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Dinsdagmarkt 
verhuist naar 
centrum rond 
de kerk

LONDERZEEL - De wekelijkse dinsdagmarkt verhuist van het Heldenplein naar de 
nieuwe locatie op de Markt en in de Brusselsestraat. Dit werd  beslist door de gemeen-
teraad van Londerzeel. De verhuis is mogelijk van zodra enkele noodzakelijke technische 
aanpassingen in de straten zijn gebeurd en de nodige afspraken met handelaars en markt-
kramers zijn gemaakt.

“Door het uitbreken van COVID-19 in 2020 en de coronamaatregelen die van toepas-
sing waren alsook de werken aan de kasseien in de dorpsstraten begin 2022, stond de 
markt noodgedwongen op het Heldenplein in Londerzeel in plaats van op de vroegere 
locatie in de Kerkstraat, Markt en een deel van de Brusselsestraat”, zegt burgemeester 
Conny Moons (LWD) “Na rondvraag bij de marktkramers, handelaars en horeca-uitba-
ters uit Londerzeel centrum werd nu beslist om de markt opnieuw te verhuizen. Door 
de nieuwe brandweerregels is een nieuwe opstelling van de kramen wel noodzakelijk. 
Dankzij de nieuwe platte kasseien in deze straten, kunnen de marktbezoekers op een 
veilige manier kuieren langs de kraampjes. Een ander voordeel is dat het Heldenplein 
opnieuw vrijkomt als parking voor de marktbezoekers.  Na één jaar wordt de nieuwe 
marktopstelling geëvalueerd.” (jh)

Fietsstraat in 
Brusselsestraat 
herkenbaar door 
overgang van 
kasseien naar asfalt
LONDERZEEL - De Brusselse-
straat wordt deels een fietsstraat. “De 
Dorpsstraat, Kerkstraat en Markt in 
het centrum van Londerzeel zijn dat 
al langer”, zegt schepen van Mobiliteit 
Dimitri Robbyns (LWD). “De signalisa-
tie wordt  aangepast en de fietsstraat 
loopt door tot waar de kasseien over-
gaan in asfalt in de Brusselsestraat. Die 
overgang is een herkenbaar startpunt. 
Zo sluit ook de Ursulinenstraat, onze 
wandelboulevard, aan op een fiets-
straat. Net zoals in de andere fietsstra-
ten mag het gemotoriseerd verkeer 
hier geen fietsers inhalen en is de snel-
heid beperkt tot 30 km/uur.” (jh)

FOTO JH
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Negen trajectcontroles en extra mobiele 
controles politiezone KLM
REGIO - De drie gemeenten van de politiezone Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) kondigen extra mobiele flits-
controles aan vanaf 1 december. Er komen vanaf april volgend jaar 
ook negen trajectcontroles. “Er wordt nog altijd te snel gereden 
op heel wat plaatsen in de zone”, klinkt het.

“Via sensibilisering én snelheidscontroles willen we het aantal 
verkeersongevallen doen dalen en de leefbaarheid in de dorps-
kernen verhogen”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) 
van Kapelle-op-den-Bos. “Op 1 december 2022 gaat het GAS 
5-reglement in voege in de drie gemeenten. We kunnen dan 
GAS-boetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen in 
zones 30 of 50 km per uur.” “Vanaf 1 december 2022 zal het aan-
tal snelheidscontroles met de mobiele flitscamera’s gevoelig ver-
hoogd worden in de drie gemeenten”, vult burgemeester Conny 
Moons (LWD) van Londerzeel zaan. “Wie te snel rijdt, krijgt een 
GAS-boete. De gemeentes maken extra middelen vrij zodat de 
politie twee extra administratieve medewerkers kan aanwerven 
om alles in goede banen te leiden. Voor de verwerking van de 
boetes, doen we een beroep op een onafhankelijk sanctionerend 
ambtenaar van Haviland.”

In 2023 komen er negen trajectcontroles: drie in elke gemeente. 
“Om de trajecten te kiezen, werden twee criteria gebruikt: 

verkeersveiligheid en objectieve gegevens. Alle gekozen trajecten 
bevinden zich in de bebouwde kom of een zone 50. Op elk van 
de gekozen locaties zijn er relatief veel zwakke weggebruikers en 
ook meer auto’s en vrachtverkeer”, vertelt burgemeester Gerda 
Van den Brande (N-VA) van Meise. De trajectcontroles worden 
stelselmatig ingevoerd vanaf 1 april tot en met 1 juni 2023. Voor 
Kapelle-op-den-Bos komen er trajectcontroles in de Hogerheis-
traat, Londerzeelseweg en de Molenstraat. In Londerzeel gaat het 
om de Heerbaan, Zwaluwstraat en Stuikberg. In Meise zijn er tra-
jectcontroles gepland op Merchtemsesteenweg vanaf de Dries-
straat tot de Smisstraat, in de Hoogstraat en in de Merchtemse-
steenweg vanaf de Smisstraat tot de Stationsstraat. (jh)

FOTO JH 
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De Bruurkes klaar voor 
1.000 km voor Kom Op 

WOLVERTEM / MEISE - Frederic Maes (49) en Marc Cor-
nelis (59), alias De Bruurkes uit Wolvertem, trappen zich de ko-
mende maanden warm voor de 1000 kilometer voor Kom Op 
Tegen Kanker. Beiden hebben reeds verschillende malen kanker 
van dichtbij zeer veel verdriet zien brengen. Daarom zetten ze 
zich nu in om geld in te zamelen voor wetenschappelijk kankeron-
derzoek. Er wordt toegewerkt naar een inzameling van maar liefst 
12 000 euro. Geld inzamelen doen ze door verschillende acties 
en eetfestijnen te organiseren. Op 10 december kan je in de pa-
rochiezaal van Rossem terecht voor hun pensenkermis, van 17 
tot 22 uur. (jh)

FOTO INGEZ.

