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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 min-
der te verbruiken: check. Maar in de KU-Leuven beweren ze in-
middels een remedie te hebben. 

Zo gaat dat: een flitsend persbericht. Daarin zeggen onderzoekers 
van de KU Leuven -hou je vast-, “om samen met Comate en Wa-
terstofnet 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? 

We proberen het anders: “Sinds 2011 werkt de onderzoeksgroep 
van professor Johan Martens, aan een plan om waterstof te ma-
ken met zonlicht via een waterstofpaneel. Want: “Waterstofato-
men 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. 

Als we dat op milieuvriendelijke manier willen doen, moet dat 
met hernieuwbare energie, maar daar is er vandaag nog onvol-
doende van. Daarom ontwikkelden we een toestel dat zo effici-
ent 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 milieu-
vriendelijk is en gemakkelijk op te slaan.” 

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

Geniet van mooie momenten, 

Joris Herpol 
Hoofdredacteur Het Cursiefje

Het eerste 
winnings-

apparaat werd 
in de KU Leuven 

voorgesteld.

FOTO IF
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Grimbergen verwelkomt 
provinciegouverneur Jan 
Spooren

GRIMBERGEN - Provinciegouverneur Jan Spooren bracht 
een bezoek aan de gemeente Grimbergen. Samen met het ge-
meentebestuur werden enkele belangrijke thema’s besproken 
zoals het gemeentelijk beleidsprogramma, de luchthavenproble-
matiek, politiesamenwerking, uitbreiden van bufferbekkens  en 
het woonbeleid. Gouverneur Jan Spooren startte in oktober 
2021 met zijn Ronde van Vlaams-Brabant waarbij hij alle 65 
gemeenten van Vlaams-Brabant een bezoek brengt. De gou-
verneur wil met die bezoeken de bestuurskracht van de ge-
meenten versterken door samen te werken. Inmiddels heeft de 
gouverneur zijn ronde in Vlaams-Brabant afgewerkt. (jh)

Grote werken in centrum 
Grimbergen: “Gebruik 
geen gsm of oortjes”
GRIMBERGEN - In het centrum van Grimbergen is Besix In-
fra gestart met riolerings- en wegeniswerken in de Beiaardlaan, 
Lagesteenweg, Bakkerstraat en de heraanleg van het groen plein 
tussen Abdijstraat en Beiaardlaan. De werken vinden in ver-
schillende fases plaats. Tot eind 2022 wordt er in de Abdijstraat 
gewerkt voor de rioleringsaansluitingen. De tweede fase start 
op 9 januari 2023 en omvat de Beiaardlaan en Lagesteenweg 
tussen Brusselsesteenweg en Beiaardlaan Pompstation. Vervol-
gens start de derde fase in de Lagesteenweg, Bakkerstraat en 
Beiaardplein. De afwerking van het Beiaardplein is voorzien in de 
vierde fase. Aan de toegangsdeuren van woningen en handelsza-
ken wordt steenslag voorzien, zodat die bereikbaar blijven. Er zijn 
wel omleidingen voorzien en de straten zijn sowieso beperkter 
bereikbaar. De huisvuilophaling wordt georganiseerd door mid-
del van ophaalpunten. Voor de veiligheid op de werf vraagt de 
aannemer om de signalisatie te respecteren en geen afsluitingen 
te verplaatsen. Tevens vraagt de veiligheidscoördinator om geen 
GSM of oortjes in de werfzone te gebruiken. De aannemer 
vraagt dat iedereen alles kan zien en horen en dat je oogcontact 
maakt bij het naderen van zwaar werfverkeer. (jh)

FOTO INGEZ.
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Grimbergen dankt kinderopvang-
initiatieven met zoete attentie

