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Bushaltes afgeschaft  
Suppression d’arrêts de bus

FOTO JH 
WEMMEL – Op de Limburg Stirumlaan is de bushalte aan 
de overzijde van het postkantoor afgebroken. Ook de bushal-
te aan het Restaurant Aquarius zal verdwijnen. “Dat kadert in 
een herschikking van de bushaltes”, zegt schepen van Grondge-
biedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “Bushaltes mogen in 
de toekomst op maximaal 500 meter van mekaar staan. Twee 
bushaltes worden dus vervangen door één bushalte. De nieuwe 
bushalte op de Limburg Stirumlaan zou meer in de omgeving 
van het Brabants Dal komen te liggen. Eerder werden ook twee 
bushaltes op de Kaasmarkt vervangen door één bushalte aan 
De Zandloper. Omdat het contract met een publiciteitsfirma 
voor de bouw van bushokjes dit jaar afloopt, worden alle nieu-
we bushokjes in Wemmel ook door De Lijn zelf gebouwd.” (jh)

F  WEMMEL -L’arrêt de bus situé en face du bureau de poste, avenue de Limbourg Stirum a été démonté. L’arrêt situé 
au niveau du restaurant Aquarius sera, lui aussi, supprimé. “Cela fait partie d’un réaménagement des arrêts de bus”, explique 
l’échevin des Affaires territoriales Raf De Visscher (LB Wemmel). “À l’avenir, les arrêts de bus ne devront pas être distants de 
plus de 500 mètres. Ainsi, deux arrêts de bus seront remplacés par un seul. Le nouvel arrêt de bus de l’avenue de Limbourg 
Stirum sera ainsi plus proche de Val Brabançon. Auparavant, deux arrêts de bus sur Kaasmarkt ont également été remplacés 
par un seul arrêt sur à hauteur de Zandloper. Étant donné que le contrat qui lie la commune avec une entreprise de publicité 
pour l’implémentation des abribus expire cette année, tous les nouveaux abribus de Wemmel seront installés par De Lijn 
elle-même.” (jh)
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FOTO JH

Huisartsenkring Wemmel overlegt met Merchtem 
over wachtdiensten

FOTO JH WEMMEL  - Huisartsenkring Wemmel voert op dit moment ge-
spreken met de huisartsenwachtpost Noord-West Brabant in Merch-
tem over een samenwerking voor de wachtdiensten.

“Momenteel telt Wemmel nog negen huisartsen en twee huisart-
sen in opleiding”, zegt voorzitter Dr. Martine Huybrechts (64) van de 
Huisartsenkring Wemmel. “We hebben een aanvraag tot toetreding 
voor de wachtpost Merchtem gedaan, maar dan moet voor ons eerst 
het huishoudelijk reglement worden herschreven. Zo hebben huisart-
sen vanaf 60 jaar in de wachtpost Noord-West Brabant het voordeel 
dat ze maar de helft van de wachten moeten doen. Het gaat om een 
uitdovende maatregel, maar die zou niet gelden voor de Wemmel-
se huisartsen die de wachtpost komen versterken. Dat vind ik toch 
wel discriminerend. Ik vind dat elke huisarts aan dezelfde correcte 
voorwaarden moet worden ingezet voor de wachtdienst.We hopen 
tegen 2023 met de huisartsenpost Merchtem samen te werken, maar 
er moet eerst nieuw overleg komen over de voorwaarden in het 
huishoudelijk reglement. Tot zolang blijft de huisartsenwachtdienst in 
Wemmel bestaan.” 
Dokter Huybrechts zegt dat voor dit jaar de huisartsenwachtdienst 
in Wemmel sowieso blijft bestaan. “We hebben een heel collegiale 
werking”, vertelt Huybrechts. “

We verzekeren 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven een 
wachtdienst in Wemmel. Je mag niet vergeten dat de huis-
artsen in Wemmel ouder worden en dat de toetreding tot 
de wachtpost Merchtem hun werking zal versterken. Ik denk 
niet dat er zoveel inwoners van Wemmel naar Merchtem 
zullen gaan tijdens de wachtdienst. We zien nu al dat veel pa-
tiënten als ze een dokter van wacht nodig hebben, sowieso 
kiezen voor de spoeddienst van het UZ Brussel.” (jh)
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Vaccinatiecentrum blijft voorlopig open, wel onderzoek naar 
toekomstige mogelijkheden 
Le centre de vaccination reste ouvert pour l’instant, mais la 
commune étudie les options futures.

