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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. 
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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 vakantie-
dagen tekort komen. In februari 2023 gaan we voor een ganse 
week naar het Zuid-Franse Nice voor carnavaloptredens 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 Willebroek 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 veer-
tien dagen in Cyprus. “Zelfs voor 2024 zijn er al aanvragen”, weet 
Daelemans. 

Vietnam
“Zo zijn er onderhandelingen voor optredens in Kathmandu-Ne-
pal 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 activiteiten konden hervatten, kunnen we 
ons huidig werkjaar positief afsluiten met een 35-tal optredens. 
Dat gebeurde met een spetterend ledenfeest in ons Parochiehuis 
in Peizegem op zaterdag 17 december met een privé optreden 
van Jo Vally, die als tegenprestatie komt voor ons optreden tijdens 
de opening van Zomer in mijn straat in Westrode.” (jh)

Steltenlopers gaan steeds meer internationaal: 
“Maar we zijn zeker ook nog hier te zien”
FOTO JH. FOTO JH
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Arno (13) probeert tevergeefs papa Nico (47) te 
reanimeren, maar redt zo wel 7 andere levens: 
“Dat biedt ons toch een beetje troost”
MERCHTEM - Arno Bécu (13) reanimeerde zaterdag 10 de-
cember zijn papa Nico (47), die een ongelukkige val had gemaakt 
in hun huis in Merchtem. Nico haalde het uiteindelijk niet, maar 
dankzij de reanimatie van Arno kunnen de organen van Nico nog 
zeven levens redden, onder wie twee kindjes. “Hij had het altijd zo 
gewild”, zegt Arno.

Die zaterdagvoormiddag was Nico Bécu de ramen van zijn wo-
ning aan het schoonmaken toen hij na een misstap van de eerste 
verdieping naar beneden viel. Arno was op dat moment binnen 
aan het studeren voor zijn examens in het tweede secundair.
“Ik hoorde een klap en ben meteen naar buiten gelopen”, getuigt 
Arno. “Hij ademde nog even, maar dan niet meer. Ik belde on-
middellijk 112 en ben beginnen reanimeren. Ik kreeg in de lagere 
school een EHBO-cursus, ook de mensen aan de noodcentrale 
aan de telefoon vertelden me ook hoe ik moest tellen en wat ik 
moest doen.”

Moeilijke keuze

De ploeg van het toegesnelde mugvoertuig van het UZ Brussel 
nam de reanimatie over, maar hulp kon niet meer baten. Toen 
volgde voor de familie de keuze: orgaandonatie of niet? De familie 
besloot zijn organen te doneren. Iedereen is in ons land namelijk 
donor, tenzij je expliciet laat registreren dat je dat niet wil. Toch 
wordt de familie geraadpleegd, zo ook Arno en zijn zusje Julie (10). 
In een moedige getuigenis zegt Arno dat de familie resoluut voor 
donatie koos. ‘’Papa wilde altijd mensen helpen. Dat was hij. Kon 
hij zelf kiezen, dan deed hij het zo. Daar ben ik heel erg hard van 
overtuigd”, zegt Arno.   

Lege stoel met eindejaarsfeesten

Dankzij de reanimatie van Arno kregen de organen van zijn vader 
langer zuurstof en zijn ze nog geschikt voor donatie. Wie die krijgt, 
wordt nooit bekendgemaakt. “Maar in het UZ vertelden ze ons 
dat er twee kindjes binnenkwamen die elk een stukje van papa’s 
lever krijgen”, getuigt de tiener. “In totaal zouden zo zeven men-
sen kunnen worden geholpen. Mijn papa zou het ook zo gewild 
hebben.” 

Ina Bécu (43), de tante van Arno en zus van Nico, legde op ra-
diozender Qmusic een emotionele getuigenis af  over de drama-
tische gebeurtenissen. 

De kerstdagen werden voor de familie heel zwaar. “Er was wel 
een lichtpuntje met kerst en nieuwjaar”, zegt Ina. “We missen ie-
mand. Bij ons blijft er een stoel leeg. Die wordt niet aangeraakt. 
Maar bij zeven andere families zal dat nu niet het geval zijn, dankzij 
Arno en Nico. Zo geven we toch zeven mensen een mooie kerst 
en hoop. Met wat onze familie meemaakt, zie je ook dat het alle-
maal in een klein hoekje zit. Nico paste goed op zichzelf en had 
een goede conditie. Maar het kan zomaar gebeuren, een misstap 
is letterlijk genoeg.”

