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Veel wegenwerken in het 
verschiet dit jaar: 
“Hier en daar zal enkel ’s 
nachts gewerkt worden”

OPWIJK - Jaarlijks worden enkele straten in Opwijk van een 
nieuwe asfaltlaag voorzien. Dat is dit jaar niet anders. Maar aan-
gezien vorig jaar door omstandigheden geen enkele werkzaam-
heden werden uitgevoerd zal dit jaar bijzonder veel gewerkt 
worden op de openbare weg in Opwijk.

Vorig jaar was het plan om de rotonde van ‘De Ster’ van een 
nieuwe toplaag te voorzien. De rotonde verwerkt veel verkeer. 
“Ze heeft geregeld een degelijk onderhoud nodig”, zegt sche-
pen van Openbare Werken William Engels (Open VLD).  “Een 
volledige herasfaltering is hier geen luxe. Om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken zal hier enkel ’s nachts gewerkt worden.” 
Het gedeelte van de Kouterbaan tussen de begraafplaats van 
Mazenzele en de watertoren in Droeshout verdient eveneens 
een opfrissing. 
Door de grootschalige werken in het verleden, zoals een riole-
ringsproject en de realisatie van een rioolwaterzuiveringsinstal-
latie kreeg de weg het zwaar te verduren. Het gedeelte van de 
Heirbaan tussen het viaduct en de Mandemakersweg had even-
eens al moeten gerealiseerd zijn. 
De buurt klaagt er over geluids- en trillingsoverlast, veroorzaakt 
door de niveauverschillen van verschillende betonnen vakken in 
deze straat. Hetzelfde probleem doet zich voor in de Steenweg 
naar Aalst vanaf de gewestweg N411 tot aan het kruispunt van 
de Wijngaardstraat. Daar waren werken gepland in 2022. 

Voor dit jaar was de volledige herasfaltering van het zogenaam-
de ‘Europaplein’ gepland. Ook hier zullen de werken ’s nachts 
worden uitgevoerd. Het gedeelte van de Kloosterstraat dat in 
2020 een nieuwe toplaag kreeg als gevolg van een vernieuwing 
van de riolering, vertoont beschadigingen. “Op sommige plaat-
sen is de bestaande fundering in kasseien zichtbaar”, aldus Engels. 
Ook de Steenweg naar Merchtem van de rotonde tot aan de 
Klei vertoont zware slijtage. De straat werd heraangelegd en 
opgeleverd in 2013. “Gezien het statuut als drukke invalsweg zal 
het bestaande wegdek waar nodig uitgevlakt worden. Nadien 
volgt een overlaging met bestrijking en slem.” 
Het totaal van deze twee pakketten werken wordt geraamd op 
330.150 euro. (EG))

FOTO JH
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Vijf gemeenten willen niet opdraaien voor snel-
tram A12
REGIO - De Werkvennootschap berekende dat het gemeen-
telijk aandeel voor Meise, Londerzeel, Grimbergen, Willebroek 
en Puurs 17 miljoen euro zou bedragen voor aanleg, beheer 
en onderhoud van de sneltram langs de A12. De vijf gemeen-
ten protesteren. Er volgen onderhandelingen met de Vlaamse 
regering.

Al enkele jaren worden er plannen gemaakt om een sneltram-
verbinding aan te leggen tussen Willebroek en Brussel, langs de 
A12. Over een afstand van 30 km verbindt de sneltram Wille-
broek met Londerzeel, Meise en Brussel. De tram stopt slechts 
op enkele plaatsen en rijdt daardoor in 40 minuten van Wille-
broek naar Brussel. Dat is 35 minuten sneller dan het openbaar 
vervoer vandaag. De haltes zijn: Fort Willebroek, Willebroek, 
Londerzeel, Wolvertem, Meise, Strombeek en Heizel. Tijdens 

de vergaderingen met de Werkvennootschap kwam nu aan het 
licht dat de vijf gemeenten mogelijk voor 17 miljoen euro moe-
ten opdraaien als gemeentelijk aandeel in de werken. 

Voor Londerzeel zou dit neerkomen op 3,3 miljoen euro. “Mei-
se zou liefst 8,8 miljoen euro moeten betalen voor omgevings-
werken, onderhoud, tramhaltes enzomeer”, zucht burgemeester 
Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise. “Maar dat kunnen wij 
helemaal niet. Tijdens het overleg tussen de gemeenten Meise, 
Londerzeel, Grimbergen, Willebroek en Puurs is duidelijk ge-
maakt dat de gemeenten niet wensen tussen te komen in de 
financiering van het project van de Vlaamse overheid, noch voor 
de investeringen, noch voor exploitatie of onderhoud. 

De gemeenten hebben hiervoor geen 
middelen voorzien en hebben deze 
overigens ook niet ter beschikking.” 

“Voor Grimbergen zou dit neerkomen 
op zo’n 1,5 miljoen euro”, zegt schepen 
van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). 
“Maar dat is nooit afgesproken en er is 
regelmatig overleg. De Werkvennoot-
schap is de bemiddelende partij in dit 
dossier, maar uiteindelijk zal de Vlaamse 
regering moeten beslissen, in deze dus 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters 
(Open VLD). Wij gaan dit dossier tot bij 
de minister brengen, want dit kan voor 
ons niet. Die 17 miljoen euro op zo’n 
enorme investering kunnen ook meege-
nomen worden in de publiek-private sa-
menwerking (PPS) die voor de sneltram 
zal worden opgezet, maar kunnen niet 
worden afgewenteld op de gemeenten.”

Woordvoerder Marijn Struyf van de 
Werkvennootschap, die het project van 
de sneltram opvolgt, meldt dat er niet 
plots een factuur op tafel wordt ge-
legd voor de gemeenten. “We komen 
nu in de projectfase”, zegt Struyf. “We 
berekenen daarbij welke delen voor de 
gemeenten zouden ten laste komen, 
mocht dit een gewoon project zijn. Maar 
dit is geen gewoon project. Het gaat om 
een investering van 360 miljoen euro. Er 
zal nog onderhandeld worden wie wat 
zal betalen en dat moet politiek worden 
overlegd. Er is nu wel een berekening 
gemaakt, maar dit hadden we misschien 
beter moeten communiceren.” (jh)
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Slechts acht huisartsen voor bijna 15.000 inwoners: 
“Op termijn zal de dienstverlening er onder lijden”
OPWIJK - Veel gemeenten hebben momenteel te kampen 
met een tekort aan huisartsen. Zo ook in Opwijk, waar er 8 
huisartsen zijn voor bijna 15.000 inwoners. “Het Rijksinstituut 
voor de ziekteverzekering (RIZIV) hanteert een ondergrens van 
9 artsen per 10.000 inwoners. Dat halen we in onze gemeente 
niet”, zegt het kersverse gemeenteraadslid voor Inzet Tom Bos-
man (43).