FOTO JH 
WEMMEL – Het vaccinatiecentrum in de Zijp 
blijft voorlopig open, al onderzoekt de gemeen-
te  de mogelijkheid om twee van de vijf vacci-
natielijnen onder te brengen in het pand van de 
gemeente aan de Kaasmarkt waar het warenhuis 
Lidl tijdelijk is gevestigd. “Dat zal nodig zijn mocht 
er in het najaar een heropflakkering zijn en een 
tweede booster nodig zijn”, weet burgemeester 
Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Het gaat 
om een denkpiste, mogelijk volgt er een sa-
menwerking in een groter verband met andere 
vaccinatiecentra. We onderzoeken wat moge-
lijk is.” De burgemeester laat ook weten dat de 
gemeente wil investeren in een update van het 
complex Zijp, met onder andere kleedkamers en 
douches in de kelderverdieping en de installatie 
van een keuken. Daarvoor is 750.000 euro inge-
schreven in het budget. “We denken eraan om 
het complex -nadat het vaccinatiecentrum er op 
langere termijn sluit- aan verenigingen en voet-
balploegen ter beschikking te stellen.” (jh)

F  WEMMEL - Le centre de vaccination situé au Zijp reste momentanément ouvert mais la commune étudie la possibilité d’hé-
berger deux des cinq lignes de vaccination dans un bâtiment communal situé Kaasmarkt où se trouve temporairement le grand 
magasin Lidl. “Cela sera nécessaire s’il y a une résurgence à l’automne et qu’un second booster doit être administré”, déclare le 
bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “ Ce n’est qu’une piste, probablement suivie d’une coopération dans un contexte 
plus large avec d’autres centres de vaccination. Nous examinons ce qui est possible.” Le bourgmestre a également annoncé que la 
commune souhaite investir dans une rénovation légère du complexe du Zijp, comprenant des vestiaires et des douches au sous-sol 
et l’installation d’une cuisine. À cette fin, 750 000 euros ont été inscrits au budget. “Nous envisageons de mettre le complexe - après 
la fermeture du centre de vaccination à plus long terme - à la disposition des associations et des équipes de football.” (jh)

KORT / EN BREF 
OEKRAINE - In Wemmel zijn al acht 
gezinnen ingegaan op de oproep van 
de gemeente om Oekraïense vluchte-
lingen thuis op te vangen. De gemeente 
zal ook twee flats in de Residentie ter 
beschikking geven aan vluchtelingen. (jh)

F  UKRAINE - A Wemmel, huit fa-
milles ont déjà répondu à l’appel de la 
commune pour accueillir des réfugiés 
ukrainiens chez eux. La commune met-
tra également deux appartements de la 
Résidence à la disposition des réfugiés. 
(jh)
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(Her)ontdek de Beauty Clinic voor
zichtbare huidverbetering bij Thermae Grimbergen
REGIO - Wie kent Thermae Grimbergen niet? Het groene pa-
radijs waar je even helemaal tot rust kan komen in de verschil-
lende sauna’s of kan genieten van een ontspannende massage… 
Maar wat veel mensen niet weten, is dat er ook een professionele 
Beauty Clinic is waar je terecht kan met de meest courante huid-
problemen zoals bijvoorbeeld acné, rimpeltjes of roodheid. De 
verschillende gelaatsverzorgingen worden uitgevoerd met inno-
vatieve apparatuur en zorgen voor een zichtbare huidverbetering. 
Wij mochten alvast eens gaan testen!