TipTiens van de Chiro 
schenken 550 euro voor 
hulpactie Oekraïne in Meise 

MEISE - De TipTiens-afdeling van Chiro Meise verkocht zelfge-
maakte soep op de markt van Meise. De opbrengst is ten voor-
dele van de Oekraïne in Meise-actie van MeiseSchenkt. De soep 
was zeer snel uitverkocht en bracht maar liefst 550 euro op. Het 
geld zal aangewend worden om  essentiële basisbehoeften aan te 
kopen om de actie Oekraïne in Meise nog vlotter te laten verlo-
pen. MeiseSchenkt ondersteunt momenteel zo’n 150 mensen die 
gevlucht zijn uit Oekraïne. Na opvang in een Meises gezin, huren 
de meesten ondertussen zelf een woning in Meise of een buurge-
meente. De actie Oekraïne in Meise bestaat vooral uit materiële 
hulp. De Parochiezaal in Wolvertem is naast hulpcentrum ook 
een trefpunt waar Oekraïners elkaar ontmoeten. (jh)

FOTO INGEZ.
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Luc (60) vindt de fameuze Gezoneerde Rozetzwam in 
Neromhof: “246 soorten spotte ik, maar deze is zo uniek in 
heel Europa”
WOLVERTEM / NEROM - Natuurfotograaf Luc Larivière 
uit Wolvertem heeft een zeer bijzondere zwam gevonden in het 
natuurgebied Neromhof; de fameuze Gezoneerde Rozetzwam 
(Podoscyphaz Multizona). Blijkt dat deze in ons land amper zes 
keer gespot is en in Nederland helemaal niet, ook in Europa is de 
vondst zeer uniek. “Zeer uitzonderlijk”, beaamt het Instituut voor 
Natuur en Bosonderzoek (INBO).

Zwerfvuilcoach Luc Larvière uit Wolvertem (Meise)  heeft een 
bijzondere hobby. Naast het melden van sluikstorten en zich in-
zetten voor de trage wegen en natuurgebieden, is hij ook natuur-
fotograaf. In die hoedanigheid heeft hij een bijzondere passie voor 
het spotten van paddenstoelen en zwammen. “Ikzelf hou mij veel 
bezig met fotografie”, zegt Luc. “In de zomer zijn het vlinders en 
libellen die ik spot, in de winter kan je me elke dag in het bos vin-
den. Nu is het mijn derde winter dat ik paddenstoelen en zwam-
men spot in onze mooie provincie Vlaams-Brabant, ik heb nu 246 
soorten gefotografeerd en beschreven.”

Determineren
Maar Luc spotte één zeer specifieke soort die hij niet kon thuis-
brengen. “Na herhaaldelijk fotograferen, determineren, en meer-
dere natuurkundigen te raadplegen, stond ik nog altijd nergens”, 

zegt hij. “Die zwam groeide niet veel verder, dat was ook raar. Ik 
ben anderhalve maand bezig geweest met er een naam op te 
plakken. Ik nam contact op met Natuurstudie Arnicamenza, een 
werkgroep in Wolvertem om paddenstoelen mee te spotten 
in het domein Neromhof. Ik nam twee kenners mee om de 
ongekende zwam te determineren. Wat bleek: ik heb iets uniek 
gevonden: de gezoneerde rozetzwam (Podoscypha Multizona) 
aan de voet van een oude beuk.”

Ontdekking “Wat een ontdekking is dat”, gaat Larvière trots ver-
der. “In ons land zijn er zes waarnemingen van deze zwam ooit 
geweest, de laatste dateert van 2019, in Nederland is deze zelfs 
nog niet gespot. Nochtans is Nederland op dat vlak wel uit-
zonderlijk en worden vele soorten paddenstoelen beschreven. 
Op de wereldschaal wordt die zwam als kwetsbaar beschouwd. 
Deze ontdekking is voor mij de kers op de taart. Dat maakt een 
mens fier en dat smaakt naar meer natuurlijk.”

Paddenstoelenland 
Luc Larivière is al sinds 1976 aan het spotten in het Neromhof. 
“Ik ken elk putje elke boom, elke paddenstoel, elke wegeltje, hier 
in het natuurgebied”, zegt hij. “Paddenstoelenland Nederland, 
waar er enorm veel soorten op specifieke pagina’s op sociale 
media worden geplaatst, delft nu (even) het onderspit. Zij doen 
ongelofelijk veel ontdekkingen en uitzonderlijke beschrijvingen 
van paddenstoelen en zwammen. Maar deze die ik nu heb gefo-
tografeerd, is daar nog niet gespot. Dat maakt me wel enigszins 
trots, zonder aan hun verdienste afbreuk te doen.” (jh)

Luc Larivière spotte de unieke Gezoneerde Rozetzwam.

FOTO JH
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Colruyt test onbemand voertuig op openbare weg: 
“Langste traject ooit in België”
LONDERZEEL - Collect&Go, de online boodschappendienst 
van Colruyt Group, test momenteel een onbemand voertuig dat 
bediening op afstand combineert met een automatische piloot. 
Het wagentje legt komende maanden geregeld een traject van 
vier kilometer af tussen het distributiedepot in de industriezone 
en de Colruytwinkel in Londerzeel.

“Dit is meteen het langste traject dat ooit in België werd afgelegd 
door een onbemand voertuig”, zegt Kim Vancauwenberghe van 
Smart Technics van de Colruyt Group. “Het wagentje werd ont-
wikkeld door het Estse bedrijf Clevon. We willen in deze eerste 
fase vooral de technologie testen en bekijken hoe we samen met 
de lokale en federale overheid niet enkel een veilig, maar ook 
ecologisch transport kunnen voorzien op de openbare weg in 
een stadsomgeving. Er is wel altijd iemand in de controlekamer 
die het wagentje op afstand kan bedienen bij eventuele obstakels. 
De tests leveren niet enkel bruikbare inzichten op voor de online 
boodschappendienst Collect&Go. Ook andere formules van onze 
groep volgen de studie met veel interesse.”

Collect&Go is in juni 2022 als marktleider in België gestart met 
thuislevering in steden. “Daarom werd gekozen voor een test met 
een compacte, volledig elektrische wagen die voldoende opberg-
ruimte heeft en afgesloten kan worden met een cijfer- of QR-co-
de”, gaat Vancauwenberghe verder. “Online boodschappen doen, 
is een belangrijke pijler voor Colruyt Group. Het is onze ambitie 
om daarin best of class te zijn én te blijven. In een snel veran-
derende e-commerce context zoeken we dan ook voortdurend 
naar manieren om de laatste kilometer zo efficiënt en duurzaam 
mogelijk te organiseren.”

Testfase

Burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel en de lo-
kale politiediensten zijn nauw betrokken bij dit pilootproject. Zij 
staan in voor de veiligheid en begeleiding langs het traject. “Ik ben 
enorm fier dat onze gemeente kan bijdragen aan dit technolo-
gisch hoogstandje”, zegt Moons. “De politie bestudeerde een tra-
ject waar het voertuig veilig kan rijden tussen de Londerzeelse Be-
drijvenzone en het Colruytwarenhuis. Het wagentje zal tijdens de 
testfase maximaal 25 kilometer per uur rijden, dus neen: we gaan 
er niet mee over het kruispunt van de A12 rijden, maar kiezen 
eerder kleinere gemeentewegen die zorgvuldig door de politie 
zijn bestudeerd.”

FOTO JH 

Er was veel persbelangstelling bij de voorstelling van het zelfrijdende 
wagentje. 

