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Voetbalclub en adviescommissie maken 
statement: “Zet mensenrechten niet buitenspel”
OPWIJK - Voetbalclub Eendracht Mazenzele Opwijk (EMO) 
en de adviescommissie  Derdewereldhuis sloegen de handen in 
elkaar om onder het motto Zet de mensenrechten niet buiten-
spel een gezamenlijk statement te maken in verband met het WK 
voetbal. Dat is momenteel aan de gang in Qatar.   

Waarom doen ze dat? “Omdat de lokale voetbalclub en de ad-
viescommissie van oordeel zijn dat we onze maatschappelijke rol 
moeten opnemen”, zeggen EMO-voorzitter Mario Matthys (54) 
en voorzitter van het Derdewereldhuis Tom Bosman (42). EMO 
is een van de grootste voetbalclubs in de streek. Ze telt veertig 
actieve teams (jeugd, mannen, vrouwen en G-sport) en ruim 600 
aangesloten leden.  “Respect is het principe waarop onze club ge-
bouwd is”, zegt Mario Matthys. “Respect binnen de club maar ook 
met aandacht voor respect waar ook ter wereld. We zijn gepassi-
oneerd door voetbal maar dat neemt niet weg dat we ook onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. We brengen 
deze boodschap aan onze talrijke (jeugd)spelers en -speelsters en 
hun ouders en we vinden het onze rol om die taak op te nemen. 

Op die manier koppelen we sensibiliseren en het sportieve aspect 
aan het maatschappelijke.” Tom Bosman, voorzitter van het Der-
dewereldhuis, treedt hem bij. “Het WK moet vooral een sport-
festijn zijn, zowel voor de mensen voor als achter de schermen. 

Qatar had in het verleden al een kwalijke reputatie inzake arbeids- 
en mensenrechten. Al snel bleek dat de werkomstandigheden bij 
de bouw van de WK-stadions abominabel waren en dat op de 
werven 6.750 arbeidsmigranten het leven lieten. Vakbonden, ngo’s, 
mensenrechtenorganisaties en de FIFA klaagden de schendingen 
aan, zodat de wetgeving ter zake aangepast werd. Maar we zijn 
er nog niet. De grote uitdaging is de verdere uitvoering en het 
afdwingen van de mensenrechten, ook na het WK, wanneer de 
ogen van de wereld niet langer gericht zijn op Qatar.” (EG)

Tom Bosman en Mario Matthys maken statement in verband met 
Qatar. 

FOTO INGEZ. 
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MERCHTEM - Recent kreeg Natuurpunt Merchtem het nieuw 
natuurgebied Schermershoek in beheer. Natuurpunt kocht ook 
het Tiebos, samen zijn beide natuurgebieden iets meer dan zeven 
hectare groot. Tiebos is het tweede natuurgebied in Merchtem 
dat Natuurpunt kocht, naast Paddenbroeken. 

“Het natuurgebied Schermershoek omvat een weide met poel, 
een rietveld en enkele mooie bossen gelegen langs de Grote Mo-
lenbeek”, zegt voorzitter Alain De Cré van Natuurpunt Merchtem. 
“Deze beek kronkelt op de grens tussen Merchtem en Mollem 
diep door het landschap. Het is een prachtig gebied met afwisse-
lend kleine bossen, weiden en velden. “
“Je kan het wandelend ontdekken tussen wandelknooppunten 
409 en 201. Het gebied biedt zeker nog mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling. Het gebied maakt deel uit van het nieuwe 
project Grote Molenbeek en zijbeken dat Natuurpunt Asse en 
Natuurpunt Merchtem samen zijn opgestart.”

Daarnaast kreeg Natuurpunt Merchtem onlangs de kans eigenaar 
te worden van Tiebos. “Dat is een bijzonder stukje Merchtemse 

natuur met geschiedenis”, vertelt De Cré. “Tiebos of het diep bos 
ligt binnen dit projectgebied van de Grote Molenbeek, vlakbij de 
Ichelgemmolen. De aankoop gebeurde gedeeltelijk met subsidies 
en deels via het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
van de gemeente Merchtem. Voor de restfinanciering werd een 
beroep gedaan op de leden van Natuurpunt Merchtem.”
Volgens voorzitter Alain De Cré bewijst het feit dat de oproep 
gul beantwoord werd, dat er nood is aan toegankelijke natuur 
dicht bij huis. “Toen we bekend maakten dat we de mogelijkheid 
kregen om Tiebos aan te kopen kregen we enthousiaste reacties 
van onze leden”, zegt de voorzitter. “Veel Merchtemnaren hebben 
er herinneringen aan als de plek waar ze als kind gingen spelen, of 
waar ze afspraken met hun eerste lief.”
“In Tiebos werd vroeger zwarte mergel ontgonnen, die gebruikt 
werd als bemesting. De oude groeve bepaalt nog altijd het reliëf 
van de plek en verklaart ook de naam. Het bos van ongeveer één 
hectare is dicht begroeid met bomen als els, hazelaar en esdoorn. 
Het vormt een ideaal broedgebied voor veel vogels. In 2010 werd 
Tiebos door de leden van Pasar verkozen tot mooiste plekje van 
Merchtem.” (jh)

Natuurpunt krijgt beheer Schermershoek en koopt 
Tiebos: “Het mooiste plekje van Merchtem”
FOTO INGEZ. 

