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Politiezones werken samen voor 
wachtdienst

REGIO - De politiezones KLM en Grimbergen werken vanaf nu samen op het vlak 
van de wachtdienst officier van bestuurlijke politie. Dat meldden beide zones in een 
persbericht. 

Op het grondgebied Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Grimbergen zal er 24 
uur op zeven kunnen beroep gedaan worden op één officier. De functie van officier 
van bestuurlijke politie (OBP) werd ingevoerd met de wet op het politieambt. De 
OBP heeft bepaalde bevoegdheden van bestuurlijke politie, die aanleiding kunnen 
geven tot het beperken van de individuele vrijheden. Dit wel in overleg met het Parket.
Dat kan bijvoorbeeld opsluiting zijn bij openbare dronkenschap en illegaliteit. De be-
slissing tot opsluiting kan slechts aangewend worden op beslissing van de officier van 
bestuurlijke politie. De vier burgemeesters ondertekenden het protocolakkoord in 
het bijzin van de korpschefs en de officieren van beide zones. (jh)

Bijna één op vijf 
bestuurders te snel in 
december, ook zeven 
rijbewijzen ingetrokken
REGIO - In december voerde de verkeers-
dienst van de politiezone Kapelle-op-den-
Bos, Londerzeel, Meise (KLM) op veertig 
locaties snelheidscontroles uit. Die werden 
gespreid over de drie gemeenten. In totaal 
werden 16.128 voertuigen gecontroleerd, 
waarvan er 2.989 (18,5%) de snelheidslimiet 
niet respecteerden. Er werden ook zeven 
rijbewijzen ingetrokken. Dat gebeurde in de 
Steenhuffelstraat in Londerzeel/Meise, waar 
één bestuurder in de zone 50 met 106 ki-
lometer per uur voorbijraasde. Voorts zijn er 
rijbewijzen ingetrokken in de Watermolen-
straat in Londerzeel, waar een bestuurder 97 
kilometer per uur in de zone 50 reed. Ande-
re straten waar rijbewijzen zijn ingetrokken, 
zijn de Stuikberg (Londerzeel), Kapellelaan 
(Meise), Hombeekseweg (Kapelle-op-den-
Bos) en de zone 30 in de Merchtemsesteen-
weg (Wolvertem/Meise). (jh)

FOTO JH
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WOLVERTEM - In en rond het Administratief Centrum van 
Wolvertem zijn vanaf begin januari grote werken voorzien. “We 
gaan eindelijk de problemen met de verwarming definitief aan-
pakken en ook het onthaal en inkomhal worden aangepakt”, zegt 
burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA).

“Vanaf 5 januari 2023 verhuist de dienst Burgerzaken tijdelijk naar 
de benedenverdieping aan de serviceflats op de OCMW-campus 
aan de Godshuisstraat 33. Vanaf januari 2023 gebeuren er werken 
in het Administratief Centrum voor een eengemaakte, toekomst-
gerichte, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening.”

“De gelijkvloerse verdieping wordt opnieuw ingericht met een 
nieuwe wachtruimte, onthaalbalie en inkomhal. De politie verhuist 
ook tijdelijk naar de OCMW-campus. Kind en gezin verhuist per-
manent naar deze campus. Doorheen 2023 zullen er nog dien-
sten verhuizen.”

Beoveld
Tegelijk met de werken in het administratief centrum, die in een 
eerste fase zo’n half jaar zullen duren, wordt ook de omgeving 
aangepakt. “We gaan een beoveld aanleggen”, gaat de burgemees-
ter verder. “Dat is een veld waaruit hernieuwbare thermische 
energie wordt gewonnen. Er worden verticale boringen hiervoor 
uitgevoerd op het grasveld voor het Administratief Centrum. 
Deze hernieuwbare energiebron moet de problemen van de ver-
warming in het Administratief centrum definitief oplossen.”

Aannemer failliet
“Sinds de bouw van het gemeentehuis, dat in 2008 in gebruik 
werd genomen, werkt de verwarming niet zoals het hoort. Een 
aannemer ging failliet en allerlei herstellingen en investeringen af-
gelopen jaren, hebben niet geleid tot een goede werking van de 
verwarming. 

In sommige ruimten moet er worden bijgestookt met elektrische 
vuurtjes.”
“Dat willen we dus verhelpen en daarom vernieuwen we de hele 
centrale verwarming. De volgende winter moet die verwarming 
volledig operationeel zijn. De werken hiervoor starten  ook be-
gin 2023. Er is een kostenplaatje van liefst 3,5 miljoen euro aan 
verbonden.” (jh)

Grote werken in en rond Administratief Centrum voor-
zien: “Gedaan met bijstoken met elektrische vuurtjes”

FOTO JH 

Er zijn grote werken in en rond het Administratief Centrum voorzien.



5



6

LONDERZEEL - Geen belastingverhogingen, geen stijging van 
tarieven voor gemeentelijke infrastructuur, maar wel schuldaf-
bouw en een spreiding van de kosten voor de investeringen in 
een nieuwe bibliotheek. Dat zijn volgens het gemeentebestuur 
van Londerzeel belangrijke punten in het aangepaste meerjaren-
plan.

Het was voor de gemeente niet eenvoudig om een begroting in 
evenwicht te lanceren: de coronacrisis, oorlog in Oekraïne, inflatie 
en energiecrisis zetten het bestuur voor een pak uitdagingen.  “De 
energieprijzen en prijzen voor grondstoffen gingen extreem de 
hoogte in”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). 

Bibliotheek 
“Toch zijn we erin geslaagd de belastingen en de tarieven voor 
het gebruik van gemeentelijke infrastructuur niet te verhogen. Het 
bestuur zette de tering naar de nering.”

Zo zal de nieuwe bibliotheek met cultuurcafé in drie fases worden 
gerealiseerd. “Daardoor wordt de kost over de jaren gespreid”, 
gaat de burgemeester verder. “Ook is er voor rioleringswerken 
een contract afgesloten met Riopact. Er wordt bespaard op de 
openbare verlichting door deze vanaf 11 uur ’s avonds tot 5 uur ’s 
morgens te doven van zondagavond tot en met donderdagavond. 
Dit levert een besparing op van ruim 350.000 euro.”

Bikepark
De gemeente investeert ook in ontmoetingsplekken voor ge-
zinnen en jongeren, huiswerkbegeleiding voor de kleinsten, een 
intensieve integratie- en taalaanpak voor nieuwe inwoners, het 
verfraaien van het bikepark en het ondersteunen van buurtfees-
ten. “Ook veiligheid staat hoog op de agenda met onder andere 
aandacht voor overdreven snelheid, lokale overlast en sluikstor-
ten”, vertelt Moons. “Het mobiliteitsplan en toerismebeleid wor-
den verder uitgewerkt.”

