige
buurtbarbecue is
succes
FOTO INGEZ.

MERCHTEM - Het eerste buurtfeest in
de Pelgrimsweg in Merchtem was een succes
en lokte veertig buurtbewoners. De gemeente schonk een feestcheque van 250 euro als
ruggensteuntje aan de organisatie. “Het aantal
buurtfeesten was door corona teruggelopen
tot nul”, zegt schepen van Financiën David De
Valck (Open VLD, LVB). “Nu bijeenkomsten
weer mogelijk zijn, kunnen we opnieuw feestcheques uitschrijven en kunnen mensen mekaar ontmoeten in een losse sfeer. In de Pelgrimsweg organiseerden de buurtbewoners
een gezellige barbecue.” (jh)

Snelheid in heel wat straten
aangepast
MERCHTEM -- In Groot-Merchtem worden de snelheidsregimes in de verschillende straten aangepast. “Onder andere in Brussegem wordt het gedeelte Dorpsstraat tussen de Brusselsesteenweg aan Thielemans en het kruispunt met de Nieuwelaan opnieuw zone 50”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Na evaluatie
bleek een zone 30 er niet te werken. Als er snelheidscontroles waren, dan bleken
bestuurders vooral betrapt te worden die enkele kilometers te snel reden. We gaan
daar dus terug de zone 50 invoeren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld op de Steenweg
op Asse in Bollebeek. Daar was een zone 30. Maar die bleek op de hoofdbaan
niet te werken, dus dat wordt na evaluatie opnieuw zone 50. Wel worden daar de
zijstraten Koolterstraat en Kersgatstraat zone 30.” Ook andere zijstraten van hoofdbanen in Brussegem zijn of worden zone 30. Hetzelfde geldt in Merchtem-centrum,
ook in Peizegem zijn er wijzigingen. (jh)

Verkeersomleiding door werken
Hoge Jan
BUGGENHOUT / MERCHTEM – In augustus zijn werken begonnen aan
de Hoge Jan. Tot en met 28 april 2023 wordt het doorgaand verkeer van en naar
Buggenhout omgeleid via Merchtem. Het verkeer komende van Dries richting Buggenhout wordt omgeleid via Sint-Huybrechtstraat en de Nieuwbaan in Peizegem.
Het verkeer komende van Buggenhout (Hoge Jan) richting Dries wordt omgeleid
via Buggenhout (Kalkestraat en Kasteelstraat) richting Peizegem (Nieuwbaan en Sint
Huybrechtstraat). Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via Ten Houte en
Kemmeken, Opwijk en Buggenhout. (jh)
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Ouden Briel kampt met toenemende knijtenplaag
BUGGENHOUT - De inwoners van de Ouden Briel hebben
last van knijten, afkomstig van de Scheldeboorden. Ook in SintAmands en Kastel zijn deze Scheldemuggen actief. Eigenlijk leven
ze langs beide Scheldedeboorden van Antwerpen tot Gent. De
gemeenten Buggenhout en Hamme vragen de Vlaamse Waterweg NV om oplossingen.
“Deze insecten komen van oudsher langs de Schelde voor”, weet
Buggenhouts schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V), al 49
jaar inwoner van de Ouden Briel. “Door de verbeterde waterkwaliteit is hun aantal toegenomen en komen er meer klachten dan
vroeger. Knijten vinden in nat slib een geschikte leefomgeving en
komen dan ook voor in moerassen en getijdengebieden. Het zijn
wel slechte vliegers, ze kunnen zich maximaal tweehonderd meter
verplaatsen. Als de wind uit een ongelukkige hoek komt en bij
warm weer kunnen ze opduiken op plaatsen waar ze normaal
gezien niet voorkomen. Het is waarschijnlijk dat de aanleg, vorig
jaar, van een overstromingsgebied (Groot Schoor) in Kastel hun
aanwezigheid verhoogde. Al is dat niet de enige bron.”

Buggenhouts schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) wil zo
spoedig mogelijk maatregelen
mogelijkheid om de overlast te beperken.
Ondertussen informeerde Buggenhout haar inwoners via een
uitgebreide informatiebrief. Die omvat zowel info omtrent het
vermijden van knijtenbeten en het verzorgen ervan. Zo kan het
dragen van een lange broek, sokken en gesloten schoeisel een
heel verschil maken. Beten komen immers vooral voor tussen de
grond en een hoogte van ongeveer een meter. De woning verluchten kan ook heilzaam zijn. “Hoe onprettig ook: de beet van
een knijt is niet giftig”, besluit Hermans. “Wanneer er geen ontsteking of allergische reactie optreedt, gaat een knijtenbeet vanzelf
weer weg. Hoofdzaak blijft echter dat we zo spoedig mogelijk de
knijtenplaag efficiënt indijken.” (VRP)

