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Logo’s waarschuwen voor fietsers in tegengestelde richting
Les logos avertissent que des cyclistes peuvent circuler en sens inverse
WEMMEL - In de vernieuwde Van Elewijckstraat, die net is afgewerkt, zijn fietslogo’s aan de
linkerzijde aangebracht. De eenrichtingsstraat mag door fietsers wel in twee richtingen worden
gebruikt. Met die fietslogo’s wil de gemeente automobilisten waarschuwen dat er links fietsers
kunnen rijden, komende vanuit de tegengestelde richting. De Van Elewijckstraat is overigens een
fietsstraat, waar fietsers de hoofdgebruiker zijn en automobilisten maximum 30 kilometer per uur
mogen rijden. Gemotoriseerde voertuigen mogen er ook geen fietsers inhalen. (jh)

FOTO JH

F WEMMEL - Dans la Rue Van Elewijck qui vient d’être entièrement rénovée, des logos représentant des vélos ont été peints
au sol du côté gauche. La rue à sens unique peut être utilisée par les cyclistes dans les deux sens. Par la présence de ces logos
pour vélos, les autorités locales entendent avertir les automobilistes que les cyclistes peuvent rouler à gauche, en venant de la
direction opposée. La Rue Van Elewijck est d’ailleurs une rue cyclable, où les cyclistes sont les usagers privilégiés et dans laquelle
les automobilistes sont autorisés à rouler à une vitesse maximale de 30 kilomètres par heure. Les véhicules motorisés n’y sont pas
non plus autorisés à dépasser les cyclistes. (jh)

Tijdelijke parking opgeruimd
Parking temporaire supprimé

FOTO JH

WEMMEL - De tijdelijke parking die de gemeente aanlegde in de Bogemansstraat naar
aanleiding van de werken in de Van Elewijckstraat is opgebroken. Het gebied, dat eigendom
is van het OCMW en een privé-eigenaar, is in oorspronkelijke staat hersteld. (jh)
WEMMEL - Le parking provisoire que la commune avait aménagé dans la Rue Bogemans dans le cadre des travaux de la
Rue Van Elewijck a été supprimé. L’espace, propriété du CPAS et d’un propriétaire privé, a été restauré dans son état original. (jh)
F
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Waterbus wordt populairDrinkwater wordt
der: “Meer mensen dan voor 20 procent duurder
corona stappen op de boot”
FOTO JH

FOTO INGEZ

WEMMEL - Drinkwater van Farys, dat ook instaat voor het
drinkwater in Wemmel, wordt de komende jaren nog eens 20
procent duurder. Dat is de grootste stijging van alle watermaatschappijen. Farys was al de duurste van heel Vlaanderen. In 2021
kreeg een gemiddeld gezin een factuur van 385 euro. In 2022 is
dat meer dan 450 euro. De tariefplannen voor de periode 20222028 tonen dat Farys de prijs van het drinkwater over een periode van zes jaar met 20 procent opslaat. Volgens berekeningen
zal een gemiddeld gezin in 2028 zo’n 530 euro moeten betalen
voor kraantjeswater. Volgens Farys heeft de watermaatschappij in
tegenstelling tot andere watermaatschappijen een beperkt aantal
bronnen in haar drinkwaterdistributiegebied en moet Farys water
uit Antwerpen, Brussel en Henegouwen aankopen. Farys zoekt
naar nieuwe bronnen en investeert in extra toevoerleidingen. Tegen 2030 moeten alle klanten ook een digitale meter hebben. Al
die kosten worden dus doorgerekend aan de eindverbruiker. Met
een digitale meter hebben de klanten volgens Farys ook sneller
zicht op het waterverbruik en kunnen ze zo zuiniger omgaan met
drinkwater. (jh)

