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Bestuurder zonder rijbewijs, identiteits-
kaart en medisch ongeschikt: politie laat 
Porsche takelen

WOLVERTEM - De motard van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, 
Meise (KLM) merkte ter hoogte van het kruispunt van de Vilvoordsesteenweg met de 
afrit van de A12 in Meise een Porsche Taycan op die zo hard versnelde, dat de spoiler 
omhoog ging en de wielen begonnen weg te slippen. Het voertuig overschreed daarbij 
ook de witte doorlopende streep. De motard ging achter het voertuig aan, en zette 
het aan de kant. De bestuurder kon geen rijbewijs en identiteitskaart voorleggen. Later 
bleek hij zelfs medisch rijongeschikt verklaard te zijn sinds januari 2022. Het voertuig 
Porsche werd op vraag van het parket geïmmobiliseerd en werd getakeld. (jh)

Brightboard blaast 
vijftien kaarsjes uit 
met feestje

REGIO - Brightboard uit Mollem (Asse), 
dat grote led-schermen verkoopt en ver-
huurt, vierde de vijftiende verjaardag van 
het bedrijf met een verrassingsfeestje. “Een 
oranje loper, fotograaf , ballonnen, confetti, 
lekkere drankjes, veel eten en vele cadeaus. 
Het zijn vijftien jaar vol leuke mensen, leu-
ke projecten, herinneringen voor het le-
ven”, zeggen zaakvoerders Birgen Wyns 
(41) uit Meise en Wim De Smedt (42) uit 
Merchtem. (jh)

FOTO PZ KLM 

FOTO INGEZ. 
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Speelgoedwinkel stopt na corona, oorlog in Oekraïene en 
omwille van komende werken op A12

LONDERZEEL - Toys-Tempel, de gekende speelgoedzaak in 
Londerzeel stopt na 28 jaar in de Kerkhofstraat 133. “We zijn ge-
start met een volledige uitverkoop”, zegt zaakvoerder Gert Cools 
(56).

De sluiting van Toys-Tempel betekent het einde van een dynastie 
want Liza Cools-Van Cauwenberg opende na WO-II een klein 
winkeltje dat zich uitbreidde van tabakszaak tot allround-shop. 
Onder zoon Olivier groeide dit simpele winkeltje eind jaren ze-
ventig uit tot een grotere zaak die in de jaren 90 opgesplitst werd 
in een papierhandel, een lederwarenzaak en de speelgoedwinkel. 
Zowel de lederwarenzaak als de papierhandel sloten hun deuren 
respectievelijk 11 en 6 jaar geleden. In 1994 nam Gert Cools de 
speelgoedzaak over van zijn ouders Olivier en Liane. Ondertussen 
is Toys-Tempel wijd bekend in de regio als de speelgoedwinkel 
met een grote keuze.

“Al snel  was de tijd rijp voor uitbreiding”, zegt Gert Cools.  Ik 
vond in 1998 een pand van 1600 m² in de Kerkhofstraat vlakbij de 
A12. Daar zou elk speelgoedje zijn plaats kunnen vinden en ook 
grotere stukken zoals trampolines en schommels zouden hier tot 
hun recht komen.”

Zuiniger 
In de loop der jaren werd het voor handelaars wel moeilijker : in 
2008 sloeg de crisis toe. “Mensen werden zuiniger en kochten 
voor kleinere bedragen”, weet Gert. “Ouders probeerden hun 
kinderen meer financieel verantwoord op te voeden: de kinderen 

moesten het stellen met de op hun verjaardagsfeestje gekregen 
cadeaubonnen en voor dat budget mochten ze iets kiezen, zonder 
extra opleg. Stilaan stelde ik ook vast dat kinderen op veel jongere 
leeftijd stoppen met spelen met speelgoed. Ten slotte was er nog 
het internet: de virtuele verkoop won meer en meer terrein.”

Online verkopen 
En dan kwam in 2020 en 2021 de coronapandemie. “Winkels slo-
ten maanden hun deuren en moesten ook (meer) online gaan 
verkopen”, gaat de zaakvoeder verder. “Nu is er dan weer het 
conflict in Oekraïne, met negatieve economische gevolgen: niet 
alleen elektriciteit, verwarming, transport maar ook grondstoffen 
worden duurder en dus ook het eindproduct. Het wordt nog 
moeilijker voor Toys-Tempel.”

“En dan was er nog het zwaard van Damocles dat al jaren boven 
het hoofd van Toys-Tempel hing: de heraanleg van het kruispunt 
Kerkhofstraat - A12. Die werken vangen binnenkort aan en zullen 
drie jaar duren. De winkel zal de hele tijd moeilijk bereikbaar zijn. 
Commercieel weer een tegenvaller in aantocht dus. Er moesten 
dus knopen doorgehakt worden.” 

“Van nu wordt er een grote uitverkoop gehouden die tot het 
najaar zal duren of tot alles op is. Echt alles wordt verkocht met 
een onmiddellijke korting (nu) van 20 procent, ook op stukken die 
nu al in promo staan.” (jh)

Info tel. 052 30 92 47 of via info@toys-tempel.be

“De grote uitverkoop in Toys-Tempel is gestart”, zegt Gert Cools.

FOTO INGEZ.
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Petitie voor meer horeca in Meise haalde 
536 handtekeningen

Wij vinden dit heel spijtig en nefast voor de uitstraling en gezelligheid van het mooie 
Meise”, zegt Scheerlinck. “Daarom startten we een petitie, die we nu overhandigden 
aan het gemeentebestuur, die de petitie ondersteunt. De petitie ging voornamelijk over 
de prachtige dorpskern van Meise, wat niets afdoet aan de aanwezigheid van horeca in 
de omliggende straten die natuurlijk van grote waarde zijn. Een tweede lichtpunt is de 
opening van een nieuwe taverne op het plein in het najaar van 2022.”

