Meise
Wolvertem
Londerzeel
Kapelle o/d Bos
3 november 2022
Afg

i f t e k antoor Brussel X • prijs € 1 • maandelijks tijdschrift • 20ste jaargang • v.u. LeleuGroup NV • oplage 17.494 ex. • w w w.
cur

Deze maand:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

siefj

e .b

e

Zogezegd - blz. 2
Al 14 zorgparkeerplaatsen - blz. 4
Infraligne - blz 5
Karlien (34) in The Voice - blz 6
Schattenjagers winnen Kapellebon
- blz 8
Masure - blz 9
Time2sleep - blz 11
X2Dance biedt G-dans aan - blz 12
Loepzuiver - blz 14
ERA Selavi - blz 15
Sarens - blz 16
Circulatieplan in prullenmand - blz 18
Tuinen Deneve - blz 20
Bedrijvig - blz 22
Zoekertjes - blz 26
CoMarkt - blz 28

Een titel die meer dan inkt doet vloeien:
“Waterstof als alternatieve brandstof ”
Stijgende energieprijzen zijn ook onze redactie niet ontgaan. Wat
te doen? Isoleren, zonnepanelen leggen, een dekentje nemen ’s
avonds bij ‘Thuis’, misschien wat dichter tegen mekaar liggen? En
daarna nog enorm vloeken over de energiefactuur die net in de
bus is gevallen. De thermostaat lager zetten, in de hoop om minder te verbruiken: check. Maar in de KU-Leuven beweren ze inmiddels een remedie te hebben.

Het eerste
winningsapparaat werd
in de KU Leuven
voorgesteld.
FOTO IF

Als we dat op milieuvriendelijke manier willen doen, moet dat
met hernieuwbare energie, maar daar is er vandaag nog onvoldoende van. Daarom ontwikkelden we een toestel dat zo efficiënt en betaalbaar mogelijk zonne-energie gebruikt om waterstof
te produceren. Waterstof is de brandstof van de toekomst. Het
is een krachtige energiebron of grondstof, die bovendien milieuvriendelijk is en gemakkelijk op te slaan.”

Zo gaat dat: een flitsend persbericht. Daarin zeggen onderzoekers
van de KU Leuven -hou je vast-, “om samen met Comate en Waterstofnet en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en
de Vlaamse overheid, via The Solhyd Project een waterstofpaneel,
vocht uit de lucht te halen en die dan om te zetten in waterstof.”
Que?

Even met twee voeten op de aarde komen: waterstof is alsnog
geen brandstof die door gezinnen kan worden gebruikt. Maar toegegeven: een leuk bericht is dit wel…

We proberen het anders: “Sinds 2011 werkt de onderzoeksgroep
van professor Johan Martens, aan een plan om waterstof te maken met zonlicht via een waterstofpaneel. Want: “Waterstofatomen zijn veelvuldig aanwezig op onze planeet, maar niet in zuivere
vorm. Het zit als verbinding onder meer in water”, zegt Jan Rongé
van Solhyd. “We hebben dus energie nodig om water te splitsen
in waterstof- en zuurstofmoleculen.

Geniet van mooie momenten,
Joris Herpol
Hoofdredacteur Het Cursiefje
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Al veertien zorgparkeerplaatsen: “Het mogen er
meer zijn, maar probleem is niet accuut”
KAPELLE-OP-DEN-BOS - In heel wat steden en gemeenten is een systeem van zorgparkeerplaatsen ingevoerd, waarbij
inwoners zorgverleners toelaten om op hun oprit of voor de
garage kort te parkeren. In Kapelle-op-den-Bos zijn er inmiddels
veertien zo’n plaatsen, maar dat kan beter.

FOTO JH

“Het mogen er meer zijn, vooral in het centrum”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA), die zelf huisarts is. “Zorgverleners vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van
hun patiënt waardoor ze tijd verliezen. Het zorgparkeren laat toe
dat zorgverleners tijdens de zorg kort kunnen parkeren op de
oprit of voor de inrit of garage van een bewoner die zijn parkeerplaats vrijwillig aanbiedt. Vaak gaat het om mensen die zelf
regelmatig verpleging nodig hebben, of familie van hen.”

“Het vinden van een parkeerplaats in Kapelle-op-den-Bos is niet acuut,
maar er mogen toch meer zorgparkeerplaatsen bijkomen, zeker in het
centrum”, vindt burgemeester Renaat Huysmans, die zelf arts is.
“Dat gaat vaak om korte verzorgingsbezoeken en dan is het wel
goed dat er een zorgparkeerplaats in de buurt is. De mensen hebben er ook begrip voor. Regelmatig lanceren we via ons infoblad
en de website oproepen voor bijkomende zorgparkeerplaatsen.
In twee jaar tijd zijn er veertien zorgparkeerplaatsen gekomen.
Die worden aangeduid met een sticker, de zorgverlener heeft een
kaart die hij in de auto zichtbaar kan leggen.” (jh)
INFO - Inwoners of zorgverleners die wensen mee te werken aan
dit project kunnen een aanvraagformulier invullen via de gemeentelijk website of contact opnemen met de dienst burgerzaken op
tel. 015/71.32.71 of via burgerzaken@kapelle-op-den-bos.be.

Het voorstel om dit systeem ook in Kapelle-op-den-Bos in te
voeren, kwam destijds van oppositiepartij proKA. “We vonden
het een goed idee en voerden het in”, gaat de burgemeester
verder. “Al is er in Kapelle-op-den-Bos, wat toch nog een landelijke
gemeente is, nog geen acuut probleem.
In het centrum kan je als zorgverlener wel al eens moeilijk een
parkeerplaats vinden en dan is zo’n plaats bij een inwoner welkom. Er zijn elf huisartsen in Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk en
Nieuwenrode, maar er zijn veel meer verpleegsters en verplegers
van het Wit-Gele Kruis of zelfstandigen die meermaals per dag
verschillende patiënten moeten bezoeken.”