REGIO – De Waterbus kent na twee moeilijke coronajaren opnieuw meer succes. Deze zomer namen liefst 30 procent meer
mensen de boot dan dezelfde periode in 2019, voor corona, zo
meldt Bruzz. Tot en met 31 oktober kan je dagelijks klokvast pendelen met de boot op het kanaal tussen Vilvoorde en het centrum
van Brussel. Het traject duurt net geen uur. Een enkele tocht Vilvoorde-Brussel kost drie euro. De Waterbus is het ideale alternatief voor wie in de hoofdstad moet zijn en de files, parkeerproblemen en wegenwerken grondig beu is. De boot vaart elke werkdag
vier keer heen en terug en tijdens de zomermaanden ook in het
weekend. Als alles goed gaat, komt er binnenkort een tweede Waterbus. Daardoor zal je dan elk uur tussen Brussel en Vilvoorde
kunnen varen. (jh)
Info: www.waterbus.eu
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Waterpartij brengt verkoeling op de Markt
Les fontaines apportent de la fraîcheur Place Markt
WEMMEL - Net voor de zomer is het nieuwe Marktplein in Wemmel officieel ingehuldigd. Met
de hete zomerdagen genoten de kinderen graag van de verkoeling die de nieuwe waterpartij met
verschillende fonteintjes biedt. Zelfs ’s ochtends en avonds, als er meer schaduw is op de Markt,
zijn de fonteinen druk bezocht door jong en iets ouder. De heraanleg van het Marktplein kostte
604.000 euro, een investering die met de heetste week van het jaar meteen voor de nodige verkoeling zorgde. (jh)

FOTO JH

F WEMMEL - Bien avant l’été, la nouvelle place Markt de Wemmel a été officiellement inaugurée. Lors des chaudes journées
d’été, les enfants ont pu apprécier la fraîcheur qu’offrent les jets d’eau. Même le matin et le soir, lorsqu’il y avait plus d’ombre sur
la place, les fontaines ont été fréquentées par des jeunes et des personnes un peu plus âgées. La rénovation de la place Markt a
coûté 604 000 euros, un investissement qui a immédiatement apporté le rafraîchissement nécessaire pendant la semaine la plus
chaude de l’année. (jh)

Wemmel heeft beste speler in zaalvoetbalcompetitie
Wemmel a le meilleur joueur de la compétition de football en salle
WEMMEL - Anasse El Yousfi, speler bij eerste nationaler Colombus Wemmel, werd na de
bekerwinst door de Belgische Zaalvoetbalbond (B.Z.V.B.) verkozen als beste speler van de
competitie. Hij kreeg de trofee ‘de Bronzen Pantoffel’ op het gemeentehuis in aanwezigheid
van onder andere de burgemeester, de schepen van sport en het bondsbestuur. (jh)

FOTO INGEZ.

F WEMMEL - Anasse El Yousfi, joueur de la première nationale Colombus Wemmel, a été choisi comme meilleur joueur de la
compétition par la Fédération belge de football en salle (B.Z.V.B.) après avoir remporté la coupe. Il a reçu le trophée “Pantoufle de
bronze” à la maison communale, en présence, entre autres, du bourgmestre, de l’échevin des sports et du bureau de la fédération. (jh)
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“Voetjes in het badje, een alcoholvrij roseetje en de 38 graden zijn vergeten”
“Les pieds dans le bain, un rosé non alcoolisé et les 38 degrés sont
oubliés”.
WEMMEL - In woon-zorgcentrum Hestia met 202 bewoners in Wemmel was het
tijdens de hittegolf alle hens aan dek om
voor de bewoners verkoeling te voorzien.
“Met blauwe schelpvoetbadjes, individuele
voetbaden, ijsjes en extra drankrondes lukt
het ons wel”, zegt verantwoordelijke van de
Sociale Dienst Isabelle De Herdt. “De vier
lieftallige bewoonsters kregen op het terras in de schaduw een watervoetbadje met
sopje. Ze verblijven op een beschermde
afdeling en we hebben hen voor de gelegenheid een koud alcoholvrij roseetje aangeboden. Dat werd duidelijk gesmaakt.” (jh)

FOTO JH

F WEMMEL - Au home Hestia, qui compte 202 résidents à Wemmel, tout le monde était sur le pont pendant la vague de

chaleur pour rafraîchir les résidents. “Avec des bassines en forme de coquille bleue, des bains de pieds individuels, des crèmes
glacées et des tournées supplémentaires de boissons, nous nous débrouillons”, explique Isabelle De Herdt, responsable des
services sociaux. “ Et les adorables compagnons à 4 pattes des résidents ont eu droit à une bassine sur la terrasse, à l’ombre. Les
résidents étaient protégés de la chaleur et nous leur avons offert un rosé frais sans alcool pour l’occasion. Cela a été clairement
apprécié.” (jh)
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Albertine De Saedeleer (102) is oudste N-VA organiseert kaas- en
bewoonster van wzc Hestia
wijnavond
WEMMEL - Albertine De Saedeleer vierde op 9 augustus haar
102ste verjaardag en is de oudste
bewoonster van wzc Hestia waar
ze sinds de opening in 2013 woont.
“Elke ochtend en avond begroet zij
het personeel vanuit haar deuropening”, zegt verantwoordelijke opname Isabelle De Herdt van Hestia.
“Familie is voor haar ook heel belangrijk, voornamelijk het samen
zijn en dingen samen doen.