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) beloofde in haar antwoord dat de be-
nedenverdieping van elke nieuwbouw of verbouwing steeds een handelsruimte moet 
voorzien worden. “Meise wil ook investeren in zowel zomer- als winterterrassen, zoals 
voorzien in het nieuwe politiereglement”, zegt de burgemeester. “Ook willen wij via 
subsidies en premies de lokale economie stimuleren. De handelskern wordt afgebakend 
en daar willen we lokale economie stimuleren. Natuurlijk kan de gemeente zelf niets 
ondernemen tegen privé-eigenaars die beslissen om een gebouw te verkopen.”  (jh)

FOTO INGEZ. 

Twee nieuwe 
bestelwagens voor 
gemeentedienst

LONDERZEEL - Gemeente Londer-
zeel kocht twee nieuwe bestelwagens 
aan voor de dienst Openbaar domein. 
De oude waren dringend aan vervanging 
toe. De kosten voor de herstellingen wa-
ren te hoog en ook de technische keu-
ring had opmerkingen. Een vervanging 
drong zich dus op. Burgemeester Conny 
Moons (LWD) mocht de sleutels over-
handigen aan de tevreden medewerkers. 
(jh)

FOTO INGEZ. 

MEISE - De petitie ‘Red de horeca in Mei-
se’ met 536 handtekeningen werd overhan-
digd aan het gemeentebestuur van Meise, 
dat maatregelen beloofde. Mede-initiatief-
nemer Dirk Scheerlinck (65) trok eind ja-
nuari al aan de alarmbel nu twee cafés in 
Meise-centrum sluiten: The Lounge en Ba-
rok Bar. “Het ene sluit wegens verbouwing 
en het andere wegens verkoop. Dirk Scheerlinck ging de petitie samen met 

sympathisanten afgeven aan het gemeente-
bestuur. if
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Paardenwijding met amoureus tintje: 
“Nu kunnen we een goed lief vinden” 
REGIO - Op Paasmaandag was er paardenwijding in Rossem 
(Meise). Het gehucht knoopt daarmee aan bij een traditie die al 
meer dan 50 jaar bestaat, maar tijdens corona twee jaar heeft stil-
gelegen. Volgens het geloof zorgt de heilige Cornelius in Rossem 
ervoor dat je aan een goed lief geraakt. 

“In 2019 was er nog de wijding bij ons”, zegt vrijwilligster Myriam 
Sarens (56) van Rossem. “Nu kozen we hier voor de weide aan 
de kerk als verzamelplaats, hier is meer plaats. De paarden en hun 
menners rijden dan langs de pastoor die hen wijdt. Patroonheilige 
hier in Rossem is Cornelis die ervoor moet zorgen dat je een 
goed lief hebt. Je moet na de wijding drie keer rond de kerk of 
rond Cornelis gaan en dan blijkt dat je een goed lief kan vinden. 
Voor sommige komt dat uit, voor anderen niet”, lacht Myriam. 

In totaal kwamen een veertigtal paarden met hun menners en 
ook enkele individuele ruiters naar Rossem, waar het plein vol 
toeschouwers stond. Jan Spinoy (60) uit Opwijk is het de eerste 
wijding van het jaar. “We doen er verschillende, we geloven er 
toch een beetje in”, weet Jan. “Of ik hierdoor een goed lief heb 
gevonden? Ik heb toch een goede al veertig jaar lang. We nemen 
al jaren deel aan de wijding. 

Nu is er elke week een wandeling met paard en koets of gaan we 
naar wedstrijden of naar wijdingen of uitstappen.” 
“Als het goed weer is, zijn we present”, zegt menner Jan Van-
der Perren (72) uit Merchtem. “We doen verschillende wijdingen 
met onze paarden en koets: hier in Rossem, maar ook in Meise 
voor Sint-Elooi en heel wat Sint-Hubertuswijdingen. Het is een 
traditie. Of we erin geloven dat een wijding ons en onze dieren 
beschermt? Baat het niet, dan schaadt het niet”, besluit Vander 
Perren.
+Na de wijding en de rondrit met de paardenkoetsen, werd er 
vol-au-vent in het oude schooltje, dat dienst doet als parochielo-
kaal in Rossem geserveerd. De actie ‘Meise Schenkt’ verkocht er 
ook pannenkoeken voor het goede doel. Ruim 300 pannekoeken 
waren snel uitverkocht. De pannekoeken waren gratis, maar via 
een ‘vrije bijdrage’ ontving ‘Meise Schenkt’ bijna 450 euro. (jh)

FOTO JH
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Nieuwe straatstofzuigers gaan elke dag aan de slag
MEISE - Het gemeentebestuur van Meise heeft twee nieuwe 
elektrische straatstofzuigers aangekocht. “Netheid is een priori-
teit”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). “We 
zien vaak sigarettenpeuken, blikjes, flesjes,... op de openbare weg 
liggen. Daarom kochten we vorig jaar al een nieuwe borstelveeg-
machine aan. De oude machine was om de haverklap kapot, waar-
door noodzakelijke veegbeurten laattijdig of niet gebeurden en 
de netheid dus te wensen overliet. Nu kopen we bijkomend twee 
elektrische straatstofzuigers aan. Het zijn de modernste toestellen 
die volledig uitgerust zijn. Het gaat om een investering van 45.776 
euro exclusief BTW. De toestellen zuigen met gemak al het rond-
zwervende afval op. Het is de bedoeling dat de straatstofzuigers 
dagelijks worden ingezet om zwerfvuil te ruimen. Verschillende 
medewerkers kregen een opleiding om ermee te werken.” (jh)

