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ASSE
Zijn kapsalon ligt al 32 jaar ver-
borgen op de eerste verdieping
van een woonblok in de Nieuw-
straat, waar hij ook geboren en
getogen is, maar kapper Roger
Robbrecht (57) had nooit een uit-
stalraam nodig om zijn stiel uit
te oefenen. ‘Alles is stiel’, zegt hij.
‘Ik werkte heel mijn carrière al-
leen op afspraak. Mijn agenda
stond altijd vanzelf vol, ook mijn
laatste dag. Ik heb nooit gead-
verteerd in boekjes, tenzij soms
uit sympathie.’

Legerdienst
‘In de humaniora was ik geen
kei, dus volgde ik een kappers-
opleiding van vijf jaar in Ander-
lecht. Na mijn legerdienst begon
ik onmiddellijk met een eigen
salon. Dat was in 1973. Ik deed
alleen vrouwen. In die tijd wa-
ren dames- en herenkappers
nog strikt gescheiden. Ik ben la-
ter ook mannen gaan kappen,
maar mijn klantenbestand is al-
tijd voor meer dan 90 procent uit
vrouwen blijven bestaan.’
Roger stopt er mee omdat hij zijn
beroep fysisch niet meer aan-

kan. ‘Het lichaam spartelt tegen.
Je mag dat niet onderschatten,
de belasting op de spieren, op
het lichaam. Ik werkte maar vier
dagen, maar dan wel vier lange
dagen van tien tot twaalf uur. Op
zaterdag stonden de eerste klan-

ten hier al om 7 uur ’s morgens.
Dat waren dan zelfstandigen die
zelf tegen 8 uur hun winkel
moesten openen. Noem het soli-
dariteit onder zelfstandigen.’
‘Iedereen vindt het spijtig dat ik
stop en ik begrijp het ook wel. Ik
weet blindelings van al mijn
klanten wat ze willen en hoe ik
ze moet knippen. Daar worden
weinig woorden aan vuilge-
maakt. Nu moeten ze ergens an-
ders gaan. Als je dat in geen der-
tig jaar hebt moeten doen is dat
niet gemakkelijk.’
‘Ik ben al meer dan dertig jaar
vaste klant. Ik schrok nogal toen
hij zei dat hij ging stoppen’, zegt

Marie-Jeanne De Brandt. ‘Veel
vaste klanten gaan hem hard
missen. Zeker de vrouwen wa-
ren altijd heel tevreden over zijn
werk. Hij is ook een vlotte prater
en een goeie moppentapper. Als
Octance, een klant van hem uit
Krokegem, er bij was, dan ging
ik buiten met buikpijn van het
lachen.’
‘Ik wil nu vooral rusten en nog
wat genieten van het leven’, be-
sluit de kapper. ‘En ook zo snel
mogelijk computerles volgen,
want daar ken ik niets van. Ik
heb er ook nooit tijd voor gehad.
Maar nu wil ik er alles over le-
ren.’

Kapper Roger Robbrecht doet voor de laatste keer het kapsel van Marie-Jeanne De Brandt. ©yds

IK WERKTE ALLEEN
OP AFSPRAAK, 
MIJN AGENDA 
STOND ALTIJD VOL 
Roger Robbrecht
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Kapper Roger
Robbrecht in de
Nieuwstraat in Asse
legde na 37 jaar zijn
laatste permanenten
en brushings. ‘Het
lichaam begint te
protesteren. Want
kapper zijn, dat is hard
werken.’ RUDY DE SAEDELEIR

KAPPER ROGER ROBBRECHT STOPT NA 37 JAAR MET SALON

‘Kapper zijn, dat is
best wel hard werken’

Gemeenteraadslid Marc Van
Godtsenhoven (Groen!) inter-
pelleerde over de toestand waar-
in twee monumenten van Grim-
bergen zich bevinden.
‘Nu de bouwwerken aan de
Sint-Jozefschool in Strombeek-
Bever voltooid zijn, staat de
Sint-Amandsborre weer hele-
maal vrij’, stelt Van Godtsenho-
ven. ‘Nu is ook duidelijk gewor-
den dat restauratie zich op-
dringt. Door de werkzaamhe-
den is de Sint-Amandsborre, het
oudste relict uit Strombeek
waar deze deelgemeente is ont-
staan, licht beschadigd geraakt.
Op sommige plaatsen moet de
blauwe hardsteen opnieuw wor-
den gevoegd. De vergulde tekst
moet opnieuw worden aange-
bracht en het ijzerwerk dient te
worden behandeld tegen roest.
Aangezien het om eenvoudige
ingrepen gaat, stel ik voor deze
werken te laten uitvoeren door
de gemeentelijke diensten.’