De hoop bestaat erin dat wanneer zich vegetatie vestigt op het
ontpolderde gebied, de knijten zich minder op hun gemak zullen
gaan voelen. Totaal uit de slikken en schorren van de Schelde verdwijnen zullen ze echter niet. Het Agentschap voor Natuur en
Bos en de Vlaamse Waterweg volgen de klachten en evoluties op.
De universiteit Antwerpen en het INBO (Instituut voor Natuur
en Bosonderzoek) doen onderzoek naar de knijten en de
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Bosschijntje opnieuw wekelijks verkrijgbaar
BUGGENHOUT - Het ‘Bosschijntje’, een Buggenhouts taartje
dat nog amper verkrijgbaar was, kan opnieuw wekelijks de smaakpapillen strelen. Dankzij de inspanningen van Bart Callaert, via EigenBodem en Wallabieke promotor van lokale producten, engageert de lokale bakkerij David zich om wekelijks geïnteresseerden
van een Bosschijntje te laten genieten.

FOTO JH

Het Bosschijntje genoot ooit ruime belangstelling. Zeker in 1983,
toen Edgard Verholen voor het vijfjarig bestaan van het ondertussen verdwenen restaurant ’t Ketelken bij het station, bakker-patissier Willy Slembrouck vroeg om een speciaal Buggenhouts gebak
te creëren. Als culinaire hommage aan de jaarlijkse Bosschijning
of Bosbegankenis, een bedevaart naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten in Buggenhoutbos.
De creatie was toen bij elke Buggenhoutse bakker te verkrijgen.
Ze bestond uit een biscuittaartje gevuld en afgewerkt met ‘krokkebazen’, blauwe bosbessen die vroeger in het bos voorkwamen,
en een laagje marsepein waarop de Boskapel staat afgebeeld. De
ferme bijval bleef echter niet duren. Na verloop van tijd was bakkerij De Saeger-Spruyt nog de enige producent. Het gebakje was
tot vandaag enkel nog te verkrijgen bij speciale gelegenheden.

Nog meer initiatieven

“Er komen, na de recent door Bart Willockx vernieuwde Bosbegankenis, nog meer initiatieven los van lokale producenten om
met nieuwe en oude artisanale producten aan de slag te gaan”,
besluit Bart. “Zo werden de worsten van Vermeiren een blijver
net als de Buckenoot-likeur van Thyssen, de biertjes en kazen van
Wallibie(r)ke en de pralines van ’t Soethuys. Achter de schermen werken verschillende producenten om nog meer artisanale
producten en verloren kwaliteitsproducten terug aan de man te
brengen. Het Bosschijntje is daar nu het eerstvolgende resultaat
van.” (VRP)

Overnemer David is nu bereid de traditie verder te zetten.
“Anders dan vroeger”, zegt Bart, “ is het niet de bedoeling dat wij
het taartje eenmalig of kortstondig zullen aanbieden. Het wordt
een blijver die we met veel passie en liefde in Buggenhout en
omgeving zullen beschermen en promoten. Het product is nu al
online opnieuw verkrijgbaar via www.eigenbodem.be.”

Baekelandt vertelt verhaal over Mundari
BUGGENHOUT - Ro Baekelandt heeft zonet zijn nieuw boek
“Fredrick Pitia Gore, een Mundari,...” uitgebracht. Het verhaal van
de Mundari gaat over een nomadisch volk waar de auteur tijdens
zijn reis verbleef in Zuid Soedan. De Mundari kiest desondanks de
wereldevolutie voor een vrij leven. “Ze verblijven nergens lang, ver-

plaatsen zich van plek naar plek op zoek naar voldoende gras en
water voor hun vee”, vertelt Baekelandt. “Ze houden van hun runderen evenveel als van zichzelf, als in een symbiose. Ik breng het verhaal van een 18-jarige jongen die worstelt met het evenwicht van
zijn authentieke leven en de evolutie van de westerse wereld.” (jh)

Jubileumviering 70 jaar (+1)

Merchtemse 75-jarigen
vieren feest

OPWIJK - Ben je geboren in het jaar 1951 en woon je in Opwijk-Mazenzele of bracht je je jeugd door in Opwijk? Dan nodigen
we je uit om samen onze 70ste verjaardag te vieren op 8 oktober in
het Theaterhuyze te Opwijk. Eerstdaags valt je uitnodiging in de bus.
Geen uitnodiging ontvangen? Graag een seintje op harry.vanlembergen@gmail.com of 0473 53 84 35.