Koffiestop brengt 225 euro op
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Tijdens de marktdag hield de gemeentelijke werkgroep In-
ternationale Samenwerking een koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen. Dankzij het 
mooie weer was er een grote opkomst aan het koffiekraam, waar marktbezoekers gezellig 
een kopje koffie of chocolademelk konden drinken en een babbeltje kon slaan. Vrijwilligers en 
schepen van Internationale Samenwerking Bruno Keuleers stonden in voor de bediening. De 
opbrengst van 255 euro wordt integraal doorgestort aan Broederlijk Delen, dat streeft naar 
een meer gelijke en duurzame wereld. Dit jaar kreeg de koffiestop als thema: Herverdelen als 
hefboom voor systeemverandering. (jh)

FOTO INGEZ.

FOTO INGEZ. 

De nieuwe straatstofzuigers zullen dagelijks worden ingezet
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Nieuwe verkeerssituatie in Londerzeel
LONDERZEEL – Het nieuwe circulatieplan heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad, dat kan u ook elders in dit nummer 
lezen. Het plan werd overigens aangepast. Om duidelijk te ma-
ken welke maatregelen nu van kracht zijn, publiceren we hier een 
overzicht. In september wordt het circulatieplan geëvalueerd. 
De maatregelen die tot september gelden: 

KERKHOFSTRAAT - Er is tweerichtingsverkeer in de Kerk-
hofstraat tot aan de Verbindingsstraat. Hierdoor is er een extra 
traject richting Londerzeel centrum en zijn de handelszaken be-
reikbaar (via de Verbindingsstraat die weer richting Mechelsestraat 
wordt ingericht). De toegang tot de parking van het voormalige 
OCMW-gebouw wordt opnieuw geopend, maar doorrijden tot 
aan de Mechelsestraat wordt in de toekomst onmogelijk. De par-
king is dus bereikbaar, ook voor Mini-Virgo (op- en afrijden via de 
Kerkhofstraat).

VERBINDINGSSTRAAT - De rijrichting zoals ze gold vóór 
de werken, dus zowel in de Kerkhofstraat als de Verbindingsstraat, 
is terug van toepassing. De dokter(s) in de Verbindingsstraat en de 

winkel van Sarens zijn bereikbaar zoals voorheen. Op het einde 
van de Verbindingsstraat moet men wel verplicht naar links.

MECHELSESTRAAT - Eénrichting naar het centrum, ko-
mende van de brandweer. Hierdoor verloopt de doorstroom 
van het verkeer van de Mechelsestraat naar het centrum veel 
veiliger. Er zijn geen tegenliggers meer. De parking van het voor-
malige OCMW-gebouw op- en afrijden blijft mogelijk. Samen met 
de gewone rijrichting in de Verbindingsstraat kan men een blok-
je rond rijden, op zoek naar een parkeerplaats (Mechelsestraat, 
Kerkhofstraat, Verbindingsstraat). Doorgaand verkeer van de A12 
via Verbindingsstraat richting brandweer en zo langs  Meerstraat 
– Stationsstraat is niet meer mogelijk. Deze doorgaande verkeers-
stroom wordt uit het dorp geweerd.

VAN ESBROECKSTRAAT - De Van Esbroeckstraat wordt 
éénrichting vanaf de Oude Zagerij. Dit zorgt voor een veel veilige-
re situatie, vooral tijdens de spits. De brandweer kan nog in beide 
richtingen rijden, gezien vanaf hun oprit. Ook de bewoners van de 
Oude Zagerij kunnen nog in twee richtingen rijden. (jh)

Opnieuw rommelmarkten 
REGIO - Zondag 15 mei van 10 tot 16 uur is er een rommelmarkt aan de Nieuwbaan met Peizegem-Kermis. Zaterdag 4 juni van 9 tot 
14 uur is er ook een rommelmarkt aan de Drinkeling met Brussegem-Kermis. En zaterdag 25 juni kan je terecht op de  rommelmarkt 
van Ossel-Kermis aan de Kasteelstraat in Ossel. Info: swaiken.keeks@telenet.be. (jh) 
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Violetta (33) en drie dochters konden terecht bij 
gastgezin 
Belgisch-Oekraïens koppel Wim en Kateryna vond al plaats voor 40 gezinnen

FOTO JH 

REGIO - Warme menselijke verhalen. Zo kan je de hulpacties 
voor plaatsing van Oekraïense gezinnen door het Belgisch-Oekra-
iense koppel Wim Van de Genachte (43) en Kateryna Maksiutina 
(32) uit Bollebeek het best omschrijven.

Van alle gezinnen die Wim en Kateryna via Oekraïense kennissen 
naar hier haalden en bij gastgezinnen plaatsten, zijn er slechts twee 
waar er geen match was. “Eén gezin is omwille van de taal naar 
Polen verhuisd. Een ander gezin is herplaatst omdat er geen match 
was”, zegt Wim. “Dat is iets helemaal anders dan wat eerder in 
sommige media verscheen. De teller staat inmiddels op veertig 
geplaatste gezinnen in Merchtem en omgeving, maar ook elders 
in het land.”

“Elk gezin wordt eerst door Fedasil gescreend. Het is dus niet 
zo dat we zomaar lukraak wat doen”, klinkt het. “Het is geco-
ordineerd, met hulp van vrijwilligers en het gemeentebestuur 
van Merchtem. Daarom laten we de mensen zélf aan het woord 
over hun ervaringen. Nu hebben we in Relegem een Oekraïense 
mama, papa, twee geadopteerde kinderen, twee honden en een 
kat kunnen huisvesten en dat loopt goed.”