Welzijn en zorg zijn thema’s die Tom Bosman nauw aan het hart 
liggen. Hij onderzocht hoe de toestand is in de Sint-Paulusge-
meente. Op zoek naar antwoorden ging hij op consultatie bij 
dokter Kris Genbrugge, voorzitter  van de huisartsenkring van 
Opwijk. “Voor Corona telde Opwijk nog twaalf huisartsen. Door 
de epidemie zijn er twee gestopt en is één iemand met pensioen 
gegaan. Recent nog ging een arts na ziekte met pensioen. Wat 
het huidige aantal op acht brengt”, aldus Bosman. “Dat  maakt 
één huisarts per 1.875 inwoners, waar vroeger algemeen aange-
nomen werd dat één huisarts per 1500 inwoners het minimum 
is. Wat betekent dat de dienstverlening er op termijn zal onder 
lijden.”

Langere raadplegingen
“De coronajaren hebben er voorts geen goed aan gedaan en 
de groeiende groep bejaarden met meerdere complexere pa-
thologieën hebben geleid tot langere raadplegingen. Een tweede 
grote groep zijn de anderstaligen die zich in de gemeente zijn 
komen vestigen, maar de voertaal niet spreken.  Frustrerend 
voor de huisarts ten slotte is dat de mondigere patiënten hun 
aandoening voor hun bezoek aan de dokter al menen gelezen te 
hebben op het internet en hun gelijk willen halen bij de dokter. 
Vandaar de algemene vaststelling dat Opwijk voor jongere art-
sen geen aantrekkelijk werkgebied is. Frustrerend voor de 

huisarts is dat de mondigere patiënten hun aandoening voor 
hun bezoek al menen gelezen te hebben op het internet en 
hun gelijk willen halen bij de dokter. Dat alles heeft ertoe geleid 
dat net als in zovele andere regio’s Opwijk is moeten overgaan 
tot een patiëntenstop”, weet Bosman. “Met die uitzondering dat 
familie van Opwijkenaren die in Opwijk komen wonen zijn, toch 
nog als patiënt kunnen worden aangenomen.” 

Brede eerstelijnspraktijk
Is men in Opwijk dan bij de pakken blijven zitten? “In de groepspraktijk Het Medisch 
Huis in de Schoolstraat alvast niet. “Ze hebben er al een tijdje een medisch secretari-
aatsmedewerker in dienst voor het groeiende papierwerk en er is recentelijk een ver-
pleegkundige bij gekomen die één keer per week de bloedafnamen komt doen. Waarna 
de arts alleen nog maar de resultaten ervan met de patiënt moet bespreken.” 

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Bosman: “Het aantal toegelaten afgestudeerden wordt 
opgetrokken, zodat we over vier jaar meer huisartsen zouden moeten hebben. Maar dat 
is natuurlijk geen garantie dat ze in Opwijk komen wonen. Vlaanderen keert voorts een 
premie uit voor artsen die zich vestigen in een gebied met een tekort aan huisartsen. En 
er zijn ook renteloze tussenkomsten in bepaalde investeringen, maar veel heeft dat nog 
niet opgeleverd in Opwijk. De Vlaamse overheid lanceerde ook enkele gesubsidieerde 
pilootprojecten, zoals een brede eerstelijnspraktijk, waarbij de huisarts meer samen-
werkt met het lokale bestuur of andere diensten om bepaalde problemen beter de baas 
te kunnen. In Merchtem is zo’n project met een multidisciplinaire praktijk opgestart. Voor 
resultaten is het nog te vroeg, maar men is er toch al in geslaagd om een halt toe te 
roepen aan het huisartsentekort in de buurgemeente.” (EG)

FOTO EG

Tom Bosman houdt het aantal huisartsen in Opwijk in de gaten.
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Het regent boetes in Hamme: 
“Maar ANPR-camera blijft staan”

MERCHTEM / HAMME - Verschillende Hammenaren 
kregen een boete omdat ze het digitaal verbodsbord C3 in de 
Sint-Guduladreef negeerden en geregistreerd werden door de 
ANPR-camera met nummerplaatherkenning. Burgemeester 
Maarten Mast (LVB) zegt dat de camera in het begin niet correct 
was afgesteld en dat onterechte boetes worden terug gestort. 
“Nu werkt de camera wel correct”, zegt Mast.

Doel van de ANPR-camera in de Sint-Guduladreef is om het 
sluipverkeer te weren. Tijdens de spitsuren proberen vele be-
stuurders de file van de Brusselsesteenweg te vermijden door de 
smalle Sint-Guduladreef richting Rassel te nemen. Iedereen, met 
de enige uitzondering van landbouwvoertuigen, wordt tijdens de 
piekmomenten op weekdagen tussen 6 en 9 uur en tussen 16 en 
19 uur geflitst.

Jachtrechthouder Jos De Haes (69) uit de Sint-Guduladreef zelf, 
kreeg zopas drie boetes van 58 euro van Haviland in de bus om-
dat hij de straat doorreed. “Ik moest er zijn bij een bevriende 
landbouwer”, zucht De Haes. “Een andere dag kreeg ik een op-
roep voor stroperij op de jacht. Dat is hier 400 meter van mijn 
deur. Ik heb dus geen kilometers omgereden. Ik kreeg opnieuw 
een boete.”

Passage
“De drie boetes geven aan dat ik er passeerde om 19.54 uur, om 
19.01 uur en om 19.30 uur, dus na 19 uur. Twee boetes werden 
zelfs uitgeschreven voor een passage op zondag, terwijl die came-
ra’s dan eigenlijk niet zouden mogen werken. Er is immers geen 
ochtend- en avondspits tijdens de weekends. De uitleg van de 
Dienst Mobiliteit van Merchtem, was dat enkel het uur van de foto 
geldig is en dat was een uur vroeger.”

“De dienst gaf wel toe dat er een foute instelling was en dat er 
op zondag is geflitst, terwijl het digitaal verbodsbord niet zichtbaar 
was dan. Die twee boetes moet ik dus niet betalen, want ze zijn 
ongeldig. Maar ik dien ook bezwaar in tegen die derde boete.”