Mijn huid verdiende wel eens een stevige reiniging na de winter 
en ook de eerste rimpeltjes zijn jammer genoeg ondertussen ver-
schenen dus ik trok met hoge verwachtingen naar daar. Lily, meer 
dan 20 twintig jaar werkzaam in Thermae Grimbergen, ontving 
me met open armen. Ze deed een huidanalyse en raadde me 
een microcryotherapie aan. Ze vertelde me duidelijk wat ik kon 
verwachten en gaf graag antwoord op al mijn vragen. Deze be-
handeling is een combinatie van microdermabrasie en cryothera-
pie. Het eerste deel is een peeling met microkristallen. Het deed 
absoluut geen pijn en daarna zag mijn huid er echt stralend uit. 
Volgens Lily verwijdert het de dode huidcellen en onzuiverheden. 
De microkristallen zuigen als het ware alles op. Nadien was het 
de beurt aan het cryotoestel, een klein toestel met een metalen, 
koude kop. Er wordt de hele tijd koude zuurstof op je huid ge-
blazen. Lily legde uit dat dat zorgt voor het Peltier-effect. Door 
de koude ontstaat een pompeffect waardoor je bloedvaten ver-
wijden en vernauwen en je bloed sneller stroomt. Je huid maakt 
meer elastine en collageen aan, waardoor ze terug steviger wordt. 
Na de behandeling ben ik niet alleen helemaal ontspannen, met 
dank aan de zalige gelaatsmassage en Lily’s warme handen, maar 
merk ik ook écht verschil aan mijn huid!

Na de behandeling zette ik me met Lily in de mooie pergola van 
Thermae Grimbergen. Onder het genot van het dessert van de 
week vertelde Lily me alles over de rest van de Beauty Clinic. Zo 
is er mesotherapie, een behandeling die de huid verstevigt door 
gebruik van radiofrequentie. Op die manier worden de produc-
ten tot in de celkern gebracht zonder naalden te gebruiken. Er is 
ook de combinatie micromesotherapie, net zoals je ook de hier-
boven beschreven cryotherapie als aparte verzorging kan boeken. 
Tot slot is er ook nog Oxygen therapie waarbij zuurstof wordt 
gebruikt om je fijne lijntjes en rimpeltjes op te vullen. Je ziet het 
effect meteen, ideaal vlak voor een lente- of communiefeest!

“Na de behandeling ben ik niet alleen 
ontspannen, maar merk ik écht verschil 
aan mijn huid!”
Tijdens de behandeling worden de producten van Sirène gebruikt, 
een lijn verzorgingsproducten die uitsluitend in de wellnesscentra 
van Thermae.com kan gekocht worden én die exclusief voor hen 
in een Belgisch labo worden geproduceerd. Ik probeerde de reini-
gingsmelk, de scrub en de dagcrème. De producten roken lekker 
en voelden zeer aangenaam. De scrub wist me bijzonder te ver-
rassen, het is een gommage op basis van lavendel en citroen en 
iets helemaal anders dan de korrel die ik normaal gezien gebruik. 
Dit product heeft een beetje de structuur van een leemmasker, 
je smeert het op je gezicht en laat het opdrogen. Tijdens het 
opdrogen neemt het alle onzuiverheden op en als alles droog is, 
kan je het met je vingers er weer af wrijven en is je huid weer 
helemaal opgefrist.

Promotie
Momenteel loopt er een mooie promotie, je boekt de behande-
lingen van de Beauty Clinic nu met 15 euro korting! Ook leuk: je 
kan een gratis infosessie reserveren en dan krijg je advies en een 
behandelplan op maat.

Thermae Grimbergen,
Wolvertemsesteenweg 74, 1850 Grimbergen, 
02 270 81 96, www.thermae.com.

De behandelingen van de Beauty Clinic kunnen 
elke dag gereserveerd worden (ook op 
zondag!) tussen 10u30 en 19u.FOTO’S INGEZ. 