Schoonheidsspecialiste 

Eén van de andere gastgezinnen woont in Kobbegem. Christof De 
Knop (43), directeur bij Imtech Smart Buildings, heeft zelf twee 
dochters, Delphina (10) en Cornelia (14).

“Daar komen nu een Oekraïense mama en drie dochters van 
8, 12 en 15 jaar bij”, vertelt De Knop. “Het brengt hier heel wat 
leven in huis. Ik ben de enige man in huis, maar alles gaat goed. 
Het is een positief verhaal. Precies op de dag dat mijn vader 21 
jaar geleden overleed, kwamen ze hier aan. Het voelt aan alsof 
dit voorbestemd was. Ik heb er lang over nagedacht en heb Wim 
uiteindelijk gezegd dat ik hen wilde opvangen. Mama Violetta (33) 
en dochters Beatta (15), Renata (12) en Adel (7) passen zich hier 
na een kleine maand steeds beter aan. Violetta richtte vier jaar 
geleden in Oekraïne een zaak op als schoonheidsspecialiste en 
leidde zelf studenten op, maar ze moest haar droom door de 
oorlog opgeven. Ze wil nu zo snel mogelijk op eigen benen staan 
en hier een zelfstandige zaak opstarten.”

Snel leren

Violetta start ook met intensieve lessen Nederlands. “Zodra het 
mogelijk is, wil ze hier op langere termijn een huis huren”, gaat 
Christof verder. “Haar dochters gaan hier ook samen met onze 
dochters naar het schooltje in Oppem, de oudere dochters gaan 
mee naar het hoger onderwijs in Dendermonde. Die veerkracht 
en gedrevenheid van het gezin geeft een fantastisch gevoel. De 
taal is wat moeilijk, maar de vertaalapps werken goed en ze vol-
gen allemaal lessen Nederlands. Door ook dagelijks dingen in het 
Nederlands te benoemen, leren ze snel. Ik hou hier een ongelo-
felijk goed gevoel aan over. Iets betekenisvol kunnen doen voor 
mensen in nood, dat maakt me gelukkig.” (jh)

Christof De Knop heeft zelf twee dochters en nam Violetta en haar drie dochters in huis: een van de meisjes kon er tijdens de fotoshoot 
niet bij zijn.



15



16

Staking van stemmen: aangepast circulatieplan blijft 
in voege 

FOTO INGEZ.LONDERZEEL - N-VA vroeg op de extra gemeenteraad 
om het proefproject van het circulatieplan in het centrum in 
te trekken en naar een breder draagvlak te zoeken. Maar het 
voorstel haalde het niet: twaalf raadsleden stemden voor en 
twaalf tegen, het proefproject blijft tot de evaluatie in septem-
ber gelden.

De extra gemeenteraad die de N-VA-oppositie in Londerzeel 
donderdag heeft samengeroepen, werd massaal bijgewoond 
door inwoners en handelaars. Op de agenda stond maar één 
punt: het inmiddels aangepaste circulatieplan, waartegen heel 
wat protest is gerezen. “Dit plan is niet besproken op de ge-
meenteraad of een commissie”, poneerde Nadia Sminate (N-
VA). “Het is ingevoerd zonder transparantie met de gemeen-
teraadsleden van de oppositie. Het heeft ook geen draagvlak 
bij de bevolking. Ik noem dit een tirannieke manier van werken. 
Over het plan zelf kan ik zeggen dat er vele extra kilometers 
zullen worden afgelegd doordat er moet worden omgereden. 
Dat zorgt voor extra luchtvervuiling. Er is ook geen overleg met 
De Lijn en afvalintercommunale Incovo geweest. De Lijn becij-
ferde al dat het omrijden van de bussen jaarlijks 300.000 euro 
zal kosten.”

N-VA vroeg ook de studie en tellingen voorafgaand aan het cir-
culatieplan op, maar daar ging de meerderheid (LWD, CD&V-
Groen) niet op in. “Dat kwam er niet omdat er simpelweg geen 
is”, gaat Sminate verder. “Eén dag na de invoering werd het plan 
overigens al aangepast. Wij vragen heel concreet dat de beslissing 
voor de invoering van dit plan wordt opgeschorst en dat er een 
draagvlak wordt gezocht.”

Kasseien 
Schepen van Mobiliteit  Dimitri Robbyns (LWD) antwoordde dat 
het plan de bedoeling heeft om verkeer dat niet in het centrum 
moet zijn, er te weren en lokaal verkeer wél mogelijk te maken. 
“Het gaat voor alle duidelijkheid over een proefproject”, zegt de 
schepen. “Tijdens de werken aan de kasseien in het centrum was 
er een circulatieplan omdat het verkeer er niet mocht doorrij-
den tijdens het uitharden van de kasseien. We bekeken met het 
verkeersteam en de politie of we hiervan niet konden gebruik 
maken om het circulatieplan langer als proefopstelling in te voe-
ren. Dan zouden we het effect ervan kunnen zien. In september 
komt er sowieso een evaluatie. Er zijn wel al veel tellingen en we 
werken inmiddels ook verder aan ons mobiliteitsplan waarbij er 
participatie is.” 

“We hebben als enige bedoeling om onze handelaars nog veel 
meer te laten floreren, we willen ervoor zorgen dat het leefbaar-
heid blijft”, vulde burgemeester Conny Moons (LWD) aan. “Het 
plan is misschien snel ingevoerd, we wilden van de bestaande situ-
atie gebruik maken om het te testen. Als er te weinig gecommuni-
ceerd is, dan wil ik mij daarvoor excuseren. Ik wil ook wel zeggen 
dat in 2023 de werken aan het kruispunt van de Kerkhofstraat 
met de A12 beginnen. Die zullen drie jaar duren en de Kerk-
hofstraat zal zo lang afgesloten zijn. Daarna zullen er nog meer 
voertuigbewegingen zijn. Daarom is het nodig om ons centrum 
leefbaar en tegelijk bereikbaar te houden.” 