Geen beweging
Ook aan de Charleroyhoeve
moet er volgens Van Godtsenho-
ven een en ander gebeuren. ‘De
monumentale toegangspoort
verkeert al geruime tijd in slech-
te staat. Ze staat altijd open om-
dat niemand er nog beweging in
krijgt. De poort wordt best gede-
monteerd en roestwerend be-
handeld.’
Burgemeester Eddy Willems
(CD&V) is het daarmee eens. Hij
beloofde stappen te onderne-
men om werk te maken van de
restauratie. (WTK)

Ingreep nodig
aan Sint-
Amandsborre
en poort
Charleroyhoeve 
GRIMBERGEN
Twee Grimbergen monumen-
ten ondergaan binnenkort een
kleine restauratie. 

Een enkele bui vlak voor het
vertrek van de twaalfde stoet in
Opwijk maakte dat zondag wat
minder volk naar carnaval is af-
gezakt, maar daarna bleef het de
hele middag droog en de markt
was volgelopen voor de apothe-
ose.
‘Alle aangekondigde groepen
waren op post’, verheugde Nico
Du Buisson zich. ‘We hadden
het beste uit het carnaval van
Aalst en Dendermonde naar
hier gebracht en het niveau van
de Opwijkse groepen stijgt van

jaar tot jaar’, vindt de Gat-
spoëter-woordvoorder.
‘Het leukst in een stoet zijn de
groepen die de draak steken met
(lokale) toestanden, al misten
we dit jaar de boodschap van
d’Harmonie. Zowel De Lap-
sjaars als De Melkers maakten
zich vrolijk over de paardenpro-
cessie die vanaf dit jaar één
week vroeger geprogrammeerd
is waardoor de ommegang niet
langer op het einde van de zo-
merkermis uitgaat en de leute op
het einde van de tiendaagse
dreigt dood te bloeden.’
Zeer grappig was d’Opekse
Sjoemelmèt, gebracht door Au-
gezabberd. Ze hadden het over
de organisatoren van de rom-
melmarkten die ruzie kregen.
Fijnen en Pitoe, da komt ni meer
goe, beweren ze. Beduveld

droomt van Opekse bierfeesten,
Plankgaas heeft het over airhos-
tessen en ‘shoën matiere in die
air’. Mankeert er een vôès loofde
het Belfisch vrouwelijk tennis
onder de noemer: ‘Justin of
Junstni.
Van jaar tot jaar dagen ook meer
onaangekondigde groepjes op.
Zij hadden het voornamelijk
over de strenge winter. Zo wer-
den de investeringen van de bur-
gemeesteres geloofd. Zij kocht de

uitvindingen van bedenker
Johnny. Een andere groep meld-
de zich als de plaatselijke strooi-
dienst. ‘Gene paniek, wellen em-
men nog zaad’, melden ze droog-
jes.
In de plaatselijke competitie
wonnen De Melkers voor de
Plankgaas en de Lapsjaars. De
Melkers hadden de beste groep
en de beste wagen, al moesten zij
in dat laatste onderdeel de eer
delen met Plankgaas. (EGO)

Opwijkse groepen
worden steeds beter 
OPWIJK
Frank Deboosere had slecht
weer voorspeld en dus kwam
minder volk naar het carnaval
afgezakt. ‘Afwezigen hadden
ongelijk; het werd een mooie
stoet.’

De Melkers hadden de beste groep en de beste wagen. ©eg

BRUSSEL
350 mensen op
straat bij einde
winterplan
De voorzitter van het OCMW
van Brussel, Yvan Mayeur, heeft
maandag gepleit voor een glo-
baal beleid in het voordeel van
de minstbedeelden en voor een
stijging van de opvangplaatsen
bij Fedasil.
De wintermaatregelen voor
daklozen in Brussel lopen op
hun einde. Vanaf 31 maart zal het
‘winterplan’ niet langer door het
Brusselse Gewest worden on-
dersteund. ‘350 mensen komen
dan op straat terecht. De mees-
ten zijn mensen zonder papieren
of asielzoekers die wachten op
hun regularisatie’, zegt Mayeur.
‘De minister van Binnenlandse
Zaken moet dat probleem aan-
pakken.’
Volgens de OCMW-voorzitter
ontbreekt het aan een perma-
nente structuur. (BLG) 
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LONDERZEEL
Talentendag SK
SK Londerzeel (terreinen aan de
Brusselsestraat) organiseert op
woensdag 31 maart een tweede
gratis talentendag. Om 18.30 uur
voor kinderen geboren van 2004
tot 1998 (info: Dirk De Ceulaer,
tel. 0473-94.60.36); om 19.30 uur
voor kinderen geboren van 1997
tot 1991 (info: Bruno Meyskens,
tel. 0475-79.92.67). (JHW)