Gegijzeld
De Haes merkt op dat hij lang niet alleen is. “Mijn buren zijn twee 
keer beboet”, gaat De Haes verder. “Ook een landbouwer die 
vlakbij  woont, is beboet. Zijn machine was op het veld in panne 
gevallen. Hij ging naar huis en keerde met zijn wagen met herstel-
lingsmateriaal terug. Patat: een boete. Dat kan toch niet? Heeft 
men nu zoveel geld nodig in de gemeente dat men het op die 
manier moet gaan halen? Het is er los over. Wij worden hier in 
Hamme gegijzeld.”

Correct afgesteld
Burgemeester Maarten Mast (LVB) zegt dat er in het begin enkele 
fouten waren in de afregeling van de ANPR-camera. “Maar de 
camera’s zijn nu correct afgesteld. Er wordt in het weekend niet 
meer geflitst”, zegt de burgemeester. “Ook de uurregeling is juist 
gezet. Onterechte boetes zullen worden terugbetaald. Het doel 
is om sluipverkeer tijdens de spits te weren en dat lukt. De AN-
PR-camera blijft sowieso staan.”
Voor de plaatsing van deze camera tegen sluipverkeer en twee 
andere ANPR-camera’s voor controle op tonnagebeperking in 
Brussegem, betaalde de gemeente 137.214 euro inclusief BTW 
voor drie jaar. Per boete van 58 euro gaat een deel naar Haviland 
en een deel naar de gemeente. Zowat 25 tot 30 euro vloeit zo 
terug naar de gemeente. (jh)

FOTO JH 

Jos De Haes: “Drie boetes, gewoon omdat ik reed in mijn eigen straat? Dit is er los over.”
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Bouwpromotor wil 102 woningen bouwen op 
oude voetbalterreinen, “maar dit is een 
bedreiging voor de leefbaarheid van ons dorp”
OPWIJK - Op de voormalige voetbalterreinen van het opge-
doekte SK Sint-Paulus Opwijk wil bouwpromotor Floris Brody 
102 wooneenheden neerpoten. Dat is niet naar de zin van be-
woners van de Ringlaan, die vrezen voor nefaste gevolgen op de 
waterhuishouding en de mobiliteit in het gebied. Na twee goed-
keuringen weigert nu ook het gemeentebestuur een vergunning 
af te leveren. “Maar dat stelt ons niet meteen gerust.”

“De verkavelingsaanvraag voor residenties en woningen omvat 
102 wooneenheden over een oppervlakte van 2,13 hectare”, 
zegt bezwaarindiener Jan Peeters (44). “Dat vertaalt zich in een 
woondichtheid van 48 woningen per hectare. Het ruimtelijk uit-
voeringsplan geeft aan dat de streefdichtheid in bedoelde zone 
15 tot 20 woningen bedraagt. De woondichtheid van het pro-
ject is minstens 2,5 keer hoger. Met 729 inwoners per vierkante 
kilometer heeft Opwijk de hoogste bevolkingsdichtheid van de 
omringende gemeenten. Nochtans geeft de gemeente aan deze 
bevolkingsdichtheid niet verder te zullen doen toenemen”, zegt 
Jan. “Het heet dat grote projecten zoals de verkavelingsaanvraag 
Broeckehof-verkaveling Floris een bedreiging zijn voor de leef-
baarheid van ons dorp.”

“De hoge bebouwingsgraad heeft een grote impact op de afwa-
tering en waterhuishouding in de projectzone”, stelt Jan Peeters. 
“Zowel de provincie als de Watergroep bevestigen dat het gebied 
(deels) in overstromingsgebied ligt. Het kan tot 1 meter onder 
water komen te staan. Net in dit overstromingsgevoelig gebied 
voorziet de promotor onvoldoende buffercapaciteit. Daardoor 
verhoogt het risico op wateroverlast in de talrijke ondergrondse 
garages en fietsenstallingen.”

“Men wil de bestaande bomen op dit stuk grond weghalen met 
uitzondering van de grote, oude wilde kastanjeboom”, vullen 
Doortje Masquelin en Joris Berghman aan. “De boom komt ech-
ter in conflict met de bestaande inplanting van de  kelder onder 
het “meergezinsproject”. De takken komen zelfs over de kelder. 
Bij bemaling rondom de omvangrijke kelder zal de grond volledig 
droog worden gezogen. De waardevolle boom overleeft dit niet.” 

Geen woonnood
Ook Doortje en Joris wijzen op de sterke verdichting in een klei-
ne zone. “Er is momenteel al vrij veel wateroverlast. Het onbe-
bouwde terrein is zeer nat. Aan de overkant van de Ringlaan is 
de brouwerij van Affligem met brouwen gestopt. Het boorwater 
wordt niet meer gebruikt. 

Dat verhoogt de wateroverlast. Net op 
de natste plaats wil men de grote on-
dergrondse parking/kelder bouwen, die 
volledig doorloopt onder alle meerge-
zinswoningen.” 

Het gezin benadrukt het ontbreken 
van woonnood in Opwijk. Het groene 
karakter dat de ontwikkelaar wil uit-
werken situeert zich vooral aan één 
zijde, namelijk achter de woningen van 
de Beekveldstraat, gescheiden door de 
weg die men zal doortrekken vanuit de 
Beekveldstraat naar de geplande on-
dertunneling. Het voorziene park is dus 
op geen enkele  manier betrokken bij 
het project zelf.” (EG)

Jan en Josse Peters, Doortje Masquelin en Marie (6 maanden) en 
Joris Berghman zijn het niet eens met de verkavelingsplannen achter 
hun woning.

FOTO EG
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Voortaan ook nachtopvang in De Oase
OPWIJK - Voortaan is er ook nachtopvang voorzien in het 
woonzorgcentrum De Oase in Opwijk. De opvang wordt geor-
ganiseerd in de drie erkende woongelegenheden van het kort-
verblijf in het wzc. 

“De Oase is een van de eerste woonzorgcentra in de brede 
regio met deze voorziening”, verklaart Peter Beerens, voorzitter 
van welzijnsvereniging OPcura. Die baat de zorgcampus aan de 
Kloosterstraat uit, met onder andere een woonzorgcentrum, een 
centrum voor dag-verzorging, een centrum voor kortverblijf en 
serviceflats.”