“Er is een gelijkaardig project in Hasselt, 
maar hier is het de eerste keer in ons 
land dat een traject van vier kilometer 
op de openbare weg wordt afgelegd”, 
zegt federaal minister van Mobiliteit 
Georges Gilkinet (Ecolo). “Zelfrijdende 
auto’s zijn een extra mobiliteitskeuze, 
die een nuttige aanvulling kan vormen 
op het openbaar vervoer. Samen met 
de gewesten en de sector wil ik een 
regelgevend kader vaststellen voor de 
ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. 
Daarom steunen we deze tests.”
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Nieuwe planning voor heraanleg Oostdijk: 
“Omleiding blijft tot kerstvakantie” 

Meer inbraken 
in zone KLM

REGIO - De politiezone 
Kapelle-op-den-Bos, Londer-
zeel, Meise (KLM) noteert de 
laatste maand een verhoging 
van het aantal diefstallen met 
braak in woningen, vooral in 
de gemeenten Londerzeel en 
Meise. De politiezone roept 
daarom de inwoners op om 
alert te blijven en zeker 101 
of 112 te bellen indien er iets 
verdacht wordt opgemerkt. 
De zone vraagt ook om va-
kantietoezicht aan te vragen 
als je op vakantie vertrekt. Je 
kan je woning ook door dief-
stalpreventieadviseurs laten 
nakijken op inbraakveiligheid. 
(jh)

FOTO INGEZ 

Een impressie van hoe de Oostdijk er na de werken zal uitzien. 
De Vlaamse Waterweg

“De Vlaamse Waterweg startte op 1 maart 2022 met de tweede fase van de vernieuwingswerken 
van het fietssnelwegtraject F23 Brussel-Vilvoorde-Boom langs de Oostdijk. In deze fase, wordt er 
gewerkt van aan de Mechelseweg tot aan de Haaksdonkweg.”

Om het fietscomfort te verhogen, wordt het fietspad over een lengte van één kilometer verbreed 
tot vier meter. Het ligt aan de zijde van het kanaal zodat er geen conflicten meer zijn met private 
inritten en zijstraten. Aanliggend zal een anderhalf meter breed wandelpad worden aangelegd. 
Bomen die omwille van hun standplaats gerooid moeten worden, zullen later vervangen worden 
door nieuwe aanplantingen. Meer info over de werken vind je op de van de Vlaamse Waterweg of 
de website van de gemeente Kapelle-op-den-Bos. (jh)

KAPELLE-OP-DEN-BOS 
- Er is een update van de plan-
ning voor de heraanleg van de 
Oostdijk. Het einde van de werk-
zaamheden is voorzien tegen 23 
december 2022. “Concreet zullen 
de huidige werf en de gebruikte 
omleiding actief blijven tot begin 
van de kerstvakantie”, meldt het 
gemeentebestuur van Kapelle-op-
den-Bos. 
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Andy (21) krijgt speciale game-opleiding om virtuele 
Rode Duivel te worden

REGIO / GRIMBERGEN - Andy Vanneste (21) uit Grimber-
gen is één van de zestien fanatieke gamers die een zitje veroverde 
aan de RBFA Esports Academy. Hij wordt opgeleid tot eDevil en 
zal zo de eDevils, zeg maar onze virtuele voetbalploeg van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond, versterken.

In april 2021 hield de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 
zijn eigen RBFA Esports Academy boven de doopvont. “De Bel-
gische voetbalbond springt met de verdere ontwikkeling van 
de academie op de trein van het almaar professionelere circuit 
rond esport”, zegt specialist Esports Bart Cobbaert van de KBVB. 
“Achttien maanden geleden selecteerden we uit ruim 2.000 ama-
teurgamers de allereerste lichting voor onze RBFA Esports Aca-
demy. Net zoals bij het gewone voetbal halen niet alle spelers de 
top en sommige gamers haken af wegens andere verplichtingen.”

Nationale selecties 
“We zoeken zestien extra amateurtalenten. Dan beschikken we 
opnieuw over 30 potentiële eDevils waaruit we onze nationale 
selecties kunnen maken en mee kunnen strijden voor de prijzen 
op internationale tornooien.” Uiteindelijk deden meer dan 1.000 
fanatieke gamers vanuit hun zetel thuis een gooi om door te sto-
ten naar de laatste 32 kandidaten. Daarop namen zij het in het 
Proximus Basecamp in Tubeke tegen elkaar op in kwartfinales, hal-
ve finales en een finale om een van de zestien felbegeerde zitjes 
aan de RBFA Esports Academy te veroveren.

FIFA-trainingen 
Onder hen ook Andy Vanneste uit Grimbergen. “Ik ben echt heel 
blij dat ik bij de zestien gamers ben die een opleiding krijgen om 
eDevil te worden”, zegt Andy. “We komen terecht in een steeds 
professioneler kader met naast wekelijkse FIFA-trainingen, ook fy-
sieke, tactische en mentale begeleiding. Elk van ons maakt kans om 
het te schoppen tot het virtuele WK voetbal in 2023.”
“We spelen het voetbalspel op PlayStation5. Ik heb heel veel ge-
oefend en won al verschillende prijzen met esports, vooral dan 
gameconsoles of toebehoren. Maar een opleiding tot eDevil is 
toch een droom die uitkomt. Ik hoop dat ik de Belgische tricolore 
mee mag verdedigen op het internationale gametoneel.”

Gezonde voeding 
Op het veld de beste zijn, is één zaak, zoals echte sporters het 
betaamt, is ook de begeleiding naast het veld van cruciaal belang. 
“Daarom komen de spelers van de RBFA Esports Academy al 
dubbel zoveel keer samen als voorheen”, zegt Bart Cobbaert van 
de KBVB. “We investeren dan ook nog meer in workshops, tacti-
sche en mentale begeleiding en gezonde voeding van de spelers. 
Elke match analyseert een team onze wedstrijden om na te gaan 
hoeveel slechte passes we gaven, op welke manier we goals incas-
seren, enzomeer.  Kortom, we doen alles wat nodig is om op het 
allerhoogste gameniveau mee te kunnen draaien.” (jh)

Andy Vanneste (rechts), hoopt mee te spelen als eDevil op het virutele WK voetbal in 2023. 