GRIMBEGEN
Sint-Servaasstraat
Er komt een parkeerverbod in
een gedeelte van de Sint-Ser-
vaasstraat.
Tussen de Vilvoordsesteenweg
en de poort van het Sint-Ser-
vaashof bemoeilijken wagens
geregeld de doorstroming voor
wagens die de Sint-Servaas-
straat willen inrijden vanuit de
Vilvoordsesteenweg. (WTK)

BRUSSEL
Zoek je werk? Hou
je gsm in de gaten
De Brusselse arbeidsbemidde-
lingsdienst Actiris gaat werk-
zoekenden vanaf april per sms
verwittigen indien er een job-
aanbod is dat voldoet aan hun
profiel. In een latere fase wil Ac-
tiris ook gebruik maken van e-
mail. Op die manier wil het
Brussels Gewest de dienstverle-
ning naar werkzoekenden en
bedrijven professionaliseren en
personaliseren. Om het sms-
systeem te activeren, dient een
werkgever via het internet de
jobvereisten door te geven. Hij
krijgt dan een lijst van de tien
kandidaten wier profiel de ver-
eisten het best benaderen. De
werkgever kan dan aangeven
naar welke kandidaten een sms
gestuurd wordt. Bijna 70.000
werkzoekenden hebben hun ge-
gevens in de databank van Acti-
ris ingegeven. (BLG)

WEMMEL
Vieringen
Op het schepencollege was er
geen eensgezindheid over de in-
vulling van de vieringen op 21
juli, 1 en 11 november. Omdat er
geen consensus was, zal de ge-
meenteraad nu over deze vierin-
gen een beslissing moeten ne-
men. (JHW)

MERCHTEM
Bunny Party
KLJ Merchtem verwacht op vrij-
dag 2 april een paar duizend jon-
geren op de jaarlijkse ’Bunny
Party’ in de sporthal van Merch-
tem.
Deuren openen om 21 uur, er is
happy-hour van 22 tot 23 uur.
Info: www.thebunnyparty.tk.
(JHW)

MEISE
Hulpkok sport
De vzw Sport en Recreatie Meise
zoekt een hulpkok voor een
deeltijdse betrekking van 28 uur
per week. Reageren kan tot 9
april.
Info via mail naar:
katja.van.loeij@sportenrecrea-
tie.be of op het kantoor van de
vzw Sport en Recreatie, Brussel-
sesteenweg 71A. (JHW)

VILVOORDE
Paaseitjesjacht De Far
Jeugdhuis De Far organiseert op
zaterdag 3 april een paaseitjes-
jacht. Vanaf 20.30 uur kunnen er
in het jeugdhuis in de Gevaert-
straat paaseieren worden ge-
raapt.
De toegang is gratis.
Meer inlichtingen via de site
www.defar.be. (WTK)

WEZEMBEEK-OPPEM
Anne Cambier
Anne Cambier, de sopraan die
in 1996 deelnam aan de Konin-
gin Elizabethwedstrijd, komt
naar gc De Kam. Op 1 april treedt
ze op met het bekende Arriaga
strijkkwartet. Het concert, Boc-
cherini en Schubert, begint om
20 uur. 
Meer info en tickets:
www.dekam.be. (WTK)

OPWIJK
Joke Longin
in OCMW-raad
Joke Longin (Inzet) legde de eed
af als OCMW-raadslid. Zij ver-
vangt Willy Van Mol (55), die
zijn ontslag per brief indiende
op 12 februari, te laat om het op
de dagorde van vorige gemeen-
teraad te plaatsen.
Volgens een overeenkomst bij
Inzet had Van Mol bij de jaar-
wisseling ontslag moeten ne-
men, maar dat deed hij uit onge-
noegen met de interne keuken
van de politieke beweging niet,
zodat hij nog drie maanden lan-
ger OCMW-raadslid bleef.
Joke Longin is 34 jaar. Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van
oktober 2006 behaalde ze 180
voorkeurstemmen, tegen 177
voor het zetelend raadslid Van
Mol, die desondanks voor een
periode van drie jaar de voor-
keur kreeg. (EGO)

