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Achttien rijbewijzen ingetrokken, één had 3,22 
promille alcohol in het bloed
REGIO - In één weekend zijn er tijdens twee nachtelijke controles op alcohol en drugs achter 
het stuur liefst achttien rijbewijzen ingetrokken. De verkeersdienst van de zone Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) zette 214 voertuigen aan de kant.
Vijf bestuurders bliezen alarm, hun rijbewijs werd voor 3 uur ingehouden. Tien personen blie-
zen positief, hiervan hadden er vijf zodanig veel gedronken dat hun rijbewijs onmiddellijk voor 
15 dagen werd ingetrokken. De zwaarste overtreder had maar liefst 3,22 promille alcohol in 
zijn lichaam. Verder waren er nog bestuurders met 2,5, 2,14 en 1,75 promille alcohol in hun 
lichaam. Drie automobilisten testten positief op het rijden onder invloed van drugs. Ook het 
rijbewijs van deze bestuurders werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.
Verder waren vier bestuurders niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hun voertuig werd on-
middellijk door het parket geïmmobiliseerd en getakeld. Bijkomend werden er nog drie boetes 
uitgeschreven voor niet gekeurde voertuigen. Drie personen kregen een boete voor het niet 
dragen van de veiligheidsgordel. Eén fietser reed rond zonder fietslichten en zal hiervoor even-
eens een boete ontvangen. Tot slot pakte de politie een man op die in staat van dronkenschap 
was op de openbare weg. Die werd ter ontnuchtering naar de doorgangscel gebracht. (jh)

FOTO INGEZ. 

Groot feest voor meer dan tachtig vrijwilligers
MEISE - Het gemeentebestuur van Meise vierde feest met haar vrijwilligers. Meer dan tach-
tig vrijwilligers zetten zich belangeloos in bij heel wat verschillende diensten. De Week van 
de Vrijwilliger was de ideale gelegenheid om een etentje met uitgebreid buffet en dessert 
voor hen te organiseren. De vrijwilligers staan onder andere in voor huiswerkbegeleiding, het 
openhouden van de cafetaria in het dienstencentrum, rondgaan met koffie, het vervoeren 
van minder mobiele mensen, enzomeer… (jh)
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Vijf gemeenten willen niet opdraaien voor snel-
tram A12
REGIO - De Werkvennootschap berekende dat het gemeen-
telijk aandeel voor Meise, Londerzeel, Grimbergen, Willebroek 
en Puurs 17 miljoen euro zou bedragen voor aanleg, beheer 
en onderhoud van de sneltram langs de A12. De vijf gemeen-
ten protesteren. Er volgen onderhandelingen met de Vlaamse 
regering.

Al enkele jaren worden er plannen gemaakt om een sneltram-
verbinding aan te leggen tussen Willebroek en Brussel, langs de 
A12. Over een afstand van 30 km verbindt de sneltram Wille-
broek met Londerzeel, Meise en Brussel. De tram stopt slechts 
op enkele plaatsen en rijdt daardoor in 40 minuten van Wille-
broek naar Brussel. Dat is 35 minuten sneller dan het openbaar 
vervoer vandaag. De haltes zijn: Fort Willebroek, Willebroek, 
Londerzeel, Wolvertem, Meise, Strombeek en Heizel. Tijdens 

de vergaderingen met de Werkvennootschap kwam nu aan het 
licht dat de vijf gemeenten mogelijk voor 17 miljoen euro moe-
ten opdraaien als gemeentelijk aandeel in de werken. 

Voor Londerzeel zou dit neerkomen op 3,3 miljoen euro. “Mei-
se zou liefst 8,8 miljoen euro moeten betalen voor omgevings-
werken, onderhoud, tramhaltes enzomeer”, zucht burgemeester 
Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise. “Maar dat kunnen wij 
helemaal niet. Tijdens het overleg tussen de gemeenten Meise, 
Londerzeel, Grimbergen, Willebroek en Puurs is duidelijk ge-
maakt dat de gemeenten niet wensen tussen te komen in de 
financiering van het project van de Vlaamse overheid, noch voor 
de investeringen, noch voor exploitatie of onderhoud. 

De gemeenten hebben hiervoor geen 
middelen voorzien en hebben deze 
overigens ook niet ter beschikking.” 

“Voor Grimbergen zou dit neerkomen 
op zo’n 1,5 miljoen euro”, zegt schepen 
van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). 
“Maar dat is nooit afgesproken en er is 
regelmatig overleg. De Werkvennoot-
schap is de bemiddelende partij in dit 
dossier, maar uiteindelijk zal de Vlaamse 
regering moeten beslissen, in deze dus 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters 
(Open VLD). Wij gaan dit dossier tot bij 
de minister brengen, want dit kan voor 
ons niet. Die 17 miljoen euro op zo’n 
enorme investering kunnen ook meege-
nomen worden in de publiek-private sa-
menwerking (PPS) die voor de sneltram 
zal worden opgezet, maar kunnen niet 
worden afgewenteld op de gemeenten.”

Woordvoerder Marijn Struyf van de 
Werkvennootschap, die het project van 
de sneltram opvolgt, meldt dat er niet 
plots een factuur op tafel wordt ge-
legd voor de gemeenten. “We komen 
nu in de projectfase”, zegt Struyf. “We 
berekenen daarbij welke delen voor de 
gemeenten zouden ten laste komen, 
mocht dit een gewoon project zijn. Maar 
dit is geen gewoon project. Het gaat om 
een investering van 360 miljoen euro. Er 
zal nog onderhandeld worden wie wat 
zal betalen en dat moet politiek worden 
overlegd. Er is nu wel een berekening 
gemaakt, maar dit hadden we misschien 
beter moeten communiceren.” (jh)
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MALDEREN / LONDERZEEL - Ongediertebestrijder Kurt 
Bellon (50) uit Malderen (Londerzeel) kan het nog niet geloven. 
“In vijftien maanden tijd heb ik een derde witte albino-mol gevan-
gen, terwijl slechts één op de 15.000 mollen wit is. Dit is zo uniek, 
dat ik hem deze keer zal laten opzetten door een taxidermist”, 
zegt Kurt.

Kurt Bellon uit Malderen is de mollen- en rattenvanger van de 
gemeente Londerzeel en ook zaakvoerder van bestrijdingsfirma 
Antimal. “Vijftien maanden geleden had ik al een witte mol kun-
nen strikken in de Houtmolenstraat in Opdorp (Buggenhout.)”, 
vertelt de mollenvanger trots.  “Een albino komt één keer om de 
15.000 mollen voor. Dat was dus al uitzonderlijk. Maar in dezelfde 
buurt kon ik begin januari dit jaar een tweede witte mol vangen. 
Nu heb ik op drie kilometer van de eerste vangst in een paar-
denweide opnieuw een witte mol gevangen. Er moet hier in de 
buurt een albino-bloedlijn zijn. Normaal geef ik de mollen terug 
aan de natuur en worden ze verorberd door roofvogels of andere 
roofdieren. Maar deze witte mol was speciaal. Hij was nog warm 
toen ik hem aantrof in de mollenklem. Hij moet minder dan uur 

ervoor in de val zijn gelopen. Hij had een klein beetje een oranje 
en gouden tint aan de voorpoten, rug en nek. Dat is een pigment-
fout. Deze keer besliste ik om de mol te laten opzetten door een 
taxidermist. Ik heb de mol meteen in de diepvriezer gestoken. Dat 
is nodig omdat die anders z’n vacht zou verliezen. Hoe sneller je 
dat doet, hoe beter om het dier daarna op te zetten. Het zal ook 
éénmalig zijn, ik laat normaal nooit dieren opzetten.”