Vier rijbewijzen ingetrokken tijdens aangekondigde flitsmarathon
REGIO - Zoals aangekondigd nam ook de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) deel aan de nationale
flitsmarathon. De verkeersdienst voerde op tien locaties in de
drie gemeenten snelheidscontroles uit. In totaal werden er 4.222
voertuigen gecontroleerd, waarvan er 835 (22 procent) de snel-

heidslimiet niet respecteerden. Er werden ook vier rijbewijzen
ingetrokken. De zwaarste overtreding werd vastgesteld op de
Merchtemsesteenweg in Meise waar een bestuurder een snelheid
liet optekenen van maar liefst 131 km/u in de zone 70. (jh)
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Pronostiekspel bij 40 handelaars met prijzenpot
van 700 euro
MEISE - Schepen van Lokale Economie Jorn Lathouwers (LB+)
en schepen van Feestelijkheden Tom Heyvaert (LB+) bezochten
maar liefst 40 handelaars om een ludiek pronostiekspel tijdens
het WK voetbal te promoten. Het platform met het spel wordt
door de gemeente gratis aangeboden aan de handelaars, inclusief
een prijzenpot van 700 euro voor de klanten. De schepenen namen een kartonnen Kevin De Bruyne mee op pad. (jh)
FOTO INGEZ.

Wachtzaal station open We houden ons steeds meer aan
vanaf woensdag 2 nov. snelheidslimiet op de Ring
LONDERZEEL - Van woensdag 2 november 2022
tot en met vrijdag 31 maart 2023 is de wachtzaal van
het stationsgebouw in Londerzeel open voor reizigers
en dit elke werkdag van 5.30 uur tot ongeveer 10 uur.
Bedoeling is dat pendelaars er kunnen wachten onder beschutting tegen de winterkou en neerslag. De
wachtzaal en het sanitair worden elke ochtend geopend door het personeel van de dagbladhandel aan
het station. Groep INTRO houdt het sanitair en de
wachtzaal netjes. (jh)

REGIO - Uit cijfers van de Federale Politie blijkt dat we ons steeds meer
aanpassen aan de verlaagde 100km/u-snelheidslimiet op de Ring rond Brussel. De cijfers liggen dit jaar beduidend lager in vergelijking met 2020 en 2021,
al kan dat volgens de politie ook met de toegenomen files te maken hebben.
In 2020 en 2021 was er nog corona en was er ook meer thuiswerk. “Als het
verkeer vaker stilstaat, is er natuurlijk ook minder plek voor snelheidsovertredingen”, meldt de politie. Bij mobiele controles reed 3,78 procent van de
voertuigen in 2020 te snel, in 2021 was dat 3,96 procent en in 2022 2,79.
Het gaat telkens om cijfers van de eerste zes maanden van de betrokken
jaren. (jh)
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Karlien (34) in The Voice: “Zingen is mijn passie, ik zou
spijt hebben mocht ik de sprong niet wagen”
FOTO VTM

MEISE / GRIMBERGEN - Karlien Aelvoet (34) uit Meise
is door de Blind Audition van The Voice en koos voor coach Jan
Paternoster. Ze is gepassioneerd door muziek en zingen. “Het restaurant en de kindjes kwamen altijd eerst, nu ga ik zingen”, zegt ze.

uitwerken in de muziekwereld. Ik ben nu bereid om dingen op te
offeren om voor mijn droom te gaan. Ik heb ook maar één leven
en ik wil later nooit spijt krijgen van het feit dat ik mezelf heb weggecijferd en niet genoeg voor m’n dromen ben gegaan. Ik wil de
sprong wagen, want waarom niet? Als je het geluk hebt je passie
gevonden te hebben, moet je ervoor gaan.”

Toen ze kind en tiener was, deed Karlien niets liever dan voor de
familie optredens te geven. “Maar ik heb heel intensief geturnd op
hoog niveau tot mijn achttiende en kon daarom nooit voldoende
tijd besteden aan deze passie. Ik behaalde mijn diploma’s Logopedie en Non-verbale Psychotherapie, maar kwam uiteindelijk in
de horeca terecht. Ik baat samen met mijn mama Bea Wollaert
Feestzaal Eldorado uit in Humbeek (Grimbergen) en Auberge
Napoleon in Meise met mijn man Jan Stallaert. We hebben twee
dochtertjes Coco (6) en Polly (2). Ik heb net een opleiding tot
yogadocente afgerond en ga hier nog een verdiepingsopleiding
van volgen.”

Karlien zingt geregeld op een receptie of huwelijk, maar door de
drukte kon ze er niet helemaal voor gaan. “Het is nu wel duidelijk
geworden dat ik ongelukkig ben als ik niet kan zingen”, beseft Karlien. “Ik wil dat muziek echt een deel gaat uitmaken van mijn leven
en niet meer hier en daar af en toe. Daarom ook dat ik er in The
Voice helemaal voor wil gaan. Ik leg de lat zeer hoog voor mezelf.
Op de Blind Audition vorige zondag koos ik voor Rooting for you
– London Grammar, dat totaal niet voor de hand liggend is. Het is
A capella, met een zeer groot bereik en dus zenuwslopend. Ik vind
dit nummer zo prachtig dat ik het wou brengen. Niet de slimste
keuze, maar wel wat ik absoluut wou brengen.” (jh)

Door haar twee jobs en twee kindjes bleef er voor Karlien weinig tijd over voor haarzelf en daar wil ze verandering in brengen.
“Zingen is wat ik het allerliefste doe, waar mijn hart sneller van
slaat”, gaat Karlien verder. “Ik droom ervan een project te kunnen

The Voice van Vlaanderen, zondag om 19.55 uur op VTM.
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FOTO’S INGEZ.
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Generaties ontmoeten elkaar in de dagopvang
LONDERZEEL - Bij Ferm Thuiszorg ontvingen ze op de Youca
Action Day achttien jongeren met open armen in de dagopvang.
De studenten proeven er van een job in de zorg en beleven hoe
ze zo echt een verschil maken voor mensen. In deze zestiende
editie gingen meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren op
de Youca Action Day aan de slag bij een bedrijf, een organisatie,
een overheid of een particulier. Het loon dat ze op die schooldag
verdienen, gaat dit jaar naar projecten van geëngageerde jongeren in Oeganda, Equador en Burkina Faso. In de dagopvang in
Londerzeel werd Julie De Cuyper voor een dagje collega van de
verzorgenden. Samen zorgden ze voor een lekkere maaltijd, een
creatieve herfstactiviteit, een wandeling en gezelschapspelen. Zo
genoten de verschillende generaties van elkaars gezelschap. En
tijdens de activiteit leerden ze van elkaar. Het dagloon van Julie
wordt geschonken aan een geëngageerd jongerenproject ergens
ter wereld.Voor Julie was het ook een extra speciale dag: ze kroop
even in de rol van verzorgende van haar Moeke. Ze bracht de
dag door met haar grootmoeder, die twee keer per week naar de
dagopvang komt. (jh)

FOTO INGEZ.