Vrijwilligers van Natuurpunt krijgen er twee mooie natuurgebieden bij om te beheren.
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OPWIJK - Voor het eerst bezorgden de Vrienden van de Hop in 
Opwijk een staal van het hopveld (gelegen langs de N47) aan de 
organisatoren van de jaarlijkse hopprijskamp in Poperinge. De in 
onze contreien geteelde soort Nugget, behorende tot de categorie 
‘Bittershop’, behaalde de overwinning met een score van maar liefst 
95 procent. 

Jaarlijks leveren de zeventien telers van de stad Poperinge en drie 
telers uit de Aalsterse regio stalen af van hun verschillende ge-
droogde hopsoorten. De ervaren jury beoordeelt deze op ver-
schillende parameters zoals de visuele kwaliteit, kleur en glans, de 
droogtetoestand, het lupinegehalte en de aroma. Dit jaar deden 
voor het eerst de vrienden van de Hop Willy Segers (66) en Patrick 

De Smedt (65) in Opwijk mee. Van alle deelnemende hopvariëtei-
ten behaalden ze het hoogste percentage, 95 procent. 

Voor Segers en De Smedt kwam die prijs uit de lucht gevallen, 
maar ze vinden de onderscheiding toch een verdiende beloning 
voor de gemeente, henzelf en in het bijzonder Kris De Geest die 
het hopveld onderhoudt.  “Het is zeker  een aanmoediging om de 
ingeslagen weg verder te bewandelen. Met de natte hop die met de 
hand geplukt wordt tijdens het hopoogsfeest in september wordt 
(H)Opwijks Blond gebrouwen. Het bier is te koop in het toeristisch 
infopunt van de gemeente in het Gemeenschapscentrum Hof ten 
Hemelrijk, Kloosterstraat 9 in Opwijk. (EG)
 

Telers halen prijs binnen op Nationale Hopprijskamp
FOTO EG 

Willy Segers en Pa-
trick Desmedt wer-
den bekroond met 
hun hoppeveld op 
de Molenkouter.
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Zoektocht naar herbestemming van Sint-Paulus-site
OPWIJK -  Het gemeentebestuur schrijft een ontwerpwed-
strijd uit voor de invulling van de Sint-Paulus-site na de sloop van 
de Sint-Pauluszaal en het bijhorende Sint-Pauluscafé in hartje 
Opwijk. Het is voor het eerst dat het bestuur op die manier naar 
een visie hengelt. 

Aanvankelijk was gepland dat de afbraak van de ruim honderd 
jaar oude voormalige fuifzaal in het voorjaar van 2022 zou 
plaatsvinden. Maar het dossier liep vertraging op. De laatste 
huurders, Judo Nijdrop en de Opwijkse Radio-amateurclub, zijn 
er inmiddels vertrokken. De radioamateurs kregen een tijdelijk 
onderkomen in het Groene zaaltje. Alleen voor hun materiaal 
moet nog een oplossing worden gezocht. “De omgevingsver-
gunning voor de sloop is ingediend, maar de Bestendige Depu-
tatie nam nog geen beslissing. Ik neem aan dit pas voor 2023 
zal zijn”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). Inmiddels 
wenst het bestuur een nieuwe bestemming te geven aan de 
site. Het gebruikt daarbij niet de gebruikelijke weg. Door een 
ontwerpwedstrijd uit te schrijven worden allicht tijd en centen 
gewonnen. “De deelnemers aan de wedstrijd dienen verschil-
lende mogelijke ruimtelijke ingrepen in kaart te brengen die aan 
de basis zouden liggen van de herbestemming van de site na 
afbraak van beide gebouwen in de Processiestraat. Op basis van 
een ruimtelijke visie en wenselijke verbindingen verwachten we 
tegen 21 december een voorstel van hoe de ruimte vlak bij de 
brandweer, de politie, de tekenacademie, de parken en de scho-
len moet worden ingevuld.”

“Er moet rekening gehouden worden dat het MAI op termijn 
naar een nieuwe nog te bouwen locatie binnen het VKO in de 
Karenveldstraat verhuist en die ruimte ook vrijkomt”, gaat de 
burgemeester verder. “Het staat alleszins vast dat er parkeer-
plaatsen voorzien moeten worden voor de Sint-Annasite, de ge-
meentelijke basisschool De Boot en de sporthal. Het is dus de 
bedoeling dat de ontwerper een inrichtingsvisie neerpent die de 
mogelijkheden op lange termijn illustreert. 

Daarnaast verwachten we een voorstel van hoe deze ruimte 
in afwachting het best, al dan niet tijdelijk, ingericht kan worden. 
De visie, het ontwerp en de aanpak moeten worden aange-
toond op basis van plannen en andere aangereikte stukken. De 
deelnemers zullen hun voorstel moeten verdedigen voor een 
jury.” Elke ontwerper die als deelnemer toegelaten wordt tot de 
wedstrijd op basis van relevante referenties en een ontwerp van 
voldoende kwaliteit, maar niet als winnaar uit de bus is gekomen, 
mag bij de financiële directeur langs voor een vergoeding van 
907 euro. De winnaar van de wedstrijd krijgt een vergoeding 
van 12.100 euro en de opdracht om zijn ontwerp verder uit te 
werken.  (EG)

De afbraak van de Sint-Pauluszaal is pas voor volgend jaar. 