Maar voor deze mol maakt Kurt Bellon een uitzondering. “Een 
derde witte mol vangen en dan eentje met een speciale tint, dat 
is toch uniek”, gaat Kurt verder. “Maar ik ga het diertje geen naam 
geven hoor, het is gewoon iets dat ik wil bijhouden. Zo’n trofee 
voor de derde keer vangen, is het resultaat van hard werken. Ik 
ben alle dagen met de job als mollenvanger bezig, zo vergroot je
natuurlijk de kans dat je een witte mol vangt. Maar ik vang dus 
alle mollen, naast ook ratten en muizen. Ik verdelg ook wespen-
nesten.” Kurt merkt ook op dat albino-mollen niet oud worden 
in het wild omdat ze door de witte kleur teveel opvallen en een 
gemakkelijke prooi zijn voor roofdieren. (jh)

Derde witte mol gevangen in vijftien maanden: “Dat is 
uitzonderlijk zeldzaam, deze keer zet ik hem op”

Zwaluwplankjes moeten uitwerp-
selen op grafzerken tegengaan

IMDE - De zwaluwen zijn al toegekomen en nestelen momen-
teel massaal onder de dakrand van de kerk in Imde (Meise). “Ze 
vertoeven hier elk jaar”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan 
De Valck (N-VA). “Dat vinden we zelf leuk. Alleen is wat ze ach-
terlaten op de grafzerken onder de nesten, niet zo fijn voor de 
nabestaanden. Om beide met elkaar te verzoenen, plaatste Pro 
Natura in opdracht van de gemeente zwaluwplanken onder de 
nesten om de grafzerken eronder netjes te houden. Zo vallen de 
uitwerpselen niet naar beneden.” (jh)

FOTO INGEZ. 

FOTO INGEZ.
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Zanger en acteur Dries De Vis brengt single uit ten 
voordele van de Cliniclowns én zal voor hen ook 
marathon van New York lopen

Dries De Vis (28) gaat geen enkele creatieve uitdaging uit de weg. 
Zijn hele professionele leven is een aaneenschakeling van verschil-
lende opdrachten. Van musicals bij Studio 100 tot jeugdseries als 
Nachtwacht en soaps als Familie, Witse en De Kotmadam. Ook 
als stemacteur vindt Dries zijn weg. Zo hoorde je hem al voor di-
verse radiospots, maar verleende hij zijn stem ook al aan verschil-
lende personages voor Ketnet en Disney. Daarnaast trekt hij met 
zijn liveband door Vlaanderen onder zijn eigen naam waarmee hij 
catchy Nederlandse liedjes brengt.

Nieuwe single
“Op 3 maart komt de nieuwe single Als de mist verdwijnt uit”, 
zegt Dries De Vis. “Het is een liefdessong waarin de muziek en 
de tekst een boodschap van hoop en geluk geven. Net wat de 
clowns van De Cliniclowns doen door afleiding en plezier te bie-
den aan al die kinderen die in het ziekenhuis verblijven. Daarom 
draag ik dit nummer aan De Cliniclowns op. Het nummer is een 
mooie mix van commerciële pop, folk en kleinkunst.”

Marathon
“Omdat een liedje opdragen aan De Cliniclowns wat te gemakke-
lijk was, zal ik eind dit jaar de marathon lopen in New York. Daar-
voor zamel ik geld in dat integraal naar de vzw van de Cliniclowns 
zal gaan. De keuze om voor De Cliniclowns te lopen, was  evident. 
Enkele jaren geleden liep een vriend van mij de marathon van 
New York ten voordele van deze organisatie. Hij verkocht toen 
ook brooddozen met een clownfiguurtje op. Mijn vriendin neemt 
deze brooddoos elke dag mee naar haar werk. Op die manier 
worden we elke dag herinnerd aan de organisatie.”

Afzien
“De mensen van De Cliniclowns zijn enorm gepassioneerd en 
zetten zich dag in, dag uit in voor zieke kinderen. Daar zie ik al 
eens graag 42 km voor af. Het is mijn eerste marathon, ik ben 
volop aan het trainen. New York is overigens de stad waar de Cli-
niclowns ontstonden.” Iedereen die wil, kan Dries sponsoren voor 
zijn 42 kilometer door de Big Apple. Deze organisatie steunen, 
kan onder andere via het Spotify account van Dries De Vis.  (jh)

LONDERZEEL - Zanger en 
acteur Dries De Vis (28) uit Lon-
derzeel brengt zijn nieuwe single 
Als de mist verdwijnt uit.  Tijdens 
het maakproces voelde hij de 
drang om met dit nummer iets 
te doen voor de Cliniclowns. Via 
het Spotify account van Dries 
kan je geld doneren aan de Clini-
clowns en daarnaast loopt hij in 
november de marathon in New 
York, ook dit doet hij ten voor-
dele van de Cliniclowns.

Tijdens het maakproces van zijn nieuwe single Als de mist verdwijnt, voelde Dries de drang om iets te 
doen voor De Cliniclowns. Dries De Vis

FOTO DRIES DE VIS
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Dankzij boek van Ann weet familie Van Doren 
waar ze vandaan komt: “Er waren vele emoties 
tijdens de boekvoorstelling” 

LONDERZEEL / MEISE / WESTRODE - Leerkracht 
Ann Van Doren (53) uit Londerzeel maakte een boek over de 
familiegeschiedenis van Van Doren. Het boek werd voorgesteld 
voor de familieleden en verdeeld onder de 130 nakomelingen van 
de dichtste gemeenschappelijke stamouders van allen: Franciscus 
Van Doren (1865-1929) en Maria Josepha Polfliet (1874-1936).

“Ik begon drie jaar geleden in volle coronaperiode het boek te 
schrijven”, zegt Ann Van Doren. “Ik wilde weten vanwaar ik af-
komstig ben en wie al die mensen waren op die erg oude foto’s, 
die mijn moeder goed bewaarde. Ik vroeg aan mijn 92-jarige va-
der wie die mensen op de  foto’s waren. Hij is een familiemens 
en weet veel. Wat begon met wat foto’s en verhalen, groeide uit 
tot een zoektocht naar de nakomelingen én de voorvaderen van 
Franciscus Van Doren.”

Microbe
Ann noteerde ook verhalen van de generatie van haar vader. “Het 
zijn allemaal 80- plussers”, vertelt de auteur. “Toen de lockdown 
versoepelde, nodigde ik hen één voor één uit en noteerde hun 
verhalen. Het was een microbe die me beet: ik wilde meer we-
ten en ging steeds dieper graven in het stamboomonderzoek. Ik 
raadpleegde bevolkingsregisters, akten burgerlijke stand, paro-
chieregisters, het Felix archief en het rijksarchief. Ik kreeg hulp van 
de geschied- en heemkundige kringen van Londerzeel en Meise 
(Berla), van dorpsgenoten en familieleden.”