Boek een gratis infosessie en
laat al je vragen beantwoorden
door een van de
schoonheidsspecialistes.

Cryotherapie werkt met
koude zuurstof waardoor
je huid weer stevig wordt!



9

Colorcasa viert vijftiende verjaardag

REGIO - Immokantoor Colorcasa opende zopas in het centrum van Meise haar 
vierde kantoor. Bram De Ridder (41) en Isabelle Van Den Brande (40) startten de 
zaak in 2007 op in Wolvertem. “Nu tellen we vier kantoren in Meise, Wolvertem, 
Londerzeel en Grimbergen en twaalf medewerkers”, zeggen Bram en Isabelle. 
“We zijn nog op zoek naar extra commercieel talent met ervaring in de sector. 
Inmiddels bestaan we vijftien jaar en dat vieren we met cadeaucheques. Zo gaan 
we aan vijftien klanten een waardebon van 350 euro verloten voor een etentje in 
een sterrenrestaurant.” (jh)

Lou De Clerck stelt 
tentoon 
MERCHTEM – ‘Van woord en pen naar 
doek en penseel’. Dat is het thema van de 
tentoonstelling van schilderijen van Lou De 
Clerck. Hij was onder andere voormalig 
hoofdredacteur van Gazet Van Antwerpen 
en daarna algemeen hoofdredacteur van De 
Standaard en Het Nieuwsblad. Na zijn pen-
sioen legde hij zich toe op olieverf op doek.  
De tentoonstelling loopt in het August De 
Boeckhuis, Reedijk 1 in Merchtem op 1 mei 
en op 7 en 8 mei 2022 van 12u tot 18u. Info: 
www.loudeclerckschilderijen.be (jh)
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“Vergeten stukje” sluikstort opgeruimd 
FOTO JH WEMMEL - Enkele vrijwilligers hebben een ‘ver-

geten’ perceeltje vlakbij de Ring aan de Dikke Beuk 
opgeruimd. “Het perceel behoort toe aan het 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), maar is al 
jaren een sluikstort. We ruimen het nu op”, zegt ge-
meenteraadslid Erwin Ollivier (LB Wemmel).

“We hebben via de gemeente aan AWV eerder 
gevraagd om het zwerfvuil er op te ruimen, maar 
het perceeltje van vijf meter op tien meter ligt wat 
verdoken en wordt niet meegenomen in opruimac-
ties van AWV”, legt Ollivier uit. “Het is eigenlijk net 
op de gemeente- én gewestgrens gelegen achter de 
brug aan de Ring op de rechterkant komende van 
Wemmel. Je moet het al goed weten zijn. We be-
slisten daarom met enkele vrijwilligers om het per-
ceel in het kader van de actie Mooimakers zelf op 
te ruimen. We hadden met een handvol vrijwilligers 
in twee uur tijd liefst veertien zakken zwerfvuil bij 
mekaar. Er zijn ook grote stukken bij die we niet in 
zakken kregen, zoals een oude TV-beeldbuis en een 
schotelantenne. Aan het soort vuil dat we opruim-
den, merken we dat het hier al jaren een sluikstort 
is. Daarom namen we nu eens zelf actie.”

Erwin Ollivier zal alvast vanuit de gemeenteraad blijvend aandacht vragen voor 
de problematiek van sluikstorten. “Ik weet niet echt over welk perceeltje het 
precies gaat”, zegt woordvoerster Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV). “We gaan met onze diensten bekijken waar het is gelegen 
en of hier vanuit de Vlaamse overheid actie moet worden ondernomen.” De 
woordvoerster onderstreept wel dat AWV samen met de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) veel inspanningen doet om afval langs ge-
west- en autowegen op te ruimen. (jh)

Vrijwilligers komen zakken te kort om ‘vergeten’ perceeltje vrij te maken van zwerf-
vuil: “Dit is al jaren een sluikstort”
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Nieuwe Markt wordt officieel geopend met groot feest 
La nouvelle place du marché (le Markt) sera inaugurée par une 
grande fête

