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Gemeente koopt terrein voor bouw van nieuwe 
school: “Zal ook veiliger zijn voor de leerlingen”
BRUSSEGEM – Merchtem gaat twee percelen (85,360 are)  
aankopen ter hoogte van de Brusselsesteenweg. Die kunnen in de 
toekomst worden benut voor de bouw van een nieuwe school 
voor de Rinkeling.

“Aangezien de Vrije basisschool Rinkeling uit haar voegen barst, 
kan de school op termijn verhuizen naar deze nieuwe locatie”, 
zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Hierdoor zal de ba-
sisschool een volwaardige tweestroom kunnen uitbouwen, met 
andere woorden de capaciteit van het aantal leerlingen kunnen 
verdubbelen. Op dit perceel zal ook een randparking gecreëerd 
worden voor de school, bussen van De Lijn, nabijgelegen hore-
ca, en buurtbewoners. Tevens wordt er aandacht besteed aan de 
aanleg van een veilige oversteekplaats met een middeneiland ter 
hoogte van de school en sportclub Thermae Sports.” 

Recreatiegebied
Momenteel is de zone van de twee percelen ingekleurd als recre-
atiegebied. “Het bestaande recreatiegebied zal verplaatst worden 
naar de site Dooren”, gaat de burgemeester verder. “Er wordt 
geen padelveld voorzien op de locatie in Brussegem, omdat dit 
voor teveel overlast zou zorgen voor de buurt.

Het gemeentebestuur van Merchtem is momenteel bezig met de 
procedure voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) Sport. 
In het kader van kernversterking door het bundelen van ge-
meenschapsvoorzieningen, beoogt de gemeente een zuidooste-
lijke uitbreiding van ongeveer 10 hectare van het sportcomplex 
Dooren.” De aankoopprijs van de twee percelen in Brussegem 
bedraagt 904.816 euro. (jh)

FOTO JH 

De Vrije Basisschool Rinkeling voerde eerder al actie voor een ver-

keersveilige schoolomgeving.



3



4

Protest aan net geopende Russische supermarkt verloopt sereen
OPWIJK -  De aangekondigde protestactie voor het MERE-fi-
liaal in Opwijk is onder discreet politietoezicht zonder incidenten 
verlopen. Aan de inrit van het warenhuis ontstond wel een (se-
rene) discussie tussen personeel van het warenhuis en de actie-
voerders. 

Ronny Cuyt uit Balen (nabij Mol) had zijn actie op Facebook aan-
gekondigd nadat het filiaal zonder toeters of bellen was openge-
gaan. Hij nam vooraf contact op met burgemeester Inez De Co-
ninck (N-VA) en de lokale politie. Cuyt vangt al geruime tijd twee 
Oekraïense vluchtelingen thuis op: moeder (Yethenia) en dochter 
(Ksenia). Twee dagen na de onaangekondigde opening van het 
eerste MERE-filiaal in België  ontvouwde hij in de vooravond met 
Ksenia een Oekraïense vlag voor de inrit van het warenhuis. Een 
officier van de federale politie legde hem uit dat zijn actie ge-
doogd werd, op voorwaarde dat hij geen klanten zou aanspreken 
en het privédomein niet zou betreden. Even later kreeg de actie-
voerder het gezelschap van Alexander Thierens uit Merchtem die 
eveneens een Oekraïense vlag had meegebracht. 

Zaakvoerder Dimitri, die alleen Russisch spreekt, kwam even later 
polshoogte nemen met een personeelslid die al 13 jaar in België 
verblijft, Frans en een beetje Engels kent, maar Nederlands spreekt. 
“Ik voel me meer Belg dan Rus”, legt de vrouw uit. “We zullen een 
aantal Oekraïners in dienst nemen”, verzekert ze. “Zij volgen een 
taalbad om het Nederlands machtig te worden. Binnen afzienbare 
tijd zullen zij de kassa bedienen. Enkel de boekhouder spreekt Ne-
derlands. We zijn op zoek naar Nederlands personeel. En het geld 
dat het filiaal verdient, zal een paar jaar al zeker niet naar Rusland 
overgemaakt worden. Ook wij zijn tegen de oorlog in Oekraïne. 
De producten die we verkopen zijn van Europese leveranciers. 
Jullie kunnen ons een gebrek aan transparante communicatie ver-
wijten, maar we zijn bang voor eventuele Russische represailles.”  

Ronny en Alexander tonen weinig begrip. “Dit is niet het moment 
om een Russisch filiaal van een gigantische supermarkt op Belgisch 
grondgebied te openen. We vinden het amoreel en verwerpelijk. 
Het verdiende geld komt sowieso de Russische economie ten 
goede, waarmee dan wapens tegen Oekraïne gekocht worden.”  
Een uur nadat de actievoerders met hun stil protest begonnen 
waren, kregen ze de morele steun van een twaalftal sympathisan-
ten, zoals iemand uit Vlezenbeek met zijn opvanggezin en mensen 
van Promote Ukraine. Twee politieagenten in een combi hielden 
al die tijd discreet een oogje in het zeil aan de overkant van de 
steenweg. (EG)
 

Stil protest tegen het MERE-filiaal. 

FOTO EG
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Restaurant Auberge Napoleon is gelegen te Meise naast de 
Nationale Plantentuin en heeft een uitzonderlijk interieur en 
een prachtig terras gelegen in het groen. 

De gasten kunnen genieten van een discrete, doch gemoe-
delijke sfeer tijdens een lunch of diner. Eigenaars Jan en 
Karlien Stallaert en keukenchefs Nico Struelens en Steven 
Verschueren zweren bij Franse klassieke bereidingen met een 
moderne twist (inclusief zaalbereidingen en zaalversnijdingen) 
en halen steeds het onderste uit de kan om hun gasten een 
onvergetelijke ervaring te bezorgen. 