Warme oproep

“Onze troost is dat het niet voor niks is geweest.  Ik doe ook een 
warme oproep: als je rond de feesttafel zit, vraag dan even aan je 
familieleden hoe ze tegenover orgaandonatie staan, dan moet de 
familie die keuze nooit voor hen maken. Door dit verhaal ook te 
vertellen, willen we Arno steunen in wat hij deed. Het was een 
zeer moedige en juiste beslissing. Hij heeft gedaan wat moest. Nu 
proberen we dit allemaal te verwerken en een plaats te geven. 
Dat zal veel tijd vergen”, besluit Ina Bécu. (jh)

Zoon Arno Bécu (13) Vader Nico Bécu (47). 
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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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Nieuw personeelsgebouw voor technische dienst: 
“Medewerkers in beste omstandigheden laten werken”
MERCHTEM - Zowat een jaar na de start van de werken, 
zijn de 43 medewerkers van de gemeentelijke technische dienst 
verhuisd naar een vernieuwde personeelsruimte in de Koewei-
destraat, waar het vroegere recyclagepark was. Kostprijs: 785.606 
euro inclusief BTW.

“De vroegere loods voldeed absoluut niet meer aan de noden 
van onze technische dienst”, zegt schepen van Openbare Werken 
Steven Elpers (Open VLD, LVB). “Onze technische dienst telt 43 
medewerkers, verspreid over verschillende diensten: gebouwen 
(14 medewerkers), groendienst (13), Wegenis en feestelijkheden 
(11), leidinggevenden (4) en een administratieve medewerker. De 
nieuwe personeelsruimte aan de loods is opgetrokken in een be-
tonstructuur.” 

Onthaalloket

Zo werd er naast de bestaande loods een nieuwbouw opgetrok-
ken met alle moderne voorzieningen. “Op het gelijkvloers vinden 
we kantoorruimtes, een vergaderzaal, sanitair en berging”, gaat de 
schepen verder. “Er is ook een onthaalloket waar inwoners terecht 
kunnen voor bijvoorbeeld het afhalen van parkeerverbodsborden 
voor een verhuis of andere zaken.”

“Op de eerste verdieping is een ruime refter voorzien, kleedka-
mers met lockers voor elke medewerker, een kleedkamer voor 
heren met vijf douches en kleedkamer voor dames met één dou-
che en een wasplaats. Zo kunnen we medewerkers ook hun kledij 
hier wassen.” 

Zithoek

Ook de buitenomgeving werd volledig 
heraangelegd. “Er kwam een grote water-
doorlatende parking en de weg is geasfal-
teerd”, vertelt Elpers. “Er is ook een zit-
hoek met banken voor de medewerkers 
tijdens de pauze.” 

“Dit is eigenlijk de vijfde fase van de in-
tegratie over OCMW en gemeentedien-
sten”, vult Algemeen Directeur Chris Van 
Den Bossche aan. “Dit gaat over het wel-
zijn van ons personeel. Zij kunnen nu in 
de beste omstandigheden hun job in een 
moderne organisatie uitoefenen.”

“De nieuwbouw was echt nodig. Te note-
ren: de buitenaanleg werd door ons eigen 
personeel uitgevoerd. Nu is het gebouw 
in gebruik genomen, maar we voorzien op 
19 maart 2023 nog een feestelijke ope-
ning.” (jh)

FOTO JH

Het nieuwe gebouw werd met de officiële knip van het lintje in gebruik 
genomen.
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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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Louisa Uyttersprot, derde van 5 eeuwelingen in 
De Oase, overleden
OPWIJK - Louisa ‘Wiske’ Uyttersprot overleed maandag 26 de-
cember in De Oase in Opwijk. Ze werd 101. Van de vijf eeuwelin-
gen die tot voor kort in het woonzorgcentrum verbleven, blijven er 
nog maar twee over. Louisa verhuisde pas op honderdjarige leeftijd 
naar het woonzorgcentrum.  