Er werd ruim anderhalf uur over het circulatieplan gedebatteerd. 
Uiteindelijk is er met handopsteking gestemd omdat de elektroni-
sche stemming het niet deed. Door de staking van stemmen blijft 
het huidige plan gelden. (jh)

Oppositiepartij N-VA wil dat het circulatieplan wordt opgeschort, 
maar hun voorstel haalde het nipt niet. 
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Zone KLM schakelt 
politiedrone in 
K A P E L L E - O P - D E N - B O S / 
LONDERZEEL / MEISE - In de po-
litiezone KLM mag voortaan een drone 
worden ingeschakeld, weliswaar onder 
strikte voorwaarden, zo meldt burge-
meester Gerda Van den Brande (N-VA) 
van Meise. De oppositie van Meise stel-
de zich vragen rond de privacy over de 
inzet van drones. “Maar de drone zal 
alleen maar ingezet worden bij speci-
fieke situaties zoals grote evenementen, 
zware ongevallen, overstromingen of het 
opsporen van voortvluchtigen,” zegt de 
burgemeester. “De drone wordt niet 
ingezet voor gewone patrouilles en zal 
ook niet zomaar over tuinen van inwo-
ners vliegen. Je kan het vergelijken met 
de luchtsteun van de helikopter van de 
federale politie die nu ook in uitzonder-
lijke gevallen wordt gevraagd. Alleen be-
schikken we nu zelf over een drone.” De 
politiedrone kost 6.751 euro, agenten 
worden opgeleid om de drone te be-
sturen. (jh)

Het geheim om 100 jaar te worden: “Zui-
ders temperament, omringd door familie en 
de Italiaanse eetcultuur”

REGIO - Graziella Ferrante vierde in Meise op 16 april haar honderdste verjaardag. 
Ze is geboren in Brescia (Italië) als tweede kind uit een gezin van zeven. Tussen de twee 
oorlogen door (in 1933) zijn ze naar België gevlucht en vestigden ze zich in Vilvoorde. Ze 
woont nu samen met haar jongere zus Vinciana (87) in Meise. Ze heeft altijd bij haar man 
Jose gewerkt en ook vele jaren als bediende bij Alfa Romeo in Brussel waarbij ze onder 
andere Formule 1 racer Niki Lauda heeft mogen ontmoeten. Ze heeft geen kinderen. Het 
zuiderse temperament, de Italiaanse eetcultuur en steeds omringd te zijn door familie, 
hebben zeker bijgedragen om deze schone leeftijd zonder veel problemen te bereiken, 
zo meldt de familie. Hun nog enige broer Joseph (92) was ook aanwezig tijdens de viering, 
alle drie genoten ze van een glaasje champagne. (jh)

FOTO INGEZ. 
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Santé op 450 jaar 
Sint-Sebastiaansgilde van Meise

MEISE - De Sint-Sebastiaansgilde van Meise, opgericht in 1572, 
viert dit jaar haar 450-jarig bestaan. Daarom vond op zondag, 10 
april 2022, de eerste van vier jubileumschietingen plaats. Sinds 
2007 gaan de schietingen van de gilde door in Eikevliet. De wip-
pen werden gevuld met een aantrekkelijke prijzenpot. Het groene 
pluimpje afschieten, om het speciale Duvelglas te bemachtigen, 
werd een extra uitdaging. Dit prachtige Duvelglas, dat naar aan-
leiding van deze bijzondere verjaardag werd ontworpen, viel me-
teen erg in de smaak bij de vele schutters en sympathisanten. In 
de loop van komende zomer vinden nog drie jubileumschietingen 
plaats. (jh)

FOTO INGEZ. 

Fotoshoot voor baby’s op 
waterlelies in Plantentuin 
meteen uitverkocht

MEISE - De jaarlijkse fotoshoot voor baby’s op de reuzewater-
lelies in de Plantentuin van Meise is uitverkocht. Op 45 minuten 
waren alle 420 plaatsen gereserveerd. Voor het eerst zijn er vijf 
dagen in plaats van drie voorzien. Maar ook die waren in een 
mum van tijd uitverkocht. De waterlelies zijn nu volop aan het 
groeien en hebben tegen juni een diameter van maar liefst ander-
halve meter. De fotoshoot met een baby is een uniek en kan maar 
een paar maanden per jaar gemaakt worden. De waterlelies zijn 
maar van begin juni tot eind augustus zo groot. Daarna verkleinen 
ze weer. Baby’s mogen maximaal 12 maanden oud zijn, voor de 
zekerheid wordt een versteviging onder het blad aangebracht. (jh)

FOTO INGEZ. 
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Burgemeesters slaan op tafel voor erkenning als centrumregio: 
“We vragen meer dan druppels op een hete plaat”
REGIO - De boodschap van de burgemeesters van Halle-Vil-
voorde op de burgemeestersconferentie is duidelijk: erken Hal-
le-Vilvoorde als centrumregio. “Wij hebben ook grootstedelijke 
problemen, maar krijgen niet de extra middelen van de overheid 
zoals centrumsteden die krijgen”, klinkt het.

“Op dit moment zijn dertien Vlaamse steden erkend als centrum-
stad, gemiddeld twee per provincie”, zegt voorzitter van het Toe-
komstforum Halle-Vilvoorde Koen Van Elsen (CD&V), tevens bur-
gemeester van Asse. “Die centrumsteden krijgen extra middelen, 
grotendeels omwille van hun functie voor de omliggende regio 
en de specifieke grootstedelijke uitdagingen. In Halle-Vilvoorde is 
er geen erkende centrumstad. Tegelijk evolueert de regio pijlsnel.” 