“Nachtzorg  is een tijdelijk verblijf in ons centrum voor kortverblijf 
van 17 uur ’s avonds tot 9 uur ’s morgens”, aldus Beerens. “De 
opvang biedt een oplossing voor ouderen vanaf 65 jaar die over-
dag thuis wonen maar ’s avonds en ’s nachts nood hebben aan 
toezicht en zorg. Het geeft de gelegenheid aan de mantelzorger 
die dag en nacht instaat voor zijn/haar oudere medemens om 
even op adem te komen. Nachtopvang kan rust brengen in de 
thuissituatie en er zodoende voor zorgen dat thuis wonen langer 
haalbaar blijft.”

“Nachtopvang kan gereserveerd worden voor één nacht of voor 
verschillende nachten, zowel in de week of tijdens het weekend, 
met een maximum van 90 nachten per jaar”, gaat Beerens verder. 

“De mantelzorger kan zijn patiënt zelf naar de nachtopvang bren-
gen en terug ophalen of een beroep doen op de gemeentelijke 
vervoerdienst Mensen helpen mensen. De kostprijs van nachtop-
vang bedraagt 33 euro voor inwoners uit Opwijk en 35 euro voor 
mensen van buiten Opwijk. Sommige ziekenfondsen voorzien een 
tussenkomst in de kostprijs. Daarin is begrepen: het verblijf, de 
verzorging en de verpleging, waaronder het ochtendtoilet, een 
avondmaal en ontbijt.” (EG)

Peter Beerens, voorzitter van OPcura

FOTO EG
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Beauty Clinic voor zichtbare huidverbetering - Thermae Grimbergen

THERMAE GRIMBERGEN - WOLVERTEMSESTEENWEG 74 - 1850 GRIMBERGEN - 02 270 81 96 - WWW.THERMAE.COM

REGIO - Met meer dan 25 jaar ervaring is Thermae Grimbergen de plek waar je moet zijn voor een gelaatsverzorging om je huid 
te verbeteren. Of je nu last hebt van acné, roodheid, rimpeltjes of simpelweg aan preventieve huidverzorging wil doen, de Beauty 
Clinic heeft het allemaal in huis.

Er zijn zeven verschillende behandelingen: microdermabrasie, cryotherapie, mesotherapie, oxygentherapie en ook enkele combina-
tiebehandelingen: micromesotherapie, microcryotherapie en cryomesotherapie. We stellen ze graag aan je voor!

Je kan al deze behandelingen uiteraard als losse behandeling reserveren, maar voor een optimaal 
resultaat raden wij een kuur aan. Hiervoor hebben we voordelige beurtenkaarten.

Zit je nog met vragen? Reserveer een gratis en vrijblijvende infosessie. Een van onze schoonheids-
specialistes maakt tijd om je te ontvangen, al je vragen te beantwoorden en je advies op maat te 
geven.
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Beauty Clinic voor zichtbare huidverbetering - Thermae Grimbergen
Microdermabrasie
Een diepzuiverende gelaatspeeling met microkristallen die de 
dode huidcellen wegneemt, de huid verfijnt en grove poriën ver-
nauwt. De ideale verzorging bij onder andere een onzuivere huid 
dus. Niet alleen is het een diepreinigende behandeling, maar ook 
de doorbloeding van de huid verbetert en de collageenproduc-
tie gaat omhoog met als resultaat een stralende teint en meer 
stevigheid!

Microcryotherapie
Microcryotherapie zuivert de huid niet alleen dankzij de peeling 
met microkristallen, maar hydrateert ze ook dankzij het peltier-
effect. Dat wil zeggen dat je haarvaten zich vernauwen en weer 
openen door het gebruik van warmte en koude waardoor je 
bloed sneller begint te stromen. Zo geraken de werkzame stoffen 
van de gebruikte verzorgingsproducten sneller bij de huidcellen 
en worden afvalstoffen sneller afgevoerd.

Micromesotherapie
Heeft je huid nood aan extra verzorging? Heb je bijvoorbeeld last 
van een extreem uitgedroogde huid, een grauwe teint of fijne lijn-
tjes? Dan is micromesotherapie de behandeling voor jou. Naast 
het zuiveren van de huid dankzij de peeling met microkristallen 
voedt het de huid ook tot in de diepere huidlagen. Deze behan-
deling is ook ideaal voor de iets rijpere, onzuivere huid.

Mesotherapie
Deze krachtige en huidverjongende gelaatsverzorging brengt de 
werkzame stoffen tot in de diepere huidlagen waardoor ze de huid 
voedt, maar ook kalmeert. Bovendien verstevigt het de haarvaten 
waardoor je minder last hebt van couperose. In combinatie met de 
juiste producten vermindert dit de gevoeligheid van je huid.

Cryotherapie
De koudetherapie kalmeert de huid en zorgt er dankzij zijn ont-
stekingsremmend effect voor dat de bloedvaten vernauwen en 
vochtophopingen verminderen. Daarnaast is het ook een huid-
verjongende gelaatsverzorging, door het wisselen van warm en 
koud versnelt de bloedcirculatie waardoor de werkzame stoffen 
sneller in de huidcellen terecht komen en afvalstoffen beter wor-
den afgevoerd. Bovendien verhoogt ook de natuurlijke collageen-
aanmaak waardoor de huid weer steviger wordt.

Oxygen therapie
Zuurstof is van essentieel belang voor een gezonde huid. Met 
deze gelaatsverzorging gaat zuurstof de ruimte tussen je huid-
cellen opvullen waardoor je huid weer strakker wordt. Naast 
zuurstoftoevoer komt ook de collageenproductie op gang, het 
geeft de huid een echte opkikker. Het is een behandeling met 
onmiddelijk resultaat!

NIEUW: Cryomesotherapie
Een revolutionaire behandeling met verbluffende resultaten die 
koude zuurstof en warme radiofrequentie combineert. De huid 
wordt tot in de diepste huidlagen gevoed en hersteld en rimpels 
worden opgevuld. Resultaat: een stevigere, stralende huid!
De behandeling is uiteraard volkomen pijnloos.

 

THERMAE GRIMBERGEN - WOLVERTEMSESTEENWEG 74 - 1850 GRIMBERGEN - 02 270 81 96 - WWW.THERMAE.COM

TOT 15 JUNI 2023 GENIET JE VAN

€ 15 KORTING
OP DE GELAATSVERZORGINGEN 

VAN DE BEAUTY CLINIC.