Verleden jaar woonde ze nog zelfstandig in haar woning op de 
Steenweg naar Vilvoorde kort bij het vroegere voetbalveld in 
Droeshout, waar nu een sportschietbaan wordt gebouwd. “Het is 
een unicum om op zo’n hoge leeftijd naar het woonzorgcentrum te 
komen”, zei directeur ouderenzorg Geert Geeroms op haar 101ste 
verjaardagsfeest in september van dit jaar. Wiske was lid van Okra 
en Samana. Een van haar vier broers was Fons Uyttersprot, een 
gewezen gemeenteraadslid in Opwijk, en in Droeshout actief in 

de kerkfabriek en toneelkring Sterrenregen. Zelf had ze met wijlen 
Louis Vereeken vier zonen: Kamiel, Urbain, Jean en Arnold.  De uit-
vaartplechtigheid vond zaterdag 31 december plaats in de Sint-Jo-
zefskerk in Droeshout. Aansluitend werd haar lichaam bijgezet in 
het familiegraf op de begraafplaats in Droeshout. (EG)

FOTO EG

Louisa Uyttersprot bij de viering van haar 101ste verjaardag.

Brussegem start nieuwe jaar met bruisende 
nieuwjaarsreceptie
BRUSSEGEM – Brussegem klinkt met een bruisende start op 
het nieuwe jaar. Na een onderbreking van drie jaar door corona, no-
digen de Brussegemse verenigingen alle inwoners van Groot-Brus-
segem opnieuw uit voor een gezellige nieuwjaarsreceptie. Iedereen 
komt dan onder de noemer ‘Brussegem Verenigd’ samen in de kerk 
met een drankje en een hapje en een leuke babbel in samenwer-

king met het gemeentebestuur. Afspraak op zondag 29 januari van 
10u30 tot 12u30 in de kerk van Brussegem. Dit jaar hebben is ook 
een fototentoonstelling in de kerk gepland: “Vluchtelingen zijn van 
alle tijden” in samenwerking met de Merchtemse fotoclub en de 
gemeente. (jh)
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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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Dierenopvang verbijsterd nadat katje in gietende regen 
aan voordeur wordt achtergelaten: “Harteloos”
REGIO - Het Kattenkabinet, dat zich richt op het opvangen en 
herplaatsen van katten om zo het aantal zwerfkatten in Grim-
bergen en omstreken te verminderen, reageert op sociale media 
verbijsterd op hoe een katje is achtergelaten aan hun voordeur. 
“Dit tart alle verbeelding.”

“Het nieuwe jaar werd hier alvast goed ingezet”, schrijven Kristien 
Huygh en Annelien De Rouck van Het Kattenkabinet op Face-
book. “We vonden net een toegeplakte transportbak met een kat 
erin, gewoon aan onze voordeur gedropt.”

Bloed aan handdoek
“Ons hart sloeg een slag over, want er hing bloed aan de hand-
doek 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 te veel gevraagd? We waren gewoon thuis 
en hadden met plezier de deur opengedaan 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.”

Niet gechipt
Het Kattenkabinet vraagt op sociale media of er volgers zijn die 
misschien een idee hebben waar het katje vandaan komt. “Ze is 
uiteraard niet gechipt”, stellen Kristien en Kristin. “Misschien her-
kent iemand de achtergelaten transportbak. Die was stuk en was 
daarom toegeplakt. Misschien herkent iemand de handdoek of 
het handschrift op het achtergelaten briefje.” (jh)
Wie hier meer over weet, kan iets laten weten via 
info@hetkattenkabinet.be.

FOTO INGEZ. 
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Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter na 40 jaar bij VK Ifi
MERCHTEM - VK IFI vierde onlangs haar 40ste verjaardag en krijgt een nieuwe 
voorzitter en ondervoorzitter. “Na 40 jaar was het tijd om de fakkel door te ge-
ven”, zegt voorzitter Mark Vanderstraeten. “De nieuwe voorzitter van vk IFI is Mario 
Cooremans. Hij heeft als ondervoorzitter Wim De Greef naast zich. Zij kijken samen 
met mij ook al uit naar de Griekse Avond op zaterdag 11 februari 2023 in zaal ‘t 
Vijverdal.” (jh) FOTO: Danny Verheyden