De beloning is navenant met een score van 14/20 in de 
Gault & Millau gids en 3 vorken in de Michelin gids.

Eind dit jaar zal het 10 geleden zijn dat Auberge Napoleon 
werd overgenomen en voor deze gelegenheid wordt het res-
taurant tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode in augustus in een 
nieuw, hedendaags jasje gestoken. Op deze manier willen Jan 
en Karlien na tien jaar een frisse wind door de zaak blazen 
en staan ze te popelen om u te verrassen met een ware 
make-over, waarbij tijdloosheid, elegantie en stijl opnieuw 
centraal zullen staan.

Taken:
• Bijdragen tot de organisatie van de keuken en volbren-

gen van taken in de koude keuken
• Instaan voor keukenwerkzaamheden voor en/of na de 

dienst
• Verantwoordelijk voor het correct en tijdig bereiden en 

doorgeven van de koude gerechten en desserten
• Diverse keukenwerkzaamheden onder leiding van de 

chef
 
Profiel:
• Hotelschool opleiding is gewenst, basiskennis van de 

koude keuken/patisserie is een must.
• Gedreven en leergierig
• Zelfstandig kunnen werken
• Gevoel voor verantwoordelijkheid en stiptheid is een 

must
• Teamplayer

Startdatum:
• Zo snel mogelijk!
 
Aanbod:
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Vrije dagen op zaterdagmiddag, zondag, maandag EN 

woensdagavond !!!
• Werken in een jong, ervaren en dynamisch team
• Een aantrekkelijk loon en extra voordelen te bespreken
 
Solliciteren:
• Restaurant Auberge Napoleon tav Jan Stallaert

Bouchoutlaan 1, 1860 Meise
T: 02/269.30.78
M: info@aubergenapoleon.be

VACATURE:
Momenteel is Auberge Napoleon dringend op zoek naar

een Chef de partie patisserie/koude kant om hun team te versterken.

www.aubergenapoleon.be
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Gemeente koopt grond van 754.800 euro om er 
groene parking van te maken

MERCHTEM - Het gemeentebestuur van Merchtem koopt 
het braakliggend perceel op de hoek van de Reedijk met de Wol-
vertemsesteenweg. Het buurtcomité dat in april vorig jaar nog fel 
actie voerde tegen de bouw van een appartementsblok op het 
bewuste perceel, reageert opgelucht.

“Op de gemeenteraad van 20 juni staat de aankoop van het per-
ceel gelegen te Reedijk”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). 
“Dit stuk grond van 25are 16ca zal worden omgevormd naar 
een groene randparking. Zo behouden we een groene en open 
toegangsweg naar het centrum. Het gemeentebestuur voorkomt 
door deze aankoop dat dit stuk grond wordt volgebouwd, aan-
gezien er reeds een aanvraag werd ingediend voor de bouw van 
30 appartementen.Minder bebouwing en meer groen helpt uiter-
aard wateroverlast te voorkomen. Vermits dit een signaalgebied 
is, zullen we voldoende aandacht besteden aan het creëren van 
waterbuffering. Het gemeentebestuur kocht dit perceel aan voor 
754.800 euro.”

“Dit is bijzonder goed nieuws”, zegt buurbewoner Henk Willocx 
van het plaatselijk actiecomité aan de Reedijk. “Mijn droom komt 
uit. Er komt dus geen groot bouwproject met 29 appartemen-
ten op de hoek van de Reedijk-Wolvertemsesteenweg. Voor het 
hoekperceel van de Reedijk had de bouwfirma Elpers NV vorig 
jaar een aanvraag ingediend voor 29 appartementen. Tegen die 
plannen hadden we met het actiecomité  fel tegen geprotesteerd. 
We hadden de hele buurt gemobiliseerd tegen nog meer be-
tonnering en verharding. Het water op de verzadigde site zou 
niet meer wegkunnen, terwijl de buurtbewoners dagelijks water 
uit hun kelders moeten pompen omdat het hier met de onder-
grondse Molenbeek zeer zwaar verzadigde grond is. 350 mensen 
ondertekenden toen de petitie. Het perceel is in overstromings-
gebied gelegen, buurtbewoners moeten nu al constant water uit 
kelders pompen. 

Buurtbewoners protesteerden vorig jaar in volle corona-epidemie tegen de bouw van een appartementsblok aan de Reedijk. Nu wordt het 
perceel een groene randparking. 

FOTO JH
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“Voetwegen lopen nu dood op prikkeldraad of zelfs… 
paardenmest”

OPWIJK  - Vier burgers verstuurden een aangetekend verzoek-
schrift naar het gemeentebestuur van Opwijk, waarbij zij een last 
van herstel van gemeentevoetwegen opleggen. Het openstellen 
van de trage wegen gaat hen niet snel genoeg.

“Het gaat om voetwegen nummers 38, 96 en 97”, legt Bart De 
Donder de actie uit. “Bij verschillende verkennende wandelingen 
ondervonden we dat deze voetwegen onvoldoende of hele-
maal niet toegankelijk zijn. Sinds 2013 stellen we vast dat geen 
gevolg gegeven werd aan onze herhaalde vraag om deze wegen 
te heropenen. Daarom deze uitdrukkelijke vraag vandaag om de 
eigenaar/pachter te gelasten deze doorgang te herstellen ten 
behoeve van de wandelaars, terreinfietsers en hardlopers. Dit 
verzoekschrift is een juridisch document, waarop het college van 
burgemeester en schepenen binnen de 30 dagen moet reageren. 
Doen ze dat niet dan kunnen wij ze volgens artikels 34 en 42 van 
het Decreet van 2019 in gebreke stellen wat als basis kan dienen 
voor een aanklacht.” 

