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Steltenlopers komen 
opnieuw uit hun kot 

MERCHTEM - De Koninklijke Steltenlopers van Merchtem heb-
ben hun optredens in binnen- en buitenland hervat. Hier op de foto 
zie je ze in actie in Fleurus, op 14 mei zijn ze een hele dag tijdens 
een zwerfvuilactie in Merchtem te zien en in mei en juni zijn er vier 
optredens voorzien in Frankrijk. Traditioneel openen ze met een 
groepsoptreden ook de avondmarkt in Merchtem op vrijdag 24 juni 
van 18 tot 19 uur. (jh)

FOTO INGEZ. 

Parochie feest op 14 en 
15 mei en pakt uit met 
oldtimerwijding
MERCHTEM - De parochie Merchtem feest. Op zaterdag 
14 mei is er het “tweede Parochebal”. Deuren openen om 
20 uur in zaal ’t Vijverdal aan de kerk. Jong en oud is welkom, 
de inkom is gratis. Op zondag 15 mei wordt er uitgepakt met 
een eerste Oldtimershow en -wijding. Vanaf 10 uur is er in 
samenwerking met ACA Denderstreek VZW een statische 
“Oldtimershow” op de parking van het August De Boeckhuis, 
de Reedijk en Langensteenweg. Alle trotse oldtimerbezitters 
zijn welkom om hun juweeltjes te showen. Er is geen inkom te 
betalen. Vanaf 11u30 is er gelegenheid tot gezellig tafelen met 
barbecue, Merchtemse gehaktballetjes met krieken, hambur-
gers, dessertbar, cava-bar en drankstanden. Om 13 uur start 
de voertuigenwijding voor wie het wenst. Aansluitend vertrekt 
dan vanaf 13.30 uur. een rit met oldtimers. Voor de toeschou-
wers is er op het parochieplein doorlopend randanimatie met 
een springkasteel, kinderanimatie, bakklimmen, Wimpeliersters 
van de KLJ, optredens van diverse groepen, rondrit in oldtimer, 
enz… Zowel voor de statische show, de wijding en de rondrit 
is vooraf inschrijven gewenst. Info: wdeneve@gmail.com. (jh)
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Opvolger gezocht voor wijlen Albert De Vis als winnaar van de 
cultuurprijs

Kort nadat hij zijn prijs in ontvangst had genomen stierf Albert 
De Vis op 65-jarige leeftijd. Zijn opvolger kan een persoon, een 
vereniging of een gemeenschap zijn die bindingen heeft met de 
Sint-Paulusgemeente en die de jongste jaren een opmerkelijke 
prestatie op cultureel gebied heeft geleverd. Een derde persoon 
of vereniging draagt de gemotiveerde kandidatuur voor, waaruit 
blijkt dat de kandidaat in aanmerking kan komen voor de trofee. 
De kandidatuur wordt onder gesloten omslag afgeleverd op de 
cultuurdienst in het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, 
Kloosterstaat 7, uiterlijk op 17 mei 2022 om 16 uur. De laureaat 

en de eervolle vermeldingen worden bekendgemaakt op zaterdag 
9 juli tijdens de Guldensporenviering. Die zou in eerste instantie 
plaatsvinden in Huyse ter Kalke aan de Nieuwstraat, maar daar 
is de adviescommissie cultuur geen voorstander van. “Dit is een 
locatie met een beperkte publiekscapaciteit, terwijl deze acade-
mische zitting met een optreden vaak veel belangstelling lokt. De 
adviescommissie hoopt dat het gemeentebestuur de Guldenspo-
renviering opnieuw in de arena van het Hof ten Hemelrijk kan 
laten plaatsvinden. (EG)
 

Wie volgt Albert De Vis op als winnaar van de cultuurprijs?

FOTO EG

OPWIJK - De adviescommis-
sie cultuur en toerisme is op 
zoek naar de opvolger van wijlen 
Albert De Vis als winnaar van de 
cultuurprijs in Opwijk. Albert De 
Vis was voorzitter van toneel-
kring De Bloeiende Wijngaard, 
wagenbouwer bij het Sint-Pau-
luscomité - dat de Sint-Paulus-
paardenprocessie organiseert 
- en penningmeester bij de ad-
viescommissie-cultuur. 
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Voor het eerst plaatstekort in Merchtemse 
kleuterscholen
MERCHTEM - Bij het centraal aanmeldingsregister voor in-
stappende kleuters stoot Merchtem voor het eerst op een tekort 
aan beschikbare plaatsen voor het geboortejaar 2020. “Maar ie-
dereen zal uiteindelijk een plaats hebben”, zegt schepen van Basis-
onderwijs Julie Asselman (LVB, Open VLD). 