Zo stelt Van Elsen vast dat Halle-Vilvoorde een soort buffer vormt 
voor de rest van Vlaanderen. “We vangen veel grootstedelijke 
druk op door onze centrale ligging vlak naast het Brussels Gewest. 
Dat maakt dat elk van onze 35 lokale besturen in meer of minde-
re mate kampt met dezelfde grootstedelijke problematieken. Het 
gaat onder andere om bevolking, wonen, onderwijs en landge-
bruik. Indicatoren tonen duidelijk de stevige verstedelijkingsdruk in 
de hele regio Halle-Vilvoorde. De impact is minstens vergelijkbaar 
met de situatie in de huidige centrumsteden en meer uitgespro-
ken dan in de kustregio, die vandaag als specifieke regio erkend 
en betoelaagd wordt.” 

Alleen al de forse demografische groei in Halle-Vilvoorde heeft 
volgens de burgemeesters grote gevolgen op het vlak van voor-
zieningen zoals kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzie-
ningen, inburgering- en integratiebeleid, mobiliteitsinfrastructuur, 
veiligheidsorganisatie en arbeidsmarktondersteuning. “Er zijn ze-
ker mogelijkheden om extra financiering naar de regio Halle-Vil-
voorde te krijgen”, gaat de voorzitter verder. “Denk maar aan het 
Vlaamse Randfonds. Maar dat zijn – in verhouding – druppels op 
een hete plaat. Er zijn structureel middelen nodig, voor de hele 
regio. We willen duidelijk maken dat we willen samenwerken aan 
onze gedeelde uitdagingen, schouder aan schouder met alle 35 
lokale besturen in Halle-Vilvoorde. Daarom gaan we eerst en 
vooral voor die erkenning als centrumregio zodat we structurele 
middelen kunnen bekomen om onze regio te doen groeien en 
bloeien.” (jh)
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Gemeente gaat in overleg met Batopin dat cash-punt 
zal plaatsen
Oppositie wil nieuw cashpunt in het centrum en niet aan het station

FOTO INGEZ. 

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Door het wegtrekken van 
meerdere grootbanken in Kapelle-op-den-Bos, verdwenen ook 
meerdere geldautomaten, waardoor de inwoners problemen on-
dervinden om aan cash geld te geraken. Op de gemeenteraad 
dienden zowel raadslid Dirk Hermans (proKA) als raadslid Ann 
Van Rompaey (CD&V) hierover een agendapunt in.

“De grootbanken hebben samen het netwerk Batopin opgestart, 
waarbij ze in alle gemeenten neutrale geldautomaten -de zoge-
naamde Bancontact Cash-punten- willen invoeren”, zegt Dirk 
Hermans. “Momenteel zijn vijf procent van deze automaten ope-
rationeel. Voor Kapelle-op-den-Bos wordt dit pas ingepland vanaf 
november 2023 en wordt hiervoor de stationsomgeving als loca-
tie naar voor geschoven.”

“We vroegen aan het schepencollege om een snellere uitrol van 
dit cashpunt te eisen bij Batopin en in overleg te gaan om het 
cashpunt in te richten in de buurt van het centrum. Op deze 
manier zullen meer inwoners het centrum bezoeken, hetgeen de 
lokale handelaars ten goede zal komen. Nu is de enige resterende 
automaat in onze gemeente in het weekend regelmatig leeg en 
gaan inwoners in de ons omliggende gemeenten geld afhalen en 
doen daar dan ook hun inkopen. Onze lokale handelaars hebben 
het al niet gemakkelijk.”

Veilige locatie
“Momenteel gebeuren reeds vele betalingen online, maar cash 
geld kan je nog niet wegdenken in onze maatschappij”, vertelt 
raadslid Ann Van Rompay (CD&V). “De komst van een cashpunt 
is positief. De vooropgestelde locatie aan het station voldoet 
echter niet voor ons. Oudere dorpsgenoten staan niet te sprin-
gen om aan het station geld gaan af te halen. Er moet gestreefd 
worden naar een locatie die veilig, voor iedereen toegankelijk en 
vlakbij een parking is, ook voor mindervaliden. We vroegen aan 
de gemeente om zelf een alternatieve locatie ter beschikking zou 
stellen.”

Bunker 
“De stationsbuurt is voor niemand de ideale locatie”, reageert 
schepen van Lokale Economie Lena Ghysels (N-VA). “Het ge-
sprek met Batopin ligt al langer vast en is voorzien op 25 april. 
De cashpunten zijn niet in gemeentelijk beheer, wij kunnen enkel 
raad geven aan Batopin, maar hebben hierover geen bevoegdheid. 
We gaan wel om een andere locatie dan aan het station vragen. 
Maar je kan zo’n automaat ook niet om het even waar plaatsen. 
De plek moet goed bereikbaar zijn, maar eveneens bestand zijn 
tegen ramkraken. Het moet bijna een bunker zijn. Wij hopen zelf 
op meerdere cashpunten in onze gemeente. Momenteel zijn er 
nog twee cash-punten: bij Argenta op de Markt en in Bpost op de 
Mechelseweg.” (jh)

”Steeds meer grootbanken trekken 
samen met de geldautomaten weg 
uit Kapelle-op-den-Bos”, zeggen Dirk 
Hermans (proKA) en Ann Van Rompaey 
(CD&V) jhw
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Circulatieplan Meise-centrum goedgekeurd, 
wel enkele wijzigingen