Aanpassing meerjarenplan: “Bibliotheek in fases bouwen 
en schulden blijven afbouwen”

“We zijn erin geslaagd een begroting in evenwicht te presenteren, al 
was dat niet eenvoudig door de verschillende crisissen”, zegt burge-
meester Conny Moons (LWD) 

“De milieu- en klimaatproblematiek met onder andere de verde-
re aanpak van wateroverlast wordt lokaal aangepakt. De lokale 
middenstand kan rekenen op ondersteuning via citymarketing. Tot 
slot wordt het verenigingsleven actief betrokken bij een beleid 
waarbij subsidies zo efficiënt mogelijk worden ingezet.”

Schuldafbouw
Londerzeel doet ook aan schuldafbouw. “De schuld van Londer-
zeel zal van 2020 tot en met 2025 met bijna 20 procent gedaald 
zijn. De totale schuld zakt met 8 miljoen euro”, besluit de burge-
meester. In 2020 had Londerzeel 41,9 miljoen euro schuld. Die 
daalde dit jaar naar 38,4 miljoen euro om volgens het meerjaren-
plan in 2025 af te kloppen op 34,7 miljoen euro. (jh)

FOTO JH
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Iedereen kent zijn personages: wie is Nico (48), 
de man achter de boeken van bekende tv-series? 
“Ik ben nog lang niet uitgeschreven”
LONDERZEEL - Nico De Braeckeleer (48) uit Londerzeel is al 
20 jaar auteur. Zopas verscheen zijn tachtigste boek: Onder Vuur 
- Vuurproef. Dat is een zogenaamde prequel van de succesvolle 
tv-serie Onder Vuur die op VRT en Netflix te zien is. Maar de man 
heeft nog heel wat ander werk met bekende personages op zijn 
naam staan.

Onder Vuur met in de hoofdrol brandweerman Orlando (gespeeld 
door acteur Louis Talpe) vertelt het verhaal van de brandweer-
post Oosteroever in Oostende. Het is niet het enige tv-scenario 
dat dit jaar aandacht verdient van Nico De Braeckeleer.

“Ook het zesde boek van de VTM-serie Familie met als titel 
Weerwraak ligt in de boekhandel”, vertelt De Braeckeleer. “Dit 
keer kruipt Lars (gespeeld door acteur Kürt Rogiers, red.) in de 
hoofdrol. Eerder dit jaar verscheen ook al het vijfde Familie-boek 
Mijn leven, met als hoofdpersonage Rudi Verbiest (gespeeld door 
acteur Werner De Smedt, red.).”

Ketnetserie
Dit voorjaar bracht de auteur uit Londerzeel al twee jeugdboeken 
op de markt: Het Kattenmeisje 3: Een schat van een kat, over het 
meisje Cato dat zichzelf in een kat kan veranderen en met dieren 
kan praten, én het voetbalboek Soccer City 3: WK-koorts, als aan-
loop naar het WK voetbal.

“Verder schrijf ik dit jaar de scenario’s van de eerste twee strips 
van de Ketnetserie Gamekeepers en werk ik naarstig aan deel 
veertien en vijftien van de stripreeks Nachtwacht, ook op basis 
van de gelijknamige Ketnetserie”, aldus nog De Braeckeleer.

Inspiratie
Waar de auteur zijn inspiratie vandaan haalt? “Goeie vraag”, zegt 
Nico. “Ik ben werkelijk in heel veel genres geïnteresseerd. 

Ik kijk veel naar series, lees veel, ik kijk vooral rondom mij en de 
inspiratie komt dan vanzelf in alles wat ik zie. Ik hou ervan verha-
len te vertellen. Ik wil ook niet bij één ding blijven. Het schrijven 
in verschillende genres boeit me.”

“Ik schrijf jeugdboeken en romans, maar ook scenario’s voor te-
levisie, film, theater en strips”, zo gaat de auteur verder. “Op mijn 
dertiende al begon ik korte verhaaltjes te schrijven. Na het mid-
delbaar studeerde ik vier jaar aan de Ham Hogeschool in Me-
chelen, eerst pers en voorlichting en daarna audio-video. Nadien 
volgde ik de richting scenarioschrijven aan het RITS in Brussel en 
ging ik naar bijkomende scenariocursussen.”

FC De Kampioenen
Daarna zette Nico alles wat hij had geleerd om in de praktijk. 
“Het begon met een aflevering voor de sitcom FC De Kampi-
oenen. In 1997 werd mijn aflevering FC Junior op het toenmalige 
TV1 uitgezonden. Ik bekwaamde mij verder in het scenarioschrij-
ven voor televisie en film, maar ging daarnaast ook verder met 
verhalen schrijven.”

“In 2002 publiceerde ik mijn eerste boek bij Standaard Uitge-
verij: De Ring van Jupiter, een fantasy-jeugdboek. Er volgden nog 
meer boeken en scenario’s en sinds 2012 ben ik aan de slag als 
scenarist en auteur voor Studio 100. Nu ben ik dus twintig jaar 
aan de slag, maar ik ben nog lang niet uitgeschreven.”

Meer info over Nico de Braeckeleer kan je vinden op 
www.nicodebraeckeleer.be

Auteur Nico De Braeckeleer brengt opnieuw twee boeke uit: ‘Onder 
Vuur’ en een nieuw boek over ‘Familie’ voor. 

FOTO JH
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Eén witte mol vangen was al uitzonderlijk, nu heeft 
Kurt zijn tweede exemplaar beet: “Ongelooflijk”

Eerste witte mol
“Vorig jaar heb ik mijn eerste witte mol gevangen in de Vekenstraat 
in Opdorp (Buggenhout). Ik heb toen eerst twee zwarte mollen 
gevangen, maar daarna kon ik een witte mol strikken. Dat is echt 
heel uitzonderlijk. Het komt maar één keer om de 15.000 mollen 
voor. Ik vang er honderden per jaar, maar een witte mol had ik 
nooit gevangen.”

“En nu ving ik een tweede witte mol, niet ver van het bosje waar 
ik vorig jaar mijn eerste witte mol ving. Er moet een bloedlijn van 
albinomollen zijn die door de moedermol is meegegeven in dat 
bosje. Het waren telkens witte mannetjesmollen.”

Albinisme
Zo’n witte mol – of albinomol – ontstaat als beide ouders een 
gen hebben voor albinisme en dan moet het gen ook nog eens 
dominant zijn. “Het pigment melanine ontbreekt in het haar en/
of de huid en dit leidt tot een gedeeltelijk of geheel witte huid en 

rode ogen”, weet Kurt. “Die huid is erg gevoelig voor de zon en 
verbrandt snel. Omdat bij de meeste soortgenoten wel pigment 
aanwezig is, wordt het gezien als een afwijking.”
“Volgens kenners worden albinodieren in het wild meestal niet 
erg oud omdat ze door de witte kleur opvallen en een gemakke-
lijke prooi zijn. Maar een albinomol leeft onder de grond en valt 
dus niet op als prooi. Ook zijn huid kan niet verbranden, onder de 
grond schijnt de zon niet.”