FOTO EG

Tien extra 
snelheidsinfor-
matieborden
MERCHTEM - Het gemeentebe-
stuur van Merchtem koopt tien extra 
snelheidsinformatieborden aan. “Mo-
menteel hebben we er al vijftien”, zegt 
burgemeester Maarten Mast (LVB). 
“Zo’n snelheidsinformatiebord is het 
beste middel om de snelheidsbeper-
king te laten naleven Zo’n snelheids-
bord kost al gauw 4.000 euro, waarvan 
de helft gesubsidieerd wordt door de 
Vlaamse overheid in het kader van Vei-
lige Schoolomgevingen.” (jh)
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Milan schreef stiekem fantasyboek 
BUGGENHOUT - Buggenhoute-
naar Milan Verdickt is zeventien en ver-
raste recent zijn ouders met de uitgave 
van ‘De Gevallenen’, een boek in het 
fantasygenre dat hij zonder hun mede-
weten schreef. “Mama vindt het gewel-
dig en vraagt om een vervolg, papa is 
nog bezig met de lectuur. Mijn zus volgt 
wel.” 

Lezen doet de Jonge Buggenhoutenaar, 
leerling verzorging aan het Oscar Ro-
merocollege in Dendermonde, al van 
kindsbeen af. De sfeer van het moment 
bepaalt de aard van zijn lectuur, zijn in-
teresse is breed. Toen corona ons leven 
mee begon te bepalen, besloot hij ook 
te gaan schrijven: kleine stukjes, waarin 
hij zijn ruime fantasie kwijt kon en die 
op termijn een heus boek vormden. 
“Eigenlijk is ‘De Gevallenen’ mijn twee-
de boek”, corrigeert hij. “Ik schreef te-
voren ooit ook ‘De Elfenkoningin’, maar 
dat manuscript geraakte niet tot bij de 
uitgever. Fragmenten hieruit zitten wel 
verwerkt in ‘De Gevallenen’. Het fan-
tasygenre biedt diverse mogelijkheden: 
romantiek, drama, donkere momenten. 
Ze kunnen allemaal aan bod komen.” 
Zijn volwaardige eerste boek ver-
telt het verhaal van het meisje Feline 
dat in een nieuwe wereld belandt en 
moet proberen zichzelf te vinden en 
een keuze te maken uit twee groepen. 
“Jong en oud kunnen ervan genieten”, 
prijst Milan zijn werk aan. “Ik ervaar net 
als iedereen in het dagelijkse leven veel 
emoties. Die onder woorden brengen 
en de lezer ervan laten genieten, boeit 
me bijzonder. Ik droom er trouwens 
van, eens ik afgestudeerd ben, in de 
verpleging aan de slag te gaan en tij-
dens de weekends te schrijven. Ik kijkt 
nu al uit naar mijn kamer, mijn pc en 
flarden inspirerende muziek. De jonge 
auteur is ook tevreden over de manier 
waarom de Nederlandse Uitgeverij 
Boekscout zijn werk uitgeeft. “Je stuurt 
je manuscript in en de uitgeverij wikt 
de mogelijkheden, adviseert en zorgt 
ook voor de verspreiding”, besluit hij. 
“Ze verlost je als auteur van flink wat 
rompslomp.” Meer info: info@boeks-
cout.nl. (jh)

FOTO VRP
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Knuffelkip brengt bezoek aan bewoners woon-zorgcentrum
MERCHTEM - Karina Trochs (49) en 
haar knuffelkip Channeleke bezochten al 
voor de tweede keer woon-zorgcentrum 
Martinas in Merchtem om de bewoners 
zo wat extra aandacht te geven. “Channel 
is namelijk geen gewone kip”, zegt anima-
tor Yolanda Van Acker van het wzc. “Zij is 
door de dierenarts gecheckt en gezond 
bevonden. Maar zij is ook zeer huiselijk en 
rustig en geniet van de genegenheid van 
de mensen. Karina besteedt dan ook zeer 
veel aandacht en zorg aan haar kippen. 
De bewoners hadden merkelijk deugd 
het bezoek van Channeleke.  (jh)

FOTO INGEZ. 
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Hier geen witloof meer, maar wel Brussegemse 
saffraan: “Voor 1 gram heb je meer dan 
150 bloemetjes nodig”

BRUSSEGEM - De meeste saffraan, die gewonnen wordt uit 
de saffraankrokus, komt uit Iran. Maar ook in ons land omarmen 
liefhebbers de specerij en gaan ze zélf aan het kweken, zoals bij de 
familieboerderij Van den Bossche in de Nieuwelaan 145 in Brus-
segem.
“Vroeger werd hier grondwitloof geteeld”, zegt Iris De Swert 
(48). “Maar toen mijn schoonouders op pensioen gingen, werd 
de productie stopgezet. Ikzelf en mijn man werken allebei voltijds. 
Grondwitloof is heel arbeidsintensief en dat konden we dus niet 
verder zetten.”
Door een reportage over het telen van saffraan, begon het bij 
Iris te kriebelen. “Saffraan is een mooie bloem”, vertelt ze. “Het is 
zeker exotisch. Saffraan wordt onder meer toegepast in sauzen, 
rijst- en visgerechten, brooddeeg, desserts en melk. In Spanje is 
het een onmisbaar ingrediënt in de paella, in Sicilië bij de berei-
ding van risotto en in België in rijstpap. Het heeft geneeskrachtige 
eigenschappen, het kan helpen bij milde depressies, zeker in com-
binatie met thee.”

Opleiding
Iris ging aan de slag om zélf saffraan te kweken in Brussegem. “Ik 
volgde een opleiding in de avondschool in Anderlecht en ging hier 
in de boerderij aan het experimenteren”, zegt Iris. “Na enkele ja-
ren staat de productie op punt en kan ik het nu commercialiseren, 
al is dat een groot woord, want het blijft een beperkte productie. 
In de regio hier ken ik geen andere saffraankwekerijen.”
“Je hebt namelijk 150 tot 170 bloemetjes nodig om één gram 
saffraan te hebben. Dat is gigantisch. Een gram saffraan kost bij 

ons 35 euro, maar voor de zoete gerechten heb je niet veel nodig: 
per persoon een drietal draadjes. Bij rijstpap bijvoorbeeld is 0,1 
gram genoeg.”