GRIMBERGEN - Nu de sector van de kinderopvanginitiatieven zwaar onder 
druk staat, wil het gemeentebestuur van Grimbergen tijdens de week van de kin-
deropvanginitiatieven een  bijzondere dank uitspreken én tonen. “De laatste tijd 
bereiken ons veel verhalen over incidenten in een crèche of bij onthaalouders”, 
zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “De meest schrijnende situaties 
komen in het nieuws, maar laat ons vooral ook de positieve verhalen niet uit het 
oog verliezen.” In Grimbergen zetten vele kinderbegeleiders zich dagelijks in om 
(jonge) kinderen een mooie start te geven. “Om hun duurzame en hartverwar-
mende engagement te erkennen, verraste ons bestuur alle medewerkers uit de 
kinderopvang in Grimbergen op donderdag 13 oktober 2022 met koffiekoeken”, 
zegt schepen van Welzijn Jean-Paul Windelen (N-VA). (jh)

Zowat één vijfde 
gaat herfstprik halen, 
maar veel minder in 
gemeenten tegen 
Brussel
REGIO - Ruim maand geleden startte de 
vierde vaccinatiecampagne tegen het corona-
virus. Inmiddels kregen ruim 145.000 men-
sen 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 vo-
rige campagnes lijkt het vooral in gemeenten 
rond Brussel het moeilijk om mensen te over-
tuigen 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)

FOTO INGEZ.
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Eerste bidirectionele laadpunt: “Als de zon niet 
schijnt, levert auto energie aan de woning”

REGIO - In de Schuyffeleerdreef 2 in Wemmel is het eerste bidi-
rectioneel 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 voor-
ziet de autobatterij via een omvormer stroom aan mijn woning.” 

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.

“De auto- en de laadpaalindustrie zijn via elektrische wagens en 
laadpunten al een tijd bezig met het ontwikkelen van bidirectione-
le 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

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.”

“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

Kris geeft met het eerste bidirectionele laadpunt voor particulie-
ren 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 gehomolo-
geerd”, vult Tim Briers aan. “Particuliere eigenaars van een Azi-
atische wagen (Nissan LEAF, Evalia, Mitsubishi Outlander PHEV) 
kunnen vanaf nu met het  systeem hun autobatterij gebruiken als 
performant alternatief op de thuisbatterij.”

“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)

Bewoner Kris De Keersmaecker (53), technieker Stef Eisendrath (46) en zaakvoerder Tim Briers (53) tonen het nieuwe omvormtoestel.
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Karlien (34) in The Voice: “Zingen is mijn passie, ik zou 
spijt hebben mocht ik de sprong niet wagen”

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 res-
taurant en de kindjes kwamen altijd eerst, nu ga ik zingen”, zegt ze. 

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 Logo-
pedie 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.”

Door haar twee jobs en twee kindjes bleef er voor Karlien wei-
nig 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 

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 weg-
gecijferd 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.” 

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 Kar-
lien. “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)

The Voice van Vlaanderen, zondag om 19.55 uur op VTM. 

FOTO VTM 
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Ook hier gaat openbare verlichting uit  ’s nachts: 
“Besparing van ruim 1,6 miljoen euro”

REGIO - De vijf Sibelgas-gemeenten - Vilvoorde, Grimbergen, 
Meise, Machelen en Wemmel - slaan de handen in elkaar op zoek 
naar een aanzienlijke energiebesparing voor hun gemeenten en 
burgers: de openbare verlichting gaat ’s nachts uit.

De vijf vennoten behorend tot het werkingsgebied van Sibelgas  
besloten samen om zo snel  mogelijk de publieke straatverlichting 
te doven tussen 23 en 5 uur, met uitzondering van vrijdag- en 
zaterdagnacht. “De vijf gemeenten zijn er zich bewust van dat dit 
een comfortverlies tot gevolg kan hebben”, zegt burgemeester 
Hans Bonte (Vooruit) van Vilvoorde, die tevens voorzitter is van 
Sibelgas. “Naast het feit dat dit past in de klimaatdoelstellingen, ligt 
vooral de energiecrisis aan de basis van deze beslissing. Ook voor 
de lokale besturen geldt dat elke niet verbruikte kilowattuur goed 
is voor het klimaat én voor de portemonnee van de gemeenten. 
Op jaarbasis betekent dit immers een gezamenlijke energiebe-
sparing van 37 procent.” De uitgespaarde budgetten zijn volgens 
de vijf burgemeesters broodnodig om in deze moeilijke tijden de 
eigen spectaculair gestegen energiekosten – zoals voor overheids-
gebouwen, scholen, kinderkribbes en sportgebouwen - enigszins 