Dat het bevolkingsaantal in Merchtem de laatste jaren fors is ge-
stegen tot 17.500 inwoners, laat zich ook in het onderwijs voelen. 
“Er zijn van het geboortejaar 2020 meer aanmeldingen dan er 
plaatsen voorzien waren in de Merchtemse scholen”, vertelt de 
schepen. “Het is voor het eerst dat we niet elke Merchtemnaar 
een plaats kunnen toewijzen in een Merchtemse basisschool. We 
zijn dan ook rond de tafel gaan zitten met alle actoren en gaan dit 
oplossen.” Zo wordt er in overtal gegaan in de GBS Ten Bos in Pei-

zegem. “We willen zo de kleine Peizegemnaren de kans geven om 
dichtbij hun woonplaats school te lopen”, verduidelijkt Asselman. 
“Het jaar 2020 blijkt er een te zijn waarin alleen al in Ten Bos 23 
van de 25 plaatsen gaan naar broers en zussen van reeds school-
gaande kinderen. Deze hebben in het aanmeldingssysteem voor-
rang, net zoals de kinderen van personeelsleden op de school. Alle 
ouders die als eerste schoolkeuze Ten Bos in Peizegem hebben 
opgegeven dit jaar, zullen er toch terecht kunnen omdat we de 
capaciteit daar uitzonderlijk verhogen. Twaalf kinderen hebben in 
Merchtem-centrum of Brussegem geen plaats in een school ge-
vonden, maar dit lossen we in samenspraak met de vijf scholen 
op ons grondgebied op, zodoende dat elke Merchtemnaar school 
kan lopen op ons grondgebied.” (jh)

Seniorenfeest brengt 650 senioren op de been
MERCHTEM - Het seniorenfeest in Merchtem lokte donder-
dag zo’n 650 bezoekers. Na een smakelijke koffietafel was er een 
optreden van Wendy Van Wanten. De sporthal zat voor de gele-
genheid helemaal vol. Het is ook van voor corona geleden dat het 
seniorenfeest kon plaatsvinden. Het ontmoetingsmoment tussen 
de senioren werd dan ook zeer gewaardeerd. (jh)

FOTO INGEZ.
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Alle niveauverschillen weggewerkt op nieuwe 
rolstoelwandeling
OPWIJK - De seniorenraad en de dienst-Toerisme stippelden 
een bewegwijzerde rolstoelwandeling uit in Opwijk-centrum. Alle 
niveauverschillen zijn op het parcours van 3,53 km weggewerkt. 
Het nieuwe pad dat langs de woonzorgcentra De Oase in de 
Kloosterstraat en Heydeveld aan de Ringlaan passeert, werd door 
experts getest en goed bevonden. Rusthuisbewoners en min-
der mobiele mensen krijgen een wandeling voorgeschoteld op 
doorgaans verharde wandelwegen. Ook het park van het Hof ten 
Hemelrijk wordt aangedaan. Onderweg nodigen rustbanken uit 
om even uit te blazen. Alle oneffenheden werden door gemeen-
tearbeiders vakkundig weggewerkt. Meestal zijn wandelingen niet 
geschikt voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been 
zijn. De adviescommissie voor senioren en de gemeentelijke toe-
ristische dienst sloegen de handen in elkaar voor de realisatie van 

dit pad, dat wel geschikt is voor rolstoelgebruikers en mensen die 
wat moeilijker lopen. Info: Tel. 052-36.51.75 of Email: toerisme@
opwijk.be. (EG)

Tweeling viert 95ste verjaardag 
BUGGENHOUT -  Tweeling José  en Roza Hals werd op 
25 maart  95 jaar. José is  weduwe van Alfons Van Nuffel, een 
verwoed fietser bij een fietsclub. Roza is weduwe van  Gaston 
Meltens, lid van muziekmaatschappij  Sint-Isidoor. Beiden hebben 
steeds gewoond in de Hanenstraat en Langeweg en verblijven nu 
elk in een flat aan het WZC  Herfstdroom. Ze stellen het goed en 
genieten van het leven. (jh)

FOTO INGEZ.