Nord-pas-de-Calais
Zelfs mensen die Ann totaal niet kenden, hielpen haar. “Ik contac-
teerde zo onder andere de 104-jarige dokter Alfons Leempoels 

uit Rotselaar”, vertelt Ann. “Hij was als jonge kerel opgeroepen 
voor het reserveleger in 1940 en vertoefde in Nord-pas-de-Ca-
lais. Mijn grootvader was daar ook en poogde te vluchten naar 
Engeland, maar liet er het leven.”

“Het was een waterkans dat hij hem daar nog zou ontmoet heb-
ben, dus het viel te proberen. Maar helaas. Ik ontdekte dat onze 
directe voorvaders nogal honkvast waren en in de regio Brus-
segem, Mollem, Rossem, Wolvertem, Westrode en Londerzeel 
bleven. Mijn overgrootvader baatte een benzinepomp uit  in het 
dorp van Londerzeel, voor de paar auto’s die er toen reden. Onze 
families waren vooral hardwerkende boeren en later handelaars.”

Onverklaarbaar gevoel
“De voorstelling van het boek vond niet toevallig plaats in zaal De 
Eendracht in Westrode. “Stamouder Franciscus was er lid van de 
fanfare. Ik zag vele emoties bij de 130 nakomelingen. Niet zozeer 
om wat er gezegd werd, maar door een onverklaarbaar gevoel, 
zegden velen me.”

“Ik wilde niet enkel een boek maken met alleen maar objectieve 
feiten en namen en data, maar ook met kleurrijke verhalen en 
deugddoende foto’s. Ik kreeg vele bedankingen en ook bijbestel-
lingen van het boek. Het opzet om de banden ook tussen de 
jonge generaties strakker aan te halen, is geslaagd. Ik wil het werk 
nog eens overdoen voor de familie van mijn moederskant.” (jh)
Familie Van Dooren, Geschiedenis is wat mensen zich herinneren 
(302 blz.), 
Info via  annvandoren@kobos.be

FOTO’s INGEZ. 
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MEISE / KAPELLE-OP-DEN-BOS - De secundaire 
school KOBOS zoekt naar creatieve oplossingen om lerarente-
kort en uitval tijdens het schooljaar tegen te gaan. Zo stelt de 
school kinesist Emmanuel Simons (45) uit buurgemeente Mei-
se aan. Hij heeft geen pedagogisch diploma, maar geeft graag 
les en geeft zo vier uur chemie in KOBOS.

Op 11 en 12 maart was het opendeurdag in het KOBOS, maar 
de secundaire school zette niet alleen de deuren open voor 
leerlingen. “Ouders waren zeer welkom, want er was ook een 
jobstand voor leerkrachten”, zegt directeur Personeel Ann 
Daelemans (52) van KOBOS. “We gaven uitleg over het statuut 
van leerkracht, welke vakken ze kunnen geven met het diplo-
ma dat ze hebben, de anciënniteit die ze kunnen meenemen, 
enzomeer.”

“Het standje werd opgezet in overleg met de VDAB. We zoe-
ken niet alleen mensen die het wel zien zitten om voor de klas 
te staan in noodsituaties, maar we willen ook potentiële stagi-
airs of zij-instromers aantrekken. Op die manier wil de school 
stap voor stap een database uitbouwen, zodat we op elk mo-
ment tijdens het schooljaar kunnen anticiperen en mogelijke 
uitval van leerkrachten opvangen.”

Volledige ploeg

Dat er een groot tekort is aan leerkrachten, is zowat overal het 
geval. “We zijn het schooljaar gestart met een volledige ploeg, 
maar als er  tijdens het schooljaar iemand uitvalt, dan  kunnen 
we die moeilijk vervangen”, gaat Daelemans verder. “Dan doen 
leerkrachten overuren, of we doen beroep op stagiaires. Daar-
naast zoeken mensen die gemotiveerd zijn om les te geven.” 

KOBOS heeft creatieve oplossingen om lerarente-
kort op te vangen: kinesist Emmanuel geeft nu ook 
chemie

Kinesist Emmanuel Simons uit Meise geeft graag les. 

Kinesist Emmanuel Simons (45) is bijvoorbeeld één van de leer-
krachten die een zieke lesgever vervangt. “Ik ben eigenlijk van basis-
opleiding kinesist, ik ben ook osteopaat en heb mij gespecialiseerd”, 
zegt Emmanuel. “Ik geef graag les. Ik heb zelf een zoon die in een 
andere school zit, maar daar worden ze ook met een lerarentekort 
geconfronteerd. Dan krijgen ze studie. Vermits ik graag les geef, heb 
ik aangeboden om vier uur les chemie in het derde jaar in KOBOS 
te geven.”

Vlotjes les geven

“Ik geef zelf gastcolleges aan de Universiteit en les aan afgestudeer-
de artsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen. Nu sta ik voor 
de eerste keer voor een klas met jongeren en dat is heel plezant. Ik 
heb geen pedagogisch diploma, maar chemie zit wel in de basisop-
leiding van de kinesitherapie. Vermits het gaat over een derde jaar, 
was het eenvoudig om deze lessen te geven. Ik moet er niet veel 
voorbereiding aan doen en het gaat vlotjes om les te geven.” 

“Chemie is altijd een passie geweest voor mij, ook biologie en ana-
tomie, dat ligt nauw bij mijn beroep ook en interesses. Als ik ken-
nis kan doorgeven aan leerlingen en de school kan helpen bij het 
uitvallen van leerkrachten, dan is dat een positief verhaal. Als ik er 
niet ben, dan hadden de leerlingen altijd twee uur studie gehad. Ik 
geef nu al zes weken les en zal deze vervanging doen tot zolang 
het nodig is.” (jh)

Op 12 mei is er een Open Scholendag. Alle Vlaamse en Brusselse 
scholen kunnen hun deuren openzetten voor wie overweegt om 
leraar te worden. 
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Beauty Clinic voor zichtbare huidverbetering - Thermae Grimbergen

THERMAE GRIMBERGEN - WOLVERTEMSESTEENWEG 74 - 1850 GRIMBERGEN - 02 270 81 96 - WWW.THERMAE.COM

REGIO - Met meer dan 25 jaar ervaring is Thermae Grimbergen de plek waar je moet zijn voor een gelaatsverzorging om je huid 
te verbeteren. Of je nu last hebt van acné, roodheid, rimpeltjes of simpelweg aan preventieve huidverzorging wil doen, de Beauty 
Clinic heeft het allemaal in huis.

Er zijn zeven verschillende behandelingen: microdermabrasie, cryotherapie, mesotherapie, oxygentherapie en ook enkele combina-
tiebehandelingen: micromesotherapie, microcryotherapie en cryomesotherapie. We stellen ze graag aan je voor!

Je kan al deze behandelingen uiteraard als losse behandeling reserveren, maar voor een optimaal 
resultaat raden wij een kuur aan. Hiervoor hebben we voordelige beurtenkaarten.