Heeft de gemeente dan helemaal niets gedaan? Bart De Don-
der, die het verzoekschrift ondertekende samen met Arnout Van 
den Broeck, Eric Vasseur en Frank Willocx, nuanceert: “Toch wel. 
Recent is Haviland aangesteld om de gemeente administratief te 
helpen. Alle landbouwers die een stuk van het openbaar domein 
inpalmen, kregen een schriftelijke aanmaning om de voetwegen 
te herstellen. De meesten gaven daar gevolg aan, maar voetweg 
38 loopt nog altijd dood op een afgesloten weide waar geen run-
deren op staan. Hetzelfde geldt voor voetweg 96, waar een kerel 
voor zijn paarden mest op de voetweg dropt. En ook voetweg 97 
blijft dicht. Daar moet Haviland uitzoeken hoe die weg kan wor-
den verlegd. Een cadeautje voor de eigenaar dat de gemeenschap 
op kosten jaagt. We willen dat voorkomen. Tot nu toe ontziet de 
gemeente de eigenaars/pachters die in overtreding zijn en wor-
den gemeentelijke percelen opgeofferd”, klinkt het. 

FOTO EG 

Al 9 jaar wordt aan deze vraag geen gevolg gegeven.
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GTSM Merchtem en Sint-Martinus Asse winnen 
eerste prijzen
REGIO - Na twee jaar van Corona-epidemie organi-
seerde de Rotaryclub Meise-Bouchout dit jaar opnieuw 
haar TSO-trofee. Deze trofee stimuleert jongeren uit de 
TSO-richtingen uit de regio bij het maken van hun geïnte-
greerde proef (GIP).

De club beoogt hiermee de technische opleiding in een 
meer waardevol daglicht te stellen en het belang van het 
technisch beroep te onderlijnen. De TSO-Trofee vond 
plaats hotel ABBEY in Grimbergen. De laatstejaarsstuden-
ten uit het technisch secundair onderwijs  hebben er hun 
GIP voorgesteld aan een jury samengesteld uit vertegen-
woordigers uit het beroepsleven. Voor de zeven deelne-
mende scholen werden er prijzen voorzien van 750 euro 
voor de winnaar tot 500 euro voor de tweede en 250 
euro voor de derde en andere deelnemers. 
De eerste deelnemer van de harde sector, Josse Verreydt 
van GTSM Merchtem, kaapte uiteindelijk ook de eerste 
prijs weg met zijn innovatief gezelschapsspel voor kleuters 
met een motorische beperking

Tejater Restant speelde voor zeven 
uitverkochte zalen

GTSM Merchtem en Sint-Martinus Asse kaapten de eerste prijzen in de 
harde en zachte sector.

. Van de zachte sector waren de terechte winnaars Albert Balbabyan, 
Romain Evens, Melisa Karadike, Seren Levent en Deborah Lyck van de 
Sint-Martinusschool in Asse met een project omtrent gezondheidsbe-
vordering. (jh)

FOTO INGEZ.

Hulde aan Kamiel Van Belle
BUGGENHOUT - De Nationale Strijdersbond (NSB)-Bug-
genhout ontving op het Kamiel Van Belle-plein, ter hoogte van 
het infobord, een delegatie van NSB-FNC UK, een zusterafde-
ling in het Verenigd Koninkrijk. Rudy Peleman, vicepresident van 
FNC legde er bij het bord een bloemenkrans neer. “Peleman”, 
weet Firmin Vermeir, secretaris NSB-Buggenhout, is de achter-
kleinzoon van Kamiel Van Belle, geboren Buggenhoutenaar, die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nieuwpoort mee de sluizen 
opende om de Ijzervlakte onder water te zetten.” (VRP)

FOTO VRP 

BUGGENHOUT - 
Het Buggenhoutse Tejater 
Restant zette zeven voor-
stellingen van ‘Gebakken 
Banaan’ op de planken, 
een dolle, bijzonder her-
kenbare komedie.  In dit 
stuk van Ruud van Ling, 
geregisseerd door Rudy 
Goes koesteren drie aan 
lagerwal geraakte dames 
de ambitie om zich op de 
maatschappelijke ladder 
hogerop te werken.  

Op de planken verschenen Astrid Hoebeek, Marianne Mari-
man, Chris Baeyens, Kathleen Van Dooren, Lien Baeyens en 
Dorien Meskens. (VRP)

FOTO VRP 
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Natuurpunt: “Neem gewoon je voorzorgen: teken zitten 
echt overal”

RAND - In de Rand rond Brussel en het Pajottenland zijn Meise, 
Tervuren en Hoeilaart de enige drie gemeenten met een sterk 
verhoogd risico op teken, zo blijkt uit gegevens van de Vlaamse 
overheid. Natuurpunt Meise stelt dat er niet aan paniekvoetbal 
moet worden gedaan. “Je moet Meise daarvoor niet mijden, neem 
gewoon altijd je voorzorgen, teken zitten overal, ook elders in de 
Rand.”
Meise heeft volgens gegevens die de Vlaamse overheid in kaart 
bracht in 2019 een risicofactor drie op teken. Dat is het hoog-
ste risiconiveau in onze regio. Al is er volgens voorzitter Frank 
Vermoesen (54) van Natuurpunt Meise enige nuance nodig. “De 
kaart op www.tekenbeten.be is opgesteld op basis van bestaan-
de meldingen in combinatie met omgevingsfactoren”, zegt Ver-
moesen. “Voor die meldingen riep Natuurpunt ook actief op. Hoe 
meer gegevens en meldingen je hebt, hoe hoger het risico kan 
zijn.”