MERCHTEM - Voor het vijfjaarlijks feest voor de Merchtemse
75-jarigen zijn de praktische details bekend.
Het feest gaat door op zondag 23 oktober, vanaf 12u30 in zaal Flandria in Steenhuffel. Meedoen kan door overschrijving van 75 euro
(voor receptie, eten en drinken tijdens de buffetten, muziek en dans)
per persoon op rekening BE55 7995 0135 8444 van Jean Roelands,
met vermelding van na(a)m(en) tegen uiterlijk 9 oktober 2023.
Wie dit jaar 75 wordt, nog geen uitnodiging zou ontvangen hebben
en toch graag zou meevieren kan contact opnemen met Jean Roelands (0472/31 21 65), Louis De Boeck (0478/93 83 51) of Stefaan
Troch (0484/61 68 86). Van harte welkom!

Merchtemse 80-jarigen
vieren feest
MERCHTEM - Merchtemse tachtigjarigen vieren op zondag 23
oktober 2022 hun geboortejaar 1942 bij BONA in de Aug.
De Boeckstraat te Merchtem. Hou deze dag vrij, verder nieuws volgt.
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Koersende wielertoeristen kwakken zeventiger tegen
de grond en laten hem bewusteloos achter
OPWIJK - Een man van 74 jaar is tijdens zijn dagelijkse ochtendwandeling met zijn hond op de Leirekensroute in Opwijk het
slachtoffer geworden van twee jonge, dolle wielertoeristen, die tegen elkaar aan het koersen waren. De zeventiger werd tegen de
grond geduwd en verloor het bewustzijn. Beide coureurs reden
door zonder zich te bekommeren om het slachtoffer.

FOTO EG

“Gelukkig kwam een arts voorbij die de man de eerste zorgen
toediende. Hij werd met verwondingen aan hoofd en enkel naar
het ziekenhuis gevoerd”, vertelt Kim Janssens (48), die in de buurt
woont. “Samen met de ziekenwagen is de politie ter plaatse gekomen. De agenten stelden een pv op tegen twee onbekenden die
na de aanrijding vluchtmisdrijf pleegden en verzuimd hebben om
een man in nood hulp te bieden.”
Kim Janssens wil een veilige Leirekensroute

“De zeventiger mocht de dag nadien naar huis om te herstellen
van pijnlijke kneuzingen en blauwe plekken. Het is een voorzichtige
man die slecht ter been is. Wandelen is belangrijk voor hem, want
zo blijft hij in beweging. Dankzij zijn hond komt hij elke dag buiten.
Hij herinnert zich twee jonge mannen in wieleroutfit. Een van hen
gaf hem een duw, waardoor hij zwaar ten val kwam. Hij hield er
een trauma aan over. Hij durft niet meer naar buiten met zijn hond
en al zeker niet op de Leirekensroute.”

“Mij frustreert het dat hier een fietssnelweg komt richting Merchtem-Opwijk-Asse-Brussel”, aldus Kim Janssens. “Op zich is dat
wel een goede zaak, maar dan moet men ervoor zorgen dat het
wandel- en fietspad veilig uitgerust wordt zoals in Nederland. Het
probleem in Vlaanderen is dat er nog een mentaliteitswijziging
moet plaatsvinden.”

“Blijf daar weg”
“Leireken is een mooie route op een oude spoorwegbedding in
Opwijk, maar aan de reacties op sociale media te zien, wordt aangeraden om de route te mijden. ‘Blijf daar weg’, schrijft men. Ik heb
al langer de indruk dat de veiligheid op de Leirekensroute voor de
gemeente geen prioriteit is. Maar dan is het nu het moment om
dit ter sprake te brengen, al was het maar om het wegdek hier en
daar te vernieuwen en waar nodig te verbreden.”
Kim Janssens roept de gemeente op om de onveilige fietsroute
veiliger te maken voor wandelaars en fietsers, groot en klein. De
route kan volgens haar breder worden gemaakt en er zouden
aparte baanvakken kunnen worden aangelegd voor voetgangers
en fietsers. Ze is gestart met een petitie. Kim Janssens is voorzitter
van Groen, “maar dit is een eigen initiatief ”, zegt ze. “Met de partij
moet dit nog doorgepraat worden.”
“In het verleden waren wij gekant tegen een fietssnelweg, maar om
die aanpassingen te realiseren, krijgen we Vlaamse en provinciale
subsidies”, legt burgemeester Inez De Coninck (N-VA) uit. “De
route wordt verbreed, ten koste van een aantal bomen.” Schepen
van Openbare Werken William Engels (Open VLD) weet dat al
meerdere incidenten hebben plaatsgevonden op de Leirekensroute. “Het wegdek afbakenen is een mogelijkheid, maar wat doe je
dan met de tegenliggers?” “De rijweg zou 4 meter breed moeten
zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Johan Deleu (N-VA). “Op sommige plaatsen is de route slechts 2 tot 2,5 meter breed. Als we extra
signalisatie willen aanbrengen, moeten we dit voorstel tot verkeerswetgeving voorleggen aan een paar adviescommissies.” (EG)
8

9

Opnieuw een huwelijk binnen de Steltenlopers en
dat is alweer 17 jaar geleden
MERCHTEM - Twee steltenlopers Valentine Moens (34) en
Wim Cassiman (29) trouwden afgelopen maand door schepen
van Cultuur én spelend lid van de Steltenlopers David De Valck
(Open VLD). “Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat zich
zoiets voordoet”, klinkt het.