Zit je nog met vragen? Reserveer een gratis en vrijblijvende infosessie. Een van onze schoonheids-
specialistes maakt tijd om je te ontvangen, al je vragen te beantwoorden en je advies op maat te 
geven.



17

Beauty Clinic voor zichtbare huidverbetering - Thermae Grimbergen
Microdermabrasie
Een diepzuiverende gelaatspeeling met microkristallen die de 
dode huidcellen wegneemt, de huid verfijnt en grove poriën ver-
nauwt. De ideale verzorging bij onder andere een onzuivere huid 
dus. Niet alleen is het een diepreinigende behandeling, maar ook 
de doorbloeding van de huid verbetert en de collageenproduc-
tie gaat omhoog met als resultaat een stralende teint en meer 
stevigheid!

Microcryotherapie
Microcryotherapie zuivert de huid niet alleen dankzij de peeling 
met microkristallen, maar hydrateert ze ook dankzij het peltier-
effect. Dat wil zeggen dat je haarvaten zich vernauwen en weer 
openen door het gebruik van warmte en koude waardoor je 
bloed sneller begint te stromen. Zo geraken de werkzame stoffen 
van de gebruikte verzorgingsproducten sneller bij de huidcellen 
en worden afvalstoffen sneller afgevoerd.

Micromesotherapie
Heeft je huid nood aan extra verzorging? Heb je bijvoorbeeld last 
van een extreem uitgedroogde huid, een grauwe teint of fijne lijn-
tjes? Dan is micromesotherapie de behandeling voor jou. Naast 
het zuiveren van de huid dankzij de peeling met microkristallen 
voedt het de huid ook tot in de diepere huidlagen. Deze behan-
deling is ook ideaal voor de iets rijpere, onzuivere huid.

Mesotherapie
Deze krachtige en huidverjongende gelaatsverzorging brengt de 
werkzame stoffen tot in de diepere huidlagen waardoor ze de huid 
voedt, maar ook kalmeert. Bovendien verstevigt het de haarvaten 
waardoor je minder last hebt van couperose. In combinatie met de 
juiste producten vermindert dit de gevoeligheid van je huid.

Cryotherapie
De koudetherapie kalmeert de huid en zorgt er dankzij zijn ont-
stekingsremmend effect voor dat de bloedvaten vernauwen en 
vochtophopingen verminderen. Daarnaast is het ook een huid-
verjongende gelaatsverzorging, door het wisselen van warm en 
koud versnelt de bloedcirculatie waardoor de werkzame stoffen 
sneller in de huidcellen terecht komen en afvalstoffen beter wor-
den afgevoerd. Bovendien verhoogt ook de natuurlijke collageen-
aanmaak waardoor de huid weer steviger wordt.

Oxygen therapie
Zuurstof is van essentieel belang voor een gezonde huid. Met 
deze gelaatsverzorging gaat zuurstof de ruimte tussen je huid-
cellen opvullen waardoor je huid weer strakker wordt. Naast 
zuurstoftoevoer komt ook de collageenproductie op gang, het 
geeft de huid een echte opkikker. Het is een behandeling met 
onmiddelijk resultaat!

NIEUW: Cryomesotherapie
Een revolutionaire behandeling met verbluffende resultaten die 
koude zuurstof en warme radiofrequentie combineert. De huid 
wordt tot in de diepste huidlagen gevoed en hersteld en rimpels 
worden opgevuld. Resultaat: een stevigere, stralende huid!
De behandeling is uiteraard volkomen pijnloos.

 

THERMAE GRIMBERGEN - WOLVERTEMSESTEENWEG 74 - 1850 GRIMBERGEN - 02 270 81 96 - WWW.THERMAE.COM

TOT 15 JUNI 2023 GENIET JE VAN

€ 15 KORTING
OP DE GELAATSVERZORGINGEN 

VAN DE BEAUTY CLINIC.

FOTO’S INGEZ. 
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Café De Liermolen wordt pop-up tot het najaar: 
“We kijken ernaar uit om het hier te laten bruisen”
GRIMBERGEN - Het horecagedeelte van De Liermolen heeft 
tot dit najaar met Jimmy Malfait (43) een uitbater. Het café wordt 
tot het najaar een pop-up café. Daarna starten grote herinrich-
tingswerken op de erfgoedsite, te starten met het café. “We zijn 
heel blij dat we iemand gevonden hebben om de horecazaak van 
de Liermolen tijdelijk uit te baten”, zegt schepen van Cultuur Phi-
lip Roosen (N-VA). “De zoektocht leverde vorige zomer niets op, 
nu hadden we verschillende kandidaten en viel de keuze op Jimmy 
Malfait, die al ervaring heeft in de horeca.”

“Het gaat om een pop-up-café, want dit najaar starten grote re-
novatiewerken op de erfgoedsite. De werken kosten afgerond 2,3 
miljoen euro inclusief BTW, waarvan 532.000 euro aan subsidies 
van de Vlaamse overheid. Niet alleen het café, maar ook de schuur 
wordt gerenoveerd. Er komt ook een B&B.”

“De erfgoedsite is nu al een populaire bestemming, zowel voor 
fietsers als wandelaars, als bezoekers van de Liermolen, die in 
2016 werd gerenoveerd. De bedoeling is om de site nog meer 
op de kaart te zetten, onder meer als één van de drie afdelingen 
van het Grimbergse Museum voor Oudere Technieken (MOT). 
De werken starten dit najaar en moeten in 2025 afgerond zijn. ” Op de foto, van links naar rechts: Jimmy Malfait, Veerle De Smedt 

(voorzitter vzw Heemschut) en schepen Philip Roosen.

“Eerste pint getapt op mijn vijftiende”

“Ik ben er helemaal klaar voor”, zegt Jimmy Malfait (43). “Ik geef 
nu les in het bijzonder onderwijs, maar heb ruime horeca-ervaring. 
Ik baatte vijf jaar café Rosendael uit in Sint-Kathelijne-Waver en ik 
was vijftien jaar toen ik mijn eerste pint tapte. De locatie hier aan 
de Liermolen is echt prachtig, met wandel- en fietsknooppunten. Ik 
hou ook wel van de stijl van De Liermolen. Het wordt een pop-up-
café tot het najaar wanneer de werken beginnen. In het begin zijn 
we open tijdens de uren van het MOT, vrijdag, zaterdag en zondag, 
zodat ik ook nog les kan geven. Maar tijdens de paas- en zomerva-
kantie zullen we meer geopend zijn. We gaan stilaan groeien en een 
team uitbouwen.”