FOTO JH

Ze heeft één zoon, een kleinzoon en twee achterkleinkinderen. Elke twee weken laat ze de
kapper komen. Ze kreeg een verjaardagontbijt, een bloemetje en een glaasje champagne
voor haar verjaardag.” (jh)

11

WEMMEL - Naar jaarlijkse traditie organiseert N-VA Wemmel haar
Vlaamse kaas-en-wijnavond begin
oktober. Er is een aanbod kaas- of
charcuterieschotels, met Vlaamse en
internationale wijnen. Dit vindt plaats
op vrijdag 7 oktober vanaf 18u30 uur
in de theaterzaal van GC de Zandloper. Reserveren is niet verplicht, maar
maakt de organisatie wel makkelijker.
Info bij Monique Froment via 0477
19 71 84 of Marc Joseph via marc.
joseph@n-va.be. (jh)

Peizegemnaar breekt lans om dialecten te behouden
Jean-Paul Van der Elst (69): “Onze sappige dialecten hebben een grote volkse waarde”

Dialectendichter Jean-Paul Van der Elst
heeft een passie voor het dialect. Zelf
heeft hij het soms moeilijk om het onderscheid te maken tussen het Merchtemse
en Opwijkse dialect.

REGIO -Jean-Paul Van der Elst (69) uit Peizegem (Merchtem)
voert al jaren een eenmansactie om het dialect weer een plaats
te geven. Hij wil met boekjes, gedichtjes en filmpjes aantonen dat
onze sappige dialecten een grote volkse waarde hebben

sioen werd gestuurd, groeide zijn passie voor het dialect. Hij begon ook boeken en boekjes te schrijven die hij uitgeeft in eigen
beheer.
Ondertussen was hij ook begonnen met gedichtjes in het dialect
te schrijven. “Ik gebruik opzettelijk het verkleinwoord gedichtjes
omdat ik mijn schrijvelarij niet meteen poëzie wil noemen”, zegt
Jean-Paul. “Het is veeleer mijn bedoeling om mijn lezers aangenaam bezig te houden ... in het dialect”.”
“Ik heb ondertussen zo’n 200 dialectgedichten geschreven en die
gebundeld in drie boekjes. Het laatste boek ging specifiek over
Opwijk, mijn geboortedorp. In een heel ander genre publiceerde
ik recent ook een dichtbundel met vertalingen uit het werk van
de grootste Roemeense dichter Mihai Eminescu.”

Afgestudeerd als germanist aan de RU Gent in 1974 stond JeanPaul Van der Elst 34 jaar in het onderwijs als leraar Nederlands
en Engels aan het Sint-Donatusinstituut in Merchtem. Als leraar
Nederlands hield hij zich uiteraard aan een keurige Nederlandse
taal, maar tegelijk merkte hij dat het dialect langzaam maar zeker
verloren ging.
“Leerlingen spraken nog nauwelijks dialect onder mekaar en als
ze het toch deden dan was dat niet meer dat rijke taaltje van hun
(groot)ouders”, zegt Van der Elst. “De laatste decennia werd die
evolutie nog versterkt door de instroom van anderstalige leerlingen die al blij waren dat ze het Algemeen Nederlands (AN) onder
de knie kregen.”

Toneelstukken
Jean-Paul schreef ook al drie toneelstukken in het (Opwijkse) dialect. Eén daarvan werd opgevoerd door acteurs uit drie verschillende Opwijkse toneelverenigingen tijdens dialectavonden.
Twee liggen er door Covid nog op het schap. Sinds begin 2020
leest Jean-Paul iedere week een nieuw, meestal grappig gedichtje
voor in een filmpje dat hij zelf registreert. De filmpjes komen
terecht op een paar facebookgroepen van Opwijk en Merchtem,
met groeiend succes.
“Veel Opwijkenaren en Merchtemnaren kijken elke zondag uit
naar een nieuw gedichtje”, weet Jean-Paul. “Dat mijn dialect niet
altijd loepzuiver is, neem ik er met de glimlach bij. Ik woonde 22
jaar lang in het grensgebied tussen het Vlaamse Opwijkse dialect
en het Brabantse Merchtemse. Het is niet altijd makkelijk het onderscheid te maken tussen het Opwijkse ‘kout vee den droin’ en
het Merchtemse ‘kottier veu den draan’ (kwart voor drie).” (jh)