Algemeen verspreid

“Omgevingsfactoren zijn onder andere het voorkomen van na-
tuurgebieden en de reepopulatie. In Meise zijn die zeker aanwe-
zig, maar even goed in andere gemeenten. Teken kennen geen 
gemeentegrenzen. De kaart geeft daarom een vertekend beeld. 
Teken zijn er altijd al geweest en je kan ze evengoed in andere 
gemeenten oprapen. Ze zijn algemeen verspreid.”
Frank Vermoesen roept daarom op om Meise niet speciaal te mij-
den. “De voornaamste boodschap moet zijn: geniet van de natuur, 
maar weet dat er teken zijn”, zegt de voorzitter. “Die zijn er van 

vroeg in het jaar tot laat in de herfst. De klimaatopwarming is 
hierbij een negatieve factor. Neem dus je voor- én nazorgen als je 
erop uit trekt. En zorg dat je een tekentangetje in huis hebt; dat 
is heel handig.”

Controleren

“Voorkomen is het beste. Dat doe je vooral door niet van paden 
af te wijken en door je na een tocht te (laten) controleren. Maar 
een nulrisico bestaat niet, tenzij je de deur niet uitgaat en geen 
huisdieren hebt die ook teken kunnen meedragen naar binnen. 
Laat je hond dus niet overal loslopen, wat sowieso al niet mag. Op 
infoborden waarschuwt Natuurpunt al lang voor teken.” Schepen 
van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA) heeft geen weet van 
een verhoogd aantal tekenmeldingen in Meise. “Ik weet wel dat er 
bijvoorbeeld in het Neromhof veel zijn, maar we krijgen hierover 
niet massaal veel klachten”, zegt de schepen.

Speciale broeken

“Onze werkmannen van de groendienst dragen wel speciale lan-
ge broeken die tekenwerend zijn. Bij warm weer is dat niet zo 
aangenaam, maar het is een preventieve maatregel voor hun eigen 
gezondheid.” Een teek draagt virussen en bacteriën met zich mee. 
Een beet kan de ziekte van Lyme veroorzaken, maar lang niet elke 
tekenbeet maakt je ziek. Alle preventieve tips en veilige manieren 
om een teek te verwijderen, kan je vinden via www.tekenbeten.
be . (jh)

FOTO JH

Geniet van de natuur, maar weet dat er teken zijn en neem je voorzorg”, zegt voorzitter Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise.
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Het MAI krijgt school op nieuwe locatie

OPWIJK - Tegen uiterlijk 1 januari 2025 krijgt het MAI aan het 
Heiveld in Opwijk een nieuwe school op grond van de kloos-
terzusters van de h. Vincentius a Paulo. Kostprijs: een slordige 10 
miljoen euro. De aanbesteding mag tegen het einde van het jaar 
verwacht worden. Volgens een eerste planning kunnen de werken 
starten na Pasen 2023.

Het MAI staat voor het Maria Assumpta Instituut of Met aandacht 
voor Iedereen. De school voor bijzonder middelbaar onderwijs, 
die deel uitmaakt van het Vrij Katholiek Onderwijs (VKO), telt mo-
menteel 131 leerlingen in een afgeleefd gebouw aan het Heiveld 
en twee klaslokalen van de gemeentelijke muziekacademie in de 
Processiestraat. “Toen ik tien jaar geleden aankwam als kersvers 
directeur was het mij vrij snel duidelijk dat het schoolgebouw 
dringend aan vernieuwing toe was”, sprak Hilde Aelbrecht op de 
voorstelling van de nieuwe school. “Ofwel investeerden we onze 
werkingstoelagen in de renovatie van het gebouw, ofwel ging het 
geld naar de uitbouw van onze verschillende richtingen, maar dan 
zaten we nog in een versleten gebouw. Uiteindelijk kozen we voor 
een gloednieuw gebouw. We konden rekenen op drie meevallers: 

de kloosterzusters stelden een stuk grond van 4.500 m2 ter be-
schikking, de Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van de 
provincie Brabant werd onze financiële partner en de financiële 
steun van 6.117.000 euro, toegekend door Vlaams minister van 
Onderwijs Ben Weyts, gespreid over 18 jaar, was het mirakel dat 
we nodig hadden. De omvang van het project, zo’n 10 miljoen 
euro, vergt de nodige bouwexpertise en bouwbegeleiding”, aldus 
nog Hilde Aelbrecht. “Belfius kwam aan boord om alles in goede 
banen te leiden. Via een Europese aanbesteding, een projectwed-
strijd onder het toeziend oog van burgemeester Inez De Coninck 
(die zelf architecte is, red.),  mochten de architecten van LOW 
(Antwerpen) de plannen tekenen.” De grote open speelplaats 
vormt het hart van de site. Er komt ook een overdekte speel-
plaats. Aan de andere kant van de school is bovendien een stille 
speelplaats voorzien. Die grenst aan het rustgevend bosje op de 
site. Het sportveld krijgt zijn plaats op het dak van de sporthal, 
waarin verschillende sporttakken beoefend zullen kunnen wor-
den. Wat er gaat gebeuren op de huidige plaats van het MAI is 
nog niet bepaald. (EG)

FOTO EG 

Deze mensen werkten mee aan wat de nieuwe MAI-school wordt.

 Preventieve drugsactie in drie scholen: tien leerlingen positief
MERCHTEM - Op vraag van het gemeentebestuur heeft de 
politie een preventieve drugsactie gehouden in de drie secundai-
re scholen van Merchtem. Er werd geen drugs gevonden, maar 
tien leerlingen gaven na aanwijzingen door de snuffelhond wel 
toe dat ze de dag voordien cannabis hadden gebruikt.  “Drugs zit 
overal in de maatschappij, dus ook in scholen”, zegt burgemeester 
Maarten Mast (LVB). “We doen regelmatig preventieve acties en 
sensibilisering, maar we wilden nu toch iets verder gaan. Daarom 
vroegen we aan de politie om eens met twee snuffelhonden en-
kele klassen in de secundaire scholen te bezoeken. Een zevental 
klassen per school werd onderzocht, zowel oudere als jongere 
leeftijdsgroepen. De leerlingen werden uit de klas gehaald en op 
een rij gezet. Dan zijn twee ploegen met twee snuffelhonden aan 
de slag gegaan. Bij tien leerlingen, verspreid over de drie secundai-
re scholen: Tuinbouwschool, Technische School en Sint-Donatus, 