Jimmy wil de Liermolen opnieuw laten bruisen. “Het is een prach-
tige ontmoetingslek”, vertelt Jimmy. “Er zal veel beweging op de 
biertaps zijn. Mensen kunnen hier zo gevarieerde biertjes komen 
proeven. Ik ken ook wel wat artiesten die hier wel graag zouden 
optreden. Dat gaan we zeker doen: kleinschalige optredens van 
blues, jazz en pop. We kijken er echt naar uit en mikken erop om in 
de zomer zeven dagen op zeven open te zijn.” (jh)

Info – Opening van de Liermolen Pop Up vrijdag 31 maart vanaf 14 
uur, alle info en openingsuren kan je vinden op de facebookpagina 
‘De Liemolen Pop Up 23’.
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Centrum krijgt 150 extra parkeerplaatsen om 
niet-vergunde parking te compenseren

LONDERZEEL - De niet-vergunde parking op de Egmont-
site aan de Gildenstraat, waar zo’n zestig wagens kunnen staan, 
verdwijnt. In de plaats komen er 150 parkeerplaatsen bij op een 
afstand van maximum 300 meter van het centrum. De illegale 
parking wordt omgevormd tot een woonproject met een pu-
blieke groene long en een doorgang voor zwakke weggebruikers.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonlagen, dat door de 
gemeenteraad unaniem is goedgekeurd, kreeg vorige maand 
protest van sommige handelaars en enkele buren die niet willen 
dat de parking in de Gildenstraat verdwijnt. Maar die parking, die 
in 2006 ontstond op een braakliggend terrein en steeds meer 
uitbreiding nam met illegale verhardingen, is verkocht aan pro-
jectontwikkelaar Diff die er een woonproject gaat realiseren. Het 
verlies van de illegale parkeerplaatsen in het centrum wordt wel 
gecompenseerd. 

Uitbreiding parking OCMW
“Wij hebben in het RUP Woonlagen ook voorzien dat er extra 
parking in ons dorp kan komen”, zegt schepen van Mobiliteit Di-

mitri Robbyns (LWD). “Zo is er de uitbreiding van de parking op 
de OCMW-site. Hier komen honderd plaatsen extra. Het speel-
terrein wordt daardoor een stuk kleiner, maar in de plaats komen 
er een basket- en voetbalterrein.”

“Er wordt ook meer groenvoorziening aangeplant en het deel aan 
de zijde van de OCMW-site achter de bebouwing wordt open-
getrokken, zodat er meer open ruimte is. De nieuwe parking aan 
de OCMW-site wordt het eerst gerealiseerd, ze ligt op wandelaf-
stand van het centrum.” 

Parking gemeentehuis openbaar
De schepen merkt ook op dat parking op de eigen site van het 
gemeentehuis aan de achterzijde openbaar zal worden gemaakt, 
zodat daar ook mensen kunnen parkeren. “Tegelijk komt op de 
site van de school Virgo Sapiens een semi-publieke parking, waar-
door de parkeerruimte op het Heldenplein wordt ontlast. De 
parking aan de Colruyt is ook beschikbaar voor bezoekers aan 
het centrum.” 

Schepen Dimitri Robbyns bij de site waar de extra parkeerplaatsen komen. 

FOTO JH

Metingen
Inmiddels blijkt uit objectieve metingen 
dat er op de illegale parking op de Eg-
montsite aan de Gildenstraat gemiddeld 
42 wagens per opmeting staan. Er ge-
beurden tien dagen lang opmetingen 
buiten de vakantieperiode ’s morgens, ’s 
middags en ’s avonds. Daaruit blijkt dat 
er per opmeting gemiddeld zeven wa-
gens eenmalig staan, die dus van klanten 
voor de handelszaken of markt kunnen 
zijn. De overige 35 wagens zijn van be-
woners, handelaars of personeelsleden 
die er permanent parkeren. (jh)
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Skatepark wordt aangepakt samen met skaters, 
ook dak sporthal wordt vernieuwd
WOLVERTEM / MEISE - Het gemeentebestuur van Meise 
investeert fors in de sportinfrastructuur. Zo is er voor de ver-
nieuwing van het skatepark in Wolvertem 150.000 euro voorzien. 
Daarnaast wordt het dak van de sporthal van Meise vervangen. 
Kostprijs: 492.139 euro.

“Het skatepark in Wolvertem is een populaire plek onder de 
jeugd, maar is dringend aan vernieuwing toe”, zegt schepen van 
Gezin en Jeugd Ann Van den Broeck (N-VA). “In 2023 wordt een 
nieuw ontwerp uitgewerkt. Voor de invulling van het skatepark zit 
een werkgroep samen, waarin de stem van de lokale skate-com-
munity erg belangrijk is.”

“Het lokaal bestuur van Meise maakte een ontwerp voor het ska-
tepark, dankzij de medewerking van lokale skaters. Op basis hier-
van werken bureaus hun ontwerp en prijsofferte uit. Het bestuur 
voorziet voor dit project een budget van 150.000 euro. Eenmaal 
de samenwerking met een bureau is gestart, zit er een werkgroep 
samen. De stem van de lokale skate-community is hier van groot 
belang.”

Dak sporthal
“Het skatepark krijgt niet alleen een volledige opknapbeurt, het 
wordt ook fors uitgebreid”, zegt schepen van Sport Jonathan De 

Valck (N-VA). “Daarnaast wordt dit jaar ook geïnvesteerd in de re-
novatie van het dak van de sporthal van Meise. De dakdichting is 
versleten en de onderliggende houten platen zijn aangetast door 
vocht, waardoor een volledige vervanging noodzakelijk is. Hier-
voor is 492.139 euro voorzien. Tijdens de werken zal de sporthal 
even sluiten. De hinder voor de sportclubs, in het bijzonder voor 
de competitieploegen, wil het bestuur zoveel mogelijk beperken.”

FOTO JH
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Brooddozenactie maakt 
van Serviceclub Fifty One 
lekkerste van het land
REGIO - Serviceclub Fifty-One wil lege brooddozen vullen in 
vier scholen van onze regio. Om dat te financieren, komen de le-
den van Fifty-One misschien wel bij jou thuis koken en opdienen.
“Onze club uit Meise-Grimbergen zoekt vijftien bedrijven of 
zelfstandigen die elk 200 euro willen bijdragen om lege brood-
dozen te vullen”, zegt voorzitter Bruno Baudewyns namens de 
Fifty-One club. “Dat moeten de bedrijven dus niet zomaar doen. 
Wie Fifty-One steunt, kan immers een compleet verzorgd diner 
voor twee winnen dat de leden van Fifty-One komen leveren 
en opdienen bij de winnaar thuis. Ze brengen daarbij zelfs een 
heuse sommelier mee. Uiteraard is het inzamelen van gelden 
om brooddozen te vullen prioritair voor onze club. Maar daar 
willen we graag iets voor terug doen. We bedanken één van de 
steunende bedrijven dus met een exclusief etentje thuis. Onze 
serviceclub, die sinds vorig jaar de geuzentitel de leukste service-
club van het land draagt, is daarmee meteen ook de lekkerste 
serviceclub van het land. Niet alleen voor de winnaar van het 
dinertje thuis, maar ook voor de kinderen van wie de club de 
lege brooddozen gaat vullen.”

Bedrijven die Fifty-One hierin willen steunen, kunnen een mailtje 
sturen naar info@Fiftyonebrusselnoord.be (jh)

Plantentuinjogging 
verwacht opnieuw 
honderden deelnemers
MEISE - Ook dit jaar organiseert Joggingclub Meelopers 
Meise, in nauwe samenwerking met de Sportdienst van de 
gemeente Meise en met Plantentuin Meise, de jaarlijkse Plan-
tentuinjogging. Deze negende editie vindt plaats op zondag 14 
mei 2023. Er kan gekozen worden voor twee afstanden: 7,4 km 
of 13,4 km. 
Ook wandelaars zijn welkom. Het licht heuvelachtige parcours 
loopt voor 90 procent  door de Plantentuin Meise. Dit unieke 
kader biedt aan iedereen de gelegenheid om er een mooie 
sportieve dag van te maken. Vorige edities telden rond de 900 
enthousiaste deelnemers. 

