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‘Mijn job is doorheen de jaren
arbeidsintensiever geworden’
‘Vroeger verkocht ik wat ik had. Nu krijg ik al
enkele jaren opdrachten. Mijn job is arbeidsin
tensiever geworden’, zegt Luc Witzoreck, al
bijna een kwart eeuw bloemist in Opwijkcen
trum. In de aanloop naar Allerheiligen klopt hij
lange dagen.
ERIK GYSELINCK
OPWIJK ‘Het moet nu alle
maal van een bepaalde lengte of
hoogte zijn’, zo doet Luc Witzo
reck (48) zijn verhaal.

Jongere generatie
‘Chrysanten blijven de klassie
ker, bij voorkeur dikke, witte,
lichtgele, roze en purpere. Hier
en daar is er ook wel een orchi
dee bij. De jongere generatie gaat
voor moderne stukken. Het vergt
meer werk, vroeger was het
meer seriewerk. Nu zijn alle be

stellingen verschillend, maar dat
neem ik er met de glimlach bij.’
‘Oudere mensen bestellen van
maanden vooraf. Maar een grote
groep komt op het laatste mo
ment langs. Daar ben ik op voor
zien. Ik heb redelijk wat in voor
raad. De week voor Allerheiligen
is het hier hectisch.’
‘De verkoop hangt ook af van
het weer. Hadden we die storm
van maandag nu donderdag ge
had, dan was het voor ons een
kleine ramp qua omzet. Ander
zijds gaan de meesten sowieso

,,

toch naar het kerkhof.’
LUC WITZORECK
Bloemenverkoper

Week voor Allerheiligen hectisch
voor Luc Witzoreck

Hadden we die storm
van maandag nu
gehad, dan was
het een kleine ramp
voor ons
‘Een nieuw gegeven zijn de toe
nemende crematies’, vervolgt hij.
‘De begrafenisondernemers kla
gen nu al steen en been. Niet in
elk dorp zijn er crematoria. Fa
milies van een overledene gaan
dus elders naar een begrafenis
ondernemer. Dat geldt in minde
re mate voor ons. We krijgen dan
opdrachten voor kleinere, maar
fijnere, mooiere stukken.’
De dag van Luc Wiltzoreck be

Opleiding dakdekkers
draait op volle toeren
Ruim driekwart van
de dakdekkers die een
opleiding in het Roof
Trainingcenter volgde,
is ook effectief aan de
slag als dakdekker. In
zo’n zeven jaar gingen
150 dakdekkers bij in
onze streek bij firma's
aan de slag.

Roof Training Center leidt tientallen dakdekkers op

‘De mensen gaan voor kwaliteit’, zegt bloe
menverkoper Luc Witzoreck. Foto: eg
‘De verkoop rond deze periode
is hectisch, maar vergelijkbaar
met moederdag, Pasen, Kerstmis
en Nieuwjaar’, aldus Witzoreck.
‘De communies zijn meer ge
spreid. Opvallend is wel dat nu
de herfstvakantie voor de feest
dag van Allerheiligen valt, er veel
mensen met vakantie zijn. Zij
gaan dan vooraf naar de begraaf
plaats. Het aantal plastieken en
zijden bloemen vermindert elk
jaar. Jongeren aanschouwen die
als minderwaardig.’
‘De jongste tijd verdwijnen er
veel graven. Opwijk zal er niet
aan ontsnappen’, besluit Luc
Witzoreck, die de bloemenhan
del in 1991 van Jos Van den
Broeck overnam. ‘Die had een
goede naam. Je moet het min
stens even goed doen en daar
ben ik, denk ik, in geslaagd.’

Tarieven brandpreventie
worden aangepast
LONDERZEEL Vanaf 1 no
vember 2013 gelden aange
paste tarieven voor brand
preventieopdrachten, die
worden uitgevoerd door de
brandweer van Londerzeel.
‘De nieuwe tarieven leunen
dichter aan bij de reële kost
prijs,’ verduidelijkt schepen
van Financiën Bart Van Doren
(NVA). ‘Deze tarieven worden
ook gehanteerd in de brand
weerzone VlaamsBrabant
West, waarvan brandweer
Londerzeel deel uitmaakt.’
Voor elke nieuwbouw of ver
bouwing, die meer is dan een
eengezinswoning, is de brand
weer wettelijk verplicht om
advies te verstrekken op het
vlak van brandpreventie. Om
dat officieren met de nodige
opleiding deze controles moe

ten uitvoeren, besliste de ge
meente om het uurloon op te
trekken van 50 naar 60 euro,
om kostendekkend te kunnen
werken. Voor brandpreventie
opdrachten bij horeca en mid
denstand wordt de retributie
licht teruggeschroefd. Ook
voor alle dossiers die onder de
noemer ‘toerisme en recreatie’
vallen  al dan niet met nacht
verblijven  wordt de kostprijs
voor het brandpreventiever
slag verlaagd’, geeft schepen
Van Doren nog aan. Alle advie
zen die door de brandweer ver
strekt moeten worden voor tij
delijke inrichtingen zoals een
buurtfeest of evenement zijn
voortaan kosteloos voor de or
ganisator. ‘We hopen op deze
manier het verenigingsleven te
stimuleren’, zegt burgemeester
Jozef De Borger (CD&V). (jhw)