FOTO INGEZ. 
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Hier geen witloof meer, maar wel Brussegemse 
saffraan: “Voor 1 gram heb je meer dan 
150 bloemetjes nodig”

BRUSSEGEM - De meeste saffraan, die gewonnen wordt uit 
de saffraankrokus, komt uit Iran. Maar ook in ons land omarmen 
liefhebbers de specerij en gaan ze zélf aan het kweken, zoals bij de 
familieboerderij Van den Bossche in de Nieuwelaan 145 in Brus-
segem.
“Vroeger werd hier grondwitloof geteeld”, zegt Iris De Swert 
(48). “Maar toen mijn schoonouders op pensioen gingen, werd 
de productie stopgezet. Ikzelf en mijn man werken allebei voltijds. 
Grondwitloof is heel arbeidsintensief en dat konden we dus niet 
verder zetten.”
Door een reportage over het telen van saffraan, begon het bij 
Iris te kriebelen. “Saffraan is een mooie bloem”, vertelt ze. “Het is 
zeker exotisch. Saffraan wordt onder meer toegepast in sauzen, 
rijst- en visgerechten, brooddeeg, desserts en melk. In Spanje is 
het een onmisbaar ingrediënt in de paella, in Sicilië bij de berei-
ding van risotto en in België in rijstpap. Het heeft geneeskrachtige 
eigenschappen, het kan helpen bij milde depressies, zeker in com-
binatie met thee.”

Opleiding
Iris ging aan de slag om zélf saffraan te kweken in Brussegem. “Ik 
volgde een opleiding in de avondschool in Anderlecht en ging hier 
in de boerderij aan het experimenteren”, zegt Iris. “Na enkele ja-
ren staat de productie op punt en kan ik het nu commercialiseren, 
al is dat een groot woord, want het blijft een beperkte productie. 
In de regio hier ken ik geen andere saffraankwekerijen.”
“Je hebt namelijk 150 tot 170 bloemetjes nodig om één gram 
saffraan te hebben. Dat is gigantisch. Een gram saffraan kost bij 

ons 35 euro, maar voor de zoete gerechten heb je niet veel nodig: 
per persoon een drietal draadjes. Bij rijstpap bijvoorbeeld is 0,1 
gram genoeg.”

Onkruid wieden 
Saffraan kweken is ook wel arbeidsintensief. “Maar we kunnen het 
aan”, weet Iris. “Het is vooral veel onkruid wieden en op de juiste 
moment, eind september en de hele maand oktober, moet je er 
alle dagen zijn om de bloemetjes te oogsten.”
“Je moet er wel mee bezig zijn. Je mag saffraan ook maar vier tot 
vijf jaar op hetzelfde perceel oogsten, daarna moet je van perceel 
wisselen. Saffraan heeft ook veel vochtdoorlatende grond en kou-
de in de winter nodig. Je kan de bloemen niet sproeien, het is echt 
biologisch en er komt niets mechanisch bij te pas. Elk bloemetje 
moet geplukt worden. Wij hebben er hier een paar duizend per 
seizoen.”

Mol
Al kan het volgens Iris ook wel tegenvallen. “We hebben op één 
perceel met een mol gezeten”, klinkt het. “Die graaft gangen die 
de muizen dan toegang geven tot de knolletjes. Zo zijn er veel 
saffraanknollen opgegeten door de muizen. Ook slakken zijn vij-
anden van de bloem.” Inmiddels heeft restaurant  Mayabee uit 
Brussegem al de saffraan van Iris gebruikt in gerechten. Ook men-
sen uit de regio komen Brussegemse saffraan kopen. “We mikken 
vooral op de korte keten”, besluit Iris. (jh)

Info: FB-pagina Brussegem Saffraan

Iris De Swert plukt de saffraanbloemetjes op haar veld in Brussegem.
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Jo Vally tekent als eerste rouwregister voor Nicole: 
“Het zal een zware klap zijn voor Hugo, ik hoop dat 
hij veel steun krijgt”
WEMMEL / MEISE – De allereerste die het rouwregister 
van Nicole Josy (76) -bekend van het showbizzkoppel Nicole & 
Hugo- in Wemmel ondertekende, was Vlaamse zanger Jo Vally uit 
Meise. Nicole, die ook ereburger van Wemmel was, overleed na 
een val thuis. 
“Ik heb ze zeer goed gekend, het zijn twee fantastische mensen”, 
zegt Jo Vally bij het binnenkomen in het gemeentehuis. “Ik herinner 
me de studio die we achteraan in de tuin hadden. Ze kwamen 
bij mij opnames doen en we vertelden verhalen over vroeger. 
Vroeger in jaren ’80, toen live on tape nog niet bestond, toen we 
altijd met orkest optraden, heb ik Nicole en Hugo heel veel gezien 
met leeftijdsgenoten. Nicole en Hugo: dat was een uniek koppel, 
ik denk niet dat er zo twee zijn in Vlaanderen die altijd bij mekaar 
zijn geweest. Het zijn twee schitterende mensen die mekaar nooit 
hebben gemist, ze waren altijd dag en nacht bij mekaar bij manier 
van spreken.”
“Het zal wel een zware klap zijn voor Hugo, ik hoop dat hij veel 
steun krijgt van vrienden en kennissen, want die twee waren zo 
close met mekaar dat het zal moeilijk zijn om dit te verwerken. 
Het was een dom ongeval waarbij Nicole is omgekomen. We 
wisten wel dat ze zwaar ziek was, dementie, maar dit is zo onver-
wachts gekomen. Gevallen van de trap. 

Ze had altijd gezegd tegen Hugo: “moesten ze me opereren en ze 
zou een plant geweest zijn, dan had ze het niet gewild.” 
Jo Vally schreef ook een boodschap in het rouwregister. “Ik heb 
geschreven dat er te weinig woorden zijn om het verdriet te ver-
werken. Dat ik hem vooral veel sterkte toewens, ook met de be-
grafenis zal een heel moeilijke dag zijn voor Hugo. Ik zal er zeker 
ook zijn. Ik leef met hen mee.” (jh)

FOTO JH

Jo Vally tekende als eerste het rouwregister voor Nicole.
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Knuffelkip brengt bezoek aan bewoners woon-zorgcentrum
MERCHTEM - Karina Trochs (49) en 
haar knuffelkip Channeleke bezochten al 
voor de tweede keer woon-zorgcentrum 
Martinas in Merchtem om de bewoners 
zo wat extra aandacht te geven. “Channel 
is namelijk geen gewone kip”, zegt anima-
tor Yolanda Van Acker van het wzc. “Zij is 
door de dierenarts gecheckt en gezond 
bevonden. Maar zij is ook zeer huiselijk en 
rustig en geniet van de genegenheid van 
de mensen. Karina besteedt dan ook zeer 
veel aandacht en zorg aan haar kippen. 
De bewoners hadden merkelijk deugd 
het bezoek van Channeleke.  (jh)

Dagopvang 
Meise blaast vijf 
kaarsjes uit
MEISE - Dagopvang Meise vierde haar 
vijfjarig bestaan met een brunch en mu-
ziek. Alle cliënten werden getrakteerd 
op een heerlijke brunch. In de namiddag 
zorgde ‘het zomerhoedje’ voor animatie. 
Er werd meegezongen en gedanst. Een 
bloemetje voor het team zorgkundigen 
kon ook niet ontbreken. (jh)
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Inflatie en energiecrisis maken besparingen 
noodzakelijk, investeringen worden uitgesteld
MEISE - Meise staat net als iedereen voor financieel moeilijke tij-
den. De energiecrisis en de inflatie brachten het budget uit balans. 
Door onder andere te besparen op personeels- en energiekosten 
en door  investeringen uit te stellen, wil het bestuur het budget in 
evenwicht houden.