FOTO’S INGEZ. 
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Steltenlopers zoeken de 
zon op en treden op tijdens 
carnaval in Tunesië

MERCHTEM - Na de opmerkelijke optredens van de Stelten-
lopers van Merchtem aan de Azurenkust in Nice, waar dagelijks 
200.000 toeschouwers aanwezig waren, trokken ze naar de kust-
stad Hammamet in Tunesië. “We traden er één week op voor de 
grote carnavalfeesten ginder”, zegt voorzitter Roger Daelemans. 
“Het was er 24 tot 27 graden nu en de 26 steltenlopers genoten 
ervan. Het is de eerste keer dat we in Tunesië optraden.”  Op de 
foto: de steltenlopers in actie tijdens een vorig zonnig optreden in 
Debrecen in Hongarije. (jh)

FOTO INGEZ.

ACV hield provinciaal 
congres in Merchtem

MERCHTEM - ACV bewegingsverbond Vlaams Brabant hield 
in Merchtem zijn eerste provinciaal congres. Tientallen militanten 
vonden hun weg naar Zaal Tripl in Merchtem. “Onder andere via 
diverse workshops kregen deelnemers informatie om binnen hun 
eigen werking met het thema Inspraak aan de slag te gaan”, zegt 
Paul Corbeel van het ACV. (jh)

Autodieven vallen zonder 
benzine
LEBBEKE / MERCHTEM - In de Fortstraat in Lebbeke 
werd begin deze maand een witte BMW gestolen. Lang hebben 
de dieven er niet kunnen mee rijden, de BMW werd een dag later 
tien kilometer verderop  teruggevonden op een oprit in Peizegem. 
Vermoedelijk was de benzine op. De dieven kozen het hazenpad. 
Ze hadden bij de inbraak in Lebbeke ook juwelen buitgemaakt. 
Politie en parket onderzoeken de zaak. (jh)
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Brooddozenactie maakt van Serviceclub Fifty One 
lekkerste van het land
REGIO - Serviceclub Fifty-One wil lege brooddozen vullen in vier scholen van onze 
regio. Om dat te financieren, komen de leden van Fifty-One misschien wel bij jou 
thuis koken en opdienen.

“Onze club uit Meise-Grimbergen zoekt vijftien bedrijven of zelfstandigen die elk 
200 euro willen bijdragen om lege brooddozen te vullen”, zegt voorzitter Bruno 
Baudewyns namens de Fifty-One club. “Dat moeten de bedrijven dus niet zomaar 
doen. Wie Fifty-One steunt, kan immers een compleet verzorgd diner voor twee 
winnen dat de leden van Fifty-One komen leveren en opdienen bij de winnaar thuis. 
Ze brengen daarbij zelfs een heuse sommelier mee. Uiteraard is het inzamelen van 
gelden om brooddozen te vullen prioritair voor onze club. Maar daar willen we graag 
iets voor terug doen. We bedanken één van de steunende bedrijven dus met een 
exclusief etentje thuis. Onze serviceclub, die sinds vorig jaar de geuzentitel de leukste 
serviceclub van het land draagt, is daarmee meteen ook de lekkerste serviceclub 
van het land. Niet alleen voor de winnaar van het dinertje thuis, maar ook voor de 
kinderen van wie de club de lege brooddozen gaat vullen.”

FOTO INGEZ.

Rechtstaand v.l.n.r. Bruno Baudewyns, Ignace Vanden 
Branden en Luc Mertens van Fifty-One Brussel Noord.

Vrijwilligers krijgen lunch 
aangeboden voor hun inzet 
MERCHTEM - Om de week van de vrijwilligers af te sluiten, werden de vrijwil-
ligers van Merchtem gemeente in de schijnwerpers gezet. Voor hun onbaatzuchtige 
inzet werden ze getrakteerd op een lekkere lunch. (jh) FOTO INGEZ.
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Leerlingen De Plataan op de foto met Ben Crabbé van 
Blokken
MERCHTEM - Een vijftigtal enthousiaste leerlingen van GBS 
De Plataan mochten naar de opnamestudio in Vilvoorde om er 
Ben Crabbé en de kandidaten aan te moedigen. Er werden twee 
afleveringen bijgewoond en ook stond er een rondleiding achter 
de schermen en wat uitleg in en over de productiekamer op het 
programma. Ben Crabbé en de geheimzinnige jury Kris Soret, die 
we op tv enkel horen, gingen met graagte mee op de foto. De 
reden waarom alleen het zesde leerjaar van De Plataan jaarlijks 
de opnames van Blokken mag, is en blijft een groot geheim. (jh)

FOTO INGEZ. 

Perceel Reedijk voorlopig omgevormd tot randparking
MERCHTEM - Vanaf heden kan je -op eigen risico- parkeren 
op het perceel dat de gemeente aankocht aan de Reedijk. Het is 
een drassig perceel, dus dienen automobilisten, in afwachting van 
een definitieve aanleg van de parking, rekening te houden met de 
weersomstandigheden. “Op de gemeenteraad in juni vorig jaar 
werd de aankoop van het perceel gelegen in de Reedijk goedge-
keurd”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Dit stuk grond 
van 25a 16ca wordt omgevormd naar een groene randparking. 
Zo behouden we een groene en open toegangsweg naar het 

centrum. Momenteel loopt er een aanbesteding voor het selec-
teren van een studiebureau. Hierbij houden we rekening met het 
parkeer-, groen- en water-aspect. Vermits dit een signaalgebied is, 
besteden we voldoende aandacht aan het creëren van water-
buffering. Vanaf heden kan je hier parkeren op eigen risico, zoals 
tijdens Merchtem kermis. We vragen dus wel om rekening te hou-
den met de weersomstandigheden. Later gaan we over tot de 
realisatie van de definitieve aanleg van de parking.” (jh)
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Gezamenlijke actie van 
verenigingen voor slacht-
offers aardbeving

MERCHTEM - Merchtemse verenigingen zetten hun schou-
ders onder een gezamenlijke actie voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Turkije en Syrië. De aanwezigen luisterden op de 
infoavond over de aardbeving in Turkije en Syrië naar pakkende 
getuigenissen van twee Merchtemse Syriërs. Zij hebben familie in 
het getroffen gebied en toonden foto’s en filmopnames van de 
situatie ter plaatse. Er was ook een telefonisch gesprek met een 
familielid in Syrië die er als vrijwillige hulpverlener aan de slag is. 
Deze twee aangrijpende verhalen brachten de ramp heel dichtbij. 
Onder impuls van de gemeentelijke Noord-Zuidraad beslisten 
de aanwezige vertegenwoordigers van de verenigingen en orga-
nisaties om onmiddellijk een gezamenlijke actie te ondernemen 
voor 1212. (jh)