In Vlaams-Brabant, meer nog dan in de andere Vlaamse provincies, staat het dialect onder druk, meent Van der Elst. “De jongere
generaties kennen de specifieke woorden en grammaticale eigenaardigheden van hun eigen dialect niet meer”, zegt de Merchtemnaar. “Het dialect, maar eigenlijk ook het AN, hebben plaats
gemaakt voor een soort tussentaaltje met hebde gij en wilde gij.
Bij de jongste generatie zijn ook veel vreemde (vooral Engelse)
woorden in hun taalgebruik geslopen.”

Journalist
Jean-Paul werkte ook dertig jaar als journalist, in bijberoep weliswaar. De helft van die jaren als lokaal medewerker voor Het
Nieuwsblad. Toen hij, om medische redenen, vervroegd met pen12
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Lancering camionette.eu in België!
Grootste aanbod in camionettes
Begin 2022 heeft Kleyn Vans te Vuren een
overeenkomst gesloten met Garage Blomme
in Merchtem. Vanaf nu bieden ze onder de
naam Camionette.eu gebruikte bedrijfswagens aan in heel België, voor zowel financiering als verkoop. Door hun schaalvoordelen
& sterke inkoopprijzen, kunnen handelaars er
aan traderprijs aankopen om zo hun voorraad
uit te breiden!
Camionette.eu bevindt zich centraal in België,
waar ze Belgische verkopers & handelaren
laagdrempelig kunnen laten profiteren van
hun voordelen en zekerheden. Ze verkopen
tweedehands camionettes die ze speciaal
inkopen, kijkend naar merk, type, soort en
technische staat. Met een stock van meer dan
600 bestelwagens, komt u bij hen alle merken,
types en bouwjaren tegen. Het kan dus zijn
dat de ene bestelwagen 1 maand oud is en
de andere 10 jaar. Bij binnenkomst worden
de gebruikte vans op alle vitale en technische
punten gecontroleerd en worden de bevindingen in een inspectierapport verwerkt! Zo
weten ze wat er goed en minder goed is aan
elke wagen en daar prijzen ze de gebruikte
camionette ook naar.

Waarom wagens aankopen bij camionette.eu ? Ze beschikken over een grote voorraad , ze zijn merkonafhankelijk , bieden tot 2 jaar garantie en hebben een eigen
werkplaats. Bekijk zeker hun voorraad op www.camionette.eu , aarzel niet om hen
te contacteren voor meer technische en prijsgerichte informatie!
WERKPLAATS EN VERKOOP: Koeiweidestraat 47c
TOONZAAL : Brusselsesteenweg 390, 1785 Merchtem.

www.camionette.eu

KORT / EN BREF
UITSTALRAMEN - Raadslid Didier Noltincx (IC) hekelde op de gemeenteraad voor de zomer nog dat een uitstalraam van
een handelszaak was ingesmeten en het bleek niet om één geval te gaan. “Aan de wijken aan de ring is een vitrine ingesmeten met
stenen, dat kan toch niet”, stelde het oppositieraadslid. Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) antwoordde dat er in
totaal drie etalageruiten met kasseistenen zijn ingegooid. “Het gaat om een winkel op de Limburg Stirumlaan en twee winkels op
de Markt. Er lagen in de omgeving kasseistenen los, dat is inmiddels aangepakt.” (jh)
F VITRINES COMMERCIALES - Le conseiller Didier Noltincx (IC) a dénoncé lors de la dernière réunion du conseil com-

munal avant l’été qu’une vitrine de magasin avait été brisée et qu’il était avéré que ce n’était pas un cas isolé. “Dans un quartier près
du ring, une vitrine a été brisée à coups de pierres, ce n’est pas acceptable”, a déclaré le conseiller d’opposition. Le bourgmestre
Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) a répondu que trois vitrines au total avaient été brisées avec des pavés. “Cela concerne un
magasin sur l’avenue Limburg Stirum et deux magasins sur le Markt. Il y avait des pavés en vrac dans la zone; ceux-ci ont, depuis,
été ramassés.” (jh)
VRIJWILLIGERS - Het gemeentebestuur van Wemmel is op zoek naar vrijwilligers om in de Nederlandstalige en Franstalige
Gemeentelijke Basisschool tijdens de middagmaaltijden (12 tot 13 uur) toezicht te houden en de kleuters en lagereschoolkinderen
te begeleiden. Wie interesse heeft, kan een e-mail sturen naar personeelsdienst@wemmel.be (jh)
F BÉNÉVOLES - L’administration communale de Wemmel recherche des bénévoles pour encadrer et surveiller les enfants