Vijanden
Toch hebben mollen heel wat vijanden. “Ooievaars en reigers zien 
molshopen bewegen vanuit de lucht”, gaat Bellon verder. “Ze pik-
ken dan met hun snavel de mol uit zijn gang. Mollen staan ook op 
het menu van marters. En wezels kruipen zelfs in de gangen om 
de mol te vangen.”
Wat gaat hij nu doen met die tweede witte mol? “Teruggeven aan 
de natuur”, vertelt Kurt. “Hij was al zwak toen ik hem ving. Als een 
buizerd zo’n mol ziet, dan is die er snel mee weg. Ik neem wel een 
foto als aandenken.” (jh)

“De kans om een tweede witte mol te vangen is haast onbestaande”, zegt ongediertebestrijder Kurt 

Bellon uit Malderen. 

MALDEREN / OPDORP 
/ REGIO - Zowat één jaar 
nadat ongediertebestrijder Kurt 
Bellon (49) uit Malderen een 
witte mol heeft gevangen, heeft 
hij in dezelfde buurt in Opdorp 
een tweede witte mol gevan-
gen. Dat komt maar één keer 
om de 15.000 keer voor. Elke 
mollenvanger droomt ervan 
om eens zo eentje te vangen, 
laat staan een tweede.

Ongediertebestrijder Kurt Bel-
lon uit Malderen (Londerzeel) is 
de mollen- en rattenvanger van 
de gemeente Londerzeel. Daar-
naast is hij ook zaakvoerder van 
bestrijdingsfirma Antimal. “Ik 
heb in mijn leven al heel wat 
soorten ongedierte gevangen”, 
zegt Kurt. “Dat gaat dan meest-
al over ratten en muizen, maar 
ook het verdelgen van wes-
pennesten en mollen. Ik vang al 
mollen sinds mijn dertien jaar.”
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Werken Oostdijk liggen stil voor onbepaalde tijd: 
“Vijf kilometer omrijden”

KAPELLE-OP-DEN-BOS / REGIO - De werken aan de 
Oostdijk liggen stil. De helft van de tweede fase is gerealiseerd, 
maar plots stopte de aannemer en blijft er 400 van de 800 me-
ter te realiseren aanleg niet afgewerkt. De aannemer is door de 
NV Waterweg in gebreke gesteld. Niemand weet hoe het verder 
moet.

In Kapelle-Op-den-Bos liggen de werken aan de Oostdijk stil. Tot 
voor een paar maanden waren er nog enkele werknemers te zien, 
nu is de werf helemaal verlaten. Normaal gezien moest de weg 
langs de dijk van het kanaal al heraangelegd zijn in oktober, maar 
het is duidelijk dat de werken ook de komende weken nog niet 
gedaan zullen zijn. 

“De heraanleg van de Oostdijk aan het Zeekanaal Brussel-Schel-
de tussen de Haasdonkweg en de Mechelseweg kadert in het plan 

van de Vlaamse Waterweg om de hele dijk tussen Vilvoorde en 
Willebroek te vernieuwen en er een fietsostrade en nieuwe weg 
aan te leggen”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van 
Kapelle-op-den-Bos. 
“De eerste fase was ter hoogte van af het Sas van Zemst en die 
is afgewerkt. De werken in Kapelle-op-den-Bos zijn gestart na het 
bouwverlof deze zomer. Die zouden tien weken duren en zouden 
ten laatste in oktober zijn afgerond. Ik sta hier nu op een onafge-
werkte werf.”

Timing
De burgemeester meldt ook dat er regelmatig contact wordt 
opgenomen met de Vlaamse Waterweg, maar dat die ook geen 
timing kan geven omdat er geen duidelijkheid is over de status van 
de werf en of de aannemer al dan niet zou kunnen herbeginnen.
“We schreven vele brieven vanuit het gemeentebestuur. Ik heb 
vernomen dat de Vlaamse Waterweg inmiddels de aannemer in 
gebreke heeft gesteld”, zegt Huysmans. “Als er niet snel een op-
volging van de werf komt, dan moet de Vlaamse Waterweg een 
nieuwe aannemer zoeken.”

“Dan zijn we natuurlijk nog veel langer bezig. Vanuit het gemeente-
bestuur kunnen wij weinig doen, het is een project van de Vlaamse 
Waterweg, wij kunnen als gemeente enkel melding maken van de 
problemen, wat we ook doen.”

Omweg
De burgemeester hekelt ook dat de omwonenden en iedereen 
die de verbinding wil maken tussen Kapelle-op-den-Bos en Hum-
beek, moet omrijden. “Door die werf is de Oostdijk onderbroken 
en moeten mensen hier een grote omweg van zowat vijf kilome-
ter maken. Ook het voetbalveld van Kapelle-op-den-Bos is veel 
minder bereikbaar. Wij staan hier als gemeente machteloos tegen, 
maar we hopen dat er schot in de zaak komt.” (jh)

Burgemeester Renaat Huysmans van Kapelle-op-den-Bos: “We staan hier machteloos tegen.”

FOTO JH
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Werken op- en afrittencomplex A12 Londerzeel voor-
zien in 2025: 
“Zwart kruispunt eindelijk conflictvrij maken”

FOTO INGEZ
LONDERZEEL - De werken voor de 
heraanleg van het op- en afrittencomplex 
van de A12 aan het kruispunt met de 
Kerkhofstraat zullen in 2025 kunnen be-
ginnen. Dat antwoordde Vlaams minister 
van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) 
op een vraag van Vlaams parlementslid 
Nadia Sminate (N-VA) uit Londerzeel.

“Het kruispunt Kerkhofstraat met A12 
draagt al een lange en helaas ook kwalijke 
geschiedenis met zich mee”, zegt Vlaams 
Parlementslid Nadia Sminate (N-VA). “Ik 
kaartte de noodzaak van een conflictvrij 
kruispunt nogmaals aan bij Vlaams minis-
ter van Mobiliteit Lydia Peeters. “Dage-
lijks moeten tientallen kinderen de auto-
strade over om van school naar huis te 
fietsen. Het is nu goed dat er schot in de 
zaak komt en er een timing vooropge-
steld is om van dit zwarte kruispunt een 
conflictvrij kruispunt te maken.”

Ingraven
Niet alleen het kruispunt aan de Kerk-
hofstraat, ook de andere kruispunten op 
de A12 genieten een kwalijke reputatie. 
“Het zijn stuk voor stuk erg drukke en 
vaak onoverzichtelijke kruispunten waar 
lange files staan of zware verkeersonge-
vallen gebeuren”, gaat Sminate verder. 
“Om de A12 als echte autosnelweg om 
te vormen, is in 2018 reeds beslist om 
deze in Londerzeel heraan te leggen en 
deels in te graven. Het kruispunt met de 
Kerkhofstraat wordt vervangen door een 
op- en afrittencomplex.”

Vergunning
Op 15 oktober 2021 besliste de Vlaam-
se regering om dit project verder uit te 
werken als een potentieel project vol-
gens het principe van Publiek Private 
Samenwerking (PPS). “Na maandenlang 
juridisch en technisch alles uit te klaren, 
wordt volgens minister Peeters nu de 
omgevingsvergunning voorbereid, zodat 
dit jaar eindelijk de onderhandelingen 
met potentiële aannemers kunnen aan-
gevat worden”, gaat Sminate verder. 