VKO Middenschool draagt steentje bij aan warmste week
OPWIJK - Op de laatste dag voor de kerstvakantie hield de Middenschool van 
het VKO een slotactiviteit in de warmste week voor kansarmoede. Ze overbrugden 
de middagpauze met een warme kerstmarkt, een (w)arme maaltijd en de gespon-
sorde warme loop. Tijdens hun Hip Hip Hoerradio verkondigde leerkracht Jeroen 
Eenens het bedrag dat werd bijeengesprokkeld ten voordele van kansarmoede: liefst 
6.189,37 euro! (EG) FOTO: EG

Ook Merchtem nam deel aan Wereldlichtjesdag
MERCHTEM - Ook in Merchtem gebeurt soms het ondenkbare en sterft er een kind. “Bij het onmetelijke verdriet dat gezinnen op 
dat moment overvalt, is het heel belangrijk dat we als samenleving zorg dragen voor elkaar, daarom stond ook het gemeentebestuur 
stil bij Wereldlichtjesdag”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Samen met meer dan 130 andere steden en gemeenten in heel 
Vlaanderen toonden we ons hart voor gezinnen met verdriet. Mensen over de hele wereld staken ‘s avonds een kaarsje aan voor kind-
jes die gemist worden. Zo ontstond er een golf van troostend licht die door de verschillende tijdzones over de hele wereld reist.”(jh)
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Wie is de vrouw op deze foto? Geschiedschrijvers wil-
len oorlogsverleden op het Vliegveld in kaart brengen
GRIMBERGEN - Randy Buelens en Frans Van Humbeek wer-
ken aan aan boek over de Tweede Wereldoorlog op het Vliegveld 
in Grimbergen. Ze zoeken naar nazaten die hierover meer kunnen 
vertellen, zeer specifiek wekt een bijzondere foto hun aandacht.
Randy Buelens werkt samen met Frans Van Humbeek aan een 
boek over de Tweede Wereldoorlog in Grimbergen, onder an-
dere specifiek over de Amerikaanse troepen op het Vliegveld van 
Grimbergen. 

“In het kader van ons onderzoek zouden wij nog wat hulp kun-
nen gebruiken”, zegt Randy. “Ik heb een originele foto kunnen be-
machtigen van een Amerikaanse soldaat die op de foto staat met 
een Grimbergse vrouw op hun kamp op het Vliegveld. De twee 
hadden heel waarschijnlijk een relatie. Wij zijn nu op zoek naar die 
vrouw (of haar familie).”
“De foto is genomen op het Vliegveld van Grimbergen in de zo-
mer van 1945. De dame in kwestie had waarschijnlijk een relatie 
met deze soldaat en we zijn dan ook zeer nieuwsgierig naar de 
rest van dit verhaal. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog 
verbleven hier een aanzienlijk aantal Amerikaanse troepen en bij-
komende getuigenissen zijn dan ook meer dan welkom voor het 
boek dat we aan het schrijven zijn over deze periode.”  (jh)

Contact opnemen is altijd mogelijk via +32479547634 of randy.
buelens@gmail.com“

FOTO INGEZ.
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Merchtem legt sociale accenten in jaarbudget:  “Maar 
ook forse investeringen in recreatie, onderwijs en 
cultuur”
MERCHTEM - De gemeenteraad van Merchtem keurde het 
budget 2023 goed. “Recreatie, cultuur en onderwijs zijn de drie 
pijlers, maar er zijn ook heel wat sociale accenten”, zegt schepen 
van Financiën David De Valck (Open VLD, LVB). “Merchtem is fi-
nancieel gezond. Maar de grote spaarpot die we hadden opge-
bouwd gedurende meer dan vijftien jaar, komt in deze tijden van 
pas. De spaarpot werd aangesproken voor vele investeringen: de 
aankoop van de parking Krekelendries, de centrumtuin, de parking 
Reedijk, gronden in Brussegem voor bos, maar ook voor de toe-
komst van de school enzomeer.”

Volgens de schepen heeft Merchtem nog de luxe om te kunnen 
blijven investeren. “We blijven gaan voor onderwijs”, gaat De Valck 
verder. “We verankeren investeringen voor de volgende legisla-
turen, in projecten voor de nieuwbouw van de Plataan (900.000 
euro) en de Tuinbouwschool (400.000 euro). Daar komt ook een 
nieuwbouw en wordt de omgeving vernieuwd. We gaan nu al 
het subsidiedossier opmaken. Daarnaast wordt het Masterplan 
site Moederhuis opgesteld. Dat krijgt een functie voor cultuur en 
jeugd. Op het vlak van sport voorzien we een uitbreiding van de 
recreatiezone Dooren voor een extra sporthal en andere sport-
terreinen. 