FOTO EG 

Het wandelpad naar het Hof ten Hemelrijk maakt deel uit van de 
rolstoelwandeling.
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Buggenhout koppelt verleden aan heden met Bosbegankenis 
new look
BUGGENHOUT - 
Omdat de belangstelling 
voor de Bosbegankenis, 
een negendaagse bede-
vaart naar de Boskapel, 
nog amper bedevaarders 
aantrekt, organiseert initi-
atiefnemer Bart Willockx 
en tal van medewerkers, 
een moderne versie. Die 
gaf hij de naam ‘Bosbe-
gankenis 2022- sinds 1505’ 
mee.

De nieuwe aanpak maakt van het gebeuren van 7 tot 15 mei, 
dixit de organisatoren, een laagdrempelig, duurzaam, modern en 
groen evenement, met een religieus-culturele ruggengraat. Bosbe-
gankenis heeft op enkele jaren na, altijd plaatsgevonden. In 1964 
kroonde de Gentse bisschop Leonce Van Peteghem nog het Ma-
riabeeld, de noveen trok toen 15.000 aanwezigen. De senioren 
onder ons herinneren zich ongetwijfeld nog het scenario van 
toen. Het volkse gebeuren, met een lokale kermis op de negen-
de dag, trok flink wat marktkramers aan die vanuit hen tentjes 
hun waren verkochten. Rechtover de kapel was de de ‘lusthof ’ 

Sint-Christoffel (Bij Jeanneken) en de lokale horeca beleefde van 
de Boskapel tot het station van Buggenhout hoogdagen. Ook lo-
kale handelaars blijven niet bij de pakken zitten. Wie daar zin in 
had, mocht immers uitpakken met een nieuw product. Een greep 
uit het aanbod: Buckenootlikeur, een ijsje dat de naam Krokke-
bijsje meekreeg, een droge worst die naar de naam Capreolus 
luistert, Wilde Sus-everzwijnpaté, Soethuys-pralines, Vandenbos 
Tripel Tingel gebrouwen door Bart Callaert en Opstalse Mouë-
zen uit goeie grond op de Hoge Jan. (VRP)

FOTO EG 

FOTO VRP
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Petanque for Mie en voor Kom op tegen Kanker

FOTO VRP

OPSTAL - Acht gedelegeerde Opstalse families, elk be-
staande uit drie petanquespelers van verschillende genera-
ties, namen tijdens het paasweekend deel van Petanque for 
Mie, een initiatief ten voordele van Run and ride for Mie, 
een deelproject van Kom op tegen Kanker. De familie Van 
Elewijck -moeder Leonore, zoon Tom en kleinzoon Free- 
behaalde de overwinning. Aan een gelijklopend tornooi 
namen nog 36 andere spelers deel. Individueel werd Erik 
De Wit winnaar. “De aanwezigen”, zegt medeorganisator 
Kaï Van Nieuwenhove, “konden ook kennismaken met een 
speciaal voor de gelegenheid gebrouwen biertje: het Op-
stalse Mieke. Mieke bleek trouwens best genietbaar. Zeker 
onder een fraaie lentezon. De families Wauters, Maerevoet, 
Uytersprot, De Ridder, Verhulst, Michiels en Jacobs kijken nu 
al uit naar Pasen 2023. De concullega’s zijn gewaarschuwd.” 
(VRP)

FOTO VRP

760 biljarters tekenen present op 
groot tornooi
BRUSSEGEM - Het Golfbiljartver-
bond Pajottenland (GVP) en inrichter 
Biljartclub Ossel Star organiseerden drie 
weken lang in de Gemeentelijke Feest-
zaal in Brussegem een groot Biljartkam-
pioenschap. De Gemeentelijke Feestzaal 
van Brussegem werd daarvoor omge-
vormd tot een heuse biljartzaal met een 
speelzone met acht golfbiljarttafels, een 
podium met opzichters en wedstrijd-
begeleiders en een publieksruimte. Het 
kampioenschap kon er komen dankzij 
de logistieke steun van de gemeente en 
de sponsors. In totaal zijn er 760 spelers in

verschillende reeksen. Er zijn heel wat prijzen 
in verschillende categorieën uitgereikt, onder 
andere BC Ossel Star viel zelf in de prijzen 
met Niels Schutz (19), zilver bij de beloften, 
Claire De Kempeneer (57), kampioene bij de 
dames en Etienne Heyvaert (55) die eerste 
werd bij de Oude Gloriën. (jh)

FOTO INGEZ
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LONDERZEEL - Winkel Sarens is 63 jaar geleden ontstaan 
aan de kerk in Steenhuffel, opgestar t door Sarens Marcel en 
Mia Vanderstadt. Snel daarna zijn ze verhuisd naar een grotere 
winkelruimte op de toenmalige Heerbaan te Steenhuffel.