KAPELLEOPDENBOS
Met de organisatie van de oplei
ding ‘Dakdekker voor werkzoe
kenden’ in samenwerking met
VDAB en Eternit, levert de vzw
Roof Trainingcenter een actieve
bijdrage tot de vraag naar dak
dekkers. ‘Vzw Roof Training
center is het opleidingscentrum
dat in 1996 werd opgericht door
de firma Eternit en de Confede
ratie Bouw Dak’, legt algemeen
coördinator Geert Van Kelecom
uit. ‘Naast de opleidingen voor
werkzoekenden worden diverse
opleidingen georganiseerd voor
zowel werknemers als werkge
vers. Het initiatief is de laatste
jaren uitgegroeid tot een heus
trainingcenter.’

Opleiding
‘De kans op vast werk na deze
opleiding is reëel. Getuige hier
van zijn heel wat oudcursisten
die nu als dakdekker aan de slag
zijn. De laatste zeven jaar zijn er
zo'n 200 dakdekkers hier opge
leid, daarvan zijn er driekwart
aan het werk. Ondanks de hui
dige economische crisis blijven
nog altijd heel wat dakdekkers
op zoek naar gemotiveerd en bij

Brusselse
Top 100 in metro
In de metro zal komende
zaterdag 2november de
Brusselse Top 100 van
stadsradio FM Brussel door
de luidsprekers klinken. De
eigenlijke top 100 wordt
vrijdag 1november reeds
uitgezonden. Daarbij plaatst
FM Brussel enkel Brusselse
muziek in de schijnwerpers.
Luisteraars konden de
voorbije weken massaal
stemmen op hun favoriete
nummers die een band heb
ben met Brussel. Vorig jaar
nog eindigde Ne Me Quitte
Pas van zanger Jacques Brel
op de eerste plaats. (rdb)

Nieuwbouw Ten
Bos kost meer

Dakdekkers blijven ook in economisch moeilijke
tijden veel gevraagde arbeidskrachten. Het Roof
Trainingcenter in KapelleopdenBos draait dan ook
op volle toeren. Foto: jhp
voorkeur ervaren personeel. Be
drijven die ook bereid zijn om
kansen te bieden aan nieuw en
vaak jong talent, investeren mee
in de toekomst van de sector.’
‘Eternit financiert samen met
de VDAB en het Fonds voor
Vakopleiding in de Bouwsector
deze opleidingen. De opleiding
is gratis en er is geen enkele
voorkennis vereist voor deelna
me. De werkzoekenden krijgen
een grondige basisopleiding
waarna ze, gewapend met de op
gedane kennis, aan de slag kun
nen bij een dakdekker. Tijdens
de opleiding wordt een reële
werksituatie zo goed mogelijk
benaderd om de werkzoekenden
op te leiden tot bekwame vak
mensen en hedendaagse dak
dekkers.’

‘Voor de opleiding doet de vzw
Roof Trainingcenter een beroep
op vakmensen uit de sector en
werd onlangs een ervaren dak
dekker aangeworven voor een
nog betere begeleiding. De cur
sisten krijgen alle kansen om
zich optimaal voor te bereiden
op een job als dakdekker en
krijgen naast de technische ook
een individuele begeleiding
waaronder sollicitatietraining.
Tijdens deze vier maanden du
rende opleiding, is het uiteraard
niet mogelijk om volleerde dak
dekkers op te leiden. Het
spreekt voor zich dat onze cur
sisten geen doorwinterde dak
dekkers zijn en nog heel wat be
geleiding nodig hebben.’
‘Het echte vak leer je pas op
het dak. Bedrijven die bereid

zijn om nieuwkomers aan te
werven, kunnen rekenen op fi
nanciële stimulansen. De oplei
ding die net startte en duurt tot
eind februari 2014. Deze timing
is bewust gekozen om de cursis
ten te laten uitstromen na de
winterperiode die op dat mo
ment hopelijk grotendeels ach
ter de rug is’, aldus Geert Van
Kelecom.
In februari 2014 zullen een
vijftiental dakdekkers de oplei
ding hebben gevolgd. De oplei
ding wordt twee keer per jaar
georganiseerd in Kapelleop
denBos.
INFO Geïnteresseerde dakdekkers die
voor cursisten een stageplaats hebben,
kunnen contact opnemen via tel.: 015
71.75.21