De gemeenteraad keurde zopas de aangepaste meerjarenplan-
ning goed. “De energiecrisis en de bijhorende inflatie zorgen er-
voor dat de kosten heel sterk gestegen zijn”, zegt schepen van 
Financiën Jonathan De Valck (N-VA). “De inflatie treft de gemeen-
tebesturen hard omdat een heel groot deel van hun budget op-
gaat aan bouw-, energie- en loonkosten. Daarnaast financieren ze 
voor een groot deel de lokale politie en brandweer. Ook hier zijn 
de loon- en energiekosten sterk gestegen.” Zo zullen er volgens 
de schepen in twee jaar tijd volgens de meest recente schattingen 
acht loonindexeringen van 2 procent geweest zijn in de publieke 
sector. “De impact is enorm”, beseft De Valck. “Om ondanks deze 
uitzonderlijke stijging een begroting in evenwicht te houden, was 
actie nemen noodzakelijk. Het gemeentebestuur hakte moeilijke 
budgettaire knopen door. Door te besparen op personeels-, alge-
mene- en investeringskosten, wil het gemeentebestuur het bud-
get in balans houden. Er komen geen extra belastingen voor de 

inwoners van Meise en we bouwen de schulden verder af.” Wat 
personeel betreft, zal het gemeentebestuur bepaalde pensione-
ringen niet vervangen en ook niet-ingevulde vacatures worden 
geschrapt. “Er vallen geen naakte ontslagen”, vertelt de schepen. 
“De straatverlichting zal tussen 23 en 5 uur gedoofd worden, be-
halve op vrijdag en zaterdag. Ook de verlichting aan monumenten 
wordt gedoofd, zo zullen onder andere de kerken niet meer ver-
licht worden. Dankzij de verledding van de straatverlichting daalt 
het energieverbruik. De temperatuur in alle publieke gebouwen 
wordt verlaagd naar 19 graden.” Daarnaast stelt Meise geplande 
investeringen uit. “Het gaat om de aanleg van de omgeving van 
het administratief centrum en de tuin van de OCMW-campus, de 
herinrichting van de dorpskernen, aankoop van voertuigen en ma-
chines en extra camerabewaking”, somt de schepen op.  “Andere 
projecten worden wel geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Het gaat 
onder andere om de aanleg van het park achter het cultuurhuis in 
Meise en van de sport- en recreatiesite Ten Dries in Wolvertem, 
de geplande renovatie van de scholen, de aanleg van een water-
bufferbekken om wateroverlast tegen te gaan, de aanleg van een 
fietspad in de Drijpikkelstraat, een gedeeltelijke uitbreiding van het 
Neromhofbos en de uitvoering van rioleringsprojecten.” (jh)
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Creamarkt als ontmoetingsplek tijdens zaterdag-
markt: “En er mogen nog creatievelingen bijkomen”
MEISE - Elke eerste zaterdag van de maand, uitgezonderd in ja-
nuari, juli en augustus, organiseert het gemeentebestuur van Meise 
een Crea Markt in het Cultuurhuis tijdens de zaterdagmarkt. “Cre-
atievelingen tonen er hun werken of product, maar er mogen er 
nog bijkomen”, klinkt het.

Onder andere Emilienne Lemaire (84) nam aan de creamarkt be-
gin december deel. “Ik stelde er patchwork voor”, vertelt Lemaire. 
“Patchwork is een handwerktechniek waarbij lapjes katoenen stof 
van verschillende kleur en grootte aan elkaar worden genaaid. De 
lapjes stof kunnen in verschillende kleuren, dessins en vormen ge-
bruikt worden, waardoor er ontelbare mogelijkheden zijn om tot 
een origineel eindproduct te komen.” 
Emilienne verkoopt haar patchwork voor het goede doel. 
“Sinds zes jaar verblijf ik met mijn echtgenoot Frans Gryp (85) 
in woon-zorgcentrum Oase. “Hij heeft al zes jaar parkinson. Ik 
verkoop mijn patchwork dekentjes ten voordele van de Vlaamse 
Parkinson Liga. Ik kon zo al 600 euro inzamelen. Ik heb ook al 
een deken van patchwork geschonken aan een gezin met twee 
kinderen na de watersnood in Wallonië. Ik kreeg een heel mooi 
briefje terug waarin de kinderen mij dankten dat ze nu geen kou 
meer moeten lijden.” De dekentjes die Emilienne maakt, zijn ware 
kunstwerkjes. “Ik won er in Spanje ook al een internationale prijs 
van een patchwork-wedstrijd mee”, zegt Emilienne. 

Naast het patchwork van Emilienne waren er ook schilderijen te 
bezichtigen in het Cultuurhuis. “Maar we zoeken nog creatieve-
lingen”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “We 
hebben al wel wat kunstenaars die er tentoon stellen, maar ie-
dereen die creatief is, mag komen tentoon stellen. We zoeken 
ook ambachtelijke producten, zoals bijvoorbeeld honing van een 
lokale imker of mensen die juwelen of kaarsen maken, noem maar 
op. Met de Crea Markt willen we een ontmoetingsplek creëren 
tijdens de zaterdagmarkt en zo ook meer mensen naar de markt 
krijgen.” Mensen mogen contact opnemen met de gemeente via 
info@meise.be (jh)

FOTO JH
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Warm Kapelle zorgt ervoor dat de Sint ook bij 
kansarme kinderen zal langskomen

KAPELLE-OP-DEN-BOS - In Kapelle-op-den-Bos is er 
een heel hartverwarmend initiatief gestart, met name Warm Ka-
pelle. Het ontstond in de parochies Ramsdonk (Sint Martinus of 
Sint-Maarten) en Kapelle-op-den-Bos (Sint-Niklaas). Beide feesten 
van de patroonheiligen zijn nu verbonden via het goede doel van 
de actie Warm Kapelle.

Josy Mertens (59) van de parochieploeg is enorm blij. “We kun-
nen hier nu 55 kinderen uit kansarme gezinnen in zo’n kleine 
gemeenschap als Kapelle-op-den-Bos (met deelgemeenten Nieu-
wenrode en Ramsdonk) voor het eerst een warme Sint bezor-
gen”, zegt Josy. “De mantel van Sint-Maarten, patroonheilige van 
Ramsdonk, was een symbool om te geven. In Kapelle-op-den-Bos 
zwaait patroonheilige Sint-Niklaas de scepter over de hoofdkerk. 
We hebben die twee bijeengenomen en een grote inzamelactie 
georganiseerd voor speelgoed en snoep.”