FOTO JH

De Steltenlopers brachten samen met een delegatie van Music
Time Peizegem een gepaste serenade met meer dan zestig steltenlopers, muzikanten en blokkenloopsters. “Dit huwelijk is gevormd bij de steltenlopers “, zegt voorzitter Roger Daelemans
van de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem. “Wij zijn dan ook
een heel hechte groep. De laatste keer was het mijn zoon Stefan
met Natalie Aenspeck die zelfs trouwden op stelten in oktober
2005. Daarvoor was er een koppel dat lid is van onze vereniging
dat trouwde in 1980. Onze vereniging bestaat sinds de bevrijdingsstoet van Merchtem in 1945. Er zijn in al die jaren dus wel
wat koppels geweest binnen onze vereniging die mekaar het jawoord gaven. Maar het blijft wel een uitzonderlijke gebeurtenis.
Deze keer is het extra uitzonderlijk omdat het voor het eerst is
dat een lid -schepen David De Valck- het huwelijk mag voltrekken.
David De Valck speelt trompet bij onze muziekafdeling van de
steltenlopers.”
Valentine gaat reeds op stelten sinds 1996, terwijl Wim aangesloten werd in 2015 tijdens ons 70-jarig bestaan en blijkbaar heeft
het Wim wel bevallen, want hij is blijven komen naar de steltenlopers en nadien kwam het dan ook uit dat zijn oog gevallen was
op Valentine.”

Voor het eerst trouwt schepen die spelend lid is van de steltenlopers
koppel binnen de vereniging
“We hebben mekaar tijdens een reis van de Steltenlopers in Oostenrijk beter leren kennen en zo is dat gegroeid”, vertelt Wim. “Ik
zal ook blijven komen, het is zo’n hechte groep.”

“Normaal was het huwelijk gepland in 2020 we hebben twee
jaar gewacht zodat we na corona dit gepast konden vieren”, zegt
Valentine. “De Steltenlopers: dat betekent veel voor mij. Ik zit ook
in het bestuur. Het is echt meer dan een vereniging, het is een
familie, je komt er samen met je familie, met mijn ouders, mijn
zus, en nu met mijn echtgenoot, mijn zoon Owen (1) zal ook
meekomen.”

Dat Wim een passie heeft voor oldtimertractoren, bleek ook al
bij het begin van de ceremonie. Hij reed zijn verloofde Valentine
in een oldtimertractor naar het August De Boeckhuis. Er kwamen
ook heel wat eigenaars met hun oldtimertractor om hulde te
brengen aan het gelukkige paar. (jh)

Twee keer viergeslacht gevierd
MERCHTEM - Louis en Catherine De Vleminck-Buys vierden hun
65ste huwelijksverjaardag.
Ze kregen zes kinderen,
acht kleinkinderen en al
acht achterkleinkinderen,
waarbij twee keer een
viergeslacht (zie foto)
wordt gevormd door
Louis, Rudi, Stan, Ruud en
Louis, Kurt, Tijs, Fenn. (Jh)

10

FOTO INGEZ.

11

Peizegemnaar breekt lans om dialecten te behouden
Jean-Paul Van der Elst (69): “Onze sappige dialecten hebben een grote volkse waarde”

Dialectendichter Jean-Paul Van der Elst
heeft een passie voor het dialect. Zelf
heeft hij het soms moeilijk om het onderscheid te maken tussen het Merchtemse
en Opwijkse dialect.

REGIO -Jean-Paul Van der Elst (69) uit Peizegem (Merchtem)
voert al jaren een eenmansactie om het dialect weer een plaats
te geven. Hij wil met boekjes, gedichtjes en filmpjes aantonen dat
onze sappige dialecten een grote volkse waarde hebben

sioen werd gestuurd, groeide zijn passie voor het dialect. Hij begon ook boeken en boekjes te schrijven die hij uitgeeft in eigen
beheer.
Ondertussen was hij ook begonnen met gedichtjes in het dialect
te schrijven. “Ik gebruik opzettelijk het verkleinwoord gedichtjes
omdat ik mijn schrijvelarij niet meteen poëzie wil noemen”, zegt
Jean-Paul. “Het is veeleer mijn bedoeling om mijn lezers aangenaam bezig te houden ... in het dialect”.”
“Ik heb ondertussen zo’n 200 dialectgedichten geschreven en die
gebundeld in drie boekjes. Het laatste boek ging specifiek over
Opwijk, mijn geboortedorp. In een heel ander genre publiceerde
ik recent ook een dichtbundel met vertalingen uit het werk van
de grootste Roemeense dichter Mihai Eminescu.”