Ook dit jaar wordt met een deel van de opbrengst van de Plan-
tentuinjogging het Virunga National Park in Congo gesteund. 
Daar leven berggorilla’s in het wild die met uitsterven worden 
bedreigd. Een ander deel van de opbrengst zal dit jaar ook naar 
een tweede goede doel gaan. Er werd ditmaal gekozen voor 
het Rondoufonds; zij steunen wetenschappelijk onderzoek naar 
de ziekte van Duchenne, een ernstige progressieve spierziekte. 

Inschrijven voor deze unieke jogging kan via de website 
www.meelopersmeise.be (jh)
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Gerenoveerde home Van Gysel 
officieel ingehuldigd

MEISE - Nu de renovatiewerken van het home Jan van Gysel helemaal zijn afgerond 
en de bewoners hun intrek hebben genomen, organiseerde het gemeentebestuur 
van Meise een officiële inhuldiging van de home. In de home Van Gysel wonen men-
sen die het financieel niet gemakkelijk hebben. Ze kunnen er nu terecht in vijftien 
gerenoveerde studio’s. “De renovatie van het home Jan Van Gysel duurde zo’n twee 
jaar, langer dan voorzien, maar het resultaat mag er zijn”, zegt schepen van Sociale 
Zaken Ann Van den Broeck (N-VA). “Bij de verbouwing was er naast het esthetische 
ook veel aandacht voor het ecologische. De studio’s op de gelijkvloerse verdieping 
zijn ook rolstoeltoegankelijk.” “Een grondige renovatie was noodzakelijk”, vult burge-
meester Gerda Van den Brande (N-VA) aan. “De flatjes werden ook vergroot. We 
zijn gegaan voor comfortabele flats, met voldoende natuurlijke lichtinval en een eigen 
terras. Ook de voortuin werd opnieuw aangelegd. We zijn trots op het resultaat, het is 
hier nu voor iedereen heel aangenaam vertoeven.” Intussen zijn alle flatjes bewoond. 
Belangrijk is dat de bewoners zelfstandig kunnen wonen. Via de sociale dienst van het 
gemeentebestuur van Meise kunnen bewoners die nood aan ondersteuning hebben, 
een beroep doen op thuiszorgdiensten van lokaal bestuur Meise of van andere in-
stanties. Alle bewoners en de gemeenteraadsleden waren uitgenodigd om samen de 
home Jan Van Gysel officieel in te huldigen. (jh)

Verhoogd 
toezicht aan 
schoolomgevin-
gen in Wolver-
tem: 45 boetes 
uitgeschreven 
WOLVERTEM - Recent kreeg de po-
litiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, 
Meise (KLM) meldingen over parkeer-
problemen in de omgeving van de Fusie-
school en de Zonnebloem in het centrum 
van Wolvertem (Meise). Hierop volgden 
controles. Achttien overtreders werden 
geverbaliseerd door de wijkwerking. De 
verkeersdienst startte begin maart met 
anonieme acties en verbaliseerde nog 
eens 27 voertuigen die in overtreding 
waren voor parkeren in een bocht, op 
het voetpad, voor een inrit, een vervallen 
keuring, enzomeer. Van één bestuurder 
die geen geldig rijbewijs had, werd het 
voertuig onmiddellijk geïmmobiliseerd en 
aan de kant gezet. (jh)
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Virgo strijdt voor een fair 
klimaatbeleid en wordt 
laureaat van scholenactie

LONDERZEEL - De leerlingen van het vijfde jaar van Virgo Sa-
piens in Londerzeel hebben tijdens de lessen Seminarie Economie 
hard gewerkt om eerlijke handel te promoten op school. Hier-
door werden ze één van de laureaten van de Oxfam-scholenactie 
Eerlijk duurt het langst 2022.

De leerlingen organiseerden een Fair Trade dag om de week van 
de eerlijke handel in de kijker te zetten. De school kleurde groen 
door de groene truien dag. “Met deze scholenactie spoort Oxfam 
België de Vlaamse en Brusselse scholen aan om een laagdrem-
pelige activiteit rond klimaat en eerlijke handel te organiseren”, 
zeggen leerkrachten Teirlink, Spinoy en Van Zeghbroeck die hun 
schouders zetten onder dit project. 
“In samenwerking met de Oxfam wereldwinkel van Londerzeel 
werd er op school ook twee maal een verkoop gehouden van 
producten van Oxfam. Dat werd een groot succes. Als kers op de 
taart waren de 65 leerlingen, één van de zeven laureaten van de 
scholenactie Eerlijk duurt het langst 2022.”
“Ze werden laureaat door hun creatieve filmpje, de groene truien 
dag, een quiz en een verkoop op de speelplaats. De prijskorf met 
lekkernijen werd overhandigd door vrijwilligers Diana en Carinne 
van Oxfam Wereldwinkel Londerzeel.” (jh)

Vrouwelijke personeels-
leden in de kijker

De leerlingen van het vijfde jaar van Virgo Sapiens zijn één van de 
zeven laureaten van de Oxfam-scholenactie.

MEISE - Op Internationale Vrouwendag zijn de vrouwelijke me-
dewerkers van de gemeentediensten in de kijker gezet. In totaal 
zijn er 323 personeelsleden bij het lokaal bestuur Meise, zowel 
bij de gemeente- als OCMW-diensten. Liefst 216 van hen -of 67 
procent- zijn vrouwen. (jh)

FOTO INGEZ.
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 “Werken op Nieuwelaan duren tot de zomer”
MEISE - Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf maandag 
6 maart 2023 met de herinrichting van de Nieuwelaan (N277) in 
Meise. De werken duren tot de zomervakantie.
“Tussen de kruispunten met de Vilvoordsesteenweg en de Kapelle-
laan krijgt de gewestweg veilige fietspaden, zes nieuwe bushaltes en 
veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers”, laat Vlaams 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) weten in een 
persbericht. “Omdat er afwisselend per weghelft gewerkt wordt, 
blijft de weg tijdens de werken open. De werken duren volgens de 
huidige planning tot begin juli 2023. Tijdens de aanleg van de nieu-
we afgescheiden fietspaden blijven de bestaande fietspaden open 
voor fietsers. Wanneer de bushaltes aangelegd worden, zullen fiet-
sers binnen de lokale werfzone van 200 meter even mee de rijweg 
moeten oprijden. Het oude fietspad wordt dan mee opgebroken. 
Binnen de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. 
voor alle verkeer. De aannemer pakt de fietspaden en bushaltes 
apart aan en werkt afwisselend op de weghelft richting Wolver-
tem en richting Meise. Daardoor blijft de hinder beperkt en kan de 
Nieuwelaan tijdens de werken open blijven, zonder omleidingen. 
Tijdens de werken aan de bushaltes werkt de aannemer met een 
asverschuiving en versmalde rijstroken voor gemotoriseerd verkeer. 
Wanneer het nodig is voor de veiligheid en het vlotte verloop van 
de werken, kan hij tijdelijk alternerend verkeer invoeren. De buslij-
nen 250, 251 en 821 kunnen vertraging oplopen door de versmal-
de rijstroken. Reizigers raadplegen voor hun vertrek dan ook best 
delijn.be/routeplanner.” 