merkten de snuffelhonden een drugsgerelateerde geur aan. De 
betrokken leerlingen zijn dan door de directie ondervraagd en ga-
ven toe een dag eerder cannabis te hebben gebruikt. Hun ouders 
worden ingelicht, de scholen nemen ook maatregelen.” Aan alle 
leerlingen werd ook een brief meegegeven voor hun ouders om 
het preventieve karakter van de actie te onderstrepen. “Het was 
geenszins de bedoeling om leerlingen op te pakken of wat dan 
ook”, gaat de burgemeester verder. “We wilden aan de leerlingen 
vooral duidelijk maken dat ze altijd kunnen worden gecontroleerd. 
Ik denk wel dat zo’n politieactie indruk maakt. Het is de eerste 
keer dat we dit in Merchtem doen en het zal ook niet de laatste 
keer zijn. Ik ben wel verheugd dat er geen drugs zijn gevonden 
en dat het enkel ging om het gebruik van cannabis door enkele 
leerlingen. Wat we uiteraard ook niet tolereren.” (jh)
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Uitbreiding GBS 
De Plataan op til
MERCHTEM – Merchtem gaat enke-
le percelen aansluitend aan de site van 
de gemeentelijke scholen De Plataan en 
GTSM aankopen. “Aangezien deze gron-
den strategisch gelegen zijn, aansluitend 
aan de site van de gemeentelijke scholen 
De Plataan en GTSM en aan de wonin-
gen gelegen Alfons Bursensstraat 16 en 
18 die reeds eigendom van de gemeente 
zijn, aarzelde het bestuur niet met de aan-
koop”, zegt burgemeester Maarten Mast 
(LVB). “Deze terreinen geven extra moge-
lijkheden tijdens de bouw van de nieuwe 
school en zorgen bovendien voor een ex-
tra toegang tot de scholensite.Door deze 
investeringen wordt de uitbreiding naar 
een volwaardige driestroom -drie klassen 
per leerjaar- mogelijk.” Het gemeentebe-
stuur investeerde 675.000 euro voor de 
totale oppervlakte van 981m2. Het gaat 
om een perceel grond met woning en 
drie aaneensluitende gronden. (jh)

Fietssuggestiestro-
ken in Peizegem  
PEIZEGEM - In de Nieuwbaan en 
Sint Huybrechtstraat, ter hoogte van 
de gemeentelijke basisschool Ten Bos in 
Peizegem, werden fietssuggestiestroken 
aangebracht op het wegdek. “Zo komen 
de fietsers niet meer in conflict met de 
voetgangers”, zeggen schepenen Lien 
Casier (CD&V) en Julie Asselman (LVB-
Open VLD). “Daarnaast zorgt de fietssug-
gestiestrook ervoor dat autobestuurders 
zich beter aan de zone 30 houden. Het 
plaatsen van accentverlichting staat ook 
nog op de agenda. Voor het realiseren 
van deze fietssuggestiestroken ontving 
het gemeentebestuur ongeveer 3.000 
euro van de Vlaamse overheid via de sub-
sidie-aanvraag Veilige schoolomgevingen. 
Het veiliger maken van schoolomgevin-
gen gebeurt in het kader van het mobi-
liteitsplan.” De volgende schoolomgeving 
die de gemeente Merchtem onder han-
den neemt, is ter hoogte van de gemeen-
telijke Tuinbouwschool, gelegen in de Mo-
lenbaan in Peizegem. Momenteel legt het 
bestuur samen met de school de laatste 
hand aan het plan. (jh)
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Ga bij Thermae Sports een gezonde en sportieve
zomer tegemoet!
REGIO - Ook tijdens de zomermaanden is het bij Thermae 
Sports heerlijk vertoeven. De club heeft outdoor namelijk ook 
heel wat te bieden. Met 3 outdoor padelterreinen (2 overdekt) 
en 4 outdoor tennisterreinen kunnen racketsportliefhebbers hun 
favoriete sport buiten beoefenen. Daarnaast beschikt de club 
over een groot kunstmatig grasveld waardoor de lesgevers bij 
mooi weer de groepslessen buiten kunnen geven. Niets rustge-
vender dan bijvoorbeeld een yogales tussen het groen. Wie op 
zoek is naar ontspanning kan ook terecht op de ligweide naast 
de Finse sauna. Daar staan ligbedden waar je na enkele baantjes 
zwemmen of een saunabezoekje lekker kan wegdromen. Enjoy!

Spetterende studentenactie:
€ 165 i.p.v. € 225

voor 3 maanden all-in fitness!
Ben je student en op zoek naar een sportieve start van je welver-
diende vakantie? Twijfel dan niet en geniet van onze supervoorde-
lige studentenactie waardoor je voor drie maanden all-in fitness 
slechts € 165 in plaats van € 225 betaalt!

Waar heb je allemaal toegang toe met een all-in abon-
nement?
• Een ruime fitnesszaal met kwalitatieve toestellen van Tech-

nogym.
• Verschillende grote studio’s waar groepslessen in doorgaan.
• Een zwembad van 18m lang.
• Een wellnessruimte met infraroodsauna, Turks stoombad en 

Finse sauna.
• Drie padelterreinen waarvan twee overdekt.
• Zes indoor en vier outdoor tennisterreinen.

Voorwaarden:
• Actie enkel op vertoon van een studentenkaart.
• Enkel geldig voor studenten van 15 tot 25 jaar en in voltijds 

dagonderwijs.
• Inschrijven is enkel mogelijk tussen 01/06/2022 en 

31/07/2022.
• Ook de inschrijvingskost krijg je er gratis bij. Als nieuw lid 

hoef je dus geen € 50 inschrijvingsgeld te betalen.
• Elk abonnement is strikt persoonlijk.