te milderen én waar mogelijk verenigingen en burgers bij te staan 
in deze moeilijke periode. “De burgemeesters zijn er zich bewust 
van dat het doven van de nachtverlichting aanleiding kan geven 
tot extra gevoelens van onveiligheid”, beseft Bonte. “Maar er is 
geen enkele aanduiding dat het doven van de publieke verlichting 
tijdens de nacht ook effectief de veiligheid van onze burgers be-
dreigt. Het effect op de veiligheid zal gemonitord worden door de 
politiediensten zodat de maatregel waar en indien nodig kan wor-
den aangepast. Daarnaast gaan we ervan uit dat de gewestwegen 
nog langer verlicht zullen worden.”

Sibelgas gaf inmiddels de opdracht gegeven aan Fluvius om de aan-
passingen te doen aan de technische installaties voor het doven 
van de nachtelijke verlichting. Het nieuwe regime treedt in voege 
eind oktober. “De geraamde besparingen bedragen op jaarbasis 
in totaal 1,67 miljoen euro. Per gemeente komt dit neer op een 
besparing voor Vilvoorde van 500.000 euro, voor Grimbergen van 
450.000 euro, voor Meise van 300.000 euro, voor Machelen van 
230.000 euro en  voor Wemmel van 190.000 euro. (jh)
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GRIMBERGEN  - Dit nieuwtje kunnen we jullie niet onthouden: 
elk jaar is er de hopoogstmaand. Ook binnen de muren van de abdij 
van Grimbergen, in hun kruidentuin, telen de paters dit belangrij-
ke ingrediënt voor bier. Onder leiding van pater Karel Stautemas 
plukten zo’n 100 lokale vrijwilligers de oogst van 2022. Ondanks 
de droge zomermaanden is de kwaliteit toch zeer goed. Er was 
ook een orkest en een mobiele frituur, waardoor de pluk een klein 
volksfeest werd. 

“Bijna mocht de abdij van Grimbergen een kruis maken over de 
hopoogst”, zegt pater Karel Stautemas, subprior en brouwmeester 
van de abdijbrouwerij. “Door de hitte en droogte van de zomer 
werd het groeiproces van de delicate hopbellen namelijk verstoord. 
Gelukkig viel er daarna met regelmaat opnieuw regen uit de hemel 

en konden de paters samen met hun vrijwilligers aan de slag om 
hun Groene Bel, een hopsoort bekend om zijn frisse kleur en fijne 
geur, te oogsten.”

Na de oogst begon het brouwwerk voor Karel Stautemas. “De mi-
crobrouwerij is een plek waar we onze eeuwenoude brouwtraditie 
uit het verleden nieuw leven inblazen”, zegt Stautemas. “Met de 
oogst uit onze tuin gaan we aan de slag om een biertje te brouwen 
als bedankje voor onze vrijwilligers. De oogst is sowieso te beperkt 
om grote volumes te brouwen en op de markt te brengen, maar 
het is een uitstekende gelegenheid om opnieuw te gaan experi-
menteren. Waarschijnlijk wordt het een fris, blond biertje, ideaal dus 
als verfrissende dorstlesser voor onze vrijwilligers.” (jh)

Klein volksfeest in abdij van Grimbergen ter ere van 
jaarlijkse hopoogst

FOTO’s INGEZ. Nanth
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Gemeente koopt twee stukken grond aan om 
GBS ‘t Mierken op termijn te centraliseren
 BEIGEM  - Het gemeentebestuur van Grimbergen koopt twee 
stukken grond aan om GBS ’t Mierken op termijn te centraliseren 
in de Gemeentehuisstraat. De leerlingen zitten nu nog verspreid 
in gebouwen op drie locaties.