Julie De Cuyper draaide een dag mee in de dagopvang bij Ferm en
kroop even in de rol van verzorgende voor haar grootmoeder.

Schattenjagers winnen Kapellebon
KAPELLE-OP-DEN-BOS - De hele zomer konden schattenjagers groot en klein terecht in de bibliotheek en de oude
pastorie. Kinderen die beide schatten konden vinden en dit bewezen met een mooie foto, maakten kans op een prijs. De kindergemeenteraad onder leiding van schepen van Onderwijs Lena
Ghysels (N-VA) en schepen van Jeugd Bruno Keuleers (Groen)
heeft de winnaars geloot. Lexie, Robin en Jesse zijn als winnaars
uit de bus gekomen Zij kregen een Kapellebon van 20 euro die
kan ingeruild worden bij verschillende Kapelse handelaars. (jh)

FOTO INGEZ.
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Energiebudget 2.0 wordt verdeeld tussen inwoners uit
kwetsbare doelgroepen
MEISE - Naar aanleiding van de energiecrisis kent het gemeentebestuur Meise een energiebudget toe aan kwetsbare doelgroepen. Dit budget is een eenmalige toelage als tussenkomst in de
verwarmingskosten voor inwoners uit kwetsbare doelgroepen en
wordt het energiebudget 2.0 genoemd.

FOTO JH

Het energiebudget 2.0 is een eenmalige energietoelage die uitgekeerd wordt aan inwoners die behoren tot kwetsbare doelgroepen en geen recht hebben op sociaal tarief of verwarmingstoelage
voor stookolie. “Dit bedrag moet de uitgaven voor de verwarming
van de gezinswoning verminderen”, vertelt schepen van Sociaal
Beleid Ann Van den Broeck (N-VA). “We zien dat steeds meer inwoners financiële problemen hebben door de stijgende energieprijzen. Deze toelage moet hen wat ondersteuning bieden. Voor
de toepassing van het reglement energiebudget 2.0 zal 8.000
euro worden uitgegeven. Zowel de uitgaven voor verwarming op
aardgas als verwarming op elektriciteit komen in aanmerking.” In
het voorjaar van 2022 werd ook al een gelijkaardige toelage bedeeld. “Een gezin met kinderen ten laste ontvangt 300 euro, een
samenwonende zonder inwonende kinderen 225 euro en een
alleenstaande inwoner 150 euro”, besluit de schepen. (jh)

“Met het energiebudget 2.0 verdelen we 8.000 euro over kwetsbare
groepen”, zegt schepen Ann Van den Broeck (N-VA).
INFO - Je vindt het volledige reglement op de gemeentelijke
website www.meise.be Je kan een aanvraag doen tot 31 maart
2023 via het aanvraagformulier op de website of door een afspraak te maken met een medewerker van de sociale dienst op
het nummer 02-892.21.70.

Ook Londerzeel dooft straatverlichting Zowat één vijfde
gaat herfstprik
LONDERZEEL - Ook in Londerzeel zal de straatverlichting worden gedoofd om energie te besparen. Dat zal voor het eerst gebeuren op zondagavond 30 oktober om 23 uur.
halen, maar veel
Overal in Vlaanderen worden inspanningen geleverd en Londerzeel wil solidair zijn. De
minder in gestraatverlichting zal niet meer branden tussen 23 en 5 uur en dit van zondag- tot en met
donderdagavond. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft ze dus wel branden. Volgens het gemeenten tegen
meentebestuur is er geen reden om je onveiliger te voelen. “Automobilisten rijden trager
Brussel
op donkere wegen, tegenliggers springen sneller in het oog en inbrekers vallen beter op
door het gebrek aan andere lichtbronnen.” Dit is niet de enige maatregel in Londerzeel.
De thermostaat wordt bijvoorbeeld ook op 19 graden gezet in de meeste openbare
gebouwen. (jh)
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REGIO - Ruim maand geleden startte de vierde vaccinatiecampagne tegen
het coronavirus. Inmiddels kregen ruim
145.000 mensen uit Halle-Vilvoorde
een herfstprik. Onze vaccinatiegraad
ligt daarmee iets onder het Vlaamse
gemiddelde. In Halle-Vilvoorde laat 22
procent zich boosteren, in Vlaanderen
is dat gemiddeld 26 procent. Net als bij
de vorige campagnes lijkt het vooral in
gemeenten rond Brussel het moeilijk
om mensen te overtuigen zich te laten
vaccineren. Onder andere Drogenbos,
Machelen, Linkebeek, Vilvoorde, Kraainem, Wemmel en Strombeek kampen
met een (veel) lagere een vaccinatiegraad van tussen de 10 en 15 procent.
Sommige Pajotse gemeenten zitten aan
een vaccinatiegraad van 40 procent bij
de vierde prik. (jh)
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X2Dance biedt G-dans aan: “Uniek in de regio, maar
zo belangrijk voor mensen met een beperking”
WOLVERTEM / MEISE - G-Dans, ofwel dansles voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking. Dat is de nieuwe
lessenreeks die dansschool X2Dance in Wolvertem aanbiedt.
“Het idee kwam er op vraag van ouders zelf, hier in de ruime
regio wordt dat niet aangeboden”, klinkt het bij de organisatie.