“Het dossier heeft een nieuwe vorm aangenomen en het is nu zaak om zo snel mogelijk 
alle procedures op elkaar te laten volgen. Nog uit het antwoord van de minister op mijn 
schriftelijke vraag, blijkt dat vanaf het voorjaar 2023 de aanbestedingsprocedure een jaar 
lang zal lopen. Midden 2024 kunnen potentiële aannemers dan hun definitieve ontwerp 
indienen, zodat hopelijk in 2025 de werken kunnen beginnen.” (jh)

Als alles goed verloopt, kunnen de werken aan het kruispunt op de A12 in Londerzeel in 2025 
eindelijk beginnen”, zegt Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA).
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Supporters Sporting Oppem zingen 
toontje hoger tijdens karaoke

OPPEM / WOLVERTEM -  De leden en supporters van voetbalclub Sporting 
Oppem (Meise) kwamen samen in café Benelux in Wolvertem om van daaruit te 
vertrekken met de bus naar Peutie voor een supportersnamiddag. Sporting Oppem. 
Wordt met 0-6 van Peutie. Daarna trok het gezelschap terug richting Benelux waar 
een heuse karaoke werd georganiseerd. (jh)

Meise plant 2.400 
bomen ter uitbreiding 
van het  Neromhof

MEISE - Meise kocht percelen om het 
Neromhof uit te breiden. Voor de aanplan-
ting van deze grond organiseerde de ge-
meente een geboorteboomplantdag voor 
ouders. Met behulp van De Bosgroep en 
Bûûmplanters kregen 2.400 bomen een 
plaatsje. De hondenlosloopzone wordt er 
ook uitgebreid en er wordt een dierenbe-
graafplaats ingericht. (jh)

FOTO INGEZ.

FOTO INGEZ.
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Acties Warmste Week bij Sarens brachten 
8.500 euro op

WOLVERTEM / LONDERZEEL - De werknemers van de internationale 
kraanfirma Sarens organiseerden tijdens hun Warmste Weken verschillende acties 
ten voordele van de Warmste Week dat dit jaar in het teken van kansarmoede stond. 
Er waren onder andere een affterwork, dartstornooi, verkoop van soep, pannenkoe-
ken, enzomeer. Er was ook de slotactie De Sarens Challenge waarbij elf teams zes 
opdrachten moesten vervullen, onder andere een quiz, een heisopdracht met een 
kraan, enzomeer. Alle acties brachten 4.250 euro op, Sarens besloot om dat bedrag te 
verdubbelen tot 8.500 euro. (jh)

FOTO INGEZ.

Bevolkingsregisters 
worden gedigitali-
seerd: “Er zijn even 
geen opzoekingen 
mogelijk”

MEISE - De bevolkingsregisters van Mei-
se en Wolvertem (1900-1977) en fusiege-
meente Meise (1977 - 2010) worden ge-
digitaliseerd. Het gaat om de registers van 
geboorte, huwelijk en overlijden. Als gevolg 
van de digitalisering kunnen inwoners de 
komende maanden geen genealogische op-
zoekingen doen. Met vragen kan je terecht 
bij de dienst Burgerzaken: bevolking@meise.
be of 02 892 20 20. (jh)

FOTO INGEZ.
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Afscheid van Clément (103), 
de oudste duivenmelker van het land 
OPWIJK  - De oudste nog actieve duivenmelker Clément Van 
Haute is op maandag 26 december in de vroege namiddag op 
103-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de duivenliefhebbersver-
eniging Doe Wel en Zie niet Om in Mazenzele (Opwijk), waar 
Clément sinds jaar en dag lid van was. 

“Clément Van Haute is een echt monument in de duivensport”, 
meldt secretaris François Vunckx. “Hij was de oudste actieve dui-
venliefhebber en van voor zijn plechtige communie lid van de 
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond.” 

“Clément was een geestdriftig liefhebber en een sociaal ingesteld 
mens. De activiteiten rond de viering van zijn verjaardag als eeu-
weling zullen ons altijd bijblijven, maar ook en misschien nog het 
meest de vreugde die hij uitstraalde wanneer zijn gevleugelde 
vrienden goed presteerden.”

Clément erfde de liefde voor de duiven van zijn vader. Zelf leidde 
hij een druk beroepsleven als geuzesteker en melkboer. De hoog-
bejaarde duivenmelker woonde nog zelfstandig in zijn boerderijtje 
in de Arsenaalstraat in Asse. Daar werd hij dagelijks verzorgd door 
zijn mantelzorgster en gewezen OCMW-raadslid Agnes Vander-
stappen uit Opwijk.

“Het laatste jaar kon hij de 36 trappen naar zijn duivenhok niet 
meer aan”, zegt Agnes. “Die klus nam ik voor mijn rekening. De 
jongste tijd bleef ik 24 uren op 24 bij hem. Twee weken geleden 
is hij door zijn benen gezakt en naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij 
had kanker, maar is uiteindelijk gestoven aan corona.” (EG)

Clément, Agnes en zijn duiven waren onafscheidelijk. 

FOTO EG. 

Rotary opnieuw in de weer voor 
minderbedeelden

MEISE - Bouchout verdeelde via de OCMW’s en de zusters 
van Meise naar jaarlijkse gewoonte 145 kerstpakketten voor de 
minderbedeelden uit Meise en omstreken.  De actie werd mo-
gelijk gemaakt door onder meer de opbrengst van de kaas- en 
wijnavond. (jh)

De Lijn kort traject lijnen 261 
en 518 in
LONDERZEEL / WESTRODE - Vanaf 1 januari 2023 
kort De Lijn de reisweg in van lijnen 261 en 518 tussen Westro-
de en Londerzeel. Zo wordt in Westrode de halte Stuyverstraat 
afgeschaft. In Londerzeel worden de haltes Sporthuis, Berg, Au-
tosnelweg, Brandweer (enkel richting Vilvoorde) afgeschaft. Er 
komen extra haltes in Londerzeel aan het Rustoord, Acacialaan, 
Kerkhofstraat. (jh) Meer info kan je vinden via 
www.delijn.be/nl/gemeente/londerzeel/.
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Londerzeel gaat in zee met Riopact voor rioolbeheer
LONDERZEEL - Het gemeentebestuur van Londerzeel keur-
de de toetreding tot Riopact goed en kiest daarmee voor een 
volledige ontzorging op het vlak van rioolbeheer. De samenwer-
kingsovereenkomst gaat in op zondag 1 januari 2023.

Riopact is een samenwerkingsverband tussen De Watergroep en 
Aquafin. Gemeenten die er voor kiezen om vennoot te worden 
van Riopact, genieten heel wat voordelen, maar bovenal kiezen ze 
ervoor om sterk te professionaliseren. 