Voor verdere vragen kan je altijd terecht op het nummer 
02 305 43 04 of via mail naar sportsmerchtem@thermae.com. 
Inschrijven gebeurt rechtstreeks aan de receptie.

Thermae Sports
Kwekelaarstraat 4 - Merchtem

www.thermae.com
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Natuurpunt in beroep tegen bouw van loods met 
compostering
“Dit hoort thuis in een industriezone, niet in waardevol landschappelijk gebied”

MERCHTEM - Natuurpunt Noord-West-Brabant kant zich te-
gen de bouw van een loods en composteringsinstallatie in de Os-
selstraat, vlakbij de hondenweide en het vroegere champignonkot.
“Indien men de plannen bekijkt, dan blijkt de composteringszo-
ne het grootste deel uit te maken van de totale site van Sabgro 
Potatoes”, zegt voorzitter Ivan Vanhaecht van het regionale Na-
tuurpunt Noord-West-Brabant. “De composteringszone beslaat 
ongeveer drie vierde van de oppervlakte. We vermoeden dat het 
de bedoeling is van het bedrijf om hun compostering vanuit de 
industriezone Asse - Mollem te verplaatsen naar de Osselstraat. In 
het bedrijf in Mollem wordt er heel wat te composteren materi-
aal aangebracht vanuit de omgeving. Zelfs heel wat particulieren 
brengen hun groenafval van uit hun tuinen tot daar. Indien al dit 
vervoer zal worden afgeleid naar de site in Merchtem, zal dit heel 
wat transport naar Merchtemse veldbanen aanvoeren.”

Wandelroute 
Natuurpunt vindt dat die  baantjes naar de nieuwe site niet ge-
schikt zijn voor zoveel transport. “De Oude Dendermondse baan, 
de Lepperstraat en de Osselstraat zijn smalle baantjes voor de 
zachte recreatieve gebruiker. Er loopt ook een wandelroute en er 
is de gemeentelijke hondenweide”, vertelt Vanhaecht. “Het is dan 

ook ongeoorloofd om van die kleine wegen een baan te maken 
langs waar grote vrachtwagens en andere wagens composterings-
materiaal zouden aanbrengen.”

Groenelementen 
Natuurpunt haalt ook aan dat alle straten die uitgeven op de 
site door de jaren heen een groene, rustige omgeving geworden 
zijn. “Er zijn heel wat groenelementen zoals houtkanten, hagen, 
bossen, boomgaarden en een rietveld”, weet de voorzitter. “Door 
deze omgeving vrachtwagens en andere wagens laten doorrazen 
is echt geen goed idee. Een zone voor het aanbrengen en verwer-
ken van composteringsmateriaal op grote schaal, hoort thuis in 
een industriezone en niet in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. Het openbaar onderzoek loopt tot 11 juni, we hopen dat 
mensen alsnog bezwaar indienen, want de periode dat de open-
bare melding uithangt, is heel kort, eigenlijk te kort.” 
Burgemeester Maarten Mast (LVB) heeft kennis genomen van 
het openbaar onderzoek, maar kan nog geen standpunt innemen. 
“Eerst moet het schepencollege alle bezwaren bestuderen, daar-
na nemen we een standpunt in, dat is de procedure”, zegt de 
burgemeester, die verwacht dat één van de komende weken het 
dossier op het schepencollege zal worden besproken. (jh)

Ivan Vanhaecht van Natuurpunt vreest veel zwaar transport in de kleine veldbanen als composteringsloods er komt. 

FOTO JH

Fietsbieb leent al 160 fietsen uit
MERCHTEM - De Merchtemse Fietsbieb, waar je tegen 20 euro per jaar een 
kinderfiets kan huren, heeft nu al 160 fietsen uitgeleend. Bedoeling is dat kinderen 
die vaak van fiets moeten veranderen, niet steeds een nieuwe fiets moeten kopen. 
De Fietsbieb is nog op zoek naar mensen die een kinderfiets willen schenken. In ruil 
mogen ze één jaar een andere fiets gratis lenen. De Fietsbieb wordt door vrijwilligers 
open gehouden en het zijn ook vrijwilligers van Beweging.Net die de fietsen in orde 
zetten. De Merchtemse Fietsbieb is elke derde zaterdag van de maand van 10 tot 
12 uur geopend op de hoek van de Dendermondestraat met de Gasthuisstraat. (jh)

FOTO JH
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Belevingscentrum helpt bezoekers de juiste keuze maken: 
computer berekent na rondleiding welke Grimbergen je het 
lekkerst vindt

GRIMBERGEN - Het interactief belevingscentrum van de Mi-
crobrouwerij Grimbergen opent voor het grote publiek de deu-
ren. Bezoekers kunnen er aan de hand van een reeks vragen door 
een computer te weten komen welke Grimbergen hen het beste 
ligt.

Na de opstart van de microbrouwerij, de opening van de abdijtuin 
met het hopveld en de bierkruidentuin is met het belevingscen-
trum het laatste puzzelstukje gelegd voor een compleet bezoek 
aan de Microbrouwerij Grimbergen.

“Het belevingscentrum is ingericht op een mezzanine die uitkijkt 
op de brouwerij van de abdij”, legt Pater-brouwmeester Karel 
Stautemas (58) uit. “Bij het binnenkomen krijgen bezoekers een 
badge die ze doorheen het digitale parcours kunnen gebruiken, 
zodat ze het maximum uit hun bezoek kunnen halen. Bezoekers 
maken een reis door de geschiedenis van de abdij en de brouw-
kunst met een fascinerende wereld van smaken, ambacht en in-
novatie. Zo krijgt de bezoeker een beeld van de brouwkunst die 
door de eeuwen heen door de paters op de historische site werd 
beoefend.”