KLJ klaar voor fameuze 
Bunny Party: “We ver-
wachten een duizendtal 
bezoekers”

MERCHTEM - Je kan er niet naast kijken: in Merchtem en 
buurgemeenten wordt volop reclame gemaakt voor de fameuze 
Bunny Party van KLJ Merchtem op zaterdag 1 april vanaf 21 uur. 
“Het is geen grap”, zeggen leiders Julie Verbaanderd (20) en Jo-
hannes Rens (23) van de KLJ. “De leiding is net de 300 affiches 
gaan ronddragen bij handelszaken en er zijn er overal opgehan-
gen in het straatbeeld. Het is de eerste keer sinds corona dat 
we opnieuw in de sporthal in de Dendermondestraat de Bunny 
Party kunnen organiseren. Vorig jaar vond die op kleinschaligere 
manier plaats in Vertigo -de vroegere Dibango-. Nu worden op-
nieuw zo’n kleine duizend bezoekers verwacht in de sporthal. Op 
de affiche staan de Knight Riders, Massiv, DJ Lami, Bossanova, Dj 
Boost en Lennert Wolfs.” (jh)
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Nieuwe erkenning als Fair Trade Gemeente 
volstaat niet: “Het moet nog beter”
OPWIJK - Opwijk behoudt zijn titel als Fair Trade-gemeente. 
Dat heeft de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer van het 
lokaal engagement voor een faire gemeente, uitgemaakt. Opwijk 
haalt de algemene score A, maar de score per criterium is bedui-
dend minder. 

De jury bekijkt het engagement van het gemeentebestuur in sa-
menwerking met plaatselijke winkels en horeca, scholen, bedrijven 
en organisaties. Daarnaast peilt de Fair-O-Meter naar de mate 
waarin de gemeente communiceert over het engagement, of er 
al dan niet een lokale trekkersgroep van vrijwilligers de campagne 
mee uitbouwt en of Opwijk voldoende inspanningen levert voor 
plaatselijke en duurzame voeding. 

“Als geëngageerd gemeentebestuur krijgen we een A. Ook de 
aanwezigheid van een trekkersgroep krijgt de hoogste score, maar 
inzake deelnemende winkels en horeca worden we slechts met 
een E bedacht”, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking 
Roland Mortier (Open VLD). “Ook de inzet van scholen, bedrij-
ven en organisaties kan een stuk beter. Daar worden we zelfs met 
een D bedacht. Dat is een werkpuntje. We moeten zo snel moge-
lijk een actieplan opstellen samen met de lokale economie”, legt 
Mortier verder uit. De ‘D’ voor communicatie verklaart hij door 
een mogelijk ongelukkige formulering. “De jury hecht daaraan veel

belang. Ook inzake lokale en duurzame voeding komen we niet 
verder dan een D. Het is onze bedoeling om de korte keten te 
promoten, maar dit zit bij ons nog in een opstartfase.” 
Het komende jaar maakt Opwijk de omslag van Fair Trade Ge-
meente naar Faire Gemeente. “Daarmee komen we in een net-
werk van Faire gemeenten, Steden en Provincies, waar lokaal, 
ecologisch en fair denken de norm is”, besluit Mortier. Door zijn 
recente aanstelling als gemeenteraadslid is Tom Bosman geen 
voorzitter meer van de gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking (kortweg Derdewereldhuis). Een opvolger werd 
nog niet aangeduid. (EG)

Uittredende voorzitter van het Derde Wereldhuis Tom Bosman met 
schepen Roland Mortier.

FOTO EG
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Nieuwe wijk zal Maalderij heten, als verwijzing 
naar de historische molen Meskens

MERCHTEM - De nieuwe wijk, waar de oude Maalderij Mes-
kens in de Stationsstraat is gevestigd, zal Maalderij heten. Dat 
keurde de gemeenteraad principieel goed. De grote toren van 25 
meter hoog zal worden afgebroken en wordt heropgebouwd. Er 
komen 54 appartementen, veetien woningen en een ondergrond-
se parking met 66 plaatsen op de site van 1,3 hectare.

De Maalderij Meskens kent een lange geschiedenis. In 1870 
bouwde de familie Sergoyne in de Stationsstraat een molen met 
houtzagerij. In 1937 nam de familie Meskens het bedrijf over, dat 
tot de stopzetting in 2016 in handen van de familie bleef. 

Boeren lieten er destijds hun graangewassen malen tot bloem 
of veevoeder, later werd het een handel in granen, veevoeders, 
meststoffen en land- en tuinbouwproducten. De site is via een 
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) herbestemd en er komt een 
woonproject.

Beveiligingswerken
“De site is 1,3 hectare groot en omvat naast de oude molenaars-
woning, de toren van de maalderij, ook een woonhuis en ver-
schillende loodsen en opslagplaatsen”, zegt projectontwikkelaar 
Luc Thollebeek. “De verlaten gebouwen zijn in zeer slechte staat. 
We hebben al verschillende beveiligingswerken moeten uitvoeren 
omwille van vallende dakpannen.”

Toren
Momenteel is de projectontwikkelaar bezig met aanbestedingen 
voor de afbraakwerken. “De grote toren van zo’n 25 meter hoog, 
zeven meter breed en zeventien meter lang, zal worden afge-
broken. Dat zal gepaard gaan met speciale veiligheidsmaatregelen. 
Daarna wordt de toren in zijn huidige vorm weer opgebouwd. 
Er is plaats voor een commerciële ruimte op het gelijkvloers van 
de nieuwe toren. Ook de andere gebouwen en loodsen maken 
plaats voor nieuwbouw.”

De imposante toren zal worden afgebroken en wordt 
heropgebouwd”, zegt projectontwikkelaar Luc Thollebeek. 

FOTO JH

L-vorm
“De verkaveling is in een L-vorm opge-
vat. Er worden straten doorgetrokken 
en doorsteken voor zwakke weggebrui-
kers. Ook belangrijk is dat er een goede 
verbinding met het openbaar vervoer 
is. Het station is vlakbij gelegen en er 
komt een grote halte van De Lijn aan de 
Oudstrijdersstraat. We hopen met de 
afbraakwerken na het bouwverlof van 
dit jaar in de zomer te kunnen beginnen. 
Het project zal gefaseerd worden afge-
werkt. We hopen het te kunnen opleve-
ren in 2025.” (jh)
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Kunstgrasvelden krijgen betere en zuinigere 
verlichting: “Het is net op tijd in orde gekomen”
OPWIJK  - Voetbalclub Eendracht Mazenzele Opwijk (EMO) 
betaalt zich blauw aan fel gestegen elektriciteitskosten. Sinds de 
energiecrisis moet de club met 650 leden op jaarbasis 25.000 
euro méér ophoesten. Om de put te helpen delgen, verkoopt 
de club chocolade, truffels, zeevruchten en paaseitjes. Ook het 
gemeentebestuur snelt nu te hulp door voor betere en zuinigere 
verlichting te zorgen.