De 350 leerlingen van de gemeentelijke basisschool ‘t Mierken 
in deelgemeente Beigem volgen momenteel verspreid les over 3 
verschillende locaties: de Molenstraat (tweede, derde en vierde 
leerjaar), de Parklaan (vijfde en zesde leerjaar) en de Gemeente-
huisstraat (kleuters en eerste leerjaar). “De afgelopen jaren werd 
er intensief ingezet op de aankoop van de aanpalende gronden 
bij verschillende eigenaars”, steekt schepen van onderwijs Karlijne 
Van Bree (Vernieuwing) van wal. “Zo gaf de gemeenteraad op 22 
oktober 2020 groen licht voor de aankoop van een stuk grond 
van 24 are dat rechts langs de school ligt.”

Nu volgt er dan de aankoop van een 19 are grond, gelegen achter 
de school.  “Dit perceel is verbonden met de Gemeentehuisstraat 
via een losweg die langs het huidige schoolgebouw loopt. De 
aankoop van deze grond was dus noodzakelijk om tot een aan-
eengesloten site te komen”, zegt  burgemeester Bart Laeremans 
(Vernieuwing). “Beide grondverwervingen van in totaal meer dan 
43 are maken het mogelijk om in de toekomst een uitbreiding van 
GBS ’t Mierken te realiseren.

In dit verband diende het gemeentebestuur al op 1 september 
2020 een subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid. Na goedkeu-
ring van de subsidies zou met een effectief nieuwbouwplan gestart 
kunnen worden, rekening houdend met de bestaande wachtlijst. 
Door op termijn alle klassen van ’t Mierken samen te brengen, zal 
de school veel efficiënter kunnen werken. De aankoop van beide 
gronden biedt alvast een duidelijk toekomstperspectief voor de 
school. (jh)

Schepen Karlijne Van Bree: “We geven nu een toekomst aan de 
school in Beigem.”

FOTO JH 
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WOLVERTEM - Op 
zondag 20 november is het 
weer zover. Talrijke erkende 
Belgische ambachtslieden 
zetten gratis de deuren open 
van hun atelier voor de 16e 
Dag van de Ambachten. 
Eén maal per jaar kan het 
grote publiek overal in het 

land een kijkje nemen achter de schermen van een ambacht, hun 
knowhow en passie ontdekken. Een unieke gelegenheid.

Ook bij Ingrid Sneiders, Juweelontwerpster/Goudsmid kan je die 
dag kennismaken met de ambacht van het ontwerp tot en met 
een juweel. 

In haar atelier kan je zien hoe materiaal wordt gegoten, draad ge-
trokken, een juweel wordt gepolijst en nog zoveel meer… Kortom 
het gehele proces van ontwerp tot een collectie dat je naast het 
atelier kan bekijken en ontdekken.

Schrijf je gratis in via http:// www.ingridsneiders.be/momen-
ten/dag-van-de-ambachten.html

Zet de datum alvast in je agenda: 20 November 10u tot 16u30.

Ingrid Sneiders Jewelry Driesstraat 117 Wolvertem

Alle informatie en de lijst met deelnemende ambachtslui vindt u 
op: http://www.dagvandeambachten.be/nl/

Dag van de Ambachten

Woonzorgcentrum Ter 
Biest zoekt vrijwilligers

GRIMBERGEN - In Grimbergen zoekt woonzorgcentrum 
Ter Biest naar een vrijwilliger die op woensdag-, zaterdag- en 
zondagnamiddag de cafetaria kan openhouden. Ook andere vrij-
willigers zijn nog steeds welkom voor onder andere uitstappen, 
voorlezen van de krant, helpen bij het middageten en bewoners 
begeleiden. Info: tel. 02-269.28.46 of e-mail: terbiest@grimber-
gen.be (jh)