Onkruid wieden 
Saffraan kweken is ook wel arbeidsintensief. “Maar we kunnen het 
aan”, weet Iris. “Het is vooral veel onkruid wieden en op de juiste 
moment, eind september en de hele maand oktober, moet je er 
alle dagen zijn om de bloemetjes te oogsten.”
“Je moet er wel mee bezig zijn. Je mag saffraan ook maar vier tot 
vijf jaar op hetzelfde perceel oogsten, daarna moet je van perceel 
wisselen. Saffraan heeft ook veel vochtdoorlatende grond en kou-
de in de winter nodig. Je kan de bloemen niet sproeien, het is echt 
biologisch en er komt niets mechanisch bij te pas. Elk bloemetje 
moet geplukt worden. Wij hebben er hier een paar duizend per 
seizoen.”

Mol
Al kan het volgens Iris ook wel tegenvallen. “We hebben op één 
perceel met een mol gezeten”, klinkt het. “Die graaft gangen die 
de muizen dan toegang geven tot de knolletjes. Zo zijn er veel 
saffraanknollen opgegeten door de muizen. Ook slakken zijn vij-
anden van de bloem.” Inmiddels heeft restaurant  Mayabee uit 
Brussegem al de saffraan van Iris gebruikt in gerechten. Ook men-
sen uit de regio komen Brussegemse saffraan kopen. “We mikken 
vooral op de korte keten”, besluit Iris. (jh)

Info: FB-pagina Brussegem Saffraan

Iris De Swert plukt de saffraanbloemetjes op haar veld in Brussegem.
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Fietsroutekaart voor veiliger 
fietsverkeer 

Oost-Vlaanderen en de gemeente Buggenhout investeerden samen in de aan-
maak van een fietsroutekaart met zicht op de veiligste fietsroutes naar werk, 
school, winkels en sportverenigingen in de gemeente.  Voor de opmaak van de 
kaart kregen beide instanties hulp van de inwoners, die routes en gevaarlijke 
punten in kaart brachten. Samen met de politie en lokale belanghebbenden 
werd uitgekeken naar alternatieve oplossingen voor gevaarlijke punten. Prak-
tisch gezien geeft de kaart een overzicht van de veilige fietsroutes en fietswegen 
en markeert ze de plaatsen die bijzondere aandacht vragen bij het oversteken. 
De UGent participeerde in het digitale aspect van het project via de website 
Fietstrack. (VRP) 

Werken Heirbaan 
in laatste fase 
MERCHTEM - Het einde van het jaar nadert 
en ook de werken op de Heirbaan komen stil-
aan in een laatste fase. Vanaf december starten 
er nutswerken in de berm. Hiervoor zal één 
rijstrook afgesloten worden en zal het verkeer 
afwisselend doorgelaten worden. Deze werken 
duren tot het einde van het jaar. Het afwerken 
van de voetpaden en de toplaag in asfalt wor-
den pas uitgevoerd in het voorjaar van 2023, 
mits de weersomstandigheden dit toelaten. Het 
college van burgemeester en schepenen besliste 
wel om de weg open te stellen voor het verkeer 
vanaf begin december. Maar dit met enkele be-
perkingen zoals een tonnagebeperking van 3,5 
ton -inclusief bussen-,  een snelheidsbeperking 
van 30 km/u en bij vorst wordt er niet gestrooid. 
De maatregelen zullen streng gecontroleerd 
worden door de politie. De omleiding voor het 
zwaar verkeer blijft behouden tot het einde van 
de werken, voorjaar 2023. De omleidingen voor 
het overige verkeer worden opgeheven. Meer 
info kan je bekomen op de dienst Infrastructuur 
op het nummer 052 38 11 93. (jh)

FOTO VRP
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Inbraken in Hamme: twee verdachten gearresteerd 
HAMME - De interventieploegen van de zone 
AMOW konden afgelopen maand twee verdachten 
arresteren die in de wijk Hamme hebben ingebroken. 
Er zijn meerdere gestolen spullen teruggevonden. 

“Er zijn door de interventieploegen van de zone 
AMOW twee mannen opgepakt die zich verdacht ge-
droegen ’s nachts”, zegt woordvoerster Carol Vercam-
me van het Parket Halle-Vilvoorde. “Volgens de eer-
ste meldingen hebben die vermoedelijk ingebroken 
in een tuinhuis in de buurt van Hof Te Hammelaan 
in Hamme-Merchtem. De politie vond verschillende 
goederen terug.”