Beide kunstgrasvelden beschikken nog over een conventionele 
verlichting die energievretend is. Zoals vastgelegd in de conces-
siecontracten betaalt EMO de energiekost voor het verbruik. Bij 
Molenkouter is een kleine gemeentelijke tussenkomst voorzien, bij 
Tesseskouter betaalt  de club de volle pot. De club was vragende 
partij om de lichten te vervangen door energiezuinige led-arma-
turen, zoals op de velden in de naburige gemeenten het geval is. 
Een jongste lichtmeting van december 2022 gaf aan dat beide 
velden niet meer voldoen aan de regels van de Koninklijke Belgi-
sche Voetbalbond.

Verledding blijkt de beste oplossing te zijn: er is minder onder-
houd nodig en het is zuiniger. De oude armaturen zullen aan-
geboden worden aan geïnteresseerde clubs. De gemeentelijke 
dienst-Aankoop en Contractbeheer stelde een bestek op ter 
waarde van 69.000 euro. De opdracht wordt gegund bij wijze van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
“De werken zullen in september van start gaan op Tesseskouter, 
waar EMO het meest op speelt”, zegt EMO-bestuurslid Filip De 
Witte. “Molenkouter volgt half oktober.”

“De regels zijn strenger geworden”, weet De Witte. “Op verschil-
lende plaatsen op het veld is minstens 80 lux verlichting vereist. 
De huidige verlichting verliest elk seizoen vijf procent aan kracht. 
Met de nieuwe Led-verlichting zijn we twintig jaar safe. Vorig jaar 
is de voetbalbond liefst vier keer langs geweest. Het is net op tijd 
in orde gekomen. Je kan de nieuwe verlichting ook beter regelen: 
heb je maar een kwart of de helft van het veld nodig, dan verlicht 
je maar een kwart of de helft van het veld.” (EG)

Plantentuinjogging verwacht opnieuw honderden deelnemers 
MEISE - Ook dit jaar organiseert Joggingclub Meelopers Meise, 
in nauwe samenwerking met de Sportdienst van de gemeente 
Meise en met Plantentuin Meise, de jaarlijkse Plantentuinjogging. 
Deze negende editie vindt plaats op zondag 14 mei 2023. Er kan 
gekozen worden voor twee afstanden: 7,4 km of 13,4 km. Ook 
wandelaars zijn welkom. Het licht heuvelachtige parcours loopt 
voor 90 procent  door de Plantentuin Meise. Dit unieke kader 
biedt aan iedereen de gelegenheid om er een mooie sportieve 

dag van te maken. Ook dit jaar wordt met een deel van de op-
brengst van de Plantentuinjogging het Virunga National Park in 
Congo gesteund.  Een ander deel van de opbrengst zal dit jaar 
ook naar een tweede goede doel gaan. Er werd ditmaal gekozen 
voor het Rondoufonds; zij steunen wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Duchenne, een ernstige progressieve spierziek-
te. Inschrijven voor deze unieke jogging kan via de website 
www.meelopersmeise.be (jh)
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Vincent wil troostconcerten introduceren 
op begraafplaatsen
OPWIJK  - Vincent De Pauw (54) wil de nieuwe Vlaamse rouwcultuur in zijn Opwijk 
invoeren. “Troostconcerten vinden op 1 november plaats op meer dan honderd begraaf-
plaatsen in Vlaanderen, dat is ondertussen in bijna één op twee Vlaamse gemeenten”, 
weet hij. 

“Daarbij brengen lokale muzikanten, dichters en vertellers een eerbetoon aan overlede-
nen”, legt Vincent uit. “Eventueel brengen toeschouwers kaarsjes mee om zo de integere 
sfeer nog te versterken. Sinds de allereerste Reveil, zoals zo’n concert genoemd wordt, 
vonden al heel wat dergelijke Reveilmomenten plaats.” 

Zonsondergang 

Vincent De Pauw bezocht vorig jaar zo’n concert. “Dergelijk troostconcert vindt traditi-
oneel plaats tussen 17 en 18 uur, bij zonsondergang. De lijst van Reveil-artiesten is sinds 
de eerste keer op 1 november 2014 in Deerlijk (West-Vlaanderen) vrij indrukwekkend, 
met onder meer Niels Destadsbader, Ozark Henry, Frank Vander linden, Marble Sounds, 
Amenra en Dana Winner. Het idee ontstond twee jaar voordien. In Deerlijk stierven en-
kele jonge mensen in een heel korte periode kort na elkaar”, gaat De Pauw verder. “Eén 
onder hen was Robbie Van Eeckhoudt, rockgod bij de band Highway God. Collega-mu-
zikant Dieter Deknudt schreef een lied voor zijn overleden maatje. Hij wilde het graag 
spelen op de begraafplaats, maar was bang om mensen tegen de borst te stuiten. Was dat 
wel respectvol op een stilteplaats zoals een begraafplaats.”

Reveil

“Deknudt zocht medestanders in de overtuiging dat dit net het meest respectvolle was 
dat hij kon doen voor zijn vriend. Samen besloten ze het project ‘Reveil’ te noemen. 
Tegen de klok van 17 uur, het moment waarop de zon ondergaat en de lichtjes tot hun 
recht zouden komen,  zouden ze een eerbetoon geven bij de vergeten graven van de 
plaatselijke begraafplaats. Er kwamen 300 nieuwsgierige toeschouwers op dit evenement 
af. Mensen van de heemkundige kring vertelden plaatselijke levensverhalen en de fanfare 
speelde serene melodieën. Het voelde goed aan en het idee werd verder uitgedragen. 
Radiozender Studio Brussel gaf Reveil een duwtje in de rug en een jaar later hadden al 
een twintigtal dergelijke concerten plaatsgevonden op West-Vlaamse begraafplaatsen.”