 “Voor de vennoten van Riopact neemt De Watergroep 
alle rioleringsgebonden taken over” zegt burgemeester en sche-
pen van Openare Werken Conny Moons (LWD). “Riopact zorgt 
ook voor de uitvoering van de saneringsverplichtingen. De ge-
meente werkt al sinds 2007 samen met Aquafin voor taken op 
vlak van beheer, planning, uitbouw en exploitatie van rioolwater-
infrastructuur. Op deze manier heeft Aquafin al heel wat kennis 
verzameld over het gemeentelijk rioleringsstelsel. De Watergroep 
voert sinds 2014 alle huisaansluitingen uit in Londerzeel.”

Complexer
Rioleringswerken worden volgens de burgemeester ook talrijker 
en complexer. “Door de samenwerking met Riopact, blijven we 
aan het stuur staan zonder de technische diensten te zeer te 

belasten”, gaat Moons verder. “In Riopact vinden we een ervaren 
partner om onze rioleringsdoelstellingen en zuiveringsgraad te 
bereiken. Als vennoot kunnen we maximaal gebruikmaken van de 
financiële, technische en administratieve kennis en expertise van 
Aquafin en De Watergroep en kunnen we zo meer geld inves-
teren in rioleringsbeheer. Ook de mogelijkheid om proactief te 
kunnen werken, is een grote troef.” (jh)

FOTO JH
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Leerlingen maken kaarsjes in 
Ateljee Lalyboo

MEISE -  De 37 leerlingen van het zesde leerjaar van de Ge-
meentelijke Basisschool Rode zijn weer allemaal in kleine groep-
jes langs geweest om hun zes verschillende kaarsjes te komen 
maken in het Ateljee Lallyboo van Erika Deprez in Slozen. (jh)

Tanja Bollé en haar paard 
Mejor stoten door naar de top

LONDERZEEL - Tanja Bollé is met haar zes jaar PRE hengst 
Mejor Joven de Don afgelopen najaar vicekampioen gewor-
den in het Belgisch dressuurkampioenschap gereden voor de 
Iberische paarden in Sentower Park in Oudsbergen. “Hierdoor 
was onze selectie binnen voor de Europese Finale die in België 
plaatsvond in november op het drie landenpunt in Welkenrae-
dt”, zegt Tanja. “Er werden twee proeven gereden.  Een opgeleg-
de proef en een freestyle met verplichte oefeningen op muziek.  
Deze 2tweeproeven werden opgeteld en brachten ons in de 
Top 5 van een zeer sterk deelnemersveld. Mejor en ik kunnen 
dus spreken van een zeer geslaagd wedstrijdseizoen.  We trainen 
lekker door en hopen in 2023 er ook bij te zijn op de Europese 
Finale die zal plaatsvinden in Frankrijk.” (jh)

FOTO INGEZ.
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NIEUW: pickleball in Thermae Sports Merchtem

De kracht van het all-in abonnement

Ben je lid bij Thermae Sports, dan zit Pickleball mee in je abonne-
ment. Nog geen lid? Dan kan je de terreinen per uur huren voor 
15,00 euro in de daluren en 20,00 euro in de piekuren.

Wil je graag lid worden? Spring dan eens binnen op de 
club! Via de QR-code kan je alvast een gratis proef-
dag aanvragen.

Naast Pickleball zit het volgende ook in je all-in abonnement: 

1. Fitness
2. Groepslessen
3. Zwembad
4. Finse Sauna,       

infraroodsauna      
en stoombad

5. Tennis
6. Padel
7. Pickleball 

Thermae Sports

Kwekelaarstraat 4 - 1785 Merchtem
T. 02 305 43 04

www.thermae.com

FOTO’S INGEZ. 

Thermae Sports staat erom bekend om steeds 
nieuwe sporten aan te bieden aan haar leden. 

MERCHTEM - De nieuwste toevoeging aan het all-in abonne-
ment is Pickleball! Een razendpopulaire en laagdrempelige racket-
sport, overgewaaid uit de Verenigde Staten. 

Met vier indoor Picklebalterreinen zijn ze bij de eerste clubs in 
België waar je deze sport kan spelen!

Wat is Pickleball?

Pickleball is een mix van verschillende bestaande racketsporten. 
Je vindt er elementen van tennis, padel, badminton en pingpong 
in terug. Het spel wordt meestal twee tegen twee gespeeld en je 
kan enkel scoren als je team opslaat. Je speelt tot twee gewonnen 
sets van 11 punten. Je gear bestaat uit een paddle dat te verge-
lijken is met een strandpallet en een “wiffle ball” (geperforeerde 
softball). Dit kan je uiteraard huren in de club. Een Pickleballveld 
is een stukje kleiner dan een tennisveld, dit maakt dat deze sport 
in Amerika gespeeld wordt door alle leeftijden. Het fungehalte ligt 
ook énorm hoog! 

GRATIS PROEFDAG
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Sarah leerde haar vader pas na 21 jaar kennen
REGIO - Wie is de man die mijn mama verliet en mij dus ook? Ik 
ontmoette hem in Parijs: de gelijkenissen waren opmerkelijk. Het 
opmerkelijk levensverhaal van Sarah Van Hecke. 
 
“Ik heb mijn vader nooit ontmoet…”  Hoe vaak heb ik dat niet 
uit het niets gezegd in een doodgewoon gesprek, waarop een 
ongemakkelijke stilte volgde.  Bij mij lag het onderwerp nooit zo 
gevoelig. Ik ben opgegroeid met een overbezorgde mama (die de 
wereld zou verkopen om mijn veiligheid te garanderen), met een 
jongere halfzus (die in mijn ogen een “volledige” zus was), een lief-
devolle oma (voor wie ik een onbeschrijfelijk grote bewondering 
had), en een opa, die wat het probleem ook was, het altijd voor 
mij opnam. Ik ben nooit liefde te kort gekomen.
“Wat ik ook niet te kort ben gekomen is brandende nieuwsgie-
righeid. Mijn ouders, toen een stewardess en een piloot, gingen 
ieder hun weg, nog voor ik deze wonderlijke wereld met mijn ei-
gen oogjes had kunnen waarnemen. Ik neem hen dat niet kwalijk, 
dingen gebeuren met een reden. Op het ogenblik dat ik dit op 
papier zet, verblijf ik al 21 jaar en 4 maanden op deze excentrieke 
aardkloot. In een poging om een diploma te halen ben ik aan mijn 
tweede jaar universiteit in Engeland begonnen. Mijn vrije tijd be-
steed ik met op een tennisballetje te slaan, praatjes te maken en 
hier en daar een gevoelige snaar te raken met mijn schrijfsels voor 
een camera. Ik bezat werkelijk alles wat  mijn hartje begeerde en 
toch bleef een vraag pijnlijk onbeantwoord. Wie is de man die 
mijn teerbeminde mama’s hartje had bekoord, 22 jaar geleden? 
Wie is de tweede helft die mijn bestaan mogelijk maakte? Wie is 
hij, die niet alleen mijn meest favoriete persoon verliet, maar ook 
mij. Ik wilde het weten en dus schreef ik hem een bericht op het 
postduifplatform van de 21ste eeuw.