De gemeente investeert ook fors in wegenis. “Opnieuw is 1,3 
miljoen euro voorzien in asfalteringen, 310.000 euro voor fietspa-
den en 200.000 euro voor voetpaden”, zegt de schepen. “Voor de 
herstelling van betonplaten is 150.000 euro voorzien, voor kassei-
en 100.000 euro.”

Er zijn ook heel wat sociale maatregelen voorzien. “Zo wordt de 
dagprijs in het woon-zorgcentrum Ter Stelten en alle assisten-
tiewoningen niet geïndexeerd”, vertelt De Valck. “Daarbovenop 
voorzien we een energietoelage van 270 euro per assistentiewo-
ning. Het zijn er een zestigtal. We doen dat omdat de serviceflats 
geen aparte teller hebben en dan hebben de bewoners geen te-
gemoetkoming van de federale overheid. Naar verenigingen toe, 
zijn ook de prijzen voor het gebruik van de gemeentelijke zalen 
bevroren. Er is geen indexatie. Zo steunen we onze verenigingen. 
We konden dit alles doen zonder verhoging van de belastingen, 
wat wel een hele uitdaging was.” (jh)

Schepen David 
De Valck (links), hier bij 
het team van de dienst 
Financiën.
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Muziek Plastiek en Music Time schitterden tijdens kerstconcert
PEIZEGEM - De toekomst van de muziekvereniging Music 
Time uit Peizegem is verzekerd. “Dat bewijst de sterke prestatie 
van Muziek Plastiek, een vrolijke muzikale bende onder leiding van 
een begeesterende leiding van Annelies Heyvaert”, zegt de nieu-
we voorzitter Kris Larivière. “Er werd met volle kracht gezongen 
en muziek gemaakt op heel wat verschillende instrumenten. De 
muzikanten van Music Time werden er soms wat stil van, maar 
lieten op hun beurt ook het talrijk opgekomen publiek tijdens het 
kerstconcert  genieten van hun muzikale prestaties.”

“Uiteraard draaiden de meeste nummers om Kerstmis. Daarbij 
werden de klassiekers als Jingle Bells en Stille Nacht niet uit de 
weg gegaan. Tom Couck hanteerde zijn dirigentenstokje met ver-
ve, Nele Larivière kroop als presentatrice in de huid van de echt-
genote van de kerstman en Johan Lemaire zorgde voor de goede 
technische begeleiding.”

Na afloop van het concert, waren er nog bloemen en dankbare 
zoenen voor uittredend voorzitter Anne Vanderstappen die on-
geveer 30 jaar aan het roer van Music Time Peizegem stond, maar 
wordt opgevolgd door Kris Larivière, meer dan 35 jaar vaste waar-
de in de vereniging, in het nieuwe jaar. Bloemen en dankwoorden 
waren er ook voor Eva Saliën die tijdelijk dirigente was van Music 
Time, tot Tom Couck in maart het dirigeerstokje overnam. En het 
publiek? Dat zag én hoorde dat het goed was, heel goed. (jh)

Een groepsfoto van de muzikanten, met vooraan Muziek Plastiek, en 
rechts de dirigent Tom Couck.

vlnr. Kris Larivière (nieuwe voorzitter), Eva Saliën (onder-dirigent), Tom 
Couck (dirigent Music Time), Annelies Heyvaert (dirigent Muziek Plas-
tiek) en Anne Vanderstappen (uittredend voorzitter)

Kris Larivière (nieuwe voorzitter) en Anne Vanderstappen (uittredend 
voorzitter).

Opwijk, de 52-ers!
Met 28 op de foto met 50 aan tafel!
Een groot succes voor iedereen!
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Vervoersdienst Mensen 
helpen Mensen verhuist 
naar zorgcampus OPcura
OPWIJK - De vervoerdienst Mensen helpen mensen in Op-
wijk verhuist. Tot nu werd de coördinatie gevoerd in het Ge-
meenschapscentrum Hof ten Hemelrijk in de Kloosterstraat, 
waar Vera Dierickx 38 jaar de dienst heeft uitgemaakt. Na 
Nieuwjaar kan men terecht bij Hilde Van de Velde op de zorg-
campus OPcura, eveneens in de Kloosterstraat.