Proeven
“Ze komen er alles te weten over de uitgelezen ingrediënten zo-
als hop. Ze ontdekken het hele brouwproces én krijgen na het 
bezoek via een krachtige computer te weten welke van de tien 
Grimbergen-bieren en drie bieren van de Microbrouwerij het 
best bij hen past.”
“Om dat te weten moeten ze doorheen de rondleiding vragen 
rond smaak beantwoorden. De computer houdt de gegevens bij 
en zo weten wij ook welk Grimbergenbier het best gesmaakt 

wordt in bepaalde leeftijdsgroepen en landen. Na het bezoek is er 
natuurlijk ook mogelijkheid om te proeven.”

Koffiesmaak
Naast individuele rondleidingen met de speciale interactieve 
badge, kunnen ook groepen een rondleiding vragen. “We hebben 
vijftien Grimbergen-bierambassadeurs opgeleid om hen rond te 
leiden in de Abdijtuin met het hopveld, de oude waterput en 
het belevingscentrum”, vertelt pater Karel. Inmiddels wordt er 
regelmatig gebrouwen in de Microbrouwerij. Belangrijk daarbij is 
natuurlijk het proeven.

“Dat gebeurt om 11 uur”, zegt pater Karel. “Dan is je tandpasta- 
en koffiesmaak weg en zijn je smaakpapillen op zijn best. We pas-
sen het brouwsel aan indien nodig. Er wordt per jaar zo’n 10.000 
hectoliter gebrouwen in de Microbrouwerij. Het gaat om onze 
drie speciale Grimbergse bieren en eenmalige brouwsels. Zeven-
tig procent gaat naar de handelszaken in vaten, dertig procent 
wordt gebotteld.”

Geen trappist
Pater Karel laat ook weten dat de Norbertijnen werken aan een 
soort keurmerk. “We zullen nooit een trappist brouwen, want 
wij zijn Norbertijnen, geen Trappisten”, weet Karel. “Maar we wil-
len wel een eigen keurmerk van de Norbertijnen ontwikkelen. Er 
wordt in ons land door de paters bier gebrouwen in de Nord-
bertijenabdijen in Grimbergen, Averbode en Park Leuven. In het 
buitenland in Wenen en Tsjechië.” (jh)

FOTO JH

Tijdens de rondleiding kunnen bezoekers een foto laten nemen met een kartonnen pater Karel, hier naast de échte pater Karel. 
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Ruim 600.000 euro subsidie voor 
restauratie kerk

Daarnaast krijgen de schilderijen in de kerk ook een restauratiebeurt. De Onze-Lie-
ve-Vrouw ter Noodt kerk is een imposante kerk die in verschillende bouwcampagnes 
tot stand kwam en ook een mengeling van stijlen vertoont. Het westportaal is afkomstig 
van de abdij van Affligem. In de kerk staat het 13de-eeuwse beeld van Onze-Lieve- 
Vrouw ter Noodt. Bij speciale gelegenheden wordt in de kerk het Onze-Lieve-Vrouw 
ter Noodtlied gezongen. De kerk werd in 1938 beschermd als monument. (jh)

 

FOTO JH 

Een zicht op de imposante kerk van Mer-
chtem vanuit het Ginder Ale-complex. 

Merchtemse 75-jarigen vieren feest
MERCHTEM - Al  wie in 1947 geboren werd, wordt dit jaar 75 jaar. Het verjaardags-
comité vond een geschikte zaal en datum om dat met z’n allen gepast te vieren: zaal 
Flandria in Steenhuffel, op zondag 23 oktober 2022.
75-jarigen, hou deze datum alvast vrij! De uitnodiging en meer info volgen later.

MERCHTEM - Vlaams minister van Onroe-
rend Erfgoed Matthias Diependaele zette het 
licht op groen voor zes grote restauratiepro-
jecten in Vlaams-Brabant. De Vlaamse over-
heid kent hiervoor een premie van 2.839.786 
euro toe. Daarvan gaat 608.506 euro naar de 
restauratie van de Kerk Onze-Lieve-Vrouw 
ter Noodt in Merchtem. 

De dakstructuur en de dakbedekking van 
de kerk moeten worden aangepakt, de 
glas-in-loodramen worden gerestaureerd en 
krijgen voorzetbeglazing, de elektrische be-
kabeling wordt vernieuwd en het interieur 
wordt geschilderd.

Kippen Maggie en Georgette maken 
kippenfamilie compleet

Ze zijn dol op rauwe en gekookte groente- en fruitresten, oudbakken brood, rijst en deeg-
waren, gebakken vlees- en visresten maar ook versgemaaid gras en onkruidresten staan 
op het menu. Een kip speelt dagelijks bijna 150 gram etensresten en GFT-afval naar binnen. 
Dat betekent zowat 50 kilo per kip per jaar. Mama Stefanie Van Riet (38) en zoontje Henri 
Van Bellingen (2) kochten alvast twee kippen. “Henri is dol op kippen”, zegt de mama. We 
hadden er drie, nu dus vijf. En de nieuwkomers kregen ook een naam: Maggie en Geor-
gette”, lacht Stefanie. (jh)

MERCHTEM - Het gemeentebestuur organi-
seerde opnieuw een kippenactie waarbij inwo-
ners bruine hoogwaardige kippen konden bestel-
len en kopen. Liefst 518 legkippen vonden zo een 
nieuwe thuis in een Merchtems gezin. Bedoeling 
van de kippenactie is om het GFT-afval te reduce-
ren, want kippen zijn alleseters. FOTO JH
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 “Hierdoor kunnen we een bos aanplanten van meer dan zeven hectare en dat vlak 
aan het centrum van Merchtem”, vertelt de burgemeester. “Dat is goed voor de biodi-
versiteit en helpt ons te wapenen tegen de klimaatverandering. Daarnaast voorzien we 
hier ook een grote speelzone voor onze kinderen en jeugdbewegingen.” “We voorzien 
tevens een nieuwe verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Terlinden en Lange-
velde”, vult schepen van Sport Toon Luypaert (Cd&V Plus) aan. “Om de biodiversiteit 
een extra boost te geven, zullen er ook enkele poelen worden aangelegd. Het gemeen-
tebestuur stelt ook zijn doelstelling voor vergroening bij. Aan het begin van de legislatuur 
hadden we voorzien om voor elk Merchtems gezin één boom te planten. Nu kunnen 
we voor elke Merchtemnaar een boom planten.”  Eind september wordt er een partici-
patiemoment georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters. Het is de bedoeling om de verschillende belanghebbenden zoals jeugdvereni-
gingen, landbouwers en natuurverenigingen inspraak te geven in de inrichting van het 
nieuwe bos.  De aankoop van de gronden kost de gemeente 372.201 euro. De Vlaamse 
overheid subsidieert de aankoop van grond om te bebossen voor 75 procent.  (jh)