In 1992 kwam de winkel in de Mechelsestraat 31 erbij. Deze 
maand vieren ze hun 30 jarig bestaan op deze lokatie.

Bij Sarens vindt je meer dan 1.000 m2 winkelplezier in het 
centrum van Londerzeel met twee eigen ruime parkings direct 
naast de winkel.

Je kan kiezen uit een ruim assortiment electro, kook- en deco-
ratieartikelen. 

De merken zijn heel uitgebreid met onder andere Cosy en Trendy, 
Salt en Pepper,  Aquanova, Zack, Demeyere, Smeg, Kitchenaid, 
Le Creuset… Voor nog meer merken en diverse andere infor-
matie kan je terecht op hun website www.sarenswinkel.be.

Zaterdag 7 mei gaan ze al hun klanten verwennen met 
een extra  -10 % korting en een leuk geschenk als moe-
derdagaktie. Ze hebben reeds tal van leuke promoties voor 
jullie geselecteerd.

Samen met haar team biedt Sabine je een persoonlijke en klant-
gerichte service aan. Daar draait het bij haar reeds 30 jaar om.

Van harte welkom, Ingrid, Brigitte, Kathleen, Nancy en Sabine.

Dertig jaar winkel Sarens
“Een ruim assortiment electro, kook- en decoratieartikelen”
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Violetta (33) en drie dochters konden terecht bij 
gastgezin 
Belgisch-Oekraïens koppel Wim en Kateryna vond al plaats voor 40 gezinnen

FOTO JH 

REGIO - Warme menselijke verhalen. Zo kan je de hulpacties 
voor plaatsing van Oekraïense gezinnen door het Belgisch-Oekra-
iense koppel Wim Van de Genachte (43) en Kateryna Maksiutina 
(32) uit Bollebeek het best omschrijven.

Van alle gezinnen die Wim en Kateryna via Oekraïense kennissen 
naar hier haalden en bij gastgezinnen plaatsten, zijn er slechts twee 
waar er geen match was. “Eén gezin is omwille van de taal naar 
Polen verhuisd. Een ander gezin is herplaatst omdat er geen match 
was”, zegt Wim. “Dat is iets helemaal anders dan wat eerder in 
sommige media verscheen. De teller staat inmiddels op veertig 
geplaatste gezinnen in Merchtem en omgeving, maar ook elders 
in het land.”

“Elk gezin wordt eerst door Fedasil gescreend. Het is dus niet 
zo dat we zomaar lukraak wat doen”, klinkt het. “Het is geco-
ordineerd, met hulp van vrijwilligers en het gemeentebestuur 
van Merchtem. Daarom laten we de mensen zélf aan het woord 
over hun ervaringen. Nu hebben we in Relegem een Oekraïense 
mama, papa, twee geadopteerde kinderen, twee honden en een 
kat kunnen huisvesten en dat loopt goed.”

Schoonheidsspecialiste 

Eén van de andere gastgezinnen woont in Kobbegem. Christof De 
Knop (43), directeur bij Imtech Smart Buildings, heeft zelf twee 
dochters, Delphina (10) en Cornelia (14).

“Daar komen nu een Oekraïense mama en drie dochters van 
8, 12 en 15 jaar bij”, vertelt De Knop. “Het brengt hier heel wat 
leven in huis. Ik ben de enige man in huis, maar alles gaat goed. 
Het is een positief verhaal. Precies op de dag dat mijn vader 21 
jaar geleden overleed, kwamen ze hier aan. Het voelt aan alsof 
dit voorbestemd was. Ik heb er lang over nagedacht en heb Wim 
uiteindelijk gezegd dat ik hen wilde opvangen. Mama Violetta (33) 
en dochters Beatta (15), Renata (12) en Adel (7) passen zich hier 
na een kleine maand steeds beter aan. Violetta richtte vier jaar 
geleden in Oekraïne een zaak op als schoonheidsspecialiste en 
leidde zelf studenten op, maar ze moest haar droom door de 
oorlog opgeven. Ze wil nu zo snel mogelijk op eigen benen staan 
en hier een zelfstandige zaak opstarten.”