FOTO JH

Onze dansschool X2Dance biedt lessen kleuterdans, hip hop, modern jazz, ragga, salsa, bachata, wedstrijddans én nu ook G-dans
aan”, zegt eigenaar Maïté Pallant (37) van de dansschool. “Vorig
jaar waren we voorzichtig begonnen met eens om de zes weken
G-dans te geven. Dat deden op vraag van ouders van kinderen
met een mentale en/of fysieke beperking.”
“We zien dat er hier zeker vraag naar is en starten vanaf nu een
lessenreeks om de veertien dagen op zondag in de sportzaal van
de Fusieschool in Wolvertem. Het gaat dus om G-dans exclusief
voor die doelgroep, dat aanbod is in de ruime regio uniek.”

Tijd maken
Lissa Galle (17) uit Meise, geeft zelf dansles aan de kinderen en
nu ook aan de groep G-dans. “We starten op met vier mensen”,
vertelt Lissa. “Het gaat er in feite aan toe zoals in een gewone
dansles, alleen hou ik rekening met wat werkt en niet werkt voor
hen. Het is ook belangrijk om tijd te maken voor hen. Ik doe een
eenvoudige choreografie op de muziek die je ook op de radio
hoort. We oefenen die bewegingen en het is de bedoeling dat ze
de hele choreografie later zonder begeleiding kunnen uitvoeren,
bijvoorbeeld tijdens het jaarlijks optreden.”

(vlnr.) Nyla Rodriguez, lesgeester Lissa Galle en Elvira Galoppin zijn
klaar voor een sessie G-dans. jhw

Genieten

Of Nyla Rodriguez (14). Zij beweegt met een looprekje en is
lichamelijk beperkt. Maar wat kijkt ze naar de dansles uit. Het is
echt superbelangrijk voor haar.”

Dat is toch niet altijd evident? “Het lukt wel hoor”, gaat Lissa verder. “Neem nu Elvira Galoppin (14). Zij zit in een rolstoel, maar ze
kan met haar armen mee bewegen. Ze geniet hier echt van.

“Dansen maakt me heel gelukkig, ik kan het niet missen”, onderbreekt Nyla al lachend. “Ze ziet er duidelijk echt naar uit”, gaat
Lissa verder. “Het belangrijkste is dat ze bewegen. We beginnen
met het stretchen, om de spieren los te maken. Daarna dansen
we en maken we plezier. Er is ook tijd voor een drankje. Het is
allemaal chill. Op 7 mei 2023 voorziet de dansschool trouwens
een optreden in zaal Eldorado in Humbeek en we willen ook met
de G-dans meedoen.”

Babbel
“Tijdens de danssessie maken we ook tijd voor een babbel”, vult
Maïté aan. “Ze hebben daar nood aan. Ik herinner me een les
waar er bij iemand een hondje gestorven was en die moest dat
echt kwijt. Dan nemen wij daar de tijd voor om daarover te
babbelen. Ouders zien dat hun kind hier een houvast heeft en ze
kijken graag mee uit naar de dansles.” (jh)
Alle info kan je vinden op de website www.x2dance.be of
op de gelijknamige Facebookpagina.
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Kledingzaak Annebel bestaat 30 jaar

Annebel staat al 30 jaar voor “Vlotte mode voor slank en
volslank” (maat 36 - 54). Zo een der tigjarig bestaan kan je
natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan, tijd voor een heuse
feestweek. Zo wil Ann haar trouwe klanten bedanken, want
zonder klanten was er geen der tig jaar Annebel.

Je mag zeggen dat 3 generaties dames bij Annebel samen kunnen
komen winkelen. Bijvoorbeeld de dochter van rond de 30 jaar,
samen met haar moeder van tussen de 50 en 60 jaar, vergezeld
door de 80-jarige oma. Als dat niet uniek is!
Daarnaast is Annebel gespecialiseerd in broeken met verschillende pasvormen. Bij Annebel hoef je dus geen 10 broeken te passen
voor je de geschikte broek gevonden hebt.

Bij Annebel vind je merkkledij in verschillende maten en prijsklassen. Er is altijd een ruime keuze, niet enkel voor dames met
ideale maten.

Annebel staat garant voor een excellente service met 30 jaar
ervaring om dames te helpen een gepaste outfit te kiezen. Binnen
het ruime aanbod worden klanten geholpen de juiste keuze te
maken qua maat, pasvorm, kleur en stijl. Zo worden ook dames
geholpen die zelf niet graag in de rekken zoeken. Maar gewoon
eens komen snuisteren mag natuurlijk ook altijd!

Waar de meeste boetieks stoppen bij maat 44 of zelfs 42, kan je
bij Annebel terecht tot maat 54. Annebel heeft ook een aantal
merken in het assor timent voor ‘minder jonge’ dames, zoals
bijvoorbeeld Golléhaug of Frankwalder.
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“Hoe het begon? Stoppen met roken en de verkeerde mensen tegenkomen”: David loopt 246 km
lange Spartathlon voor derde keer

Aan de voet van het Leonidas-standbeeld in Sparta viel David Van den
Bossche (tweede van rechts) een onvergetelijke ontvangst te beurt. Foto
AchillesRun4Run

REGIO - Negen landgenoten, onder wie Opwijkenaar David
Van den Bossche (47), namen deel aan de Spartathlon, de historische ultraloop over 246 km tussen Athene en Sparta. David werd
in zijn derde deelname de snelste Belg op plaats 48 in 32 uur en
33 seconden. “Het was verschrikkelijk warm overdag en redelijk
koud ’s nachts op de berg. Maar de adrenaline dreef me verder.”

voet kussen van het standbeeld van koning Leonidas.”
“De eerste keer vergezelde mijn kinesist Bart De Donder mij. Net
als ik is hij lid van het Achilles Run4Fun-team in Nijverseel. Vorig
jaar zou onze voorzitter Johnny Hermans meegegaan zijn. Het is
een belofte die ik niet kon waarmaken, want hij overleed in januari
aan een hartaanval op amper 69-jarige leeftijd. Ik legde een T-shirt
van hem aan de voeten van Leonidas.”