Inmiddels blijkt dat er een dievenbende op pad was, want er zijn 
meerdere pogingen geweest tot inbraak in wagens in Hamme in 
dezelfde wijk, zo blijkt uit een getuigenis uit de buurt. Ook zijn er 
camerabeelden van verdachte figuren geregistreerd rond gepar-
keerde wagens. De eerste verdachte werd enkele dagen eerder al 
eens gearresteerd na een inbraak in Wemmel. De tweede verdach-
te bleek geseind te staan met een bevel tot gevangenneming voor 
een gevangenisstraf naar aanleiding van een andere diefstal.
“Aangezien we de rechtmatige eigenaars van de goederen niet 
kenden, werd er op onze sociale media een oproep gelanceerd 
met daarbij foto’s van de verschillende goederen”, meldt de zone 

AMOW in een bericht. “Daardoor konden we al minstens één 
slachtoffer opsporen die de rechtmatige eigenaar bleek te zijn van 
vier van de gestolen goederen. De rechtmatige eigenaar(s) van de 
andere goederen zijn tot nu toe nog niet gekend. Deze verdachten 
konden gearresteerd worden doordat een alerte buurtbewoner 
melding maakte. We willen dus nogmaals een warme oproep doen 
aan de inwoners van de verschillende gemeenten: Zie je iets ver-
dacht, bel dan altijd naar het noodnummer 112 of 101, of neem 
contact op met onze dispatching op het nummer 02/452.50.05 tus-
sen 7 en 22 uur.” (jh)

Onder andere deze spullen zijn gestolen uit tuinhuisjes, de zone AMOW vraagt aan 
eigenaars om zich te melden. FOTO INGEZ POL AMOW
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Broeder-schilder met oog voor vrouwelijk schoon 
centraal in nieuw boek
OPWIJK -  Naar aanleiding van een nieuw boek over wijlen 
Peter-Luc Crombé, geboren in Opwijk, schetst kerkjurist Rik Torfs 
(66) het bewogen en onconventionele levensverhaal van de broe-
der-schilder. In aanwezigheid van de auteur en zoon Dominique. 

Auteur van het boek ‘In de naam van de vader, de vrouwen en de 
kunst’ is journalist Tim F. van der Mensbrugghe. Was hij een kloos-
terbroeder die toevallig schilderde of was hij een kunstschilder 
die toevallig in een klooster woonde, vragen gewezen rector van 
de KUL  Rik Torfs en de auteur zich af. “Ondanks zijn gelofte van 
kuisheid kon Crombé niet weerstaan aan het vrouwelijk schoon. 
De lijfelijke lust vond zijn weg naar zijn persoonlijk leven - hij kreeg 
twee kinderen - én naar zijn schilderijen, die in het klooster ver-
kocht werden om de zwarte kas te spijzen. Tot op de dag van 
vandaag probeert zoon en erfgenaam Dominique met behulp van 
Rik Torfs de schilderijen van zijn vader weer in zijn bezit te krijgen.” 
Rik Torfs filleert op zijn bekende schalkse wijze het verplichte ce-
libaat, de wanpraktijken in het klooster in de jaren tussen ‘50 en 
‘70 en de naweeën van een lange geschiedenis van wanpraktijken.  
Luc-Peter Crombé genoot zijn opleiding in de academie Sint-Lu-
cas in Gent, waarna hij de klas van Permeke volgde in Antwerpen. 
Crombé vulde zijn opleidingen aan met zelfstudie. 

Daarnaast genoot hij van een bijzondere vorming in de school 
van het Louvre. Vanaf 1970 woonde hij in Sint-Martens-Latem, 
waar hij behoorde tot de zogenaamde vierde generatie Latemse 
Schilders. De religieuze kunst van Luc-Peter Crombé bereikt in 
de jaren zestig een hoogtepunt wanneer hij zijn beroemde kruis-
weg, te zien in de kerk van Scherpenheuvel, schildert. Behalve 
zijn werkplaats in Sint-Martens-Latem had hij ook een atelier in 
Maasmechelen. Luc-Peter Crombé won onder meer internatio-
nale prijzen in Antwerpen, Frankfurt, Milaan, Barcelona, Detroit 
en New York. Aan zijn werken werden in eigen land verschillende 
retrospectieve tentoonstellingen gewijd. (EG)

FOTO EG 

Dominique Crombé, geflankeerd door Elwyn Moerenhout en Jan Cou-
ck, nam de cultuurprijs 2020 in ontvangst die postuum toegekend 
werd aan zijn vader.



19

Eerste bidirectionele laadpunt: “Als de zon niet 
schijnt, levert auto energie aan de woning”

REGIO - In de Schuyffeleerdreef 2 in Wemmel is het eerste bidi-
rectioneel laadpunt voor particulieren geïnstalleerd. Bewoner Kris 
De Keersmaecker (53) ziet niets dat voordelen: “Als de zon niet 
schijnt, leveren mijn zonnepanelen geen energie, maar dan voor-
ziet de autobatterij via een omvormer stroom aan mijn woning.” 

In tijden van energieschaarste, torenhoge energiekosten en een 
onzekere markt vol schommelingen, kijken ondernemingen en 
particulieren naar manieren om meer zelfvoorzienend te worden, 
zodat men minder afhankelijk is van het net.

“De auto- en de laadpaalindustrie zijn via elektrische wagens en 
laadpunten al een tijd bezig met het ontwikkelen van bidirectione-
le laadtechnologie”, zegt zaakvoerder Tim Briers van Watt’s Next. 
“Die technologie maakt het mogelijk dat de wagen ook dient als 
energiebuffer die (zonne-)energie opslaat en tijdens specifieke 
momenten teruggeeft aan de woning.”

Enorme capaciteit
Het Bonheidense bedrijf, gevestigd in Mechelen Watt‘s Next 
plaatste woensdag alvast het eerste bidirectionele laadpunt -de 
Wallbox Quasar- voor particulier gebruik in de Schuyffeleerdreef 
in Wemmel. Bewoner Kris De Keersmaecker (53) is enthousiast. 
“Dit toestel fungeert tussen de wagen en de woning”, vertelt 
Kris. “De wagen laadt op als de zonnepanelen energie opwekken. 
Indien de zon onvoldoende schijnt, dan fungeert de batterij als 
energiebron voor de woning.”
“Als er lang geen zon is, schakelen we over op netstroom, maar 
dan praten we toch over een week of zo, want de autobatterij kan 
gerust meerdere dagen onze woning van elektriciteit voorzien. 
In ons land zijn 30.000 tot 35.000 elektrische wagens. Dat is een 
enorme batterijcapaciteit die we beter zouden kunnen benutten.”