Snel leren

Violetta start ook met intensieve lessen Nederlands. “Zodra het 
mogelijk is, wil ze hier op langere termijn een huis huren”, gaat 
Christof verder. “Haar dochters gaan hier ook samen met onze 
dochters naar het schooltje in Oppem, de oudere dochters gaan 
mee naar het hoger onderwijs in Dendermonde. Die veerkracht 
en gedrevenheid van het gezin geeft een fantastisch gevoel. De 
taal is wat moeilijk, maar de vertaalapps werken goed en ze vol-
gen allemaal lessen Nederlands. Door ook dagelijks dingen in het 
Nederlands te benoemen, leren ze snel. Ik hou hier een ongelo-
felijk goed gevoel aan over. Iets betekenisvol kunnen doen voor 
mensen in nood, dat maakt me gelukkig.” (jh)

Christof De Knop heeft zelf twee dochters en nam Violetta en haar drie dochters in huis: een van de meisjes kon er tijdens de fotoshoot 
niet bij zijn.
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FOTO INGEZ. 

FOTO’S INGEZ. 
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PEIZEGEM - Theo De Smedt (88) en Roza Van Weyenbergh (88) vierden 
hun briljanten huwelijksverjaardag. Ze gaven hun ja-woord 65 jaar geleden en 
hebben altijd in Peizegem gewoond. Theo is op Den Dries geboren en Roza op 
de Nachtegaelenhoek (Nieuwbaan). Ze leerden mekaar kennen toen Theo met 
twee vrienden op fietstocht was. In Buggenhoutbos stopte Theo voor een mooi 
meisje, Roza. “Hij bleef staan, zijn vrienden reden door, daar is de eerste vonk 
onstaan”, zegt het echtpaar. Theo werkte als kleermaker in een Brussels atelier, 
daarna in de afdeling legerkledij in de kazerne in Zellik. Roza was naaister en heeft 
vele jaren bij de vroegere firma Staels in de Gasthuisstraat in Merchtem gewerkt.   
Zij hebben één dochter Christel, die gehuwd is met Michel De Baerdemaeker 
en  twee kleinkinderen Jole en Thijs.  Beiden zijn zeer actief geweest in het veren-
gingsleven in Peizegem: eerst bij de Kajotters en Kajotsters, dan bij de KWB waar 
Theo toneel speelde en vele jaren bestuurslid was.  Roza heeft vele jaren bij het 
parochiekoor Cum Decore in Peizegem gezongen.  Op latere leeftijd waren ze 
beiden lid van KBG waarbij ze ook samen in het koor zongen. 

Briljant voor Theo en Roza: “Ons geheim? Water bij de wijn 
doen en begrip hebben voor mekaar”

FOTO INGEZ. 

Tot hun 86 jaar gingen zij graag fiet-
sen en af en toe een terrasje doen, 
wat gelukkig kon tijdens de coronatijd. 
Hun geheim om zo lang samen te zijn? 
“Niet liegen, openlijk zijn voor elkaar, 
op tijd en stond water bij de wijn doen 
en veel begrip hebben voor mekaar”, 
beamen Theo en Roza. (jh)