Regiobestuur spitst zich toe op verkiezingen
VILVOORDE Het regiobe
stuur van Open VLD Vil
voordeomvat kwam zopas
voor het eerst samen en
verkoos haar dagelijks be
stuur.
Virginie De Klippel (fractielei
der in Meise) werd verkozen tot
voorzitter, Wim Desloovere (Za
ventem) is ondervoorzitter, Ray
mond Cnops (Zemst) penning
meester, Dominique Corbeel
(Kampenhout) PRverantwoor
delijke, Geert Bruynseels (Vil
voorde) politiek secretaris en
Eva De Bleeker wordt secretaris.
Het dagelijks bestuur kan ook
rekenen op vier parlementairen:
Gwenny De Vroe uit Kampen
hout en Jo De Ro uit Vilvoorde
en twee federale parlementsle
den: Luk Van Biesen uit Kraai

BRUSSEL

MERCHTEM

JORIS HERPOL

gon afgelopen week elke morgen
om half vijf en duurde tot een
stuk in de nacht om de bestellin
gen af te werken. ‘Elke morgen
voor dag voor dauw naar de vei
ling in Brussel voor nieuwe, ver
se voorraad.’
Van de gelegenheidsverkopers
aan de begraafplaats heeft hij
weinig last. ‘Tientallen jaren ge
leden stonden er cowboys aan de
ingang van de begraafplaats,
maar het gemeentebestuur jaag
de ze weg. Hun aantal slinkt van
jaar tot jaar. En wij staan er ook.
De mensen kennen ons. Ze gaan
voor kwaliteit. Ook inzake leve
ring. Niet zelden vergezellen we
de mensen die niet goed te been
zijn met hun bloemstukken tot
aan het graf van hun betreurde
afgestorvene. We bestellen soms
ook aan huis.’

WWW.BRUSSELSLIGHTFESTIVAL.BE
LOCATION : CANAL SAINCTELETTE

HET NIEUWS UIT UW STREEK 27

De ploeg van Open VLD bereidt de verkiezingen voor. Foto: ddl

nem en Lieve Wierinck uit Za
ventem.
‘We willen de succesvolle lijn
doortrekken’, zegt De Klippel.
‘Binnen zeven maanden zijn er
opnieuw verkiezingen. We zul

len ons toeleggen op het opstel
len van drie sterke lijsten (Euro
pees, Federaal en Vlaams) met
een visie en oog voor regionale
thema's zoals de financiële
draagkracht van onze gemeen

ten, jobs in de luchthavenregio,
de kosten van de huisvuilopha
ling, de werking van de inter
communales, de druk van Brus
sel op koop en huurprijzen van
huizen en appartementen.’ (ddl)

Doordat de nieuwbouw
van de Gemeentelijke Ba
sisschool Ten Bos in Peize
gem zowat een jaar vertra
ging opliep door allerlei te
kortkomingen, is ook de
factuur van de architect op
gelopen. De gemeenteraad
keurde daarvoor een bud
getwijziging goed.
Schepen van Financiën
David De Valck (Open
VLD): ‘De initiële vraag van
architect Pascal Van Door
en lag op 270.000 euro voor
de opvolging na de voorzie
ne einddatum van de wer
ken. De gemeente had geen
zin in een juridische proce
dure en koos voor een da
ding. We bereikten een
compromis van 90.000 eu
ro, zowat de kosten die de
architect zelf moest doen
om zijn medewerkers te be
talen voor de extra opvol
ging van de werken gedu
rende één jaar.’
‘Daarnaast keurde de ge
meenteraad ook het budget
goed van 238.000 euro voor
de aankoop van de polyva
lente zaal aan Velocity in
Brussegem.’ (jhw)
OPWIJK/BERTEM

Clem de Ridder
overleden
De in Opwijk geboren
Vlaams activist en ere
voorzitter van het Davids
fonds Clem De Ridder is
woensdag overleden in Ber
tem. Hij is 93 jaar gewor
den. De Ridder stond in
1966 mee aan de wieg van
het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen
waarmee hij betoogde voor
Leuven Vlaams.
In 1978 kreeg De Ridder de
André Demedtsprijs voor
zijn werk voor de Vlaamse
Beweging. Daarnaast ont
ving hij ook nog de Visser
Neerlandiaprijs, de Klauw
aertprijs, de Marnixring
Erepenning en een Ereme
daille van het Vlaams Parle
ment.
Clem De Ridder schreef ook
toneelwerken, radio en
televisiescripts. (hsb)