MEISE - Het circulatieplan in Meise is goedgekeurd. Doorgaand verkeer dat niet in het cen-
trum moet zijn, wordt omgeleiden naar de Nieuwelaan, zodat de Brusselsesteenweg een straat 
wordt voor plaatselijk verkeer en zwakke weggebruikers.
“Zo krijgen fietsers, voetgangers en auto’s elk hun plaats en zorgen we voor veiliger en vlotter 
verkeer in en rond het centrum van Meise”, zegt schepen van Mobiliteit Ruben Algaba (LB +). 
“De nieuwe meerderheid heeft wel vier aanpassingen doorgevoerd om een balans te zoeken 
tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, waarin de veiligheid voorop staat. Zo worden de verzink-
bare paaltjes op de Brusselsesteenweg en de Beauffortstraat niet geplaatst. In het oorspronkelij-
ke plan moesten mensen die naar de bakker of de beenhouwer gingen, tussen 8 en 9 uur langs 
de fiets-ingang van De Leertuin of langs de Tuinwijk. Dat is niet veilig.”
Een tweede wijziging, is dat het kruispunt aan de Mankevosstraat en de Brusselsesteenweg niet 
in een rondpunt zal veranderen. “Met een zeer kleine ingreep kunnen we het gewenste doel be-
halen zonder alle bestuurders onnodige en steile draaibewegingen te laten maken”, gaat Algaba 
verder. “De huidige rijrichting van de Blauwenberg wordt dan weer behouden om ontsluiting 
langs de Baptist De Donderstraat te vermijden. 

“Doorgaand verkeer omgeleid naar Nieuwelaan, Brusselsesteenweg is voor plaatselijk verkeer”

Deze straat is niet ingericht om veel verkeer te slikken. Tenslotte 
wordt de fietsinfrastructuur ter hoogte van de Plantentuiningang 
Meise-dorp aangepast. Het gemengd voet- en fietspad aan de in-
gang van een school, in combinatie met langsparkeren is geen com-
fortabele situatie.” 
“Naast de aanpassingen die we doen, zetten we ook de situatie van 
de fietsenstalling recht”, vult schepen van Openbare Werken Tom 
Heyvaert (LB + ) aan. “In het circulatieplan werd deze naar de ach-
terkant van het Verloren Uurke verplaatst. Hiervoor werd door de 
erfgoedconsulent een ongunstig advies uitgebracht. Daarbovenop 
ontvingen we een schrijven van Agentschap Onroerend Erfgoed 
waarbij bevolen werd om de overkapping van de fietsenstalling te 
verwijderen. Daarom besloten we om de fietsenstalling binnen het 
project veilige schoolomgeving een nieuwe vestiging te geven aan 
GBS Klimop in Westrode. Hierdoor konden we de verkregen subsi-
dies behouden. We kijken nu in samenspraak met GBS De Leertuin 
en de ouderraad naar alternatieven om de capaciteit te behouden 
in de onmiddellijke omgeving.” (jh)

Schepenen Ruben Algaba en Tom 
Heyvaert zijn blij dat het circulatieplan 
mits enkele wijzigingen is goedgekeurd.

FOTO INGEZ.
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LONDERZEEL - Winkel Sarens is 63 jaar geleden ontstaan 
aan de kerk in Steenhuffel, opgestar t door Sarens Marcel en 
Mia Vanderstadt. Snel daarna zijn ze verhuisd naar een grotere 
winkelruimte op de toenmalige Heerbaan te Steenhuffel.

In 1992 kwam de winkel in de Mechelsestraat 31 erbij. Deze 
maand vieren ze hun 30 jarig bestaan op deze lokatie.

Bij Sarens vindt je meer dan 1.000 m2 winkelplezier in het 
centrum van Londerzeel met twee eigen ruime parkings direct 
naast de winkel.

Je kan kiezen uit een ruim assortiment electro, kook- en deco-
ratieartikelen. 

De merken zijn heel uitgebreid met onder andere Cosy en Trendy, 
Salt en Pepper,  Aquanova, Zack, Demeyere, Smeg, Kitchenaid, 
Le Creuset… Voor nog meer merken en diverse andere infor-
matie kan je terecht op hun website www.sarenswinkel.be.

Zaterdag 7 mei gaan ze al hun klanten verwennen met 
een extra  -10 % korting en een leuk geschenk als moe-
derdagaktie. Ze hebben reeds tal van leuke promoties voor 
jullie geselecteerd.

Samen met haar team biedt Sabine je een persoonlijke en klant-
gerichte service aan. Daar draait het bij haar reeds 30 jaar om.

Van harte welkom, Ingrid, Brigitte, Kathleen, Nancy en Sabine.

Dertig jaar winkel Sarens
“Een ruim assortiment electro, kook- en decoratieartikelen”
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Rode Kruis stickers in schepencollege 
voorgesteld

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Tijdens het schepencollege kwam Kapels Rode Kruis-vrij-
willigster Liliane Van den Eijnde de stickers van 2022 voorstellen aan de burgemeester en 
de schepenen. Op de sticker prijkt Minnie Mouse in het kader van 30 jaar Disneyland Parijs. 
De stickers kosten 5 euro, de opbrengst gaat naar de werking van de lokale afdelingen van 
het Rode Kruis om onder andere medisch materiaal aan te kopen. (jh)

Grote zone 30 in Londerzeel Sint-Jozef
LONDERZEEL SINT-JOZEF - In een groot deel van Londerzeel Sint-Jozef wordt 
een zone 30 ingevoerd. Deze plannen werden al in september 2021 toegelicht aan de 
inwoners tijdens een bewonersvergadering.