Goede voorbeeld
Kris geeft met het eerste bidirectionele laadpunt voor particulie-
ren in ons land alvast het goede voorbeeld. “In enkele Europese 
lidstaten zijn al diverse (proef)projecten afgerond en kan men aan 
de volgende fase beginnen nu er een Europees protocol is voor 
bidirectioneel laden en het product ook in België is gehomolo-
geerd”, vult Tim Briers aan. “Particuliere eigenaars van een Azi-
atische wagen (Nissan LEAF, Evalia, Mitsubishi Outlander PHEV) 
kunnen vanaf nu met het  systeem hun autobatterij gebruiken als 
performant alternatief op de thuisbatterij.”
“Die laatste heeft een kleinere capaciteit (5 à 10 kWh) en is vaak 
ontoereikend. De grote elektrische voertuigen (EV)-batterij (62 
kWh) kan een performant alternatief zijn op de thuisbatterij.

Bewoner Kris De Keersmaecker (53), technieker Stef Eisendrath (46) en zaakvoerder Tim Briers (53) tonen het nieuwe omvormtoestel.

We hopen dat vele 
mensen het voorbeeld 
van Kris zullen vol-
gen. De technologie 
is rijp voor lancering, 
de elektrische wagen 
vormt anno 2022 on-
derdeel van de ener-
giecyclus. Er zullen de 
komende maanden 
en jaren heel wat bidi-
rectionele wagens op 
de markt komen. Het 
is dus niet langer een 
nicheproduct, maar zal 
eindelijk mainstream 
worden.” (jh)
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2022 uitzon-
derlijk jaar voor 
eikeloogst 
BUGGENHOUT - Wie in Buggen-
hout recent een boswandeling maakte 
in de buurt van de Boskapel of de Krok-
kebaas, kon ze horen vallen: tientallen 
eikels, tegelijk. Ze ploften neer op de 
plastic zeilen die onder de eiken ge-
spreid lagen. 
“Een jaarlijkse oogst”, zegt Gustaaf Van 
Gucht van Natuurpunt ’s Heerenbosch. 
“Het blijkt dat de Buggenhoutse eiken 
van superieure kwaliteit zijn. Al dertig 
jaar worden de eikels opgevangen. In 
2011 bedroeg de oogst meer dan tien 
ton, 2021 daarentegen was een mager 
jaar met weinig nootvruchten en zelfs 
helemaal geen (winter)eikels. Dit jaar 
is dan weer een uitzonderlijk masten-
jaar. Tot eind oktober blijven de zeilen 
die de eikels opvangen dan ook onder 
de bomen liggen. Dan wordt de oogst 
verdeeld onder de bosboomkwekers 
in Vlaanderen die het hoogste bod uit-
brachten.” “De benaming mastenjaar”, 
geeft Van Gucht als weetje nog mee, “is 
een verbuiging van het woord mesten. 
Vroeger lieten de mensen hun varkens 
zich tegoed doen aan de eikels in het 
bos zelf, anderen verzamelden ze en 
voeren er hun dieren thuis mee. In 
Spanje gebeurt dat nog altijd met hun 
zwartpootvarkens pata negra. Door 
de eikels krijgt het vlees een sublieme 
smaak.” (VRP) 

Nieuwe dirigent bij Concordia
MERCHTEM - Muzikale duizendpoot 
Ben Vanlombeeck is de nieuwe dirigent bij 
de Koninklijke Muziekvereniging Concordia. 
“Hij vervangt Roland De Klippel, waarmee 
we een paar weken terug onze samenwer-
king in gezamenlijk overleg beëindigden”, 
zegt voorzitter Mark Vanderstraeten. “Ben 
kreeg zijn vuurdoop als dirigent bij de uit-
voering in de Vredesviering in de Onze Lieve 
Vrouw-ter-Noodtkerk in Merchtem. Con-
cordia dankt ook zijn voorganger Roland De 
Klippel voor de fijne samenwerking tijdens 
de voorbije jaren en wenst hem alle succes 
in zijn verdere loopbaan als dirigent.” Op de 
foto: voorzitter Mark Vanderstraeten en de 
nieuwe dirigent Ben Vanlombeeck. (jh)

FOTO INGEZ.
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Allerkleinste Merchtemnaren 
genieten van Boekstartdag

MERCHTEM - De bibliotheek van Merchtem organiseerde in samenwer-
king met het Huis van het kind Merchtem een Boekstartdag voor de allerklein-
ste Merchtemnaren. Ouders van kindjes tussen 0 en 2 jaar werden uitgenodigd 
op een heuse babyborrel in de bib. Er stonden heel wat workshops op het 
programma zoals babymassage, kindergrime, samen bewegen op muziek, je 
kon een leuke foto laten maken van je oogappel en als afsluiter was er lekkere 
taart voorzien. Er werden op Boekstartdag elf zeer jonge kindjes ingeschreven 
in de bib. Ook de  nieuwe babypakketjes hadden succes. Dat zijn leuke tasjes 
met een knisperboekje, badboekje en stoffen boekje. Vanaf nu kan je er voor 
baby’s eentje uitlenen in de bib. De activiteit kadert in het project ‘Samen 
veerKRACHTIG’ waarbij mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid 
bespreekbaar wordt gemaakt.  (jh)

“Dank je wel, 
recyclagepark-
wachters”

MERCHTEM - Schepen van Afvalbeleid David 
De Valck (Open VLD, LVB) bezocht het recyclage-
park van Merchtem om de parkwachters van afva-
lintercommunale Intradura een hart onder de riem 
te steken. Hij hielp zelf bij het sorteren. “Hoed af 
voor de recyclageparkwachters die elke dag ton-
nen afval helpen sorteren”, zegt de schepen. “Ook 
vuilnisophalers verdienen een pluim voor het zwa-
re werk dat ze dagelijks letterlijk verzetten.” (jh)

FOTO INGEZ.