Armoede 

En of het succes had. “Er zijn honderden stuks speelgoed en snoep 
ingezameld”, gaat Josy verder. “We hebben alles geselecteerd, ge-
sorteerd en ondergebracht in de zolder van het parochiehuis van 
pastoor Kevin Pluym, vlakbij de Sint-Niklaas-kerk. Onze pastoor 
werkte meteen enthousiast mee. Het is ongezien wat we bereik-
ten. Zoveel speelgoed en snoep dat is  ingezameld via alle mo-
gelijke kanalen in Kapelle-op-den-Bos en dit voor de eerste keer. 
We schrokken wel dat er zoveel mensen in moelijkheden zijn. 
Kapelle-op-den-Bos is een relatief kleine gemeente, maar hier is 
dus ook armoede.”

Warme Sint
“Het feit dat er 55  kinderen zijn in gezinnen die het moeilijk heb-
ben, zegt wel iets over wat we nu allemaal meemaken. We willen 

hen een warme Sint geven. De gezinnen blijven wel anoniem, we 
werken via het Huis van het Kind, OCMW en de scholen waar ze 
wel weten waar de armoede zit.  Warm Kapelle is net begonnen, 
maar dit is niet de laatste actie, er volgen er nog.” 

Op de zolder van het parochiehuis en pastoorswoning zijn nog 
een paar honderd stuks speelgoed ondergebracht. “Natuurlijk stel 
ik de zolder ter beschikking”, zegt pastoor Kevin Pluym van de 
parochies Kapelle-op-den-Bos, Nieuwenrode, Ramsdonk. “Al het 
speelgoedmateriaal dat overblijft na het verdelen van de Sinter-
klaaspakketten, en dat is héél veel, wordt geschonken aan scholen, 
jeugdbewegingen en andere initiatieven waar kinderen gebruik 
van kunnen maken. Dat er na de oproepen in de kerken van de 
(deel)parochies en via verenigingen zoveel respons is, geeft een 
heel warm gevoel. De gemeenschap hier geeft om diegenen die 
het moeilijk hebben.” (jh)
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Voetbalclub en adviescommissie maken 
statement: “Zet mensenrechten niet buitenspel”
REGIO - Voetbalclub Eendracht Mazenzele Opwijk (EMO) en 
de adviescommissie  Derdewereldhuis sloegen de handen in el-
kaar om onder het motto Zet de mensenrechten niet buiten-
spel een gezamenlijk statement te maken in verband met het WK 
voetbal. Dat is momenteel aan de gang in Qatar.   

Waarom doen ze dat? “Omdat de lokale voetbalclub en de ad-
viescommissie van oordeel zijn dat we onze maatschappelijke rol 
moeten opnemen”, zeggen EMO-voorzitter Mario Matthys (54) 
en voorzitter van het Derdewereldhuis Tom Bosman (42). EMO 
is een van de grootste voetbalclubs in de streek. Ze telt veertig 
actieve teams (jeugd, mannen, vrouwen en G-sport) en ruim 600 
aangesloten leden.  “Respect is het principe waarop onze club ge-
bouwd is”, zegt Mario Matthys. “Respect binnen de club maar ook 
met aandacht voor respect waar ook ter wereld. We zijn gepassi-
oneerd door voetbal maar dat neemt niet weg dat we ook onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. We brengen 
deze boodschap aan onze talrijke (jeugd)spelers en -speelsters en 
hun ouders en we vinden het onze rol om die taak op te nemen. 
Op die manier koppelen we sensibiliseren en het sportieve aspect 
aan het maatschappelijke.” Tom Bosman, voorzitter van het Der-
dewereldhuis, treedt hem bij. “Het WK moet vooral een sport-
festijn zijn, zowel voor de mensen voor als achter de schermen. 

Qatar had in het verleden al een kwalijke reputatie inzake arbeids- 
en mensenrechten. Al snel bleek dat de werkomstandigheden bij 
de bouw van de WK-stadions abominabel waren en dat op de 
werven 6.750 arbeidsmigranten het leven lieten. Vakbonden, ngo’s, 
mensenrechtenorganisaties en de FIFA klaagden de schendingen 
aan, zodat de wetgeving ter zake aangepast werd. Maar we zijn 
er nog niet. De grote uitdaging is de verdere uitvoering en het 
afdwingen van de mensenrechten, ook na het WK, wanneer de 
ogen van de wereld niet langer gericht zijn op Qatar.” (EG)

Tom Bosman en Mario Matthys maken statement in verband met 
Qatar.
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Piet Buelens (84) stopt als gemeente-
raadslid: “Ik heb mijn leeftijd, je kan het 
niet blijven doen”

FOTO INGEZ. 

“Maar uiteindelijk stopte ik als correspondent en twaalf jaar ge-
leden overleed mijn vrouw”, zegt Buelens. “Ik was op pensioen 
en lokale politiek heeft mij altijd enorm geboeid. Ik ben dan 
meegestapt in de oprichting van LWD en raakte in 2012 ver-
kozen met 596 stemmen. LWD belandde in de oppositie, maar 
ik heb er wel hard gewerkt en me ingezet voor de ouderen in 
de gemeente.”

Zo pleitte hij voor defibrillatortoestellen (AED) in openbare 
gebouwen. “Vanuit de oppositie deed ik toen dat voorstel”, ver-
telt Buelens. “Er was zelfs geen AED in de bib, terwijl daar hon-
derden mensen passeren. De toenmalige meerderheid stemde 
mijn voorstel weg met het argument dat de brandweerkazerne 
kortbij is.”

“Enkele maanden later hingen er aan elk openbaar gebouw re-
animatietoestellen. Dat mijn naam niet vernoemd werd, deert 
niet. Dat is het spel van oppositie en meerderheid. Het belang-
rijkste is dat ze er hangen, want bij een hartstilstand is zo’n re-
animatietoestel levensreddend.”

Gemeenteraadsvoorzitter 

De gewezen leerkracht blikt tevreden terug op deze legislatuur. 
“In 2018 haalde ik 773 stemmen, een derde meer dan de eerste 
keer”, rekent hij uit. “We belandden in de meerderheid en ik 

werd negen maanden gemeenteraadsvoorzitter. Koen Zwetse-
loot had toen nog de Nederlandse nationaliteit en mocht geen 
uitvoerend mandaat op zich nemen. Hij mocht wel zetelen als 
gemeenteraadslid. Zodra zijn naturalisatie rond was, werd hij 
voorzitter van de gemeenteraad.”