De Spartathlon is sinds 1984 een historische ultraloop in Griekenland, waaraan dit jaar atleten uit een 50-tal landen deelnamen.
Ze traden allen in de voetsporen van langeafstandsloper Pheidippides, die in 490 voor Christus ten tijde van de slag bij Marathon
naar Sparta werd gestuurd om hulp te vragen in een oorlog tussen Grieken en Perzen.

“Eigenlijk train ik niet zoveel voor een ultraloper”, bekent Van den
Bossche. En toch zit hij niet stil. “Elke werkdag overbrug ik mijn
woon-werk-afstand naar en van Breendonk al lopend of fietsend,
een afstand van tweemaal 20 kilometer. In het weekend stop ik
kledij, eten en drinken in de koffer van mijn wagen en zoek ik een
parcours in het groen uit om 30 tot 40 km te oefenen.”

David Van den Bossche, die al voor de derde keer aan de wedstrijd deelnam, is gebiologeerd door de faam van de wedstrijd, die
als het officieuze WK ultraloop wordt bestempeld en al voor de
40ste keer gelopen werd.

“Zo train ik veel op de omloop van de 60 km van Merchtem. Het
laatste stuk gaat in golvende lijn, zoals ik het graag heb. Soms neem
ik ook deel aan de vele wandeltochten die in Opwijk georganiseerd worden. Het moet niet altijd eenzaam en stresserend zijn. Ik
sla ook graag een babbeltje met de mensen die ik ontmoet. Een
competitiebeest mag je mij dus niet noemen. Ik moet thuis ook de
kerk in het midden kunnen houden.”

“Ik ben het hele jaar door met de wedstrijd bezig, maar ik ga er
niet elk jaar aan deelnemen”, zegt hij. “De onderneming is vrij
duur: zo’n 700 euro voor inschrijving en verblijf, het vliegtuigticket
niet meegerekend. Mijn vrouw Veronique was er ook dit jaar bij.
Ik beschouw de reis als een soort vakantie. Het is motiverend en
inspirerend, maar ook een beproeving.”

Hoe het allemaal begon met dat langlopen? David: “Vroeger rookte ik. Toen ik 40-plusser werd, ben ik gezonder gaan leven en beginnen lopen. Je komt dan de verkeerde mensen tegen (lacht) en
in geen tijd ben je door de microbe gebeten.” (jh)

“Van de negen Belgen aan de start was ik de snelste aan de aankomst. Nog vijf anderen haalden de streep binnen de tijdslimiet
van 36 uur. Menig deelnemer doet een dutje onderweg. Ik niet,
want ik word gedreven door de adrenaline die door mijn lichaam
giert. Indrukwekkend is het moment waarop we bij aankomst de
14
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Diamanten huwelijksverjaardag
voor oud-schepen Marcel
Baudewijns en Stephania
Scheers

Straatfeest Hogerhei:
“Verbondenheid tussen buren
is rode draad”
FOTO INGEZ.

FOTO JH

KAPELLE-OP-DEN-BOS - In de Hogerhei in Kapelle-opden-Bos werd een buurtfeest georganiseerd waarvoor 170 buren zich ingeschreven. Ondanks de regen was er toch een mooi
groepje wandelaars en fietsers opgedaagd. De voorzitter van de
buren van de Hogerhei Wilfried Maetens benadrukte in zijn welkomstwoordje hoe belangrijk de verbondenheid tussen de buren
is. Dit was de rode draad van het feest. Na een hapje en een
drankje trokken de jeugdige bewoners naar een echt dansgebeuren. “Het opzet van dit feest om bewoners beter te leren kennen,
is zeker en vast geslaagd”, zegt Maetens. “In ons hoofd hadden we
de beelden van onze overleden buur, Marc Plaskie die op donderdag 8 september begraven werd. Een reuze-contrast tussen
verdriet en plezier. Ook Freddy De Prins was er niet, ze hadden er
echt moeten bij zijn, maar het heeft niet mogen zijn.” (jh)

MEISE - Marcel Baudewijns (82) en Stephania Scheers (80)
vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze hebben drie kinderen en zes kleinkinderen. Marcel Baudewijns volgde in de politiek zijn vader Karel Baudewijns op. Hij startte zijn loopbaan bij de
CVP in 1970 en stopte in 2000. Hij was buiten zes jaar oppositie
eerste schepen, schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke
Ordening. Hij was bediende bij de CM en leidde ook jarenlang
het bank- en verzekeringskantoor Baudewijns. Die familiezaak bestaat ondertussen 53 jaar en er is nog opvolging op komst met
kleinzoon Ruben. Stephania zorgde voor de opvoeding van de
kinderen en werkte graag in haar druivenserre. (jh)
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Circulatieplan in de prullenmand: “Het hele dorp
stond vast”
FOTO INGEZ.

Arnold Rottiers blijft deel uitmaken van de meerderheid, maar steunde het voorstel van N-VA om het circulatieplan af te voeren. “Er zijn teveel
verliezers door dit plan”, vindt hij.
LONDERZEEL - Lid van de LWD-CD&V-Groen-meerderheid Arnold Rottiers (LWD) steunde het amendement van de
oppositiepartij N-VA om het veelbesproken circulatieplan af te
voeren. Zo geschiedde ook: met 13 stemmen op 25 werd het
circulatieplan afgevoerd, met als gevolg applaus vanuit het talrijk
opgekomen publiek in de gemeenteraad.

voor de vele zwakke weggebruikers. Naar aanleiding van kasseiwerken in het centrum werd het circulatieplan bij wijze van test
ingevoerd sinds april. We waren volop aan het evalueren.”

Wisselmeerderheid

Tom Troch (Pro 1840) stelde voor om het voorstel van N-VA om
het circulatieplan af te voeren, aan te vullen met een punt waarbij de gemeentediensten wordt gevraagd om alternatieven uit te
werken voor een leefbaar dorp op het vlak van mobiliteit. Zijn
voorstel werd met een wisselmeerderheid van 13 op 25 stemmen aanvaard. Even later werd ook het punt om het plan af te
voeren met evenveel stemmen goedgekeurd.