Afgestudeerd als germanist aan de RU Gent in 1974 stond JeanPaul Van der Elst 34 jaar in het onderwijs als leraar Nederlands
en Engels aan het Sint-Donatusinstituut in Merchtem. Als leraar
Nederlands hield hij zich uiteraard aan een keurige Nederlandse
taal, maar tegelijk merkte hij dat het dialect langzaam maar zeker
verloren ging.
“Leerlingen spraken nog nauwelijks dialect onder mekaar en als
ze het toch deden dan was dat niet meer dat rijke taaltje van hun
(groot)ouders”, zegt Van der Elst. “De laatste decennia werd die
evolutie nog versterkt door de instroom van anderstalige leerlingen die al blij waren dat ze het Algemeen Nederlands (AN) onder
de knie kregen.”

Toneelstukken
Jean-Paul schreef ook al drie toneelstukken in het (Opwijkse) dialect. Eén daarvan werd opgevoerd door acteurs uit drie verschillende Opwijkse toneelverenigingen tijdens dialectavonden.
Twee liggen er door Covid nog op het schap. Sinds begin 2020
leest Jean-Paul iedere week een nieuw, meestal grappig gedichtje
voor in een filmpje dat hij zelf registreert. De filmpjes komen
terecht op een paar facebookgroepen van Opwijk en Merchtem,
met groeiend succes.
“Veel Opwijkenaren en Merchtemnaren kijken elke zondag uit
naar een nieuw gedichtje”, weet Jean-Paul. “Dat mijn dialect niet
altijd loepzuiver is, neem ik er met de glimlach bij. Ik woonde 22
jaar lang in het grensgebied tussen het Vlaamse Opwijkse dialect
en het Brabantse Merchtemse. Het is niet altijd makkelijk het onderscheid te maken tussen het Opwijkse ‘kout vee den droin’ en
het Merchtemse ‘kottier veu den draan’ (kwart voor drie).” (jh)

In Vlaams-Brabant, meer nog dan in de andere Vlaamse provincies, staat het dialect onder druk, meent Van der Elst. “De jongere
generaties kennen de specifieke woorden en grammaticale eigenaardigheden van hun eigen dialect niet meer”, zegt de Merchtemnaar. “Het dialect, maar eigenlijk ook het AN, hebben plaats
gemaakt voor een soort tussentaaltje met hebde gij en wilde gij.
Bij de jongste generatie zijn ook veel vreemde (vooral Engelse)
woorden in hun taalgebruik geslopen.”

Journalist
Jean-Paul werkte ook dertig jaar als journalist, in bijberoep weliswaar. De helft van die jaren als lokaal medewerker voor Het
Nieuwsblad. Toen hij, om medische redenen, vervroegd met pen12
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Lancering camionette.eu in België!
Grootste aanbod in camionettes
Begin 2022 heeft Kleyn Vans te Vuren een
overeenkomst gesloten met Garage Blomme
in Merchtem. Vanaf nu bieden ze onder de
naam Camionette.eu gebruikte bedrijfswagens aan in heel België, voor zowel financiering als verkoop. Door hun schaalvoordelen
& sterke inkoopprijzen, kunnen handelaars er
aan traderprijs aankopen om zo hun voorraad
uit te breiden!
Camionette.eu bevindt zich centraal in België,
waar ze Belgische verkopers & handelaren
laagdrempelig kunnen laten profiteren van
hun voordelen en zekerheden. Ze verkopen
tweedehands camionettes die ze speciaal
inkopen, kijkend naar merk, type, soort en
technische staat. Met een stock van meer dan
600 bestelwagens, komt u bij hen alle merken,
types en bouwjaren tegen. Het kan dus zijn
dat de ene bestelwagen 1 maand oud is en
de andere 10 jaar. Bij binnenkomst worden
de gebruikte vans op alle vitale en technische
punten gecontroleerd en worden de bevindingen in een inspectierapport verwerkt! Zo
weten ze wat er goed en minder goed is aan
elke wagen en daar prijzen ze de gebruikte
camionette ook naar.

Waarom wagens aankopen bij camionette.eu ? Ze beschikken over een grote voorraad , ze zijn merkonafhankelijk , bieden tot 2 jaar garantie en hebben een eigen
werkplaats. Bekijk zeker hun voorraad op www.camionette.eu , aarzel niet om hen
te contacteren voor meer technische en prijsgerichte informatie!
WERKPLAATS EN VERKOOP: Koeiweidestraat 47c
TOONZAAL : Brusselsesteenweg 390, 1785 Merchtem.

www.camionette.eu

Houten infoborden ruimen baan Je kan er
voor digitale schermen
niet naast
kijken…
FOTO INGEZ.