Gemeente plant nieuw bos van 
7 hectare aan op Terlinden-Langevelde
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BUGGENHOUT - De ‘maak-
plaats’ ingericht in de openbare 
bibliotheek van het centrum, 
mag zich voortaan een erkende 
STEM-academie noemen. De 
bib kreeg deze attentie van het 
Vlaams Agentschap Innoveren 
en Ondernemen. De STEM-dis-
ciplines – Science, Technology, 
Engineering en Mathematics – 
worden er niet afzonderlijk, maar 
ook informeel en eerder interdis-
ciplinair ingezet om oplossingen 
te zoeken. 
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Schepen Toon Luypaert en burgemeester Maarten 
Mast op een perceel waar het nieuwe bos zal ko-
men. 

Na drie jaar is (F)iets-te-
doen-tocht van Landelij-
ke Gilde terug 
MERCHTEM - De Landelijke Gilde Merchtem-Brusse-
gem organiseert na een onderbreking van drie jaar door 
corona op zondag 3 juli 2022 opnieuw hun (F) iets-te-
doen-tocht. Deze fietstocht loopt via een bewegwijzerd 
parcours van ongeveer 25 km met onderweg vijf tussen-
stops met tal van ludieke praktische proeven. Vertrek en 
aankomst bij loonbedrijf Olivier Eylenbosch, Bollestraat 
43a in Linthout-Merchtem. Vertrekken kan tussen 13 ur en 
14.30 uur. Inschrijvingsgeld is 6 euro, een drankbon per per-
soon inbegrepen, iedereen krijgt een prijs. Er is een spring-
kasteel voorzien en er worden ook boerenboterhammen, 
pannenkoeken en ijs geserveerd. Vooraf inschrijven is niet 
noodzakelijk. (Joris Herpol)

MERCHTEM - Het gemeente-
bestuur van Merchtem koopt bijko-
mende gronden aan tussen Terlin-
den en Langevelde met het oog op 
extra bebossing. “Een boom voor 
elke Merchtemnaar en een speel-
bos voor de jeugd, Merchtem plant 
een bos van meer dan 7 hectare 
groot”, zegt burgemeester Maarten 
Mast (LVB).  

De gemeente kocht vorig jaar al en-
kele gronden om het baantje langs 
de Molenbeek, tussen Reedijk en de 
Langeveldemolen,  te verbreden. In-
tussen werden er aan het gemeen-
tebestuur nog vijf andere percelen 
aangeboden.

Bib Buggenhout is erkende 
STEM-academie

“Met een eigen ‘maakplaats’ en 
STEM-activiteiten voldoet de bib 
perfect aan alle voorwaarden”, 
klinkt het.  (VRP)

FOTO VRP 
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

Rubriek: ........................................................ Naam: ................................................................... Tel.: ...................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................

Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33

te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities. 

JOBS 

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

KINDEROPVANG  BIEKEBOKE - 
zoekt peuterjuf/meester voor in ons peu-
terklasje vanaf september ’22. Gsm 0485 76 
74 91

BABY+VANDERSTRAETEN MER-
CHTEM  - zoekt Flexijob meubelmonteer-
der en klusjesman. 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

IJSSALON BRIXIUS – zoekt enthou-
siaste flexi’s en studenten voor week en 
weekend, keuken, zaal, afwas, tel. 0475 416 
884

GEBROEDERS VAN PRAET LON-
DERZEEL – Gezocht: ervaren glasplaat-
sers. Plaatsen van dubbel en enkel glas, 
elastisch kunnen opspuiten. Profiel: min. 3 
jaar ervaring, zelfstandig kunnen werken, 
rijbewijs B. Onmiddellijke indiensttreding 
in ons vast team. Aantrekkelijk loon in een 
familiale omgeving. Contacteer Danny Van 
Praet 0475 49 59 38 of Emiel Van Praet 052 
301 470.

TE KOOP ALLERLEI  

DISCOBAR – Te koop volledige discobar 
wegens overlijden: 700 euro, contant of cash 
betalen tel. 0468 11 30 91 

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

HERENFIETS – in goede staat te koop 
tel. 0474 261 035 

VASTGOED TE KOOP 

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

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

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

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

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

VERVOER - Vervoer met chauffeur nodig 
naar meubelzaak, containerpark of luchtha-
ven, kleine verhuis? Bestelwagen beschikbaar 

, 15m2, of personenwagen met chauffeur. 
Prijs vanaf 25€. 0479 82 02 96 

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

GRAVELBIKES TE HUUR - Niner 
staal/aluminium. Meer info op www.gravel-
bike.be

ZOEKTOCHTEN  GRIMBERGEN - 
Van 1 juli t/m 31 augustus, wandel-, fiets- en 
autozoektocht.
www.zoektochten.aurica-rally.be  Tel. 015 
71 13 71
 
LAT-RELATIE – Welke vrouw wil een 
LAT-relatie met een 60-jarige man tel. 0471 
02 36 22  

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

Een fijne 
vakantie 
gewenst!
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