N-VA agendeerde de verwerping van het circulatieplan. Fractieleidster Nadia Sminate (N-VA) stak de hand uit naar de meerderheid om dit mee af te voeren en te zoeken naar een oplossing.“Ik
wil er geen politiek spel van maken”, zegt Sminate. “Ons voorstel
is om het circulatieplan af te voeren en dit met meerderheid en
oppositie te communiceren aan de bevolking én om een alternatief uit te werken.”

Er was dus één dissidente stem in de nipte LWD, CD&V en
Groen-meerderheid, die maar één zetel op overschot heeft. Valt
de meerderheid nu? “Dat is niet aan de orde”, zegt burgemeester
Conny Moons (LWD). “Arnold Rottiers keurde wel de andere
agendapunten mee goed. Het circulatieplan is afgevoerd, het is zo.
Rottiers wilde hier zijn punt maken. We gaan ons bezinnen en met
hem praten, maar hij blijft wel deel uitmaken van de meerderheid,
zo voel ik het toch aan.”

Eerste stap

De argumenten zijn volgens Sminate gekend. “Het dorp staat
sinds de invoering van het plan vast door meer files”, zegt ze. “Er
is enorme verkeerstoename in het Pilatusveld en Acacialaan. Het
omzetverlies bij sommige handelaars is enorm. De bus heeft geen
halte meer aan het OCMW, waardoor leerlingen afstappen aan
de Carrefour en in grote groepen naar het centrum moeten stappen in onveilige omstandigheden. Om nog maar te zwijgen over
de vele duizenden kilometers die bestuurders en de bussen van
de Lijn moeten omrijden omwille van het circulatieplan.”

Teveel verliezers

“Ik blijf deel uitmaken van de LWD-meerderheid”, beaamt Arnold
Rottiers (LWD). “Ik heb geluisterd naar alle argumenten, gesproken met inwoners, middenstanders en kwam tot de conclusie dat
er teveel verliezers waren met dit plan, dat veel te snel is ingevoerd. Ik zal me blijven inzetten in het belang van de middenstand,
de verkeersveiligheid en wil goed doen voor de gemeente.” (jh)

Schepen van Mobiliteit Dimitri Robbyns (LWD) stelde voor om
het circulatieplan een kans te geven. “Het is een eerste stap. Doel
van dit plan is om zoveel mogelijk doorgaand verkeer uit het
dorpscentrum te weren, waardoor de omgeving veiliger wordt
18
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Nieuwe brug biedt vlottere en veiligere doorgang
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos heeft de spoorwegtunnel en het aanliggende
nieuwe fietspad in de Oudemanstraat officieel ingehuldigd.

FOTO INGEZ.

“De oude, bestaande metalen liggerbrug uit 1942 was al enige tijd
aan vervanging toe en dus verving Infrabel ze door een nieuwe,
betonnen brug/tunnel”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (NVA). “De realisatie van de brug/tunnel resulteerde in een vlottere
en veiligere doorgang, niet alleen voor het treinverkeer maar ook
voor de andere weggebruikers die dagelijks onder de spoorweg
door rijden. De nieuwe tunnel is maar liefst 225 cm breder dan
de oude constructie. De vrije doorgangbreedte bedraagt 9,30
meter en de vrije doorganghoogte bedraagt 4,50 meter.”
De nieuwe spoorwegtunnel werd net voor de zomervakantie al
geopend. Nadien volgde de realisatie van het nieuwe fietspad
in de Oudemanstraat. “Om het fietspad te kunnen realiseren,
werd een strook van enkele meters aan een zijde van de straat
-aan de kant van Kapelle-op-den-Bos- onteigend zodat er ruimte
vrijkwam om een veilige fietsinfrastructuur mogelijk te maken”,
besluit de burgemeester, die samen met de schepenen de tunnel
en het nieuwe fietspad officieel infietste. (jh)

Op de foto van links naar rechts: schepenen Ilse Rymenants (Groen),
Lena Ghysels (N-VA), Bruno Keuleers (Groen), burgemeester Renaat
Huysmans (N-VA) en schepen Geert Van de Voorde (N-VA).
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Bellemansgat genomineerd als één van de
twintig mooiste trage wegen van Vlaanderen: “Nu nog de hoofdprijs winnen”
RAMSDONK / KAPELLE-OP-DEN-BOS - De
vzw Trage Wegen wordt 20
jaar en viert dat door twintig
trage wegen in Vlaanderen te
nomineren voor een wedstrijd. De buurtweg die bij de
onlinestemming het meeste
stemmen haalt, wint een make-over. Twee trage wegen in
de Noordrand zijn genomineerd: de Buelensvoetweg in
Elewijt (Zemst) en buurtweg
nummer 10 Bellemansgat in
Ramsdonk.

FOTO JH

Parcoursmeesters Ronan Christiaens en Hugo Scharlaeken, medewerker Yves Rousseaux en voorzitter Marc
Sterckx op de Landbeekbrug.
handen genomen door het team van de vzw Trage Wegen zelf.
Dat team komt de winnende weg opfleuren en opwaarderen
volgens de regels van de natuurtechnische inrichtingskunst. “Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos wil mensen warm maken om te
stemmen op onze buurtweg nummer 10”, zegt voorzitter Marc
Sterckx. “Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos werd in 2008 opgericht en begon met negen mensen. Nu zijn er vier volhouders
en sinds onze oprichting zijn er al zes missing links geopend.
Vaak gaat het om kleine stukjes, zoals buurtweg 94, van aan het
kanaal aan de sluis tot de Vroonbaan Nieuwenrode”, vult Ronan
Christiaens namens Trage Wegen aan. “Daar is een missing link
van 100 meter. Die zouden we ook graag open krijgen.”

“De (buurt)weg nummer 10 is een van de mooiste op het
grondgebied van de drie deelgemeenten van Kapelle-op-denBos en vormde de grens tussen Ramsdonk en Nieuwenrode”,
zeggen voorzitter Marc Sterckx, Ronan Christiaens, Hugo Schaerlaeken en Yves Rousseaux, de vier trekkers van de Kapelse trage wegen. “De weg is toegankelijk, maar niet overal over de
volledige breedte.Voor de bewoners van de Hogerheistraat was
dit de weg om naar hun parochiekerk te gaan in Ramsdonk. De
weg loopt naast een historische boerderij die gerestaureerd is,
maar niet in zijn oorspronkelijk uitzicht.”