Sociaal beleid
“Er zijn de afgelopen jaren heel wat stappen in de goede richting 
gezet, zeker ook op vlak van sociaal beleid. Ik kan de fakkel dan 
ook met een gerust gemoed doorgeven. Met Suzy Brugmans 
(73) weet ik dat ik een vervanger in de gemeenteraad krijg met 
dezelfde passie voor sociaal beleid en ouderenzorg.” Suzy Brug-
mans was voormalig OCMW-medewerkster en is  nog steeds 
actief bij ondermeer OKRA, Ziekenzorg en de vereniging van 
oudstrijders. 
Vierde jeugd 
“Ze heeft deze legislatuur nog twee jaar tijd om zich in te wer-
ken”, vertelt Buelens. “Wat ik nu ga doen? Mijn huis aan de Blau-
wenhoek is verkocht. Ik begin aan mijn vierde jeugd en ga met 
mijn vriendin in het centrum van Londerzeel in de Kerkstraat 
wonen. Dat is op wandelafstand van het Administratief Cen-
trum. Ik zal zeker nog de gemeenteraden bijwonen vanuit het 
publiek. Niet als raadslid dus, je kan dat niet blijven doen. Ik ben 
nog goed, maar  heb mijn leeftijd ook.” (jh)

LONDERZEEL - Piet Buelens (LWD) 
heeft ontslag genomen als raadslid. Zo komt 
een einde aan het mandaat dat hij tien jaar 
heeft uitgeoefend. Suzy Brugmans (73) volgt 
hem op.

Piet Buelens (84)  gaf 40 jaar les algemene 
vakken en Nederlands in het Gemeentelijk 
Technisch Instituut van Londerzeel (GTIL). 
Daarnaast was hij 44 jaar perscorrespon-
dent voor De Gazet van Antwerpen. Dat 
was niet combineerbaar met de lokale po-
litiek.

Suzy Brugmans volgt Piet Buelens op in 
de gemeenteraad. 
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Londerzeel, Meise en vzw de Rand gaan samen-
werken op het vlak van integratie: “Dit gaat niet 
alleen over nieuwkomers”

REGIO - Londerzeel, Meise en vzw De Rand-Gemeenschaps-
centrum De Zandloper in Wemmel gaan intenser samenwerken 
op het vlak van integratie. Zo halen ze samen een subsidie van 
306.600 euro binnen van het Plan Samenleven van het Agent-
schap Binnenlands Bestuur.

“Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid de lokale be-
sturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorde-
ren”, zegt schepen van Integratie Els Van den Broeck (LWD). De 
goedkeuring van de afsprakennota is meteen het startschot van 
de uitrol van Plan Samenleven in Londerzeel. Daarbij horend werd 
ook de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de ge-
meenten Londerzeel en Meise enerzijds en PIN vzw anderzijds.” 

Partners
“Londerzeel telt in 2022 19.136 inwoners, waarvan 16 procent 
een niet-Belgische afkomst heeft”, vult burgemeester Conny 
Moons (LWD) aan. “Daarvan komt 6,6 procent uit de Europese 
Unie en 9,5 procent van buiten de Europese Unie. In 2021 kwa-
men de niet-Belgische nieuwe inwoners uit maar liefst 41 verschil-

lende landen. Toch is dit te weinig om in aanmerking te komen 
voor de subsidies van Plan Samenleven, daarom dat de samen-
werking met partners werd gezocht én gevonden. We willen met 
het Plan Samenleven alle nieuwkomers in onze gemeente een 
plekje geven en doorverwijzen naar ons uitgebreide en levendige 
verenigingssleven.”

Onderwijs
Het Plan Samenleven gaat ook over meer dan enkel nieuwkomers. 
“Ook personen met een beperking, ouderen, jongeren, mensen 
met migratieroots, de LGBTQI+- gemeenschap,… horen erbij”, 
weet schepen van Onderwijs Greet Segers (CD&V). “Het Plan 
bevat zeven doelstellingen met 24 acties. Er wordt ook expliciet 
de brug naar het onderwijs gemaakt. Voor anderstalige leerlingen 
uit Londerzeel wordt huiswerkbegeleiding georganiseerd via vrij-
willige leerkrachten. Ook de uitwerking van een educatief aanbod 
rond maatschappelijke thema’s zoals racisme, geweld, druggebruik, 
voor de twee Londerzeelse middelbare scholen staat op de agen-
da. Daarnaast zijn er taallessen, huiswerkbegeleiding, enzomeer…” 
(jh)

FOTO GEM LONDERZEEL 

(vlnr) Schepen van Onderwijs Greet Segers, burgemeester Conny Moons en schepen van Integratie Els Van den Broeck.
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KORTNIEUWS UIT DE REGIO 
PERIFERIK - Met PeriferiK lanceren het Kaaitheater, Cc 
Strombeek in Grimbergen, Cc De Factorij in Zaventem en 
Westrand in Dilbeek een gezamenlijk project en programma 
waardoor ze samen grotere producties kunnen. 

N260 - De N260, waar de Werkvennootschap de fietssnelweg 
bouwt, is tussen de Fabrieksweg en Borcht in Grimbergen terug 
open voor het verkeer. Er blijven wel omleidingen gelden voor 
de werken tussen de Verbrande Brug en de Budabrug. 

KUNSTGRASVELDEN - De twee nieuwe kunstgrasvelden 
van voetbalclub Diegem Sport, die in september na een che-
mische reactie tijdens overvloedige regenval onbruikbaar wa-
ren, zijn weer bespeelbaar omdat de firma de grasmatten extra 
heeft geperforeerd zodat het water weg kan 

WINTEROPVANG - De winteropvang in het voormalige 
Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde opent van 1 december tot 
eind maart voor daklozen. Er zijn twaalf bedden beschikbaar. 

RACING CUP - Broers Maxime en Lancelot Alsteens uit 
Overijse hebben samen met Andy Gaban de C1 Racing Cup 
van de 24 uren van Spa-Francorchamps gewonnen. 

VIADUCT - De grootscheepse renovatie van het viaduct van 
Vilvoorde loopt bijna een jaar vertraging op omdat de werken 
complexer en duurder zijn dan gedacht. De werken zullen allicht 
in de loop van volgend jaar starten. 

ARMOEDE - Armoedevereniging Hart voor Mensen uit Vil-
voorde is dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor de 
voedselbedelingen, want op 31 december moeten ze de Betha-
niekerk in Peutie die ze tijdelijk mochten gebruiken, verlaten.

POLITIEWAGEN - De politiezone AMOW, die de gemeen-
ten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel omvat, verkoopt zes 
afgedankte politiewagens. 