de l’école primaire communale néerlandophone et francophone pendant l’heure du repas de midi (12 à 13 heures). Si vous êtes
intéressé, veuillez envoyer un e-mail à personeelsdienst@wemmel.be (jh).
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BOEKHOUDKUNDIG ASSISTENT, VOOR MARYAM
HET BEGIN VAN EEN SUCCESVERHAAL
Wat zijn nu je verdere toekomstplannen ?
Om een nog betere accountant te worden, start ik in september 2022 een master in de boekhouding aan de Universiteit van
Leuven. En nadien wil ik een van de beste accountants van België
worden!

Maryam Fathirashti komt uit Iran en volgde van september 2021
tot januari 2022 de opleiding boekhoudkundig assistent bij CVO
Semper.
Waarom wou je het diploma boekhoudkundig assistent behalen?
In Iran had ik al een bachelor in de boekhouding, maar alvorens
hier verder te studeren wou ik toch eerst beter vertrouwd raken
met het land en de principes van boekhoudkundig werk in België.
En enige maanden na de opleiding werd mijn Iraanse diploma dan
ook effectief erkend als een bachelor in het bedrijfsmanagement.

Aan wie zou je de opleiding boekhoudkundig assistent aanraden?
Het is in ieder geval een goede start voor iedereen die als assistent-accountant aan de slag wil. Je maakt kennis met de basisconcepten van boekhouding en je krijgt een duidelijk zicht op alle
aspecten van het werk. Bovendien kan je na deze opleiding nog
verder doorgroeien tot een gediplomeerd accountant. Een ideaal
begin dus voor al wie zich boekhoudkundig werk eigen wil maken.

Wat sprak je het meeste aan in deze opleiding?
Ik vond deze cursus bijzonder interessant. De inhoud was zeer
praktisch en onmiddellijk toepasbaar. Al geef ik toe dat het soms
wel moeilijk was bepaalde delen van de leerstof te begrijpen. Ik
had dan ook nog maar twee jaar Nederlandse les gevolgd. Gelukkig hebben mijn docenten me hierbij enorm geholpen en zijn ze
me altijd blijven aanmoedigen. Ik ben hen dan ook heel dankbaar
voor alle kansen die ze me hebben gegeven.

Alle info over onze opleidingen administratie en onthaal (ook @
home, je volgt dan les van thuis), het nieuwe aanbod zakelijke
taalcursussen@home of ICT en multimedia vind je op www.cvosemper.be Hier kan je je ook rechtstreeks inschrijven voor je
cursus naar keuze.

Vond je gemakkelijk werk na deze opleiding?
Absoluut. Als deel van de opleiding heb ik stage gelopen bij een
accountantskantoor en zij hebben me nadien ook aangenomen
als boekhoudkundig assistent.

Via het tweedekansonderwijs kan je nu ook een diploma secundair@home behalen als je zowel de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) als een beroepsopleiding naar keuze volgt.
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Chiro Wemmel houdt
TML proper

KORTNIEUWS UIT DE
REGIO

FOTO JH

ELEVEN SPORTS – Cafés en kantines die voetbalwedstrijden van de hoogste klasse uitzenden, betalen fors meer door
een tariefverhoging van Eleven Sports, de televisierechtenhouder van onze competitie. De wedstrijden van de hoogste voetbalklasse worden uitgezonden door Eleven Sports. Om die te
zien, betalen café-uitbaters, net zoals iedereen thuis, abonnementskosten. Maar voor Eleven Sports volstaat dat niet meer.
Café- en kantine-uitbaters moeten vanaf dit seizoen maandelijks
een extra som betalen, naar gelang de grootte van hun zaak.
Het gros van de cafés valt onder de noemer 31 à 100m², dat
komt op 100 euro per maand of 1200 euro per jaar bijkomende
kosten.