Kastanjebomen

Wandelingen

“Vroeger was de weg aan beide zijden omzoomd met kastanjebomen,maar er zijn al meerdere kastanjelaren verdwenen. De
huidige eigenaar doet er echter alles aan om wat er nog staat te
behouden. Voor Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos verdient deze
weg alvast erkenning als historisch erfgoed. De historische naam
is Bellemansgat aan de kant van Hogerhei en aan de andere
kant heet hij Hespelosgat.” Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de vzw Trage Wegen, organiseert die vzw een
wedstrijd. Twintig trage wegen over heel Vlaanderen zijn geselecteerd en genomineerd. De winnaar wordt vakkundig onder

“We organiseren ook zeven Trage Wegen Wandelingen per jaar
van september tot half mei. Die lokken veel geïnteresseerden. In
totaal krijgen al 300 mensen, waarvan het merendeel één van
onze wandelingen meedeed, onze nieuwsbrief. We vragen hen
om op onze mooiste voetweg nummer 10 te stemmen.” (jh)
INFO - Stemmen kan tot 7 november via deze link: https://
www.dagvandetrageweg.be/stem-mee

22

Gratis ontbijt met spek met eieren lokte meer
dan 300 deelnemers
FOTO JH

Rijbewijs ingetrokken en 29 boetes uitgeschreven in fietsstraat

KAPELLE-OP-DEN-BOS - CD&V Kapelle-op-den-Bos
organiseerde voor de tweede keer een gratis ontbijt met spek
met eieren in zaal de Mispelaer. Met meer dan 300 deelnemers
werd het een succes. Vorige legislatuur organiseerde het gemeentebestuur zelf een gratis ontbijt voor alle inwoners, maar de nieuwe bestuursmeerderheid besliste om dit niet meer te doen. Op
voorstel van ere-burgemeester Edward De Wit (CD&V) besliste
CD&V om het zelf te organiseren. (jh)

LONDERZEEL - In de Drietorenstraat, een fietsstraat, zijn 29
boetes uitgeschreven en is een rijbewijs ingetrokken.

Na meerdere klachten van overdreven snelheid en het inhalen
van fietsers in de fietsstraat van de Drietorenstraat in Londerzeel, organiseerde de verkeersdienst van politiezone Kapelleop-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) er een controleactie.
Er werd ’s ochtends gedurende anderhalf uur gecontroleerd.
Er werd zowel gecontroleerd op overdreven snelheid als op
de andere regels die gelden in de fietsstraat. De resultaten logen er niet om. Ondanks de aanwezigheid van vele fietsers, kon
een hele reeks overtredingen worden vastgesteld. Van de 165
gecontroleerde voertuigen begingen 70 bestuurders een snelheidsovertreding. Eén voertuig reed aan een snelheid van 67
km/uur, waar een beperking van 30 km/uur geldt. Deze bestuurder werd verderop onderschept en zijn rijbewijs werd voor
vijftien dagen onmiddellijk ingetrokken. Van deze 165 voertuigen waren er ook 29 bestuurders die een fietser inhaalden. De
overtreders werden allen staande gehouden en geïdentificeerd.
Alle overtreders mogen weldra een proces-verbaal verwachten.
Als je een fietser inhaalt in een fietsstraat , dan kan je een boete
van 58 euro krijgen. Fietsers mogen elkaar wél inhalen in een
fietsstraat, bestuurders van motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen in een fietsstraat. (jh)
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Eerste bidirectionele laadpunt: “Als de zon niet
schijnt, levert auto energie aan de woning”
FOTO JH

Bewoner Kris De Keersmaecker (53), technieker Stef Eisendrath (46) en zaakvoerder Tim Briers (53) tonen het nieuwe omvormtoestel.
REGIO - In de Schuyffeleerdreef 2 in Wemmel is het eerste bidirectioneel laadpunt voor particulieren geïnstalleerd. Bewoner Kris
De Keersmaecker (53) ziet niets dat voordelen: “Als de zon niet
schijnt, leveren mijn zonnepanelen geen energie, maar dan voorziet de autobatterij via een omvormer stroom aan mijn woning.”

“Als er lang geen zon is, schakelen we over op netstroom, maar
dan praten we toch over een week of zo, want de autobatterij kan
gerust meerdere dagen onze woning van elektriciteit voorzien.
In ons land zijn 30.000 tot 35.000 elektrische wagens. Dat is een
enorme batterijcapaciteit die we beter zouden kunnen benutten.”

Goede voorbeeld

In tijden van energieschaarste, torenhoge energiekosten en een
onzekere markt vol schommelingen, kijken ondernemingen en
particulieren naar manieren om meer zelfvoorzienend te worden,
zodat men minder afhankelijk is van het net.

Kris geeft met het eerste bidirectionele laadpunt voor particulieren in ons land alvast het goede voorbeeld. “In enkele Europese
lidstaten zijn al diverse (proef)projecten afgerond en kan men aan
de volgende fase beginnen nu er een Europees protocol is voor
bidirectioneel laden en het product ook in België is gehomologeerd”, vult Tim Briers aan. “Particuliere eigenaars van een Aziatische wagen (Nissan LEAF, Evalia, Mitsubishi Outlander PHEV)
kunnen vanaf nu met het systeem hun autobatterij gebruiken als
performant alternatief op de thuisbatterij.”

“De auto- en de laadpaalindustrie zijn via elektrische wagens en
laadpunten al een tijd bezig met het ontwikkelen van bidirectionele laadtechnologie”, zegt zaakvoerder Tim Briers van Watt’s Next.
“Die technologie maakt het mogelijk dat de wagen ook dient als
energiebuffer die (zonne-)energie opslaat en tijdens specifieke
momenten teruggeeft aan de woning.”