Geen haalbare kaart

Vincent wil dit project nu ook opstarten in Opwijk. Hij zocht zijn heil bij de dienst Vrije 
Tijd. Maar hoe waardevol ook, de dienst zag het niet zitten om de omvangrijke organisa-
tie op zich te nemen. Mede door de huidige personeelswissels op de cultuurdienst was 
dit voor hen geen haalbare kaart. Eventueel kan een budget van maximum 500 euro ter 
beschikking worden gesteld.

Vincent vond in de persoon van Wouter De Koster een compagnon om dit project zelf 
te trekken. “Op 1 november om 17 uur wil ik een troostconcert(je) organiseren met 
plaatselijke artiesten. Voor een eerste editie denk ik aan Stash, leerlingen van de muzieka-
cademie en dorpsdichter Debbie De Croes”, besluit hij. (EG)

Vincent De Pauw wil de nieuwe Vlaamse 
rouwcultuur in Opwijk invoeren. 

FOTO EG
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Natuurfotografe brengt woon-zorg-
centrum tot leven met twintig unieke 
foto’s

“De hobby is een passie geworden, de natuur mijn tweede thuis. Ik trek er 
op uit wanneer ik kan om dit alles mooi in beeld te brengen. Ik ga vaak naar 
Plantentuin Meise, maar ook de rest van het land en de wereld bezoek ik 
graag met mijn camera.”
Brenda komt naar eigen zeggen helemaal tot rust wanneer ze kan foto-
graferen en probeert haar gevoel en emotie in haar foto’s te tonen. “Eind 
vorig jaar werd ik finalist met twee van mijn beelden in twee internationale 
fotowedstrijden, wat voor mij een heel mooie erkenning is”, vertelt de na-
tuurfotografe. 

“In 2019 sloot ik mij aan bij Fotoclub De Korrel in Wemmel, waar ik mijn 
plekje heb gevonden als natuurfotograaf. Door een mooie samenwerking 
tussen onze fotoclub en Armonea Woon-zorgcentrum Hestia in Wemmel 
mag ik 20 van mijn beelden exposeren, en dit tot 14 juni 2023. Ik hoop de 
bezoekers te kunnen boeien met mijn foto’s en ze te laten genieten van de 
prachtige natuur om ons heen, zoals ik steeds doe.”
De tentoonstelling is elke dag te bezoeken in het woon-zorgcentrum, Zijp 
20 in Wemmel, van 13 tot 18 uur, tijdens de openingsuren van de cafetaria.

REGIO - Natuurfotografe Brenda Heyvaert (54) stelt tot 14 juni 20 foto’s tentoon in 
woon-zorgcentrum Hestia. Het gaat om echte pareltjes, want Brenda werd ook al finalist 
op internationale fotowedstrijden.

“Ik ben al sinds mijn jonge jaren geïnteresseerd in fotografie, maar het werd pas echt 
serieus toen ik in 2017 een Masterclass Natuurfotografie volgde bij CVO Semper in 
Meise”, zegt Brenda. 

FOTO’s Brenda Heyvaert
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JOBS 

FLEXIJOBS – Ijssalon Brixius zoekt Flexi-
jobs en studenten voor week en weekend-
werk, zaal en keuken tel. 0475 416 884 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken GSM 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

TECHNIEKER - Gezocht voor onder-
houd en herstelling centrale verwarming, 
met rijbewijs B (tweetalig). indien u tech-
nisch geschoold bent en op zoek naar een 
fijne werkplek kan u bij ons solliciteren op 
info@declerckwemmel.be of 02 460 49 08

PRAKTIJKRUIMTE - Multidisciplinair 
medisch centrum te Merchtem biedt prak-
tijkruimte aan op zelfstandige basis. Medi-
sche of verzorgende functie? Stuur naar sa-
menfit@outlook.com  voor meer info. Tel: 
0472 83 74 77

BABY+VANDERSTRAETEN 
MERCHTEM - zoekt student voor tijdens 
de week en vakanties. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be

ADMINISTRATIE - Administratieve 
ondersteuning nodig, zie je door het bos de 
bomen niet meer? Ik kan je helpen met je 
maandelijkse afsluiting of klassement, aan-
werving, marketing, facturatie, aanwezigheid 
op sociale media? Dit kan via een flexi job 
aanwerving of interim contract. Bel of mail 
me zeker voor meer info en quality time 
voor jezelf of met je gezin 0474 47 23 66, 
nattascha@hotmail.com

TE KOOP ALLERLEI   

WIT LIGBAD – Acryl en docuhescherm 
en alle benodigdheden tel. 0472 774 239 

FIETS – Eddy Merckx tel. 02 269 67 56 

GRAVELBIKES – Staal/carbon/alumi-
nium/titanium, custom build. Meer info op 
www.gravelbike.be

OUDE KROONLUSTERS – te koop, na 
erfenis 2 lusters met 3 glazen bollen en 1 
met 3 dubbele porcelaine kaarsen tel. 0495 
521 447 

ARTIS BOEKEN – 60 stuks verschillen-
de landen, tel. 0472 682 074, te koop nieu-
we frigo combi, top AEG, 5 jaar garantie, tel. 
0472 682 074 

VAKANTIE TE HUUR 

LUXE STACARAVAN – te huur, 4 p, 
rust, groen en ontspanning in de Limburgse 
Maaskant tel. 0488 16 46 50 of 0477 452 341 

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

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

VASTGOED TE HUUR 

STEENHUFFEL – Duplex appt, 2 slpks, 
1ste verdieping en terras, EPC B, 780 euro, 
geen lasten tel. 0477 93 61 16 

OPWIJK – Huis, 3 slpk, tuin, hob, EPC Neg 
-9 elec vw, koel inb laadpaal met gratis elc 
ongvr 2000 W/jaar, kan verko, besch 1 juni 
1.600 euro tel. 0479 556 677 

ALLERLEI   

WEDUWE – zoekt man voor relatie en 
vriendschap en vriendschap, ben 69 jaar tel. 
0472 33 12 40 

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

LEEGMAKEN VAN HUIZEN – appar-
tementen, magaijnen, kelders, zolders, ook 
volledig schoongemaakt, correcte afhande-
ling tel. 0477 452 341 

VERHUIS - van woning naar serviceflat of 
rustoord? 
Zie je door de bomen het bos niet meer? 
Weet je niet waar te beginnen ? 
ADVIES nodig bij het leeghalen van kelder 
tot zolder? 
Enkel bestelwagen nodig met chauffeur om 
naar het containerpark te gaan ?
 Bel voor meer info 0474 47 23 66

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. 

Nieuws of 

een aankondiging?

Laat het ons weten.

Joris@herpol.be
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