Rommelmarkten 
tijdens Kermissen
PEIZEGEM / BRUSSEGEM / 
OSSEL - Zondag 15 mei van 10 tot 
16 uur is er een rommelmarkt aan de 
Nieuwbaan met Peizegem-Kermis. Za-
terdag 4 juni van 9 tot 14 uur is er ook 
een rommelmarkt aan de Drinkeling 
met Brussegem-Kermis. En zaterdag 
25 juni kan je terecht op de  rom-
melmarkt van Ossel-Kermis aan de 
Kasteelstraat in Ossel. De particuliere 
verkopers hebben een eigen stand en 
bieden er hun tweedehands artikelen 
te koop aan voor een zacht prijsje. 
Voor de bezoekers is er geen inkom 
te betalen, zij kunnen ook genieten 
van de kermisactiviteiten. De rommel-
markten worden georganiseerd door 
Swaiken & Kelly Merchtem. Info en 
inschrijvingen: swaiken.keeks@telenet.
be. Het volledige programma van de 
kermissen 2022 in Peizegem, Brusse-
gem en Ossel is terug te vinden op 
www.merchtem.be. 
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Vertaalplatform voor gastgezinnen 
vergemakkelijkt opvang vluchtelingen
BUGGENHOUT - Het Buggenhoutse gemeentebestuur kan gratis een beroep doen 
op een online vertaalplatform ontwikkeld door het lokale bedrijf Teleportel. Het platform 
moet het communiceren met vluchtelingen uit Oekraïne stukken makkelijker maken. “Ook 
in onze gemeente komen Oekraïense vluchtelingen aankloppen”, zegt burgemeester Pierre 
Claeys (CD&V). “De taal vormt meestal een belangrijke handicap in een direct en vlot con-
tact. Uiteraard doen we graag een beroep op psychologen, buddy’s, professionele vertalers, 
verenigingen en vrijwilligers om de opvang te optimaliseren. Met Dendermonde en Lebbeke 
zorgden we ondertussen al voor een gecoördineerde aanpak. Onze sociale dienst heeft 24 
bedden voorzien voor opvang voor een minimumperiode van vier maanden.” Een privé-ini-
tiatief, gratis aangeboden door de firma Teleportel, in samenwerking met het lokale Rode 
Kruis, zal ieder gastgezin in staat stellen te communiceren met mensen uit Oekraïne. “Het 
komt er nu op aan dat zoveel mogelijk mensen die het Oekraïens of Russisch machtig zijn, 
zich registreren”, zegt initiatiefnemer Frankie Rogiers. “Een tolk kan dan via dit platform verta-
len tussen gastgezinnen en vluchtelingen. Ze hoeven niet eens fysiek in elkaars aanwezigheid 
te zijn.” https://www.teleportel.com/interpreter/en.php (jh)

Steun voor 
herwaardering 
Affligemsite

OPWIJK - Het gemeentebestuur 
van Opwijk wil erover waken dat de 
toekomst van de Affligemsite niet het 
zoveelste (louter) woonproject wordt. 
“Het is een opportuniteit om het 
centrum een nieuwe impuls te geven 
door plaats te maken voor kernver-
sterkende functies zoals horeca, han-
delszaken of cultuur”, zegt burgemees-
ter Inez De Coninck (N-VA). 

“We moeten erop toezien dat de toe-
komst van de site een meerwaarde 
wordt voor het centrum. De site mag 
niet het zoveelste (louter) woonpro-
ject worden. We willen een partner 
zijn om samen met de nieuwe eige-
naar op zoek te gaan naar een mooi 
project. Als gemeente denken wij on-
der andere aan een bierproject en/
of extra plaats voor de gemeentelijke 
diensten.” De gemeente heeft een in-
tensief informeel verkenningsparcours 
achter de rug met verschillende be-
langhebbenden en potentiële stake-
holders zoals Toerisme Vlaams-Bra-
bant. “We moeten de rijke bier- en 
hopcultuur in de Brabantse kouters 
nog sterker uitspelen en voor een 
sterke toeristische identiteit zorgen”, 
zegt gedeputeerde Gunter Cop-
pens (N-VA). “Daarom wil Toerisme 
Vlaams-Brabant meehelpen om de 
biercultuur toeristisch te ontplooien.” 
De brouwerij was al van in 1790 actief 
op het grondgebied van de gemeente. 
Alken-Maes besliste begin dit jaar om 
het abdijbier na augustus niet meer in 
Opwijk te brouwen wegens te hoge 
productiekosten. (EG)

FOTO EG
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GC De Pit verwelkomde musical
Oliver

BUGGENHOUT - Meer dan vijftig acteurs, kinderen, dansers en figuranten uit de 
ruime regio zetten vanaf 17 april zeven voorstellingen van de musical Oliver! op de plan-
ken van gemeenschapscentrum De Pit in Buggenhout. Regisseur was Dendermondenaar 
Stijn De Wolf van Camerata Productions.

Oliver Twist is een verhaal van Charles Dickens over een weesjongetje dat opgroeit in 
een oud, somber weeshuis in het negentiende-eeuwse Londen. Lionel Bart maakte er 
een musical rond die uitgroeide tot een klassieker. In Buggenhout werd die musical nu 
opgevoerd door Camerata Productions, een vereniging uit Dendermonde die onder 
meer ook theaterstukken en concerten opzet. “Dat Camerata in De Pit in Buggen-
hout de kans krijgt om Oliver! op te voeren, bewijst het vertrouwen in lokaal talent”, 
zegt regisseur Stijn De Wolf. “Hier konden we, gespreid over de zeven voorstellingen, 
spelen voor 3.200 belangstellenden. Voor de vertolking deden we een beroep op jong, 
regionaal talent, versterkt met een aantal professionals uit heel Vlaanderen, zoals Mark 
Tijsmans, ooit aan de slag in de populaire tv-serie Flikken.” Michel Annaert (links), An We-
semael en Peter De Ridder zijn actief in de Opstalse theatergroep Cocktail, maar kregen 
nu de kans hun capaciteiten te tonen in ‘Oliver!’. “Ik voelde me hier goed in mijn sas”, zegt 
Opstalnaar Michel Annaert. “Stijn De Wolf, die de voorbije jaren bij ons vaak de regie op 
zich nam van de producties van theatergroep Cocktail, nodigde me uit om in Oliver! een 
dragende rol te vertolken. Peter De Ridder en Ann Wesemael kregen dezelfde vraag.”