FOTO JH 
WEMMEL – Nadat de buitenste ring van de Markt 
in Wemmel werd heraangelegd, is nu ook het bin-
nenplein heraangelegd met een fraaie waterpartij. 
Die wordt  tijdens de opening met een volksfeest 
op vrijdagavond 22 april in werking gezet. “De fon-
tein beneden werd uitgebouwd tot een aangename 
waterpartij”, verduidelijkt burgemeester Walter Van-
steenkiste (LB Wemmel). “Op het bovenste gedeelte 
kwam er een nieuwe fontein bij. Er zijn ook bomen 
geplant, zodat we schaduw creëren, en zitbankjes. Wat 
de zondagsmarkt betreft, moeten we de kramen wat 
herschikken door de bankjes en fonteinen, maar dat 
lukt wel. De kermis in mei en augustus zal kleiner zijn 
op de Markt zelf en wordt herschikt, dat wordt nog 
verder besproken. Het aantal parkeerplaatsen blijft 
behouden. De verlichting is vervangen door ener-
giezuinige ledverlichting. Er is ook een grote verlich-
tingspaal geplaatst, die ook in het logo te zien is dat 
de handelaars van de Markt gebruiken.” De werken 
startten in augustus vorig jaar na de jaarmarkt en 
kostten 604.000 euro. (jh) 

F  WEMMEL - Après le réaménagement de l’anneau extérieur du Markt de Wemmel, la partie intérieure a également été réa-
ménagée avec, entre autres, des jets d’eau. Ceux-ci seront inaugurés lors d’une fête populaire le vendredi soir 22 avril. “La fontaine 
située en-dessous a été agrandie et transformée en un agréable jeu d’eau”, explique le Bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB 
Wemmel). “Une nouvelle fontaine a été ajoutée en haut de la place. Des bancs ont été ajoutés et des arbres ont été plantés pour 
créer de l’ombre. Quant au marché du dimanche, nous devons réorganiser un peu les étals à cause des bancs et des fontaines, mais 
cela fonctionne. La kermesse de mai et d’août prendra moins d’espace sur la place même et sera réorganisée ; ceci doit encore 
être analysé en détail. Le nombre de places de stationnement sera maintenu. L’éclairage a été remplacé par un éclairage LED à haut 
rendement énergétique. Un grand poteau d’éclairage a également été placé; c’est celui que l’on retrouve dans le logo utilisé par les 
commerçants de la place.” Les travaux ont commencé en août de l’année dernière après le marché annuel et ont coûté 604 000 
euros. (jh)
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Warme ontvangst voor Oekraïense vluchtelingen 
in Merchtem 
Gastgezin: “Nooit gedacht een pandemie én daarna een oorlog te moeten meemaken” 

HAMME / MERCHTEM - De mensen uit de bus die met 
Oekraïense gezinnen vorige maand aan de parochiezaal in Ham-
me (Merchtem) toekwamen, werden warm onthaald. Het waren 
hartverscheurende taferelen. Tranen, knuffels en veel onzekerheid. 
Vreselijke gevolgen van een waanzinnige oorlog.

Zes dagen waren ze onderweg: Oekraïense vrouwen en kinderen, 
ouderen die uiteindelijk dankzij een actie van het Belgisch-Oekra-
iense koppel Wim Van de Genachte (43) en Kateryna Maksiutina 
(32) uit Bollebeek een bus namen richting ons land. Kateryna was 
zelf naar de grens in Oekraïne gereisd met een bus en kon de 
meest kwetsbare meenemen naar hier. Normaal gingen ze met 
twee bussen, maar niemand wil zomaar mee, een tweede bus 
wordt binnenkort opgestuurd. Intussen werd in Bollebeek en 
Hamme alles in gereedheid gebracht: een ongeziene solidariteits-
actie met kledij voor alle leeftijden van kinderen, verzorgingspro-
ducten, noem maar op.