WEMMEL - Een tiental leden van Chiro Katoke En Flater
uit Wemmel zijn tijdens de drie weekends te vinden op het
muziekfestival Tomorrowland in Boom. Overdag draaien ze verschillende shiften mee in het opruimingswerk. Gewapend met
pickers en vuilniszakken houden ze het terrein proper. ’s Nachts
verblijven ze op de camping Dreamville. Een betere voorbereiding voor het bivak bestaat er niet. (jh)

HUPPELDEPUP - Zorgboerderij Huppeldepup uit Humbeek (Grimbergen) en de Ark van Pollare uit Lennik gaan nauw
samenwerken.
RAND - Volgens cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken, verhuisden vorig jaar zo’n 24.000 Brusselaars naar Vlaanderen, ongeveer driekwart van hen ging naar de Vlaamse Rand.
VACATURES - Uit cijfers van de VDAB blijkt dat er iets meer
dan 5.400 openstaande vacatures in Halle-Vilvoorde zijn, een
nieuw record. Begin dit jaar waren er zo’n 5.000 openstaande
vacatures.
WONINGEN - In Vlaams-Brabant zijn volgens de recente
notarisbarometer de eerste zes maanden van 2022 4 procent
minder woningen verkocht, de gemiddelde terugval nationaal is
1,8 procent.
EXTRA GEMEENTERAAD - Op 18 augustus is er een
extra gemeenteraad gehouden omdat de gemeenteraadsleden
in juni het schoolreglement voor de gemeentescholen niet konden goedkeuren. Er ontbraken documenten in het dossier, waardoor de raadsleden geen kennis hadden genomen van de volledige inhoud van het reglement. Het schoolreglement moet door
de gemeenteraad voor 1 september zijn goedgekeurd, vandaar
de extra gemeenteraad. (jh)
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Sluikstortcamera’s binnenkort actief
Des caméras de surveillance bientôt en service
WEMMEL - De gemeenteraad keurde de aankoop
van sluikstortcamera’s goed. “Het schepencollege besliste dit al in oktober vorig jaar, maar nu was er de
definitieve goedkeuring door de gemeenteraad”, legt
schepen voor Milieu Vincent Jonckheere (LB Wemmel) uit. “Het gaat om drie camera’s en drie dummie’s
of valse camera’s. De camera’s en dummie’s worden
ingezet op hotspots waar zich regelmatig sluikstorten
voordoen. De kostprijs bedraagt 78.000 euro per jaar
voor de aankoop en kosten, (ver)plaatsing, onderhoud
en verwerking van de beelden. Voor het project krijgen we een eenmalige subsidie van 10.000 euro. De
verwerking van de GAS-boetes gebeurt via Haviland.
Het is de bedoeling om sluikstorters te identificeren
en zo het aantal sluikstorten in de gemeente terug
te dringen. Sluikstorten opruimen, is een dure zaak en
bovendien zijn die een vervuiling van het straatbeeld.”
Oppositieraadslid Marc Installé (IC) wilde weten of
er geen gevaar bestaat dat data van die camera’s kan
worden gestolen. “Maar daar is geen risico voor, de
data is beveiligd”, zo antwoordde de meerderheid op
de gemeenteraad. (jh)

WEMMEL - Le conseil communal a approuvé l’achat de caméras pour la surveillance des dépôts clandestins. “Le Collège des
échevins avait déjà pris cette décision en octobre de l’année dernière, mais il fallait encore obtenir l’approbation finale du conseil communal”, explique l’échevin de l’environnement Vincent Jonckheere
(LB Wemmel). “Cela concerne trois caméras et trois dummies ou
fausses caméras. Les caméras et les dummies seront déployées
dans les points chauds où des décharges illégales se produisent
régulièrement. Le coût s’élève à 78 000 euros par an pour l’achat
et les frais, les déplacements, la maintenance et le traitement des
images. Le projet recevra une subvention unique de 10 000 euros.
Le traitement des sanctions administratives GAS se fait via Haviland.
L’objectif est d’identifier les pollueurs clandestins et de réduire ainsi
leur nombre sur notre territoire. Le nettoyage des décharges sauvages est une activité coûteuse, et ces sites gâchent également le paysage urbain. Le conseiller de l’opposition Marc Installé (IC) a voulu
savoir s’il n’y avait pas de risque de vol de données des caméras.
“Mais il n’y a aucun risque de cela, les données sont sécurisées”, a
répondu un représentant de la majorité au conseil communal. (jh)
F
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Wandeling in Beverbos eindigt
voor baasje en hond met
bijtwonden van pitbull