Wie zich als inwoner van Opwijk om medische reden buitens-
huis moet begeven, moeilijk het openbaar vervoer kan gebruiken 
of niemand heeft om hierbij te helpen, kan al jaren in Opwijk een 
beroep doen op de vervoersdienst “Mensen helpen mensen”. 
Het gaat om verplaatsingen naar ziekenhuizen, dokters, oogart-
sen of therapeuten. Vrijwilligers brengen de patiënten naar hun 
bestemming, wachten ter plaatse en brengen hen veilig terug 
naar huis. Voor de dienst wordt een vaste vergoeding gevraagd, 
afhankelijk van de bestemming, vermeerderd met de wachttijd 
(2,50 euro per uur). 
Vanaf 1 januari huist de dienst op de zorgcampus OPcura, Kloos-
terstraat 75. Hilde Van de Velde wacht de aanvragen elke werk-
dag in van 9 tot 12 uur via telefoonnummer 052-36.59.38. (EG)

Kerstmarkt in Ossel: Veel 
volk en ambiance 
op tweede kerstdag 

OSSEL / MERCHTEM - De zesde kerstmarkt in Ossel-cen-
trum, traditioneel op tweede kerstdag, was een succes. Er waren 
een twintigtal standhouders met lokale producten, geschenken, 
warme en  koude dranken en versnaperingen. Voor de klein-
sten waren er twee kermisattracties voorzien. De groep Djem-
bemotion en de Merchtemse Streetband Joeng&Aat brachten 
ambiance. Burgemeester Maarten Mast (LVB) en schepen Julie 
Asselman (LVB, Open VLD) overhandigden een feestcheque van 
250 euro aan mede-organisator Dirk Van Grimbergen. (jh)

FOTO INGEZ.
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Nieuwkomer in gemeenteraad Tom Bosman wil meer 
en betere communicatie

OPWIJK  - Bij oppositiepartij Inzet in Opwijk zet voorzitter en gemeenteraadslid Luc 
De Ridder (57) volgens een interne afspraak een stap opzij om plaats te maken voor 
Tom Bosman (43) . “Communicatie en informatie zijn een van mijn stokpaardjes”, zegt de 
nieuwkomer.

“Professioneel ben ik al 20 jaar bezig met communicatie en informatie”, zegt de kleinzoon 
van wijlen Jan Bosman, die in de jaren 70 gemeenteraadslid is geweest voor de toenmalige 
BSP. “De voorbije jaren trachtte ik steeds om discussies, argumenten en beslissingen uit de 
beslotenheid van de gemeenteraad te halen. Als gemeenteraadslid moet je voorbereid naar 
de raad komen met onderbouwde dossiers en standpunten.”

“Ook doen”
“Niemand is van alle markten thuis”, vervolgt Bosman. “Professioneel ben ik bezig met ge-
zondheid, welzijn en sociaal beleid. Daarnaast ben ik zeer geïnteresseerd in cultuur, sport en 
het verenigingsleven en in duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. We moeten 
niet alleen denken en praten”, vindt hij. “We moeten ook doen.”  Met zijn initiatieven zoals 
de Dierenvoedselbank, het platform Opwijk 2040, De Werkbank, Kunst in Lege Huizen en 
het Repair Café bewees Bosman alvast de daad bij het woord te voegen. “De rode draad 
is samenwerking over partijgrenzen en ideologieën heen.” Het mag dan ook niet verbazen 
dat Inzet naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen trekt samen met CD&V, die andere 
oppositiepartij, onder de noemer Samen 1745.

30 km-zone
Op zijn eigen rustige manier legde Luc De Ridder de meerderheid van N-VA en Open 
VLD menig voorstel voor, dat evenwel veelal niet werd gevolgd. “Maar mijn voorgestelde 
invoering van de 30km-zone in de dorpskern kreeg wel het groen licht”, zegt hij trots. “Ik 
was ook voorstander van een beter afvalbeleid. Na verloop van tijd is het gemeentebestuur 
mij daarin enigszins gevolgd, met het wekelijks ophalen van gft tijdens de zomermaanden en 
de gratis ophaling van snoeihout. Samen met mijn partij wilde ik ook de negatieve effecten 
op de grondwaterstand als gevolg van bronbemaling door bouwwerken zo veel mogelijk 
beperken, maar dat werd door het gemeentebestuur afgewezen, net als ons voorstel om 
de belasting op onbebouwde percelen in landelijke woongebieden en woonuitbereidings-
gebieden af te schaffen, tenzij in een niet-vervallen verkaveling.”