In Hamme aan de parochiezaal kwamen dan 43 mensen toe. Toen 
de busdeur open ging, vlogen Wim en Kateryna mekaar in de ar-
men. Het zijn hallucinante beelden aan een zaaltje waar normaal 
kleinere eetfestijnen en feesten worden gegeven in een parochie 
van een paar honderd zielen. “Het was met een Flixbus dat we 
naar hier kwamen”, zegt Kateryna. “We werken nauw samen met 
de ambassade van Oekraïene en doen ook aan crowdfunding. 
Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. In België zijn inmiddels meer 
dan vierhonderd plaatsen waar vluchtelijngen worden opgeno-
men, nu is het zaak om hen te helpen aan papieren. Ze staan hier 
letterlijk met niks.”

Onwaarschijnlijk
En dat mag inderdaad zo worden geïnterpreteerd. “We hebben 
de parochiezaal als noodopvang ingericht om hen even te laten 

bekomen”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Wat nu ge-
beurt, is onwaarschijnlijk. We laten ze hier met onze noodplanning 
even tot rust komen en eten en dan nemen de gastgezinnen hen 
vanavond mee. Dat is op voorhand afgesproken, maar we begelei-
den zoveel mogelijk vanuit de gemeente.”

Eén van die gastgezinnen is Katelijne Van Overwalle (65) en Jos-
se De Baerdemaeker (75). “We wonen in Brussegem en hebben 
vier dochters die het huis hebben verlaten”, zegt Katelijne. “We 
hebben dus plaats voor een gezin en gaan dat ook doen. We gaan 
gewoon een moeder met vier kinderen vandaag te slapen geven 
bij ons thuis en eten geven en dan zien we hoe het voor de rest 
gaat . We hebben er geen flauw idee van, maar ze zijn zeer wel-
kom bij ons. Wij zijn mensen die vinden dat het verschrikkelijk is 
wat er gebeurt.”

Druppel
“We hebben Christelijke waarden, en nu moeten we er zijn voor 
de naasten om hun leed te verlichten. Dat doen we graag. We 
hebben zelfs een Whatsappgroep met de buren om te helpen, 
onze kinderen zijn het huis uit en dan kunnen wel voetballen als 
speelgoed toch welkom zijn.” 
“Ik had nooit gedacht dat ik een pandemie zou meemaken, laat 
staan een oorlog zo dichtbij. Ik hoop dat als het hier bij ons zou 
gebeuren, dat er dan mensen zijn om ons te helpen. Wat we nu 
kunnen doen, is een kleinigheid, een druppel op een hete plaat. 
Het is zo onwaarschijnlijk.”

Dat het gezin misschien langer blijft, is geen probleem. “We zijn 
inderdaad aan iets begonnen”, vertelt Katelijne. “Maar we gaan 
stap voor stap verder en zien wel hoe het komt. We moesten dit 
doen vonden we.” Het gezin dat zij opvangen is een gezin met 
mama Svetlana en vier kinderen uit Kiev. (jh)

Katelijne Van Overwalle (65), tweede van rechts gaat een gezin uit Oekraïne helpen en opvangen: “Het is onze plicht hun leed te verzachten”, 
zegt ze. jhw

FOTO JH
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Nieuwe grasmaaier kan op moeilijke plaatsen maaien
La nouvelle tondeuse à gazon pourra passer dans les 
endroits difficiles d’accès
WEMMEL – Wemmel koopt een nieuwe grasmaai-
er/klepelmaaier aan voor 86.000 euro. “Die zal ingezet 
worden om de 113.000 m2 groenoppervlakte in de 
gemeente te onderhouden”, zegt schepen van Grond-
gebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “De gras-
maaier kan ook de boorden aan de vijver en moeilijk 
bereikbare plaatsen maaien. Die moesten door gemeen-
tearbeiders met een bosmaaier worden onderhouden, 
wat zeer arbeidsintensief is. Het principe van een kle-
pelmaaier is ook dat het gras versnipperd wordt en niet 
wordt weggeblazen, waardoor er geen opkuis achter is.” 
(jh)