Dubbelrol
Annaert nam zelfs een dubbelrol voor zijn rekening: die van begrafenisondernemer 
én van een arts. Acteren in een toneel- of musicalproductie vergt volgens de man uit 
Opstal dezelfde vaardigheden, ook al ligt zingen buiten zijn comfortzone. “Omdat ik 
nooit van een zangopleiding kon genieten, verbaasde het me telkens weer dat ik hier, vol 
overtuiging, stond te zingen. Zangcoach Joris Verschueren begeleidde me daarbij. En ook 
danscoach Hakan Quintelier deed meer dan zijn duit in het zakje.” (VRP)

FOTO’s VRP 

Merchtem doet mee 
aan Week van de Bij 
MERCHTEM - Dit jaar neemt de ge-
meente Merchtem van 29 mei tot en 
met 5 juni deel aan de ‘Week van de Bij’. 
“Bijen leveren een heel grote bijdrage 
aan onze samenleving”, zegt de gemeen-
te in een persbericht. “Bestuiving door 
insecten is noodzakelijk voor meer dan 
75 procent van de voedingsgewassen. 
Daarom gaat Merchtem unieke bezoe-
ken organiseren.” Dat kan op maandag 
30 en dinsdag 31 mei (voor- en namid-
dag), woensdag 1 juni (voormiddag), 
donderdag 2 juni  (voor-en namiddag) 
en vrijdag 3 juni (voormiddag).  Meer 
info: www.merchtem.be . (jh)
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Gemeente stuurt factuur van 400 euro 
aan afvalintercommunale

MERCHTEM - Het zit er bovenarms op tussen de gemeente Merchtem en afvalin-
tercommunale Intradura. Deze laatste wil volgens schepen van Afvalbeleid David De 
Valck (LVB, Open VLD) vergeten huisvuilzakken niet ophalen. Intradura zegt dat de 
procedure is gevolgd. De gemeente stuurt een factuur van 400 euro voor de opruim-
kosten aan Intradura.

Wat voorafging: vorige vrijdag was het de ronde voor het ophalen van de restafvalzak-
ken. “In het steegje aan jeugdhuis Ifi in het centrum van de gemeente zijn tien restafval-
zakken blijven staan”, zegt schepen De Valck. “We belden Intradura om die op te halen, 
maar er werd er maar één opgehaald. Woensdag stonden die andere zakken er nog. Ik 
belde naar Intradura en kreeg als antwoord dat die zakken op privégrond staan en ze 
die dus niet komen ophalen. De zakken staan al jaren in het begin van het steegje om 
het voetpad niet te versperren. We gaan toch geen landmeter moeten aanstellen om 
precies aan te duiden wat nu privé of openbare weg is voor de afvalophaalrondes? Ik 
heb me behoorlijk boos gemaakt en dan hebben we de opdracht gegeven dat onze 
diensten die zakken zelf opruimen. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom heb ik 
zelf aan de diensten ook de opdracht gegeven een factuur van 400 euro laten opmaken 
aan het adres van Intradura. De intercommunale zegt altijd dat ze er is voor haar venno-
ten (de gemeentebesturen, nvdr.), ik zeg dat ik er ben voor de mensen en dat het niet 
kan dat vergeten zakken niet worden opgehaald.” 