OPWIJK - Met ludieke afscheidsboodschappen
kondigt Opwijk het einde aan van de houten infostaketsels aan de invalswegen van de gemeente.
Ze worden vervangen door zes digitale schermen.
Weldra verdwijnen de vijf houten constructies.
Sinds de led-schermen geplaatst werden hadden ze
nog weinig nut. “Bovendien is het aanbrengen van
de informatie over de activiteiten op de borden arbeidsintensief, waarin dus te veel tijd en energie gestoken werd. Dit is voorbijgestreefd”, zegt schepen
Jan Couck (N-VA). “De digitale schermen zorgen
voor een grotere bereikbaarheid van de berichtgeving in een visueel aantrekkelijke en kleurrijke vormgeving. Voorts kunnen we beschikken over enkele
toepassingsmogelijkheden. Hiermee zetten we als
gemeente een verder stap in de digitalisering vaan
haar werking”, aldus nog de schepen. (EG)
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BUGGENHOUT - De gemeente Buggenhout beschikt
sinds enkele maanden over een
digitaal
informatiebord. Het
gemeentebestuur kan er zijn
boodschappen op kwijt. Omdat
het een mobiel bord is, kan het
geïnstalleerd worden op diverse plaatsen in de bosgemeente.
(VRP)
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BOEKHOUDKUNDIG ASSISTENT, VOOR MARYAM
HET BEGIN VAN EEN SUCCESVERHAAL
Wat zijn nu je verdere toekomstplannen ?
Om een nog betere accountant te worden, start ik in september 2022 een master in de boekhouding aan de Universiteit van
Leuven. En nadien wil ik een van de beste accountants van België
worden!

Maryam Fathirashti komt uit Iran en volgde van september 2021
tot januari 2022 de opleiding boekhoudkundig assistent bij CVO
Semper.
Waarom wou je het diploma boekhoudkundig assistent behalen?
In Iran had ik al een bachelor in de boekhouding, maar alvorens
hier verder te studeren wou ik toch eerst beter vertrouwd raken
met het land en de principes van boekhoudkundig werk in België.
En enige maanden na de opleiding werd mijn Iraanse diploma dan
ook effectief erkend als een bachelor in het bedrijfsmanagement.

Aan wie zou je de opleiding boekhoudkundig assistent aanraden?
Het is in ieder geval een goede start voor iedereen die als assistent-accountant aan de slag wil. Je maakt kennis met de basisconcepten van boekhouding en je krijgt een duidelijk zicht op alle
aspecten van het werk. Bovendien kan je na deze opleiding nog
verder doorgroeien tot een gediplomeerd accountant. Een ideaal
begin dus voor al wie zich boekhoudkundig werk eigen wil maken.

Wat sprak je het meeste aan in deze opleiding?
Ik vond deze cursus bijzonder interessant. De inhoud was zeer
praktisch en onmiddellijk toepasbaar. Al geef ik toe dat het soms
wel moeilijk was bepaalde delen van de leerstof te begrijpen. Ik
had dan ook nog maar twee jaar Nederlandse les gevolgd. Gelukkig hebben mijn docenten me hierbij enorm geholpen en zijn ze
me altijd blijven aanmoedigen. Ik ben hen dan ook heel dankbaar
voor alle kansen die ze me hebben gegeven.

Alle info over onze opleidingen administratie en onthaal (ook @
home, je volgt dan les van thuis), het nieuwe aanbod zakelijke
taalcursussen@home of ICT en multimedia vind je op www.cvosemper.be Hier kan je je ook rechtstreeks inschrijven voor je
cursus naar keuze.

Vond je gemakkelijk werk na deze opleiding?
Absoluut. Als deel van de opleiding heb ik stage gelopen bij een
accountantskantoor en zij hebben me nadien ook aangenomen
als boekhoudkundig assistent.

Via het tweedekansonderwijs kan je nu ook een diploma secundair@home behalen als je zowel de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) als een beroepsopleiding naar keuze volgt.
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Jan de Lichte gesignaleerd in Buggenhout
FOTO VRP

BUGGENHOUT - Het Buggenhoutse Tejater Restant laat de
figuur van Jan de Lichte en zijn bende, gecreëerd door Louis-Paul Boon, eind augustus en begin september tot leven komen in Buggenhout. Negen voorstellingen lang kan het publiek
kennismaken met deze Vlaamse Robin Hood. Restant haalt voor
deze productie alles uit de kast, na twee stevige coronajaren.

en Robin Florin en hun kinderen. Stap voor stap restaureren
zij alle gebouwen en de binnenkoer. Ze plannen er in de nabije
toekomst een B&B te openen.
Restant trakteert zijn publiek op een sfeervolle voorstelling vol
zang en dans, in een regie van Geert Defour, ontdaan van al te
sombere momenten. Pol Verest componeerde de muziek voor
een zestal nummers, een accordeonist en drie violisten voeren
ze uit. “Het stuk telt 31 sprekende rollen”, besluit de voorzitter.
“Alle figuranten meegerekend zijn vijftig spelers bij de productie betrokken. Naast de eigen Restant-acteurs zijN ook leden
van lokale zang- en dansverenigingen van de partij. Het publiek
wordt na een proloog op de binnenkoer, naar de schuur geleid.
(VRP)