FIETSSNELWEG - De provincie Vlaams-Brabant investeert 
bijna 780.000 euro in de aanleg van twee delen van de fietssnel-
weg F217 in Machelen die de Brucargo-site in Machelen met de 
fietsroute aan de Ring in Brussel verbindt. 

GASCENTRALE -  Engie Electrabel gaat opnieuw in beroep 
tegen de weigering van de vergunning voor de bouw van een 
gascentrale in Vilvoorde. 

STEP - De verkeersdienst van de politiezone WOKRA (We-
zembeek-Oppen/Kraainem) heeft een niet gehomologeerde 
elektrische step in beslag genomen die meer dan 100 kilometer 
per uur reed. 

WISKE OCKERMAN - In Zaventem is gewezen schepen 
en gedeputeerde Wiske Ockerman (82) overleden. Ze was 12 
jaar schepen in de luchthavengemeente voor de liberalen van 
1988 tot 2000 en was gedeputeerde voor de provincie van 
2001 tot 2008. 
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Liefst 564 nieuwe adressen 
worden asbestvrij dankzij nieuwe 
subsidies voor ophaling asbest 

REGIO - Naast zelf kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest naar het recycla-
gepark brengen, kan je nu ook grote hoeveelheden aan huis laten ophalen. Door 
tijdelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid is dit momenteel tot 80 procent 
goedkoper. Liefst 564 inwoners in de negentien gemeenten van Intradura gingen op 
de ondersteuning in. Sinds zeven maanden faciliteren de Openbare Vlaamse Afvalstof-
fenmaatschappij (OVAM), in samenwerking met de gemeentebesturen en de Vlaamse 
overheid de huis-aan-huis-ophaling van grote hoeveelheden asbestafval van wonin-
gen en bijgebouwen.  “Zo is er een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid, die 
voor minimum twee jaar is voorzien”, zegt deskundige afvalpreventie Inge D’Hoe van 
Intradura, de intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer tussen 
negentien gemeenten in de westrand van Vlaams-Brabant. De subsidie past binnen de 
doelstelling van een Asbestveilig Vlaanderen 2040. De nieuwe toelage voor ophaling 
van grote hoeveelheden asbest, kent in zeven maanden al heel wat bijval. In de ne-
gentien gemeenten in het werkingsgebied van Intradura, zijn er liefst  564 aanvragen. 
Dat is veel, zeker voor een nieuw opgestart project. Dat zijn dus evenveel adressen 
die asbestvrij worden. In Grimbergen zijn er 32. Dat is zowat het gemiddelde in de 
aangesloten gemeenten, met uitzondering van Kapelle-op-den-Bos, waar er veel meer 
aanvragen zijn.” Dat komt volgens D’Hoe omdat Kapelle-op-den-Bos een historische 
band heeft met asbest. “Daar zijn veel meer toepassingen met asbest omdat de fa-
briek er is gevestigd en inwoners en werknemers er allerlei asbestmateriaal (heel) 
goedkoop konden afhalen. De nieuwe subsidieronde is in Kapelle-op-den-Bos goed 
voor een honderdtal aanvragen voor ophaling van grote hoeveelheden aan huis. Maar 
die gemeente is dus niet representatief voor de andere gemeenten in het werkings-
gebied van Intradura.” 

Het aanbod voor ophaling van grote hoeveelheden asbest, geldt voor particuliere 
woningen en aanpalende gebouwen.  Met kleine hoeveelheden kan je nog altijd op 
het recyclagepark terecht. Je moet het wel luchtdicht in doorzichtige plastic bouw-
folie verpakken en deponeren in de asbestcontainer. Intradura biedt asbestzakken 
(30 euro) of een container (170 euro) aan huis aan. Je krijgt er ook twee sets vei-
ligheidskledij bij met een wegwerpoverall, handschoenen en een FFP3-masker. Een 
asbestcoach komt ter plaatse om je te informeren, de zakken en/of de veiligheidskledij 
te geven en de praktische zaken te regelen.  (jh)

Meer informatie vind je op www.intradura.be/asbest-verwijderen. 

FOTO INGEZ. 

Voor de verwijdering van asbest is veiligheidskledij nodig.
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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 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken gsm tel. 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

SLAGERIJ TERNAT - Wij zijn op zoek 
naar gemotiveerde winkelmedewerkers 
(Vol-, deeltijds, flexi). Interesse? Neem dan 
snel contact op via info@vastenavondt.be of 
02 569 44 40.

TE KOOP ALLERLEI   

TOP OCCASIE – Opel Astra 95.000 km 
in perfecte staat, benzine grijs interieur zoals 
nieuw, geen krassen en geen deuken, ver-
koop na overlijden tel. 0475 631 901

BESTSELLER – Te koop int. Bestseller 
van Lucinda Riley ‘de zeven zussen’, perfec-
te staat, 7 boeken van 700 blz, 50 euro tel. 
0474 378 933 

GRAVELBIKE – Niner staal/carbon/alu-
minium. J.Guillem titanium. Meer info op 
www.gravelbike.be

WHISKY – Ik koop uw whisky tel. 0477 
720 400 

DAKBESCHERMING – Verkeerd pro-
duct gekocht: 3 x 12 kg Aquaplan weter-
dichte dakbescherming, aankoopprijs 295,50 
euro/3, nu te verkrijgen aan 200 euro voor 
de 3, tel. 0472 256 478 

VAKANTIE TE HUUR  

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

VASTGOED TE HUUR  

OPSLAGPLAATS – 200 m2 in Meise te 
huur, tel. 0474 748 245 

VASTGOED TE KOOP  

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

ALLERLEI  

SPORT – ZVC Brug zoekt seplers, vrijdag 
1 uur, van 19 tot 20 uur te Grimbergen, Ver-
brande Brug, gsm 0489 090 881

STUDIEHULP – Coaching gepens lkr 
komt aan huis, derde graad basis of eerste 
graad secundair alle vakken, geen wiskunde, 
tel. 0494 698 169 Grimbergen en omgeving

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 

MAN 80 + - wels. Auto, gr eigendom zkt 
vr tussen 60 en 80 jaar vr relatie samenwo-
nen goed gesprek plus testament tel. 052 
353 325

LEEGMAKEN – Leegmaken van huizen, 
inboedels, hulp en advies tel. 0477 720 400 

CONTACT – Weduwnaar 70 jaar zoekt 
weduwe voor vriendschap, relatie tel. 0479 
493 651 

MAN – 63 jr, zkt dame (30-60 jaar), voor 
vriendschap en samen dingen doen (restau-
rant, wandelen, praten,… sms of na 20 uur 
tel. 0478 552 762  

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

VERHUIS - van woning naar appartement 
of rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder, 
schilder-of kleine renovatiewerken voor ver-
huur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66

GRAVELBIKES TE HUUR - Staal of 
aluminium. Meer info op www.gravelbike.be

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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