Overwegen 
“Ik hechtte voorts veel aandacht  aan de overeenkomst die het bestuur afsloot met Infrabel 
voor afschaffing van de overwegen in Opwijk. Ons oordeel was dat we daardoor in een 
duur avontuur van verkeersproblemen en lokale onveiligheid gestort werden. Infrabel be-
loofde uiteindelijk om de fietspaden die in de Neerveldstraat tegen 2026 zouden worden 
aangelegd grotendeels zelf te bekostigen. Inmiddels heeft het bestuur echter afgezien van de 
aanleg van fietspaden aldaar.”  (EG)

Luc De Ridder maakt in de gemeenteraad 
plaats voor Tom Bosman volgens een inter-
ne afspraak bij Inzet.

FOTO EG
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Helikopter crashte vijftien jaar geleden 
in veld: “Tafereel blijft op mijn netvlies 
gebrand”

Aanvankelijk werd gedacht dat de helikopter een hoogspanningslijn vlakbij raakte. Maar dat bleek niet te kloppen. Ook de dichte 
mist was niet de oorzaak. Dan werd er gedacht aan motorpech, maar later bleek uit het gerechtelijk onderzoek dat een stuurfout 
aan de basis zou gelegen hebben. De nabestaanden van de slachtoffers herdachten jaarlijks het dramatisch ongeval. 

Gedenksteen
“Ze kwamen met de bus tot tien jaar geleden hier naar het veld waar de gemeente een gedenksteen plaatste”, gaat Van Den Eynde 
verder. “Daarna is het een beetje verwaterd. De gemeente heeft wel altijd elk jaar met Allerheiligen een bloemstuk op de gedenk-
steen geplaatst.”

“De schilderes van de gemeente heeft nu ook de vergulde letters van de vijf namen op de gedenksteen opnieuw geschilderd. De 
gedenksteen, die in de buurt van het ongeval staat, werd destijds gemaakt door de Merchtemse steenkapper Richard Duray. We 
hebben nu vijftien jaar na het ongeval nog eens de gedenksteen bezocht ter nagedachtenis.”

Netvlies
Van Den Eynde zal het drama nooit vergeten. “Dat blijft op mijn netvlies gebrand”, zegt hij. “Zoiets kan je niet vergeten. De helikop-
ter stak een meter in de grond, compleet vernield. Daarrond lagen de lichamen. Het waren de moeilijkste momenten in die achttien 
jaar dat ik schepen was. Dit blijft me heel mijn leven bij”, besluit hij emotioneel. (jh)

MERCHTEM - Precies vijftien jaar geleden, op tweede kerstdag, is in Merchtem een 
helikopter gecrasht in de Meerpoelstraat niet ver van de Koeweidestraat, in een veld 
vlakbij een hoogspanningslijn. Vijf inzittenden kwamen toen om. In Merchtem zijn ze het 
drama nog niet vergeten en hielden ze een kort herinneringsmoment.

“Ik herinner me nog alles”, zegt gewezen schepen Paul Van Den Eynde (80) die toen 
dienstdoend burgemeester was. “Toenmalig burgemeester Eddie De Block was op ver-
lof. Ik was op een veldcross in Hofstade (Zemst) en kreeg op tweede kerstdag rond 16 
uur ineens telefoon van de secretaris. Er was een zwaar helikopterongeval gebeurd. Ik 
sprong in mijn auto en ben er meteen naar toegereden.”

Gezin
“Ik stond daar in 20 minuten. Het was verschrikkelijk. De helikopter was gecrasht en stak 
met de cockpit een meter in de grond. Rondom lagen de intacte lichamen van de piloot, 
zijn vrouw, hun twee kinderen en een vriendin van de zoon.  Het was piloot Willem 
Loetschert uit Sint-Eloois-Winkel die met zijn hele gezin op de terugweg was na een 
kerstuitstap toen zijn helikopter crashte.”

FOTO 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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