“De theaterversie van Jan de Lichte, van de hand van Pieter De
Prins, lag al jaren in onze schuif te wachten op opvoering”, zegt
Restant-voorzitter Pol Verest. “Dat we al tien jaar in eigen beheer in Tejatercafé Pallieter in Opstal ons ding mogen doen, leek
ons een gepast moment om met het stuk naar buiten te komen.
Ook al huren wij het cultuurcafé vanaf begin oktober voor een
nieuwe periode van negen jaar, toch zetten wij De bende van Jan
De Lichte op de planken van de schuur in de Wiesbeekhoeve,
het perfecte kader voor een totaalspektakel.”

Er zijn nog voorstellingen op 2, 3, 4, 9, 10 en 11
september. Op vrijdagen gaat de voorstelling
door om 19.30 uur en op zondag om 14.30 uur in
de Wiesbeekhoeve, Wiesbeek 25.

Deze hoeve, op de grens van het Buggenhoutse Opstal en Opwijk, dateert uit de zestiende eeuw, draagt een rijke geschiedenis
met zich mee en is sinds 2006 bewoond door Luc Berlanger
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“Het is gaat niet om wie je bent, maar
om wat je doet”
FOTO JH

Liberaal Paul Van Den Eynde (79) herstelt kapel van katholieke familie Van Ginderachter
MERCHTEM - Stukdoor op rust én liberaal Paul Van Den Eynde (79) herbepleisterde een oude kapel in de Gasthuisstraat, op 150 meter van zijn woning. Dat is niet
meteen wat je van een liberaal in hart en nieren verwacht…
Het was de vroegere burgemeester-brouwer Joseph Van Ginderachter die de kapel hier
liet bouwen rond 1930. “De eigenares van de kapel, kleindochter Chantal De Smedt,
vroeg me om het pleisterwerk in de kapel te vernieuwen”, legt Paul Van Den Eynde uit.
“Ze vond niet meteen iemand om dat te doen en ik heb dat gratis, mits het leveren van
de materialen, graag gedaan. Vroeger was mijn beroep stukadoor. Ik deed het om plezier
te doen.”
Toch lijkt dit gezien je liberale achtergrond niet zo evident? “Ik was inderdaad als echte
liberaal geboren”, gaat Van Den Eynde verder. “Mijn vader Emiel heeft hier in Merchtem
in 1927 de liberale partij gesticht. Na de oorlog ontstond de lijst Gemeentebelangen,
maar tegen de burgemeester-brouwer van de Ginder-Ale, Joseph Van Ginderachter,
konden de liberalen het niet halen. CVP was toen absoluut alleenheerser, maar het
was wel een bitse politieke strijd tussen de katholieken en de liberalen in Merchtem. Ik
werd na de verkiezingen van 2000 uiteindelijk wel schepen, in 2018 ben ik gestopt als
schepen. Mijn zoon Stefaan zetelt nu in de gemeenteraad.”
Als liberaal een kapel opknappen, is dat dan een soort boetedoening? “Neen, helemaal
niet”, lacht Van Den Eynde. “De mensen zeggen altijd: we zien naar de politieke kleur
niet, maar naar de kwaliteit van je werk. Ik heb overigens ook veel voor de familie Van
Ginderachter van de voormalige brouwerij Ginder Ale gewerkt als stukadoor en ik heb
mee de hoofdkerk van Merchtem helpen de moluren te maken toen een gedeelte is
ingevallen.”
Er zijn veel kapelletjes in Vlaanderen. Wat als die mensen komen vragen om het stukadoorwerk te doen? “Wel, ik zou het zeker overwegen als de kapel niet te groot is”,
zegt Paul. Je hebt u bekeerd? “Neen, een echte liberaal is niet te veranderen. Het gaat er
niet om wie je bent, maar wat je doet. De mensen die mij hier overigens aan het werk
zien, zijn verwonderd dat ik dit op mijn ouderdom nog wil doen. Maar zoiets verleer
je niet. Als je ziet dat Roger De Vlaeminck (74) heel recent nog een criterium gereden
heeft in Aalst, dan zie je dat dat ook nog gaat.” (lacht). (jh)
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Eenendertig nieuwe woongelegenheden in centrum
OPWIJK - Aan de Oude-pastoriedreef en de Nanovestraat in het
centrum van Opwijk en tussen de Broekstraat en het bekende fietsen wandelpad Leirekensroute komen nieuwe woongelegenheden.
Het gemeentebestuur leverde een omgevingsvergunning af voor het
bouwen van 17 appartementen in het centrum van de gemeente,
tussen Oude-pastoriedreef 45-51 en de Nanovestraat 38-42. Dat is
vlak bij het park van het Hof ten Hemelrijk. Tussen de Broekstraat
en Leirekensroute is gelijktijdig een omgevingsvergunning afgeleverd
voor het bouwen van 14 eengezinswoningen. Dit plan kreeg tegenwind van oppositiepartij Inzet.
Fractieleider Luc De Ridder begrijpt niet dat het gemeentebestuur