Band gesmeed
“Ik was toen zeventien en wist zoveel als een blind hertje, dat de 
weg naar huis niet meer terug vond. Verbazingwekkend genoeg 
kwam er antwoord. Behalve mijn vader kreeg ik er plots nog een 
halfzus en een halfbroer bij. Gelijkenissen waren opmerkelijk. Woe-
de en verdriet kwelden mijn moeder en mij dus ook. Het contact 
werd verbroken en tot er in januari 2022, op miraculeuze wijze, 
in mijn eigen slaapkamer, een met oude foto’s gevulde enveloppe 
zich door mij liet vinden. Het daagde het in mij op om het nog 
maar eens te proberen. Na overleg met moeder hert werd de 
connectie hervat. Informatie werd gewisseld, meningen gedeeld, 
gelijkenissen vastgesteld, vragen beantwoord en een band ge-
smeed.  Mijn vader was nog steeds piloot, gescheiden, hertrouwd 
en ondertussen verhuisd naar Frankrijk, waar hij pendelend tussen 
Parijs en Toulouse een nieuw leven had opgebouwd. Moeder hert 
vertrouwde mij passionele verhalen toe over haar oude job, haar 
vroegere relaties, kortom haar oude leven. Het fascineerde mij 
mateloos. Mijn nieuwsgierigheid werd nog meermaals op de proef 
gesteld, maar op 14 oktober om 6:50 PM landde mijn vliegtuig 
dan toch op de tarmac van de Parijse luchthaven. Enkele dagen 
voor mijn vertrek werd het duidelijk dat mijn vaders’  trouwdag 
exact  op mama’s verjaardag viel. Een teken dat het zou sporen 
tussen zijn nieuwe vrouw en mij.

Parisienne
Eens geland was het even wachten, even zoeken, tot ik in de verte 
een wel zeer grote, brildragende man op mij zag aankomen. Ik had 
mij voorbereid op verlegen blikken en ongemakkelijke stiltes, maar 
die waren er niet. Ook niet in de taxi. Ik was één en al oor voor 
wat hij te vertellen had. Toen ik voet zette in zijn “thuis” voelde ik 
mij onmiddellijk op mijn gemak.  Zijn prachtige echtgenote be-
groette mij als een echte Parisienne met een kus en een glimlach. 
De volgende ochtend viel het op dat mijn vader en ik dezelf-
de ontbijtcombinatie hadden binnengespeeld. De binnenpretjes 
werden een thema tijdens deze trip, aangezien de gelijkenissen 
boekdelen spraken. Mijn vaders partner bleek een ontzettend 
warme vrouw te zijn, voor wie ik alleen maar bewondering had.  
Ze loodste mij doorheen hartje Parijs, leerde mij de metro ken-
nen, de Eiffeltoren en het Louvre. Na de lunch stond een boottrip 
op het programma en verkenden we de chique shoppingstraten. 
Het gezellige diner namen we in een nog gezelliger restaurant. De 
dag nadien troonde de vrouw des huizes me mee naar de markt 
om vers eten te kopen voor ’s middags. Onze lunch werd een hit. 
Het afscheid daarentegen werd pijnlijker dan verwacht. Beloftes 
voor een weerziens werden gemaakt en dankbaar vloog ik terug 
naar Engeland. Ik ben trots op mezelf dat ik deze grenzen op eigen 
houtje heb verlegd. Het was niet alleen voor de allereerste keer 
mijn vader ontmoeten. Het was ook  mijn mama achterlaten, he-
lemaal alleen het vliegtuig nemen in de grootste onzekerheid en 
verblijven in een vreemd huis tussen vreemde mensen. Het was 
risicovol, maar onvergetelijk. (Sarah Van Hecke)

FOTO INGEZ.
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“Hard werken, veel bewegen en dagelijkse kost”: zo slaagt 
Florence (105) erin om veel langer dan anderen thuis te blij-
ven wonen 
MEISE - Florence Emmerechts vierde haar 105ste verjaardag in 
het bijzijn van haar familie en is de oudste inwoonster van Meise. 
Opmerkelijk: ze woont nog altijd thuis en wordt goed omringd 
door familieleden die haar helpen.

“Een interview? Neen, dat is wat te druk voor haar, maar op de 
foto wil ze wel”, zegt schoondochter Linda De Smedt (66), die 
verpleegster was. 

“We zorgen met de hele familie goed voor haar. Ze woont nog 
alleen. Tot voor corona deed ze nog alles zelf: wassen, koken, kui-
sen, noem maar op. Ze bleef gelukkig gespaard van covid en is 
nog steeds lucide. Tot voor drie jaar hielp ze nog met witloof 
kuisen in onze boerderij. Nu is er geen witloof meer, maar wel 
nog akkerbouw.”

Boerendochter Florence werkte haar hele leven op de boerderij. 
“Dat is haar geheim: hard werken en veel bewegen. Ze eet alles 
graag, liefst dagelijkse kost: alle dagen aardappelen met groenten 
en vlees. Pasta is niet haar ding, dat aten ze vroeger niet, maar ze 
eet er wel wat, als het wordt klaargemaakt.”

Biscuitcake
Florence, de tante van voormalig burgemeester Jos Emmerechts, 
bakt ook graag cake. “Haar biscuitcake is werkelijk de beste”, ver-
telt Linda. “Zoals zij die maakte, kon niemand dat. Die was heel 
lekker. Nu doet ze dat niet meer.”

Een maand geleden is Florence gevallen. “Ik ben haar alle dagen 
gaan verzorgen”, zegt Linda. 

“We kochten een looprekje als steun, zodat ze haar evenwicht 
kan bewaren. Maar daar kon ze niet echt mee lachen. Toch is het 
een goede hulp voor haar, zodat ze valpartijen vermijdt. Ze heeft 
sinds een half jaar ook een poetshulp.”

Achterkleinkinderen
“Haar krachten zijn wel wat afgenomen en ze slaapt sinds een 
paar jaar beneden. Uiteraard is ze wat verouderd, maar ze is heel 
kranig. Ze draagt geen gewicht mee en ze verzorgt zich goed. 
De vier kinderen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen 
hopen dat ze nog veel verjaardagen mag vieren. Wij staan alleszins 
klaar voor haar. Zij zegt ons wat we moeten doen en we doen 
dat graag.” 