Agressieveling gebruikt pitbull als
wapen: Gregory en zijn hondje Samy
moesten verzorgd worden voor bijtwonden
WEMMEL - Gregory Van Diest (44) en zijn Jack Russell Samy zijn tijdens hun wandeling in Beverbos deze zomer aangevallen door een agressieve man die zijn witte Bull
Terriër -in de volksmond ook bekend als pitbull- als wapen gebruikte. Het resultaat:
Samy kreeg tien hechtingen en Gregory heeft een doorgebeten vinger.
“Ik was aan het wandelen met Samy in Beverbos toen ik een koppel tegenkwam: een
vrouw met een chihuahua en een man met een pitbull”, zegt Gregory. “Ik kruiste die
mensen en Samy wilde kennismaken met de chihuahua en sprong erheen. Ik nam hem
meteen in mijn armen en stapte verder.”
Dat was niet naar de zin van de man. “Hij eiste excuses”, gaat Gregory verder. “Ik zei
hem dat er niets was en ging verder. Dan stond hij plots met zijn aangelijnde Bull Terriër vlakbij mij. Ik had Samy nog in mijn armen. Hij maakte schijnbewegingen om te slaan
en liet zijn Bull Terriër aanvallen. Die beet in de linkerachterpoot van Samy. Hij liet niet
los. Ik heb mijn hand in de muil van de pitbull moeten wrikken en kon uiteindelijk het
pootje loskrijgen. Mijn vinger werd daarbij doorbeten.” Gregory wilde weggaan, maar
de man bleef agressief. “Hij riep me in het Frans toe dat het goed is dat ik gebeten
werd en hij gaf me nog eens twee stampen”, zucht het slachtoffer. “Ik wilde papieren opmaken voor de verzekering, maar hij dreigde ermee op mijn gezicht te slaan.
Daarop stapte ik verder weg. Hij ging terug naar zijn vrouw die hem wilde kalmeren.
Dat pakte verkeerd uit. Hij dreigde ermee om haar op haar gezicht te slaan. Ik nam
mijn telefoon om de politie te bellen. Toen hij dat zag, liep hij achter mij. Ik liep weg
en kwam mensen tegen die ik kende. Dat deed zijn achtervolgingspoging stoppen.”
De mensen schoten Gregory ter hulp en gingen zelf achter de agressieveling aan. “Hij
vertrok met zijn vrouw en twee honden met de auto, het was te laat om de nummerplaat te noteren”, gaat Gregory verder. “Ik ben naar de dierenarts gegaan en Samy
kreeg tien hechtingen. Gelukkig zijn de spier en ligament in de achterpoot niet geraakt.
Ik ging naar het ziekenhuis om mijn vinger te laten verzorgen. Het hele voorval kost
ons minstens 500 euro. Het is ook erg dat de politie zei dat ze niet langskwam toen
ik ter plaatse belde. Ik moest een afspraak maken om klacht in te dienen. Ik heb dat
dan ook gedaan.” Het is met een bang hart dat Gregory met Samy nog in Beverbos
gaat wandelen. “Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak”, zegt hij. “Ik hoop dat die
agressieveling niet terugkomt en wil mensen toch waarschuwen als ze er een kalende
man van in de veertig met een witte pitbull zien wandelen. Best om die man te mijden.
Ik hoop dat hij er niet meer komt.” (jh)
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KORT / EN BREF
SCHOOLVAKANTIES - Ondanks de verschillende regelingen van de schoolvakanties in het Nederlandstalig en Franstalig basisonderwijs in Brussel, Wallonië en
Vlaanderen, blijven de schoolvakanties in de Wemmelse Nederlandstalige én Franstalige scholen dezelfde. Dat komt omdat het onderwijs er gesubsidieerd wordt door
de Vlaamse overheid. Die stelde na raadpleging van het onderwijsveld dat er geen
draagvlak is om de schoolvakanties te wijzigen. In Wallonië en Brussel zijn er dus wel
wijzigingen en duurt de zomervakantie minder lang en zijn er enkele andere schoolvakanties uitgebreid met een week.
F VACANCES SCOLAIRES - Malgré les différents arrangements des vacances