Dankzij de werken wordt het voor alle weggebruikers veiliger om 
zich via de Nieuwelaan tussen Wolvertem en Meise te verplaatsen. 
“Nieuwe fietspaden achter de bomen zorgen ervoor dat fietsers 
afgescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer”, gaat Peeters 
verder. “Ook de verschillende kruispunten worden overzichtelijker 
ingericht, met verkeerslichten voor het kruispunt met de Kardinaal 
Sterckxlaan. Bovendien krijgen de zes bushaltes in de projectzone 
een verhoogd perron om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo kan 
in de toekomst iedereen makkelijk van en op de bus stappen.” (jh)

Actuele info kan je vinden via www.wegenenverkeer.be/meise

FOTO Google Street View

De fietspaden op de Nieuwelaan zijn momenteel in slechte staat. 



26

MEISE - Aan het Administratief Centrum in de Tramlaan in Wol-
vertem zijn de boringen gestart voor een BEO-veld. BEO staat 
voor boorgat-energie-opslag. Het is een duurzaam alternatief 
voor de traditionele verwarmings- of koelingssystemen. De wer-
ken kosten in totaal iets minder dan 4 miljoen euro inclusief btw.
Warmtewinning door het onttrekken van aardwarmte, ook wel 
geothermie genoemd, is in volle opmars. “Meise zet zich in voor 
groene energie en de werken aan het Administratief Centrum 
voor dit nieuwe systeem zijn gestart”, zegt schepen van Open-
bare Werken Tom Heyvaert (LB+). “We gebruiken de natuurlijke 
warmte die aanwezig is in de ondergrondse geologische lagen om 
het gebouw te verwarmen en te koelen.”

“Op vijf à zeven meter diepte is de invloed van de bovengrondse 
seizoenschommelingen erg laag. Hoe dieper we boren, hoe war-
mer het dus wordt. Door deze technologie is het perfect moge-
lijk om je gebouw op een alternatieve, financieel interessante en 
ecologisch verantwoorde manier te verwarmen in de winter en 
te koelen in de zomer.”

Duurder maar duurzamer
Volgens de schepen zijn drie types klimaatsystemen in overwe-
ging genomen: een VRV-systeem, een lucht-water warmtepomp 
en een warmtepomp met BEO-veld. “De investering in een BEO-
veld is duurder dan de andere opties, maar is wel de meest duur-
zame manier om ons gebouw milieuvriendelijk te koelen en te 
verwarmen”, gaat Heyvaert verder. 

“De levensduur van 60 jaar in combinatie met het lage energie-
verbruik en de lage onderhoudskost, zorgen ervoor dat het op 
lange termijn ook het financieel meest interessante systeem is. De 
diepte voor de boringen bij geothermie is maximaal 150 meter 
diep. Voor het Administratief Centrum (AC) zal de boordiepte 
ongeveer 80 meter bedragen. In het totaal worden achteraan het 
AC 48 boringen uitgevoerd.”

BEO-veld
Die boringen worden met lussen verbonden. “Dat wordt dan 
een BEO-veld genoemd”, vertelt de schepen. “Daarna wordt de 
collector gevuld met een milieuvriendelijke koelvloeistof die een 
optimale warmtegeleidbaarheid heeft. Het water met koelvloei-
stof wordt steeds herbruikt om het gebouw te verwarmen of te 
koelen, waardoor er niets verloren gaat. Aardwarmte is letterlijk 
een onuitputtelijke duurzame, milievriendelijke energiebron.”

Led
‘Tijdens de installatie van de klimaatplafonds in het Administratief 
Centrum vervangen we ook de huidige verlichting door energie-
zuinigere led armaturen. Door de vervanging van de luchtgroepen 
door een nieuwe installatie met bevochtiging zal de luchtkwaliteit 
ook verbeteren.”

De werken zijn gestart en zullen voltooid zijn begin 2024, als er 
geen probleem is met het leveringstermijn van materiaal en de 
weeromstandigheden meevallen. De werken werden opgedeeld 
in drie fasen, waarvan de eerste fase momenteel is gestart. (jh)

Aarde verwarmt Administratief 
Centrum in de winter en 
verkoelt in de zomer dankzij 48 
boringen tot 80 meter diep

FOTO INGEZ.
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Boskantcomité positief over nieuwe groene invul-
ling van site Westrode

WESTRODE / MEISE - Het Boskantcomité reageert positief 
op de nieuwe invulling van de projectsite Westrode. Er komt geen 
mega-bedrijvensite. Meer dan 65 hectare of zo’n 90 procent van 
de zone blijft open ruimte met groene, zachte bestemmingen. Er 
komt ook een zone voor lokale en duurzame bedrijven die recht-
streeks naar de A12 wordt ontsloten.

Het dossier over de inplanting van een industriezone van 80 hec-
tare langs de A12 grenzend aan Westrode, dateert van de jaren 
zeventig van vorige eeuw. Haviland had in 1979 een onteigenings-
besluit in handen. Die kwamen er pas in 1988. Daarna lag het dos-
sier jarenlang stil. In 2005 werd een Gewestelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) opgemaakt in opdracht van de Vlaamse regering om de 
bedrijvenzone Westrode mogelijk te maken.

Enkele buurtbewoners gingen hiertegen in beroep en verkregen 
de vernietiging van het plan bij de Raad van State in 2010. Het 
hele proces moest worden overgedaan. Inmiddels, nog eens der-
tien jaar later is er nu eindelijk een plan dat gedragen wordt door 
de inwoners.

Verfijnen

“We pasten het voorstel van invulling verder aan en verfijnden 
het nog dankzij de nieuwe input van experten en inwoners”, zegt 
Ruimtelijk procesmanager Tom Lagast (Space-Lab). “Het uitgangs-
punt om meer dan 65 ha of zo’n 90 procent van de site om te 
vormen van een harde naar een zachte bestemming, blijft be-
waard. Net als de optie om een zone voor lokale en duurzame 
bedrijven te voorzien, die rechtstreeks naar de A12 wordt ont-
sloten.”

“We behielden het idee van de geluidsbuffering door het op-
richten van een groen bermenlandschap. Aan de oostzijde is er 

ruimte voor een ecologisch gemengd landbouwbedrijf dat zich 
richt op de korte keten, maar ook mee kan instaan voor land-
schapsonderhoud.”

Buffer

De bedrijvenzone wordt volgens Lagast zo ingeplant dat mogelij-
ke hinder voor de omgeving zo klein mogelijk is. “Er komen een 
begroeide geluidsmuur, collectieve groene parkings, een groene 
en natte buffer rond de zone en vlotte en comfortabele voet-
gangers- en fietsverbindingen met het dorp.”, besluit de proces-
manager. 