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) is enorm fier op 
Florence. “Dat de oudste inwoner van Meise nog thuis woont en 
zo goed omringd wordt, is heel mooi. Wie kan dat nog zeggen? 
Ze houdt niet zoveel van drukte, maar toen we een foto van haar 
met de familie wilden maken, zei ze toch nog dat ze wel nog pakt 
op papier. Een ongelofelijke vrouw.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Florence (105) woont nog thuis en wordt goed omringd door 
familieleden.
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“Hier neem je niet zomaar een konijn mee”: geen 
adoptiestop maar wel grondige screening in VOC 
Malderen en Zorgboerderij Huppeldepup

HUMBEEK / MALDEREN - Dierenopvangcentrum Socio 
vzw in Deurne voerde een tijdelijke adoptiestop in. Daar krijgen 
ze tijdens feestdagen vooral de vraag naar dikke konijnen die dan 
in de kookpot belanden. In zorgboerderij Huppeldepup in Hum-
beek en het VOC Malderen is er geen adoptiestop voor konijnen. 
“Maar we screenen wel eerst voor we de dieren een nieuwe thuis 
geven”, klinkt het.

Socio vzw, dat in Deurne zo’n vierhonderd dieren opvangt, voert 
elk jaar een adoptieverbod in van half december tot half januari, 
ook voor vogelsoorten. Socio vangt de dieren liever langer op dan 
ze in de kookpot te zien belanden als feestmaaltijd. 

Wachttijd
In de Noordrand van Brussel is er niet meteen sprake van een 
adoptiestop. “Wij hebben momenteel een populatie van 320 die-
ren”, zegt Ellen Van Assche (38) van Zorgboerderij Huppeldepup 
uit Humbeek. “Er zijn er zeker 120 waarvoor we een nieuwe thuis 
zoeken. Het gaat om cavia’s, konijnen en schapen. We krijgen niet 
speciaal meer vraag naar dikke konijnen of zo tijdens de feestda-
gen.”

“Bij ons wordt elke aanvrager voor een adoptie serieus gescreend. 
Je wandelt hier niet binnen om direct een konijn mee te krijgen. 
Mensen moeten een afspraak maken en tien dagen wachten. 

Zo’n wachttijd helpt altijd: dan weten we ook of ze écht gemoti-
veerd zijn om goed voor het dier te zorgen.”

Twee konijnen
Bij die screening wordt echt doorgevraagd: “Wij vragen foto’s van 
de huisvesting op en proberen de thuissituatie goed in te schatten. 
Ook moeten we weten wie de dierenarts is of zal zijn. Je kan hier 
ook nooit één konijn adopteren. Er moet al een konijn thuis zijn of 
je moet ze per twee adopteren, zodat de dieren niet alleen zitten.”

Bij het opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren VOC in Mal-
deren (Londerzeel) zijn er niet zoveel adopties. “We hebben nu 
wel twee kleine konijntjes zitten ter adoptie, maar we kregen nog 
geen vraag”, vertelt Franky Van Aken van het VOC. “Soms worden 
ook parkieten geadopteerd.”

Nog geen vraag
“Maar het VOC Malderen houdt zich vooral bezig met gewonde 
of verzwakte wilde dieren die na revalidatie opnieuw worden vrij-
gelaten in de natuur. Het gaat vooral om egels, vogels en andere 
wilde dieren. Konijnen zijn eerder een zeldzaamheid. Als er dan 
een vraag naar adoptie is, kijken we natuurlijk goed uit aan wie we 
de dieren meegeven. We stellen heel wat vragen.” (jh) 

FOTO JH

Ellen Van Assche: “We screenen iedereen grondig die een vraag voor adoptie heeft.”
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GRIMBERGEN - Het Kattenkabinet, dat zich richt op het op-
vangen en herplaatsen van katten om zo het aantal zwerfkatten in 
Grimbergen en omstreken te verminderen, reageert verbijsterd 
op sociale media hoe een katje is achtergelaten aan hun voordeur. 

“Het nieuwe jaar werd hier alvast goed ingezet”, zeggen Kristien 
Huygh en Annelien De Rouck van het kattenkabinet. “We vonden 
net een toegeplakte transportbak met een kat er in, gewoon aan 
onze voordeur gedropt. Ons hart sloeg een slag over, want er 
hing bloed aan de handdoek en aan het transportbakje. Het katje 
is serieus onder de indruk, maar gelukkig wel oké. We dachten dat 
we in al die jaren het meeste nu wel gezien hadden, maar dit tart 
echt wel alle verbeelding.” 

“Was even aanbellen teveel gevraagd? We waren gewoon thuis 
en hadden met plezier de deur open gedaan om naar je verhaal 
te luisteren, en te zoeken naar een gepaste oplossing. Een kat 
harteloos in een kapotte transportbak achterlaten in de regen is 
dus niet de oplossing.” 

Het Kattenkabinet vraagt op sociale media of er mensen onder 
hun volgers zijn die misschien een idee hebben van waar het katje 
vandaan komt. “Ze is uiteraard niet gechipt”, zeggen Kristien en 
Kristin. “Misschien herkent iemand de achtergelaten transportbak. 

Die was stuk en was daarom toegeplakt. Misschien herkent ie-
mand de handdoek of het handschrift op het achtergelaten brief-
je.” 

Mensen die hierover meer weten, kunnen terecht via 
info@hetkattenkabinet.be

Triest verhaal van achtergelaten katje aan 
Kattenkabinet: “Dit is niet de oplossing”

FOTO INGEZ.

Vastgoedmarkt stabiliseert: ERA barometer toont in tweede 
jaarhelft vertraagde groei van slechts 0,5% aan

REGIO - De afkoeling van de huizenmarkt in Vlaanderen is in-
gezet. Dat blijkt voor het eerst uit de ERA Barometer, een jaarlijks 
onderzoek van de vastgoedmarkt dat al voor het 18de jaar op 
rij door ERA (en sinds 2013 met de Universiteit Antwerpen/KU 
Leuven) wordt uitgevoerd. Vanaf het derde trimester van 2022 
kunnen we zelfs spreken van een nulgroei, want de huizenprijzen 
blijven met een stijging van amper 0,5% in de tweede helft van het 
jaar zo goed als status quo. Daarnaast valt op dat de prijsstijging 
van woningen voor het eerst fors lager ligt dan de inflatie. Wonin-
gen bleven in het vierde kwartaal van 2022 ook langer te koop 
staan dan in het tweede kwartaal. 

Huizen met een EPC label A zijn het afgelopen jaar aan een ho-
gere prijs verkocht dan gelijkaardige woningen met een label D: 
hun prijzen lagen 17,9% hoger.

Het is de eerste keer dat officiële cijfers aantonen dat onze vast-
goedmarkt stabiliseert. Het afgelopen jaar blijkt het kantelpunt. 
De gemiddelde prijsstijging van residentiële woningen over heel 
2022 bedraagt weliswaar nog 6,1% en 4,8% bij appartementen. 
Maar die stijging is vooral te danken aan de eerste helft van het 
jaar. Waar de groei bij woonhuizen van het vierde kwartaal van 
2021 naar het tweede kwartaal van 2022 nog 3,6% bedraagt, 
is vanaf het tweede semester een duidelijke vertraging van die 
groei te zien. Zo is de stijging van het tweede kwartaal van 2022 
naar het vierde slechts 0,5%. Ook bij de appartementen was de 
prijsstijging vooral in de eerste twee kwartalen.