FOTO JH 
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X2Dance biedt G-dans aan: “Uniek in de regio, maar 
zo belangrijk voor mensen met een beperking”

WOLVERTEM / MEISE - G-Dans, ofwel dansles voor mensen met een mentale en/
of fysieke beperking. Dat is de nieuwe lessenreeks die dansschool X2Dance in Wolvertem 
aanbiedt. “Het idee kwam er op vraag van ouders zelf, hier in de ruime regio wordt dat niet 
aangeboden”, klinkt het bij de organisatie.

Onze dansschool X2Dance biedt lessen kleuterdans, hip hop, modern jazz, ragga, salsa, 
bachata, wedstrijddans én nu ook G-dans aan”, zegt eigenaar Maïté Pallant (37) van de 
dansschool. “Vorig jaar waren we voorzichtig begonnen met eens om de zes weken G-dans 
te geven. Dat deden op vraag van ouders van kinderen met een mentale en/of fysieke 
beperking.”

“We zien dat er hier zeker vraag naar is en starten vanaf nu een lessenreeks om de veertien 
dagen op zondag in de sportzaal van de Fusieschool in Wolvertem. Het gaat dus om G-dans 
exclusief voor die doelgroep, dat aanbod is in de ruime regio uniek.”

Tijd maken 
Lissa Galle (17) uit Meise, geeft zelf dansles aan de kinderen en nu ook aan de groep G-dans. 
“We starten op met vier mensen”, vertelt Lissa. “Het gaat er in feite aan toe zoals in een 
gewone dansles, alleen hou ik rekening met wat werkt en niet werkt voor hen. Het is ook 
belangrijk om tijd te maken voor hen. Ik doe een eenvoudige choreografie op de muziek 
die je ook op de radio hoort. We oefenen die bewegingen en het is de bedoeling dat ze 
de hele choreografie later zonder begeleiding kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld tijdens het 
jaarlijks optreden.”

Genieten
Dat is toch niet altijd evident? “Het lukt wel hoor”, gaat Lissa verder. “Neem nu Elvira Galop-
pin (14). Zij zit in een rolstoel, maar ze kan met haar armen mee bewegen. Ze geniet hier 
echt van.  Of Nyla Rodriguez (14). Zij beweegt met een looprekje en is lichamelijk beperkt. 
Maar wat kijkt ze naar de dansles uit.  Het is echt superbelangrijk voor haar.”

“Dansen maakt me heel gelukkig, ik kan het niet missen”, onderbreekt Nyla al lachend. “Ze 
ziet er duidelijk echt naar uit”, gaat Lissa verder. “Het belangrijkste is dat ze bewegen. We 
beginnen met het stretchen, om de spieren los te maken. Daarna dansen we en maken 
we plezier. Er is ook tijd voor een drankje. Het is allemaal chill. Op 7 mei 2023 voorziet de 
dansschool trouwens een optreden in zaal Eldorado in Humbeek en we willen ook met de 
G-dans meedoen.”

Babbel
“Tijdens de danssessie maken we ook tijd voor een babbel”, vult Maïté aan. “Ze hebben 
daar  nood aan. Ik herinner me een les waar er bij iemand een hondje gestorven was en die 
moest dat echt kwijt. Dan nemen wij daar  de tijd voor om daarover te babbelen. Ouders 
zien dat hun kind hier een houvast heeft en ze kijken graag mee uit naar de dansles.” (jh)

Alle info kan je vinden op de website www.x2dance.be of op de gelijknamige 
Facebookpagina.

(vlnr.) Nyla Rodriguez, lesgeester Lissa Galle en Elvira Galoppin zijn klaar 
voor een  sessie G-dans. jhw

FOTO JH
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Opwijk verkoopt vijf eigendommen
OPWIJK - Het gemeentebestuur van Opwijk gaat over tot de openbare verkoop van 
vijf eigendommen. Het betreft oude woningen gelegen in Specht 3- 5-7-9 en Eeksken 
11. Op dit ogenblik zijn alle woningen, op één na in Specht, verhuurd”, laat het gemeen-
tebestuur in een persbericht weten. De huurcontracten kunnen worden overgenomen 
door de nieuwe eigenaar(s). 

Bieden voor de woning kan vanaf maandag 2 januari 2023 om 14 uur tot en met dinsdag 
10 januari 2023 om 14 uur. Voor de woningen in Specht kan dit vanaf dinsdag 3 januari 
2023 om 14 uur tot en met woensdag 11 januari 2023 om 14 uur. “Het gemeente-
bestuur vindt het geen kerntaak om dergelijk patrimonium in portefeuille te houden”, 
zegt burgemeester Inez De Coninck. “De gemeente Opwijk is geen verhuurder en is 
van mening dat sociale huisvesting een taak is voor de sociale verhuurkantoren (SVK) 
of de sociale huisvestingsmaatschappij. Met deze organisaties wordt bovendien goed 
samengewerkt. Sinds enige maanden wordt er ingezet op de overdracht van lopende 
huurcontracten naar SVK Webra.De woningen zijn verouderd, maar de instelprijzen zijn 
zeer laag. Op die manier creëert het gemeentebestuur kansen voor mensen met lagere 
inkomens om ook een eigen eigendom te verwerven.”