ZEMST
Infoavond pensioen
Op 13 april is er in de polyvalente
zaal van de bibliotheek om 19
uur een infosessie rond het pen-
sioen. Een spreker van de Fede-
ratie van Bruggepensioneerden
en Gepensioneerden geeft er
antwoord op al uw vragen.
Schrijf snel in via 015-61.88.91 of
via mail (welzijn@zemst.be).
(KMS)

OPWIJK
Word dj in 
drie workshops
Jeugd- en muziekcentrum Nij-
drop organiseert workshops
voor dj’s. Een eerste les op 28
april is bestemd voor nieuwelin-
gen. De volgende twee work-
shops zijn uitsluitend bedoeld
voor gevorderden. Op 5 mei
worden de zogenaamde ’advan-
ced’ muziektechnieken zoals
scratchen, jugglen, beatmixen
en effects in theorie en praktijk
uit de doeken gedaan. In laatste
atelier op 12 mei komen de ad-
vance mixtechnieken nogmaals
aan bod, in de praktijk met focus
en gebruik van Serato.
De ateliers kosten 20 euro per
avond of 50 euro voor de drie
avonden samen. Lesgever is Fre-
derik De Jongh. De lessen vin-
den plaats in het jeugdhuis,
Kloosterstraat 9 in Opwijk (052-
35.61.65).
Zie: www.nijdrop.be. (EGO)

KAPELLE-OP-DEN-BOS

25.000
euro schrijft de gemeente in de
begroting in voor mantelzorg. Het
schepencollege besliste de
voorbereidingen daarvoor te treffen. 

(JHW)

Uw regio in 3 minuten
MACHELEN
Paaskermis
De Paaskermis strijkt weer neer
in Diegem. Van 3 tot en met 11
april worden de kramen opge-
steld op het De Cockplein. Op
paasmaandag 5 april is er van 8
tot 14 uur de jaarmarkt en rom-
melmarkt, met om 11.30 uur de
paasworp. Zaterdag 10 april
wordt de laatste kermisavond
gevierd met vuurwerk. (WTK)

ZEMST BEZOEK AAN PARLEMENT Een aantal Zemstenaren kreeg de kans
het federale parlement te bezoeken. Opzet was de burger dichter bij de politiek te
brengen. Organisatoren waren Open-VLD-parlementslid Luk Van Biesen en Willi-
am Lauwers, voorzitter Open VLD Zemst. (KMS) ©Koen Merens

OPWIJK VIER DIAMANTEN PAREN Tijdens het feest van de huwelijksjubi-
larissen , elk jaar op touw gezet door de Gezinsraad, vierden vier koppels hun dia-
manten jubileum. Het zijn Marcel Verbesselt-Julia De Brandt, Jean De Boeck-Yvonne
Van den Berghe,Benedictus Rosemont-Suzanne De Munter en Ward De Plecker-
Jeanne Hermus. (EGO) ©ego

WEMMEL
Filiaal verhuist
Het BNP-Paribas Fortis-kan-
toor aan de Steenweg op Merch-
tem sluit vanaf maandagmiddag
3 mei de deuren. Het kantoor
verhuist naar de Markt 92. Dat
opent op vrijdag 7 mei. Het kan-
toor aan de Markt zal ook de
krachten bundelen met het team
van het kantoor aan de Limburg
Stirumlaan. (JHW)

ZEMST
Wandeling
Zondag 18 april organiseert
KWB Zemst-Centrum zijn jaar-
lijkse ’Wandeling door Zemst’.
Die maakt deel uit van het wan-
delcriterium van KWB Vlaams
Brabant en Brussel.
Afstanden: 6,5 en 15 km.
Vertrek: tussen 9 en 15 uur, Pa-
rochiezaal, Kloosterstraat 4.
(KMS)

ZAVENTEM
Devlemincklaan
De riolerings- en wegvernieu-
wingswerken aan de J.B. Devle-
mincklaan zijn gestart.
Er wordt een gescheiden riole-
ringsnet aangelegd.
Tegelijker tijd worden nieuwe
fiets- en voetpaden, een parkeer-
strook en verhoogde kruispun-
ten aangelegd. (WTK)
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