F  WEMMEL -La commune a décidé d’acheter une nouvelle 
tondeuse à gazon pour 86 000 euros. “La machine sera utilisée 
pour entretenir les 113 000 m2 d’espaces verts de la commune”, 
explique l’échevin des affaires territoriales Raf De Visscher (LB 
Wemmel). “ La tondeuse à gazon peut également passer sur 
les bords de l’étang et à d’autres endroits difficiles à atteindre. 
Aujourd’hui, ceux-ci doivent être entretenus par les employés 
communaux avec une débroussailleuse, ce qui demande be-
aucoup de travail. Cette tondeuse est équipée d’un système qui 
déchiquète l’herbe; un nettoyage après la tonte ne sera donc 
plus nécessaire.” (jh) 
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Bekentenis van diefstal op Opwijkse prinsverkiezing
OPWIJK – Het carnavalscomité de gatspoëters heeft bekente-
nissen ontvangen  met betrekking tot de diefstal van 18 februari 
2020. “We maakten de beslissing om dit alsnog te delen, al doen 
we het op een ‘anonieme’ manier gezien de achtergrond van de 
gebeurtenissen”, zegt de vereniging in een persmededeling. “Een 
Opwijkenaar heeft contact met ons genomen omtrent de diefstal 
twee jaar terug. Toen werd er om en bij de 2.000 euro gestolen 
in de vorm van een enveloppe met briefjes van 20 euro. Na een 
oproep werd diezelfde enveloppe in de bus van een bestuurslid 
gepost vanuit het Gentse, met daarin een deel van het geld. (zie 
foto)”

“Als achtergrond kunnen we meegeven dat de betrokkene 
schijnbaar verliefd was geworden op een dame uit het Gentse, 
dewelke tewerkgesteld was in de prostitutiebuurt. Hij heeft een 
deel van het geld gebruikt om haar enkele exclusieve cadeautjes 
te kopen. Op het ogenblik dat bekend, werd dat alles gefilmd 
werd op de prinsverkiezing en de grote persaandacht duidelijk 
werd, is hij tot inkeer gekomen en heeft hij het overblijvende 
geld terugbezorgd. Het verhaal van de diefstal is zijn eigen leven 
beginnen leiden en we vinden het na de gedane bekentenissen 
noodzakelijk om hierover te communiceren.

 ‘De prinsendief ’ zoals de dader/daadster in carnavalsmiddens 
wordt genoemd heeft bekentenissen afgelegd en het is duidelijk 
dat het ontbrekende geld werd uitgegeven. Hij heeft zich wel 
geëngageerd om het geld terug te betalen, dus alle klachten zul-
len ingetrokken worden. Aan de vooravond van het met uitstel 
geplaagde Opwijks carnaval, is dit hopelijk een goed voorteken 
voor een prachtig carnaval. Editie 22 van Opwijk carnaval zal 
plaatsvinden op zondag 10 april 2022, datzelfde weekend met 
verschillende andere activiteiten zoals de kroegentocht en een 
bonte avond.” (jh)

FOTO INGEZ.



20

AVO Wemmel Volleyclub organiseerde 
eerste post-corona eetfestijn

WEMMEL - Na twee jaar kon AVO Wemmel Volley haar 41ste eetfestijn organiseren. 
“We hebben eerst wel de zaal eens grondig onder handen moeten nemen. Die was 
al 2 jaar niet gebruikt en dat was er aan te zien. Ik stond eerst een beetje wantrouwig 
tegenover een eetfestijn, want je weet nooit hoeveel mensen al samen in een zaal willen 
zitten”, zegt secretaris Dirk Vanbellingen van de club. “Tenslotte waren de coronamaat-
regelen nog maar pas opgeheven. En met de formule ‘Take away’ hadden we al helemaal 
geen ervaring. Maar de ploeg bleef bij haar standpunt om de zaal en de
take away te combineren. Voorzitter Gert Venken en zijn ploeg hebben dat prima ge-
daan. Het viel wel op dat er ook veel mensen in de zaal kwamen eten, jong en oud(er). 
Met het gevoel van ‘we zijn terug vrij en kunnen samen met vrienden en kennissen terug 
aan een tafel zitten en bijpraten’. Ook de take away-formule zou een blijver kunnen zijn. 
Ongeveer 30 mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Laat ons nu hopen dat we de 
coronaperiode achter ons kunnen laten en we terug met volle
teugen van het verenigingsleven kunnen genieten.” (jh)