het eens is met een drukke verkaveling in een landelijke omgeving
van aanvankelijk 21 en 17 loten en met een mogelijke overbelasting
van de Brabantsebeek. Het College argumenteerde dat het gebied
in de woonzone ligt en dat het aantal woningen inmiddels gereduceerd is tot 14 eenheden. Er werd aan de West-Vlaamse verkavelaar
een verbindingsweg opgelegd, waarvan een deel ten laste is van betrokkene. Die weg gaat in de richting van de toekomstige ondertunneling van de spoorweg. De verkaveling tussen de spoorlijn en de
grens met Merchtem kreeg de benaming Kloppershof, een verwijzing
naar de familie Verheyden die op deze plek decennialang een handel
had in groenten en fruit. Hun bijnaam was Kloppers. De Heemkring
Opwijk-Mazenzele was het niet eens met deze benaming. “De naam
wijkt af van het principe dat het gemeentebestuur zich had voorgenomen om geen straatnamen te geven die verwijzen naar personen
of families. De Heemkring stelde de oorspronkelijk de toponiem De
kenestede voor, maar het bestuur veegde dat voorstel van tafel. (EG)
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Samen beleeft geslaagde Dodentocht
BUGGENHOUT - Twintig leden van
Samen, achttien mannen en twee vrouwen, namen deel aan de Dodentocht
light versie. “En ze haalden, op een blaar
na, allen probleemloos de finish”, zegt
voorzitter Nadine Sertijn. “De ene liet
zich sponsoren per afgelegde kilometer, de andere via een vast bedrag. Met
de opbrengst organiseren we eind dit
jaar opnieuw een kerstfeest en stellen
we pakketten samen voor Buggenhoutenaars die het financieel moeilijk hebben.”(VRP)
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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
BANKETBAKKERIJ SEYNAEVE te
MEISE - We zijn op zoek naar enthousiaste
flexijobbers (of jobstudenten ) voor de winkel . Ben je dynamisch, klantvriendelijk en wil
je bijwerken tijdens het weekend? Contacteer ons 02 269 19 13
WINKELBEDIENDE – Dringend gezocht voor slagerij, kan direct beginnen, traiteur De Valck Wolvertem tel. 02 269 13 05
BIJVERDIENSTE – Gepensioneerde
man, zg tweetalig, prive vervoer,horeca, winkel, alles bespreekbaar, avond en weekend
tel. 0475 921 877
DAKWERKER - Ervaren dakwerker gezocht voor onmiddellijke indiensttreding,
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijnwerkelementen kunnen plaatsen, renovaties,
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34 33 95
BABY+VANDERSTRAETEN MERCHTEM - zoekt Flexijob meubelmonteerder en klusjesman. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be
BANKETBAKKERIJ SEYNAEVE te
MEISE - Om ons team te versterken zijn we
op zoek naar een flexi-job voor het atelier!
Ben je een gediplomeerde banketbakker met
een passie voor het vak én kan je zelfstandig
werken contacteer ons op 02 269 19 13

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

MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470564.165

VASTGOED TE HUUR

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

STAANPLAATSEN MOBILHOMES
- PEIZEGEM – MERCHTEM – Overdekte
staanplaatsen voor mobilhomes, caravans,
auto’s, oldtimers, enz, vanaf 15 augustus tel.
0476 63 42 18

GRAVELBIKES TE HUUR - Staal of
aluminium. Meer info op www.gravelbike.be
DAME 69 JAAR – zoekt man voor relatie
en vriendschap tel. 0472 33 12 40

VASTGOED TE KOOP
DRINGEND GEZOCHT – te renoveren
woningen, rechtstreeks van eigenaar voorschot bij compromis tel. 0474 30 55 19
GEZOCHT – Te renoveren woningen, appartementen of projectgronden tel. 0474 89
77 34
IK ZOEK – te renoveren woningen/appartementen en/of projectgronden tel. 0456 32
66 00

Een fijne
schooljaar
gewenst!

ALLERLEI

TE KOOP ALLERLEI

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

KRISTALLEN LUSTERS – Heel mooie
kristallen lusters, 2 grote en 2 kleine, schilderijen, pelse mantels, heel mooie en nog veel
meer tel. 015 711 718

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

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: ......................................................................................................................................................................................................
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