“Ze werden overwegend positief onthaald”, meldt schepen van Mobiliteit Dimitri Robbyns 
(LWD). “De aanleiding voor de invoering waren klachten over de veiligheid van de zwak-
ke weggebruiker, de onaangepaste snelheid van veel chauffeurs in de straten, geluids- en 
trillingshinder. Naast de aanpassing van de maximumsnelheid, geldt in de zone 30 dat voor-
rang van rechts een basisregel wordt. Ook de voorrang verandert dus in de zone waar de 
nieuwe verkeersregel wordt ingevoerd. Zebrapaden worden er principieel niet toegepast. 
Oversteken mag overal, na oogcontact met de bestuurder.” De zone 30 wordt ingevoerd 
in de Bloemstraat van Doofmeer tot de Sint-Jozefstraat, in de Sint-Jozefstraat van het 
kruispunt met de Nieuwstraat tot Topmolen en in Topmolen van de Sint-Jozefstraat tot de 
zijstraat van Topmolen. “De verkeersveiligheid verhoogt door de invoering van een zone 
30”, zegt schepen Robbyns. “Uit onderzoek blijkt dat de kans op een dodelijk ongeval tien 
keer kleiner is bij een aanrijding tegen 30 km/u dan tegen 50 km/u. Tegen de verwachtingen 
in, zorgt trager rijden er vaak ook voor dat het verkeer vlotter verloopt.”

“De invoering van een zone 30 is geen wondermiddel op zich”, vult burgemeester Conny 
Moons (LWD) aan. “Het geeft wel een duidelijk signaal. We nemen de zwakke weggebrui-
kers in het verkeer met deze maatregelen in bescherming. We zullen snelheidsmetingen 
uitvoeren om te waken over de correcte toepassing van de regels.” (jh)

FOTO INGEZ.
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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 

ONDERHOUDSTECHNIEKER - Fir-
ma te Wemmel zoekt onderhoudstechnie-
ker verwarming gas/stookolie en schoor-
steenveger. In bezit van een rijbewijs B. 
Zelfstandig kunnen werken. Contact: info@
master-cleaner.be t.a.v. Mr. Gribbe

BIJVERDIENSTE – Man met pensioen 
zoekt bijverdienste, liefst avond van 19-24 
uur, ook w.e. Horeca, winkel, chauff, enz… 
10 km rond Wemmel tel. 0475 921 877 

KELNER -  M/V voltijds 1 op 2 weekends 
vrij @ De Passerel te Merchtem. Info 0475 
95 15 60 of 052 37 21 13

POETSHULP HALFTIJDS - Voor +-20 
uur, flexibele uren, B&B Amelhof Meise, 
poetsen kamers,  gemeenschappelijke delen 
en vergaderzalen. Voor meer info mail naar 
hello@amelhof.be of bel 0477 73 06 90

HULP BIJ SCHILDERWERK – Con-
tacteer 0468 01 62 92 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken, tel. 0476 381 080 

BABY+VANDERSTRAETEN MER-
CHTEM  - zoekt Flexijob klusjesman Stu-
dent of flexijob voor woensdag, vrijdag, za-
terdag en schoolvakanties. CV mailen naar 
info@babyplusvanderstraeten.be

DAKWERKER - Ervaren dakwerker ge-
zocht voor onmiddellijke indiensttreding, 
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijn-
werkelementen kunnen plaatsen, renovaties, 
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een 
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een af-
spraak 0478 34 33 95

TE KOOP ALLERLEI 

RELAX – Stressless relax + voetbank, le-
der bordeau, walnut onderstel in prima staat 
450 euro, foto op vraag tel. 0468 280 386 

VOUWFIETS – Zwarte vouwfiets als 
nieuw met zes versnellingen en spatborden, 
alsook twee teedehands damesfietsen waar-
van één met drie versnellingen tel 0474 058 
116 

PELSMANTELS – Vier mooie pelsman-
tels te koop, twee grote en twee kleine, heel 
mooie lusters, kristal, schilderijen tel. 015 71 
17 18 

GRAVELBIKE BUITENKANSEN - 
Voor fietsers die zowel op de weg als of-
froad willen rijden. Staal, carbon, aluminium 
of titanium. Meer info op www.gravelbike.be

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

VAKANTIEWONING 
TE HUUR 

NIEUWPOORT – Zeer ruim (90 m2) en 
modern dakappartement te huur, zonneter-
ras met relax en loungezetels, garage, twee 
slaapkamers, badkamer met bad/douche, 
dubbele lavabo, wifi info tel. 0486 521 844 

VASTGOED TE HUUR 

MALDEREN – Weide voor paarden te 
Malderen of Liezele 0,5 ha, omheind, met 
schuilhok, direct beschikbaar tel. 0472 555 
057 

STEENHUFFEL – Duplex appartement 
eerste verdiep, inkom, wc, berging, living 
met open keuken, tweede verdiep badka-
mer, 2 slpk, prijs 730 euro, info 0474 924 687 

OPWIJK APPARTEMENT – te huur, 
Vitsgaard 35, Opwijk, 1ste verdiep, 2 slaap-
kamers, prijs: 625 euro / maand,  tel. 052 
356 879  

CONTACT 

MEISE – Alleenstaande man zoekt relatie 
met dame 55-65 jaar tel. 0494 186 363 

DAME – zoekt man voor relatie, ben een 
weduwe, alleen is maar alleen tel. 0472 33 
12 40 

ALLERLEI

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

MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-
564.165 

FIETSEN / MOTORFIETSEN – Voor 
uitoefening van mijn hobby zoek ik motor-
fietsen, brommers en oude koersfietsen, de-
fect of onderdelen, staat is onbelangrijk, gsm 
0486 998 400

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

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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