Enorme capaciteit

“Die laatste heeft een kleinere capaciteit (5 à 10 kWh) en is vaak
ontoereikend. De grote elektrische voertuigen (EV)-batterij (62
kWh) kan een performant alternatief zijn op de thuisbatterij. We
hopen dat vele mensen het voorbeeld van Kris zullen volgen. De
technologie is rijp voor lancering, de elektrische wagen vormt
anno 2022 onderdeel van de energiecyclus. Er zullen de komende
maanden en jaren heel wat bidirectionele wagens op de markt
komen. Het is dus niet langer een nicheproduct, maar zal eindelijk
mainstream worden.” (jh)

Het Bonheidense bedrijf, gevestigd in Mechelen Watt‘s Next
plaatste woensdag alvast het eerste bidirectionele laadpunt -de
Wallbox Quasar- voor particulier gebruik in de Schuyffeleerdreef
in Wemmel. Bewoner Kris De Keersmaecker (53) is enthousiast.
“Dit toestel fungeert tussen de wagen en de woning”, vertelt
Kris. “De wagen laadt op als de zonnepanelen energie opwekken.
Indien de zon onvoldoende schijnt, dan fungeert de batterij als
energiebron voor de woning.”
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185 kinderen waren vorig jaar in
Vlaams-Brabant betrokken bij een
ongeval op weg naar school
FOTO INGEZ.
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“Er moet nog meer geïnvesteerd worden in veilige oversteekplaatsen”, zegt Jan Laeremans.
Op de foto: de recent vernieuwde oversteekplaats in Grimbergen.
REGIO - In 2021 waren er 185 ongelukken met schoolgaande kinderen in Vlaams-Brabant, zo blijkt uit een schriftelijke vraag van parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) uit Grimbergen aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).
“De nood aan investeringen in verkeersveiligheid blijft hoog”, zegt Laeremans.“ Indien
men de cijfers op lange termijn per regio uitsplitst, dan is de Noordrand iets risicovoller.
In de Zuidrand en het Pajottenland zijn er relatief gezien minder ongelukken.” Vlaams
Belang wijst ook op de rol van de scholen én de ouders om kinderen goed voor te bereiden om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Verkeersveiligheidsinstituut VIAS
lanceerde ook een oproep waarbij ze tot de conclusie kwam dat de leeftijden van 12
jaar en 16 jaar grote risicoleeftijden zijn voor jongeren. “16 jaar is typisch een leeftijd
waarop meer jongeren met een bromfiets naar school gaan”, zegt Laeremans. “Ook is
dat een leeftijd waarop ze al eens wat roekelozer durven te zijn.” Jan Laeremans vraagt
daarom extra aandacht voor de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. “Nu de
dagen terug korter worden, is er extra aandacht nodig voor verkeersveiligheid”, zegt hij.
“Als door de hoge energieprijzen werknemers terug minder zouden telewerken, wordt
het daarenboven nog drukker én gevaarlijker op de weg. Lokale besturen moeten drukke plaatsen op schoolroutes goed monitoren. Ook moet er extra ingezet worden op
verkeerseducatie en gemachtigde opzichters bij oversteekplaatsen en moet de Vlaamse
overheid blijven investeren in de fietsinfrastructuur.”

Fietsfonds

De Vlaamse overheid investeerde in 2021 46,9 miljoen euro in specifieke fietsinfrastructuurprojecten in Vlaams-Brabant, een kleine 12 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt Laeremans. “Daarnaast zijn er ook veel fietsprojecten in Vlaanderen, waar
een stuk van het budget naar Vlaams-Brabant gaat”, zegt het parlementslid. “Zo kregen
Vlaams-Brabantse gemeenten 2,9 miljoen subsidies uit het Fietsfonds. In totaal werd zo
in onze provincie 89,5 kilometer aan vernieuwd fietspad aangelegd in 2021. Het is positief dat minister Peeters inspanningen levert, maar de noden blijven hoog. Als geregeld
fietser zie ik quasi dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties die onvoldoende afgestemd zijn
op fietsers.” (jh)
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Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33
te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities.

JOBS
POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken en strijken gsm tel. 0476 381 080
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
SPAANSE LES – voor dochter van 9 gezocht, leraar Spaans, 1 uur per week thuis te
Meise, tel. 0486 505 241

VASTGOED TE HUUR
OOSTENDE - Lichtrijke, vernieuwde
Studio retro/jaren 70 stijl te huur. Gelegen:
Europa galerij aan de Van Iseghemlaan. Op
100 m. van zee en dijk, Ensormuseum, 250
m. van het Casino. 1 week/maand of anders
in overleg. € 2200/jaar. Incl. brandverzekering, excl. eigen verbruik. Interesse neem
telefonisch contact voor een afspraak: 0474
35 28 08

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

TE KOOP ALLERLEI
SCOOTER – tweedehands (2019), Kymco
model Agility 50, 16+, prijs: 990 euro, nieuw:
1.999 euro, tel. 0499 403 011 (foto op aanvraag)
CROSS GEECO BIKE – Tweedehands
(2020) cross Geeco Bike, merk Apollo type
RFZ125, prijs: 500 euro (nieuw 1090 euro),
tel. 0499 403 011, foto op aanvraag.

GRAVELBIKES TE HUUR - Staal of
aluminium. Meer info op www.gravelbike.be
CONTACT – Huismus boven de 60 jaar
zoekt een vrouw om met ons tweetjes samen te delen tel. 0471 02 36 22
CONTACT – Dame zoekt man voor relatie wandel en fiets graag, tel. 0472 33 12 40

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

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

APPLEWIJN – Zelf appelwijn maken: dames Jeannes 25 en 5 l, kurken, kurktoestel,
krimpcapsules, waterslot, enz enz, alles samen of per stuk, tel. 052 30 10 79

CONTACT – Gepensioneerde mindervalide heer zoekt dame voor gezelschap, 2
halve dag. P . week, kl vergoeding, ook voor
onkost. En verplaats. Tel. 0476 793 153

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
MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470564.165
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken
van huizen, appartementen, kelders, zolders,
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 –
0474 80 44 45
VERHUIS - van woning naar appartement
of rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder,
schilder-of kleine renovatiewerken voor verhuur of verkoop? Tel. 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: ......................................................................................................................................................................................................
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