Vrije Basisschool Prinsen-
hof kaapt eerste prijs weg 
op schoolschaaktornooi

GRIMBERGEN - Vier leerlingen van de Vrije basisschool 
Prinsenhof in Grimbergen wonnen de hoofdprijs op het school-
schaaktornooi. Mykyta, Pacôme, Alexandr en Willem, die elkaar 
leren kennen hebben op de school, namen voor de eerste keer 
deel aan het tornooi. Extra kers op de taart is, dat dankzij deze 
overwinning VBS Prinsenhof nu ook gekwalificeerd is voor het 
Belgisch kampioenschap schoolschaak. (jh)

FOTO INGEZ.

FOTO INGEZ.
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Zware trucks in Spaanse Lindebaan: 
“Rijbewijs kwijt en 174 euro boete”
GRIMBERGEN - Grimbergen heeft het gehad met vracht-
wagenbestuurders die de tonnagebeperking in de Spaanse Lin-
debaan negeren. Er volgt een lik-op-stuk-beleid waarbij ze een 
boete krijgen van 174 euro én er een onmiddellijke intrekking van 
het rijbewijs volgt.

Tijdens de werken aan de Wolvertemsesteenweg (N211) werd 
de verkeerscirculatie in de Spaanse Lindebaan aangepast. De 
Spaanse Lindebaan kreeg een tijdelijk parkeerverbod en was ge-
deeltelijk een éénrichtingsstraat geworden. “Maar sinds het ein-
de van de werken krijgt de Spaanse Lindebaan weer zeer veel 
verkeer te slikken”, zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieu-
wing). “Het gemeentebestuur, de politie en de bewoners slaan de 
handen in mekaar om de leefbaarheid van de straat te verhogen. 
Er wordt gestart met een lik-op-stukbeleid tegen zwaar vervoer.”

Overlast

De Spaanse Lindebaan verbindt de Hellebeekstraat en de Vil-
voordsesteenweg. “Een mooie straat in een woonwijk, maar een-
tje die geplaagd wordt door veel en ook zwaar verkeer”, weet 
Laeremans. “Alhoewel er al langer een tonnagebeperking geldt 
in deze straat, merken we dat die door sommige vrachtwagen-
chauffeurs niet gerespecteerd wordt. Dit zware verkeer hindert 
niet alleen de doorstroming van normaal verkeer, maar zorgt ook 
voor overlast onder de vorm van lawaai, trillingen en beschadigin-
gen aan het wegdek. Hier moeten we iets aan doen.”

Vrachtwagenroutes

“Er zijn duidelijke vrachtwagenroutes via de Vilvoordsesteenweg, 
de Wolvertemsesteenweg en de Hellebeekstraat”, zegt korps-
chef Jurgen Braeckmans van de Grimbergse politie. “Vrachtwa-
genchauffeurs moeten deze volgen en de tonnagebeperkingen in 
andere straten respecteren. 

Samen met het parket Halle-Vilvoorde zal de Grimbergse politie 
nu een lik-op-stukbeleid voeren. Chauffeurs die de tonnagebe-
perking negeren, zullen niet alleen een boete krijgen van 174 euro, 
maar ook onmiddellijk hun rijbewijs kwijt zijn. We willen duidelijk 
zeggen: genoeg is genoeg. Respecteer de verkeersregels en de 
tonnagebeperking.”, aldus korpschef Jurgen Braeckmans.

De gemeente voerde gesprekken met de bewoners van de 
Spaanse Lindebaan. Hieruit kwamen nog enkele voorstellen om 
de leefbaarheid en mobiliteit in de Spaanse Lindebaan te verbe-
teren. “Uit het overleg kwamen enkele acties die we op korte 
termijn kunnen uitrollen, zoals het lik-op-stukbeleid voor zwaar 
verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).  (jh)

Truckers zijn gewaarschuwd: in de Spaanse Lindebaan krijgen ze 174 
euro boete en wordt hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken
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Wie neemt jeugdhuis Rafiki over?
GRIMBERGEN - Jeugdhuis Rafiki zoekt een nieuw bestuur.  De 
huidige bestuursleden hebben andere uitdagingen in hun leven en 
willen de fakkel doorgeven aan een nieuwe generatie.