Willy Kerremans (68), is lid van het Boskantcomité en reageert 
tevreden. “Ik ben zeker niet alleen. Ik ben blij dat de inwoners die 
zich destijds verzetten, nu hun gram halen”, zegt Kerremans. “Er 
komt geen mega-bedrijvenzone, maar wel veel open ruimte.”

Paalwoningen

“Belangrijk om weten, is dat er in 2007 tijdens graafwerken res-
tanten van een tiental paalwoningen uit de Gallo-Romeinse tijd 
zijn gevonden. Het zou mooi zijn mocht dat stukje geschiedenis 
ook in het toekomstige infopunt een plaats krijgen op de site. Zo 
kijken we daar niet alleen naar de toekomst, maar ook naar het 
verleden van de site.” 

Het finale voorstel wordt nog de Meisese gemeenteraad bespro-
ken. Daarna maakt Haviland een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op en 
uiteindelijk zal de Vlaamse regering een beslissing nemen over de 
invulling van de site. Dat kan nog enkele jaren duren. (jh)

vlnr. Marc Moutschen, Tom Lagast en Geert Vercuyssen van SPACE-LAB stellen de plannen van Westrode Morgen voor.

FOTO INGEZ.
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Natuurfotografe brengt woon-zorg-
centrum tot leven met twintig unieke 
foto’s

“De hobby is een passie geworden, de natuur mijn tweede thuis. Ik trek er 
op uit wanneer ik kan om dit alles mooi in beeld te brengen. Ik ga vaak naar 
Plantentuin Meise, maar ook de rest van het land en de wereld bezoek ik 
graag met mijn camera.”
Brenda komt naar eigen zeggen helemaal tot rust wanneer ze kan foto-
graferen en probeert haar gevoel en emotie in haar foto’s te tonen. “Eind 
vorig jaar werd ik finalist met twee van mijn beelden in twee internationale 
fotowedstrijden, wat voor mij een heel mooie erkenning is”, vertelt de na-
tuurfotografe. 

“In 2019 sloot ik mij aan bij Fotoclub De Korrel in Wemmel, waar ik mijn 
plekje heb gevonden als natuurfotograaf. Door een mooie samenwerking 
tussen onze fotoclub en Armonea Woon-zorgcentrum Hestia in Wemmel 
mag ik 20 van mijn beelden exposeren, en dit tot 14 juni 2023. Ik hoop de 
bezoekers te kunnen boeien met mijn foto’s en ze te laten genieten van de 
prachtige natuur om ons heen, zoals ik steeds doe.”
De tentoonstelling is elke dag te bezoeken in het woon-zorgcentrum, Zijp 
20 in Wemmel, van 13 tot 18 uur, tijdens de openingsuren van de cafetaria.

REGIO - Natuurfotografe Brenda Heyvaert (54) stelt tot 14 juni 20 foto’s tentoon in 
woon-zorgcentrum Hestia. Het gaat om echte pareltjes, want Brenda werd ook al finalist 
op internationale fotowedstrijden.

“Ik ben al sinds mijn jonge jaren geïnteresseerd in fotografie, maar het werd pas echt 
serieus toen ik in 2017 een Masterclass Natuurfotografie volgde bij CVO Semper in 
Meise”, zegt Brenda. 

FOTO’s Brenda Heyvaert
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JOBS 

FLEXIJOBS – Ijssalon Brixius zoekt Flexi-
jobs en studenten voor week en weekend-
werk, zaal en keuken tel. 0475 416 884 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken GSM 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

TECHNIEKER - Gezocht voor onder-
houd en herstelling centrale verwarming, 
met rijbewijs B (tweetalig). indien u tech-
nisch geschoold bent en op zoek naar een 
fijne werkplek kan u bij ons solliciteren op 
info@declerckwemmel.be of 02 460 49 08

PRAKTIJKRUIMTE - Multidisciplinair 
medisch centrum te Merchtem biedt prak-
tijkruimte aan op zelfstandige basis. Medi-
sche of verzorgende functie? Stuur naar sa-
menfit@outlook.com  voor meer info. Tel: 
0472 83 74 77

BABY+VANDERSTRAETEN 
MERCHTEM - zoekt student voor tijdens 
de week en vakanties. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be

ADMINISTRATIE - Administratieve 
ondersteuning nodig, zie je door het bos de 
bomen niet meer? Ik kan je helpen met je 
maandelijkse afsluiting of klassement, aan-
werving, marketing, facturatie, aanwezigheid 
op sociale media? Dit kan via een flexi job 
aanwerving of interim contract. Bel of mail 
me zeker voor meer info en quality time 
voor jezelf of met je gezin 0474 47 23 66, 
nattascha@hotmail.com

TE KOOP ALLERLEI   

WIT LIGBAD – Acryl en docuhescherm 
en alle benodigdheden tel. 0472 774 239 

FIETS – Eddy Merckx tel. 02 269 67 56 

GRAVELBIKES – Staal/carbon/alumi-
nium/titanium, custom build. Meer info op 
www.gravelbike.be

OUDE KROONLUSTERS – te koop, na 
erfenis 2 lusters met 3 glazen bollen en 1 
met 3 dubbele porcelaine kaarsen tel. 0495 
521 447 

ARTIS BOEKEN – 60 stuks verschillen-
de landen, tel. 0472 682 074, te koop nieu-
we frigo combi, top AEG, 5 jaar garantie, tel. 
0472 682 074 

VAKANTIE TE HUUR 

LUXE STACARAVAN – te huur, 4 p, 
rust, groen en ontspanning in de Limburgse 
Maaskant tel. 0488 16 46 50 of 0477 452 341 

NIEUWPOORT: Appartement 2slpks 
(4-6 pers) zicht op zee en duinen. Wifi – ge-
renoveerd en alle comfort NU KORTING. 
Op nog niet verhuurde periodes in 2023 
-10% zie www.nieuwpoort-verhuur.be – Tel. 
0477 66 34 18

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

VASTGOED TE HUUR 

STEENHUFFEL – Duplex appt, 2 slpks, 
1ste verdieping en terras, EPC B, 780 euro, 
geen lasten tel. 0477 93 61 16 

OPWIJK – Huis, 3 slpk, tuin, hob, EPC Neg 
-9 elec vw, koel inb laadpaal met gratis elc 
ongvr 2000 W/jaar, kan verko, besch 1 juni 
1.600 euro tel. 0479 556 677 

ALLERLEI   

WEDUWE – zoekt man voor relatie en 
vriendschap en vriendschap, ben 69 jaar tel. 
0472 33 12 40 

GRAVELBIKES TE HUUR - Meer info 
op www.gravelbike.be

LEEGMAKEN VAN HUIZEN – appar-
tementen, magaijnen, kelders, zolders, ook 
volledig schoongemaakt, correcte afhande-
ling tel. 0477 452 341 

VERHUIS - van woning naar serviceflat of 
rustoord? 
Zie je door de bomen het bos niet meer? 
Weet je niet waar te beginnen ? 
ADVIES nodig bij het leeghalen van kelder 
tot zolder? 
Enkel bestelwagen nodig met chauffeur om 
naar het containerpark te gaan ?
 Bel voor meer info 0474 47 23 66

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. 

Nieuws of 

een aankondiging?

Laat het ons weten.

Joris@herpol.be
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