 Kijkdagen voor de woning in Eeksken vinden plaats op dinsdagen 23 20 en 27 de-
cember 2022, telkens van 13 tot 14 uur. Voor de woningen in Specht is dit op dezelfde 
dagen, maar telkens van 14.30 tot 16 uur. Een personeelslid van de gemeente is aanwe-
zig tijdens de bezoekmomenten. De openbare verkoop loopt via het notarieel online 
platform Biddit: www.biddit.be/nl/search/huis/opwijk/1745.  (jh)

Deelfietsen van Blue-bike aan station 
Merchtem
MERCHTEM - Blue-bike en de gemeente Merchtem hebben een Blue-bikelocatie 
aan het station van Merchtem geopend. Door de komst van Blue-bike aan het station 
kunnen pendelaars nu ook op de deelfiets overstappen voor de laatste kilometers van 
hun verplaatsing. “Om de Blue-bikes te gebruiken, neem je via de website van Blue Bike 
een jaarabonnement”, zegt schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V Plus). “Dat komt 
terecht op een aparte kaart of op je MOBIB-kaart van de Lijn of de NMBS. De fietsen 
werken met een elektronisch slot. Door je Blue-bike- of MOBIB-kaart tegen het 
slot te houden of door de QR-code te scan-
nen in de Blue-bike app, ontgrendel je de 
fiets. Het abonnement is geldig op alle lo-
caties van Blue-bike in België.” “In Merchtem 
betalen leden dankzij een tussenkomst van 
de gemeente en de Vlaamse overheid voor 
de eerste 24 uur slechts 1,50 euro in plaats 
van het standaardtarief van 3,50 euro”, vult 
burgemeester Maarten Mast (LVB) aan. 
“Lid worden kost slechts 12 euro per jaar 
en kan eenvoudig online via de website van 
Blue-bike.” (jh)

Info: www.blue-bike.be

FOTO INGEZ.



26

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

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

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

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

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

JOBS 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken 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

SLAGERIJ TERNAT - Wij zijn op zoek 
naar gemotiveerde winkelmedewerkers 
(Vol-, deeltijds, flexi). Interesse? Neem dan 
snel contact op via info@vastenavondt.be of 
02 569 44 40.

TE KOOP ALLERLEI   

TOP OCCASIE – Opel Astra 95.000 km 
in perfecte staat, benzine grijs interieur zoals 
nieuw, geen krassen en geen deuken, ver-
koop na overlijden tel. 0475 631 901

BESTSELLER – Te koop int. Bestseller 
van Lucinda Riley ‘de zeven zussen’, perfec-
te staat, 7 boeken van 700 blz, 50 euro tel. 
0474 378 933 

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

WHISKY – Ik koop uw whisky tel. 0477 
720 400 

DAKBESCHERMING – Verkeerd pro-
duct gekocht: 3 x 12 kg Aquaplan weter-
dichte dakbescherming, aankoopprijs 295,50 
euro/3, nu te verkrijgen aan 200 euro voor 
de 3, tel. 0472 256 478 

VAKANTIE TE HUUR  

OOSTENDE - Lichtrijke, vernieuwde Stu-
dio retro/jaren 70 stijl te huur. Gelegen: Eu-
ropa galerij aan de Van Iseghemlaan. Op 100 
m. van zee en dijk, Ensormuseum, 250 m. 
van het Casino. 3 weken/kwartaal.  € 2200/
jaar. Incl. brandverzekering, excl. eigen ver-
bruik.  Interesse neem telefonisch contact 
voor een afspraak: 0474 35 28 08 

VASTGOED TE HUUR  

OPSLAGPLAATS – 200 m2 in Meise te 
huur, tel. 0474 748 245 

VASTGOED TE KOOP  

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

ALLERLEI  

SPORT – ZVC Brug zoekt seplers, vrijdag 
1 uur, van 19 tot 20 uur te Grimbergen, Ver-
brande Brug, gsm 0489 090 881

STUDIEHULP – Coaching gepens lkr 
komt aan huis, derde graad basis of eerste 
graad secundair alle vakken, geen wiskunde, 
tel. 0494 698 169 Grimbergen en omgeving

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

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

MAN 80 + - wels. Auto, gr eigendom zkt 
vr tussen 60 en 80 jaar vr relatie samenwo-
nen goed gesprek plus testament tel. 052 
353 325

LEEGMAKEN – Leegmaken van huizen, 
inboedels, hulp en advies tel. 0477 720 400 

CONTACT – Weduwnaar 70 jaar zoekt 
weduwe voor vriendschap, relatie tel. 0479 
493 651 

MAN – 63 jr, zkt dame (30-60 jaar), voor 
vriendschap en samen dingen doen (restau-
rant, wandelen, praten,… sms of na 20 uur 
tel. 0478 552 762  

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

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

GRAVELBIKES TE HUUR - Staal of 
aluminium. Meer info op www.gravelbike.be

VERVOER - met chauffeur nodig naar 
meubelzaak, containerpark of luchthaven, 
kleine verhuis? Bestelwagen beschikbaar, 
15m2, of personenwagen met chauffeur. 
Prijs vanaf 25€. Meer info: 0479 82 02 96 
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