 Enkele jaren na het einde van Jeugdhuis Mamoet startte een 
enthousiaste groep jongeren in 2013 Jeugdhuis Rafiki: een nieuw 
jeugdhuis voor Grimbergen-centrum met als thuisbasis het Jeug-
dontmoetingscentrum in de Oyenbrugstraat naast het Recreatief 
Vliegveld. “Gedurende jaren heeft een gemotiveerde bestuurs-
ploeg het jeugdhuis doen groeien met op het hoogtepunt meer 
dan 400 aangesloten leden”, zegt schepen van Jeugd Jelle De Wil-
de (CD&V). 

“Op dit moment staan veel bestuursleden voor andere uitdagin-
gen in hun leven en is de tijd gekomen om het jeugdhuis door te 
geven aan een nieuwe generatie. Op zaterdag 1 oktober wordt 
een overnameavond onder de vorm van een praatcafé geor-
ganiseerd in het jeugdhuis. Iedereen die zin heeft in een nieuw 
avontuur, is welkom.” Jeugdhuizen vormen een centrale spil in het 
jeugdwerk van een gemeente. Het moeten volgens de schepen 
veilige en aangename ontmoetingsplaatsen voor jongeren zijn 
waar ruimte is voor gesprekken, feesten en kennismaking. “Het is 
belangrijk dat jongeren weten dat ze er terecht kunnen om gene-
ratiegenoten te leren kennen en er een fijne tijd mee te beleven”, 
vertelt De Wilde. “Ik heb zelf in een ver verleden mee aan de wieg 
gestaan van Jeugdhuis Rafiki.”

Ik heb het jeugdhuis zien groeien en floreren, wat het nut van 
deze ontmoetingsplek duidelijk aantoont. Jongeren verdienen een 
plek waar ze zich thuis voelen en waar ze graag naartoe komen 
om met hun vrienden een onvergetelijke tijd te beleven. We ho-
pen dus op ambitieus vers bloed om de werking over te nemen.” 

Het jeugdhuis komt nu op een punt dat een nieuwe generatie 
het roer mag overnemen voor een nieuwe toekomst. “Het is een 
heel fijne tijd geweest voor onze generatie in het jeugdhuis”, zegt 
huidig voorzitster Ellen Roobaert (23) van Jeugdhuis Rafiki. “We 
beleefden onvergetelijke avonden en weekends en willen dat ook 
nieuwe generaties dat kunnen blijven doen. We geven dus graag 
de fakkel door aan nieuwe mensen die we met heel veel plezier 
mee op weg helpen en wegwijs maken in de organisatie van het 
jeugdhuis. Ze moeten dus niet vrezen dat ze opeens alles hele-
maal alleen zullen moeten doen. We verwelkomen iedereen met 
open armen.” (jh)

Het bestuur van Jeugdhuis Rafiki wil de fakkel doorgeven aan een 
nieuwe generatie.  

FOTO INGEZ . 



17



18

Politie ruimt sluikstort van 55 ton achter warenhuis: 
“Ongezien”
REGIO - Er  zijn rond de Brusselse Ring plaatsen waar er massaal 
aan sluikstorten wordt gedaan. Recent werd er op een perceel 
aan de Romeinsesteenweg, achter de Colruyt in Wemmel, 55 ton 
zwerfafval geruimd.