Deskundige Afvalpreventie Inge D’hoe van Intradura zegt dat de procedure is gevolgd. 
“Het kan dat onze ophaaldienst een vuilzak vergeet als die wat weggestopt staat”, zegt 
D’hoe. “Dan sturen we een bestelwagen om die op te halen. Dat gebeurde hier ook, 
we hebben dat allemaal nagegaan met ons track and trace-systeem en de volgende 
werkdag werd één zak meegenomen, maar de rest stond blijkbaar niet goed in het zicht. 
De standaardregel is dat huisvuilzakken altijd goed zichtbaar moeten geplaatst worden 
én tijdig moeten worden buiten gezet op de grens van het openbaar domein en het 
privédomein. Achter een muurtje zien onze mensen die bijvoorbeeld niet staan.”  Wat 
er met de factuur van 400 euro zal gebeuren, is nog niet bekend, de opdracht om die 
op te maken is door  schepen David De Valck, die naast Afvalbeleid ook bevoegd is voor 
Financiën en Begroting, doorgegeven aan de gemeentediensten. (jh)
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

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

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

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

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

JOBS 

ONDERHOUDSTECHNIEKER - Fir-
ma te Wemmel zoekt onderhoudstechnie-
ker verwarming gas/stookolie en schoor-
steenveger. In bezit van een rijbewijs B. 
Zelfstandig kunnen werken. Contact: info@
master-cleaner.be t.a.v. Mr. Gribbe

BIJVERDIENSTE – Man met pensioen 
zoekt bijverdienste, liefst avond van 19-24 
uur, ook w.e. Horeca, winkel, chauff, enz… 
10 km rond Wemmel tel. 0475 921 877 

KELNER -  M/V voltijds 1 op 2 weekends 
vrij @ De Passerel te Merchtem. Info 0475 
95 15 60 of 052 37 21 13

POETSHULP HALFTIJDS - Voor +-20 
uur, flexibele uren, B&B Amelhof Meise, 
poetsen kamers,  gemeenschappelijke delen 
en vergaderzalen. Voor meer info mail naar 
hello@amelhof.be of bel 0477 73 06 90

HULP BIJ SCHILDERWERK – Con-
tacteer 0468 01 62 92 

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

BABY+VANDERSTRAETEN MER-
CHTEM  - zoekt Flexijob klusjesman Stu-
dent of flexijob voor woensdag, vrijdag, za-
terdag en schoolvakanties. CV mailen naar 
info@babyplusvanderstraeten.be

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

TE KOOP ALLERLEI 

RELAX – Stressless relax + voetbank, le-
der bordeau, walnut onderstel in prima staat 
450 euro, foto op vraag tel. 0468 280 386 

VOUWFIETS – Zwarte vouwfiets als 
nieuw met zes versnellingen en spatborden, 
alsook twee teedehands damesfietsen waar-
van één met drie versnellingen tel 0474 058 
116 

PELSMANTELS – Vier mooie pelsman-
tels te koop, twee grote en twee kleine, heel 
mooie lusters, kristal, schilderijen tel. 015 71 
17 18 

GRAVELBIKE BUITENKANSEN - 
Voor fietsers die zowel op de weg als of-
froad willen rijden. Staal, carbon, aluminium 
of titanium. Meer info op www.gravelbike.be

HOOI – te koop, 3 euro per bod, tel. 052 
356 879 

VAKANTIEWONING 
TE HUUR 

NIEUWPOORT – Zeer ruim (90 m2) en 
modern dakappartement te huur, zonneter-
ras met relax en loungezetels, garage, twee 
slaapkamers, badkamer met bad/douche, 
dubbele lavabo, wifi info tel. 0486 521 844 

VASTGOED TE HUUR 

MALDEREN – Weide voor paarden te 
Malderen of Liezele 0,5 ha, omheind, met 
schuilhok, direct beschikbaar tel. 0472 555 
057 

STEENHUFFEL – Duplex appartement 
eerste verdiep, inkom, wc, berging, living 
met open keuken, tweede verdiep badka-
mer, 2 slpk, prijs 730 euro, info 0474 924 687 

OPWIJK APPARTEMENT – te huur, 
Vitsgaard 35, Opwijk, 1ste verdiep, 2 slaap-
kamers, prijs: 625 euro / maand,  tel. 052 
356 879  

CONTACT 

MEISE – Alleenstaande man zoekt relatie 
met dame 55-65 jaar tel. 0494 186 363 

DAME – zoekt man voor relatie, ben een 
weduwe, alleen is maar alleen tel. 0472 33 
12 40 

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

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

FIETSEN / MOTORFIETSEN – Voor 
uitoefening van mijn hobby zoek ik motor-
fietsen, brommers en oude koersfietsen, de-
fect of onderdelen, staat is onbelangrijk, gsm 
0486 998 400

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

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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