scolaires dans l’enseignement primaire néerlandophone et francophone à Bruxelles, en
Wallonie et en Flandre, les vacances scolaires dans les écoles néerlandophone et francophone de Wemmel restent inchangées. Cela s’explique par le fait que l’enseignement
y est subventionné par le gouvernement flamand. Ce dernier a déclaré, après consultation du monde de l’éducation, qu’il n’y a pas suffisamment de soutien pour modifier
les périodes de vacances scolaires. En Wallonie et à Bruxelles, des changements seront
instaurés; les vacances d’été seront plus courtes et certaines autres périodes de vacances scolaires ont été prolongées d’une semaine.
SKATETOESTELLEN - Het gemeentebestuur koopt mobiele skate-elementen
aan voor 50.000 euro. De levering was nog niet voorzien voor deze zomer en dus
huurde de gemeente een tijdelijk skatepark. Dat werd geplaatst op de parking aan het
gemeentehuis. (jh)
F ENGINS DE SKATE - Le conseil communal a marqué son accord pour l’achat
d’éléments mobiles de skate pour un montant de 50 000 euros. La livraison n’étant
pas encore prévue pour cet été, la commune a loué un skate park temporaire. Il a été
installé sur le parking en face de la maison communale. (jh)

WORLD CLEAN UP DAY - Zaterdag 17 september is er opnieuw World Clean
Up day. Ook de gemeente Wemmel doet mee en roept iedereen op om mee zwerfvuil
op te ruimen. Inschrijven kan via de gemeentelijke website www.wemmel.be.
F WORLD CLEAN UP DAY
- Le samedi 17 septembre est à nouveau la
journée mondiale du nettoyage, le World Clean Up Day. La commune de Wemmel
participe à cet événement mondial et appelle tout le monde à nettoyer les détritus qui
encombrent l’espace public. Vous pouvez vous inscrire via le site web communal www.
wemmel.be.
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Een leuk artikel van
je sportclub of
vereniging.
Bezorg het aan de
redactie.
joris@herpol.be

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
BANKETBAKKERIJ SEYNAEVE te
MEISE - We zijn op zoek naar enthousiaste
flexijobbers (of jobstudenten ) voor de winkel . Ben je dynamisch, klantvriendelijk en wil
je bijwerken tijdens het weekend? Contacteer ons 02 269 19 13
WINKELBEDIENDE – Dringend gezocht voor slagerij, kan direct beginnen, traiteur De Valck Wolvertem tel. 02 269 13 05
BIJVERDIENSTE – Gepensioneerde
man, zg tweetalig, prive vervoer,horeca, winkel, alles bespreekbaar, avond en weekend
tel. 0475 921 877
DAKWERKER - Ervaren dakwerker gezocht voor onmiddellijke indiensttreding,
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijnwerkelementen kunnen plaatsen, renovaties,
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34 33 95
BABY+VANDERSTRAETEN MERCHTEM - zoekt Flexijob meubelmonteerder en klusjesman. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be
BANKETBAKKERIJ SEYNAEVE te
MEISE - Om ons team te versterken zijn we
op zoek naar een flexi-job voor het atelier!
Ben je een gediplomeerde banketbakker met
een passie voor het vak én kan je zelfstandig
werken contacteer ons op 02 269 19 13

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

MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470564.165

VASTGOED TE HUUR

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

STAANPLAATSEN MOBILHOMES
- PEIZEGEM – MERCHTEM – Overdekte
staanplaatsen voor mobilhomes, caravans,
auto’s, oldtimers, enz, vanaf 15 augustus tel.
0476 63 42 18

GRAVELBIKES TE HUUR - Staal of
aluminium. Meer info op www.gravelbike.be
DAME 69 JAAR – zoekt man voor relatie
en vriendschap tel. 0472 33 12 40

VASTGOED TE KOOP
DRINGEND GEZOCHT – te renoveren
woningen, rechtstreeks van eigenaar voorschot bij compromis tel. 0474 30 55 19
GEZOCHT – Te renoveren woningen, appartementen of projectgronden tel. 0474 89
77 34
IK ZOEK – te renoveren woningen/appartementen en/of projectgronden tel. 0456 32
66 00

Een fijne
schooljaar
gewenst!

ALLERLEI

TE KOOP ALLERLEI

PC-HELP – Last van virussen? Installatieen (te) trage systemen? Optimaliseren, beveiliging en onderhoud…. IT-specialist kom
aan huis uw computerproblemen oplossen.
Snelle service. GSM 0478 211.835 Info: www.
pck-it.be

KRISTALLEN LUSTERS – Heel mooie
kristallen lusters, 2 grote en 2 kleine, schilderijen, pelse mantels, heel mooie en nog veel
meer tel. 015 711 718

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

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: ......................................................................................................................................................................................................
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