“Kopers zullen in 2023 vooral op zoek gaan naar die energiezuini-
ge woningen. Het EPC van een woning is nu belangrijker dan ooit 
bij de verkoop of aankoop. Ook voor een label B en C zien we 
een hoger prijsverschil, met 10,7% en 4,3% met een gelijkaardige 
woning met label D. En daar tegenover staat dat een label E zorgt 
voor een minderwaarde van -4,9% en bij een label F is dit zelfs 
-8,6%. Dat het energiecertificaat een steeds belangrijkere rol zal 
beginnen spelen, kan ook niet anders want vanaf dit jaar moeten 
energieverslindende woningen verplicht energetisch gerenoveerd 
worden.” Johan Krijgsman, CEO ERA
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MERCHTEM - De Merchtemse Steltenlopers treden steeds meer in het buitenland op 
en zijn zo nog meer ambassadeur van Merchtem en ons land in het buitenland. “We zijn 
er heel fier op”, klinkt het.

“Na de ellendige coronaperiode die gelukkig voor onze groep nog zeer productief was 
met liefst zes baby’s die werden geboren bij onze leden, nemen de aanvragen voor onze 
groep steeds meer internationale allures aan”, zegt voorzitter Roger Daelemans (72) van 
de Merchtemse Steltenlopers. 

“Wanneer we alles willen doen, zullen onze leden vele vakantiedagen tekort komen. In 
februari 2023 gaan we voor een ganse week naar het Zuid-Franse Nice voor carnavalop-
tredens in het centrum. In maart 2023 zijn we te gast ook voor een ganse week carnaval 
in Hammamet (Tunesië). In mei 2023 trekken we voor een vijfdaagse naar het carnaval in 
Aalborg (Denemarken).”

Carnavalstoeten
Dat de steltenlopers steeds meer in het buitenland vertoeven, wil niet zeggen dat ze in 
ons land niet meer optreden. “Er zijn uiteraard ook Belgische optredens gepland”, vertelt 
de voorzitter. “Zo zijn we onder andere te zien op carnavalstoeten in Wetteren en Wille-
broek en is er een taptoeoptreden in Geraardsbergen.”

Avondmarkt
“Dichter bij huis zijn we op Pinkstermaandag 29 mei tijdens de jaarmarkt in Steenhuffel te 
zien en uiteraard zijn we ook present op onze Merchtemse avondmarkt en de Brusselse 
Ommegang.” In augustus zijn de steltenlopers al gevraagd voor een tiendaags optreden in 
Griekenland en in oktober 2023 zelfs al voor veertien dagen in Cyprus. “Zelfs voor 2024 
zijn er al aanvragen”, weet Daelemans. 

Steltenlopers gaan steeds meer       
internationaal:  “Maar we zijn zeker 
ook nog hier te zien”

FOTO JH. 

FOTO JH

Vietnam
“Zo zijn er onderhandelingen voor op-
tredens in Kathmandu-Nepal en voor 
het Hue-festival in Vietnam waar we al 
vier keer te gast waren. Ondanks het 
feit dat we door de coronaperiode 
slechts met Pasen dit jaar onze activi-
teiten konden hervatten, kunnen we 
ons huidig werkjaar positief afsluiten 
met een 35-tal optredens. Dat gebeur-
de met een spetterend ledenfeest in 
ons Parochiehuis in Peizegem op za-
terdag 17 december met een privé 
optreden van Jo Vally, die als tegenpres-
tatie komt voor ons optreden tijdens 
de opening van Zomer in mijn straat in 
Westrode.” (jh)
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JOBS 

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

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

GEMOTIVEERDE 
SEIZOENSMEDEWERKERS (m/v) 
– Gezocht bij Vaste-plantenkwekerij Jan 
Spruyt, Mostenveld 30, Buggenhout. Wil je 
tijdens de maanden maart, april en mei met 
je enthousiasme aan de slag, spreek je goed 
Nederlands en heb je groene vingers, mail 
dan naar mark@vasteplant.be.
 
GEMOTIVEERDE JOBSTUDENTEN 
(m/v/x) – Gezocht bij Vaste-plantenkwe-
kerij Jan Spruyt, Mostenveld 30, Buggenhout. 
Ben je in juli of augustus een hele maand 
vrij en heb je groene vingers? Mail dan naar 
mark@vasteplant.be. (minimumleeftijd voor 
vakantiewerk is 15 jaar)

TE KOOP ALLERLEI   

HERENFIETS – te koop, merk Oxford, 
in goede staat, prijs overeen te komen, tel. 
0496 073 505 

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

KANARIES – te koop, gele en witte kana-
ries, 20 gele poppen en 5 gele mans, 4 witte 
kanaries, 3 poppen en 1 man. Tel. 0477 83 
46 14 

VASTGOED TE HUUR  

MOOIE GARAGEBOX – te huur, 75 
euro tel. 0468 40 95 49 

VASTGOED TE KOOP  

APPARTEMENT TE KOOP – MER-
CHTEM - 2e verdiep, EPCA 90 KWH, nabij 
station en centrum, hall, living met open kkn, 
wc, bakk, beging, waspl, 2 slpk, tel. 0479 77 
63 15 

ONDERGRONDSE STAANPLAATS 
– te koop, Merchtem, 2 ondergrondse staan-
plaatsen 3x6 m, Puursstraat, res Molenblok, 
tel. 0475 52 48 84 

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

VAKANTIEWONING  
TE HUUR  

NIEUWPOORT: Appartement 2slpks 
(4-6 pers) zicht op zee en duinen Wifi – ge-
renoveerd en alle comfort NU KORTING, 
Op nog niet verhuurde periodes in 2023 
-10% zie www.nieuwpoort-verhuur.be  tel 
0477-663418

SPANJE – Vakantiewoning Mazarron, 2 
slpk, airco, TV Vlaand, 15 m van zee per w / 
maand of jaar tel. 0473 623 771 

NIEUWPOORT - Appartement 2slpks 
(4-6 pers) zicht op zee en duinen. Wifi – ge-
renoveerd en alle comfort NU KORTING. 
Op nog niet verhuurde periodes in 2023. 
-10% zie www.nieuwpoort-verhuur.be  Tel 
0477 66 34 18

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

LEEGMAKEN VAN HUIZEN – appar-
tementen, magzijn, kelders, zolders, ook vol-
ledig schoongemaakt, correcte afhandeling 
tel. 0477 452 341 
MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-
564.165 

RELATIE – Slanke man 55 jr, welstellend, 
zkt vrouw voor relatie, samenwonen, tussen 
60 en 80 jr, heb auto tel. 0478 82 98 39

GRAVELBIKES TE HUUR - Meer info 
op www.gravelbike.be

RELATIE – Weduwe 69 jaar zoekt man 
voor relatie, wandel en fiets graag tel. 0472 
33 12 40 

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

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

ARTIS BOEKEN - te koop - 60 stuks, 
verschillende landen, tel 0472 682 074.  Ook 
te koop: nieuwe frigo, combi top AEG 5 jaar 
garantie tel. 0472 682 074 

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. 
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