INFO – Wie zich geroepen voelt om volleybal te spelen bij AVO Wemmel kan contact 
opnemen op het nummer 0474-634.219. Enige volleybalvaardigheid is wel gewenst, de 
club speelt ook in competitie. 

FOTO INGEZ.

Chiro geniet opnieuw 
van stoempfestijn 
WEMMEL - Chiro Wemmel heeft na twee lange 
coronajaren opnieuw het traditionele stoempfestijn 
georganiseerd. Zaal SKC zat helemaal vol. Het was 
dan ook duidelijk dat de bezoekers lang hebben uit-
gekeken naar het festijn. (jh)
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Leerlingen Mater Dei zamelden meer dan 
halve ton hulpgoederen in 

WEMMEL – De leerlingen van Mater Dei Wemmel hebben tijdens een inzamelactie 
meer dan een halve ton hulpgoederen ingezameld voor de Oekraïense vluchtelingen. 
Die werden in verschillende keren naar de Heizelpaleizen gevoerd waar alles wordt ver-
zameld en gesorteerd. De school had via de leerlingen ouders vrijblijvend opgeroepen 
om een pak pasta te schenken. Het resultaat was overweldigend. (jh)



22

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 

POETSHULP – 4 uur/week in Grimbergen, 
tel. 0478 282 041 na 19u

WERK – Ik zoek werk: kuisen, strijken, ko-
ken tel. 0487 71 78 76 

BABY+VANDERSTRAETEN MERCH-
TEM  - zoekt Flexijob klusjesman Student 
of flexijob voor woensdag, vrijdag, zaterdag 
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 

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

MERKSJALEN – te koop luxe merksjalen, 
perfecte staat, foto’s worden op aanvraag 
opgestuurd, prijs tussen 100 en 150 euro tel. 
0479 790 540 

GRAVELBIKE BUITENKANSEN - Voor 
fietsers die zowel op de weg als offroad wil-
len rijden. Staal, carbon, aluminium of titani-
um. Meer info op www.gravelbike.be

KLEDING TE KOOP GEZOCHT – 
Deadstock kleding, schoenen enz van de 
jaren 1920-1930, 40-50 mag ook gedragen 
kleding zijn als ze in goede staat zijn tel. 0472 
454 900 

VASTGOED TE KOOP 

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

VASTGOED TE HUUR 

OPWIJK APPARTEMENT – te huur, Vits-
gaard 35, Opwijk, 1ste verdiep, 2 slaapka-
mers, prijs: 625 euro / maand,  tel. 052 356 
879  

HUIS – te huur, 3 slaapkamers, badkamer, 
living, keuken, tuin, veranda, garage, terras, 
vrij sept, 900 euro / Maand, tel. 0473 636 
842 

MIDDELKERKE – 1ste verdiep vanaf 
01/05/2022, 2 slaapkamers – bemeubeld – 
geen vakantieverhuur
(klein gebouw-geen lift). Tel. 0477 79 67 03

VAKANTIEWONING TE 
HUUR 

TENERIFE – FANABE – appartement te 
huur, twee kamers, gelijkvloers, vrij mei – 
juni- september 2022, rustige omgeving gsm 
nr 0485 200 210 

NIEUWPOORT - Appartement 2slpks 
(4-6 pers)zicht op zee en duinen, Wifi – alle 
comfort NU KORTING op niet verhuurde 
periodes in 2022, -10%  zie www.nieuw-
poort-verhuur.be  tel 0477 66 34 18

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

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

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470 564 165 

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

Vrolijk 
Pasen!
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