Dat bevestigt communicatieverantwoordelijke Antoon De Coster 
van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Dat is inderdaad 
enorm veel en ongezien. We werken hiervoor samen met de po-
litie. De aannemer van AWV verantwoordelijk voor het bermbe-
heer ging meteen aan de slag in Wemmel”, zegt persofficier Fred 
Scrayen van de zone AMOW. “Een deel van de bovenzijde van 
het talud van de Binnenring grenzend aan de Romeinsesteenweg 
werd grondig aangepakt. Niet alleen een kampement van sans-pa-
piers, maar ook wrakken van een boot en een wagen werden 
geruimd, dit naast bergen afval allerhande.” Het illegale stort werd 
inmiddels opgeruimd, maar daarmee is de situatie niet opgelost. 
“De problematische site werd recent per toeval ontdekt na een 
noodoproep wegens vermeende brand, gezien ernstige rook-
ontwikkeling”, zegt Scrayen. Bij een controle bleek een illegaal op 
open vuur aan het koken te zijn. De illegaal kon de vlucht nemen. 
“De locatie was totaal aan het zicht onttrokken door de weelde-
rige begroeiing”, gaat Scrayen verder. 

“Voor aanvang van de opruimingswerken werd er eerst gecontro-
leerd op de aanwezigheid van personen in het kampement, maar 
dit bleek negatief te zijn.De opruimingsactie werd voorbereid in 
nauw overleg met de gemeente Wemmel en de burgemeester 
van Wemmel, die ons directe steun verleende en zo ook de op-
ruimingsactie mogelijk maakte. Te noteren: de Romeinsesteenweg 
wordt letterlijk doormidden gesneden door de grens met Brussel. 
Een akkoord over de heraanleg van de steenweg lukt al jaren niet. 
De grens loopt verderop ook over Strombeek/Grimbergen. (jh)

Het enorme sluikstort is inmiddels opgeruimd.... 

FOTO PZ AMOW
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FOTO PZ AMOW

Kledingzaak Annebel bestaat 30 jaar

Annebel staat al 30 jaar voor “Vlotte mode voor slank en 
volslank” (maat 36 - 54). Zo een dertigjarig 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 dertig jaar Annebel.

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

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 assortiment voor ‘minder jonge’ dames, zoals 
bijvoorbeeld Golléhaug of Frankwalder. 

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 verschillen-
de pasvormen. Bij Annebel hoef je dus geen 10 broeken te passen 
voor je de geschikte broek gevonden hebt.

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!
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185 kinderen waren vorig jaar in 
Vlaams-Brabant betrokken bij een 
ongeval op weg naar school

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 uit-
splitst, 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 kin-
deren 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 daar-
om 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 ener-

gieprijzen werknemers terug minder zouden telewerken, wordt 
het daarenboven nog drukker én gevaarlijker op de weg. Lokale 
besturen moeten drukke plaatsen op schoolroutes goed monito-
ren. Ook moet er extra ingezet worden op verkeerseducatie en 
gemachtigde opzichters bij oversteekplaatsen en moet de Vlaam-
se 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 parle-
mentslid. “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)

FOTO INGEZ. 

“Er moet nog meer geïnvesteerd worden 
in veilige oversteekplaatsen”, zegt Jan Lae-
remans. Op de foto: de recent vernieuwde 
oversteekplaats in Grimbergen. 
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Douwe Egbertssite vervelt tot 
bedrijventerrein van de toekomst

STROMBEEK / GRIMBERGEN - De voormalige site van koffiefabrikant Dou-
we Egberts in Grimbergen herleeft weer. Projectontwikkelaar Global Estate Group 
heeft er met Hi! een hypermodern, circulair en groen bedrijventerrein ontwikkeld, 
waar bedrijven hun personeel hybride kunnen laten werken en evenementen kunnen 
organiseren.

Liefst 35 jaar lang ontwaakten de inwoners van Grimbergen en Strombeek-Bever  
iedere ochtend met de geur van vers gebrande koffie. Maar sinds 2017 ruikt het aan 
het knooppunt van de Ring met de A12 niet langer meer naar Douwe Egberts. De 
directie besliste toen immers om de fabriek te sluiten. Projectontwikkelaar Global 
Estate Group uit Oostkamp, gespecialiseerd in de herontwikkeling van industriegron-
den tot duurzame woon– en werkruimtes, kocht een jaar later de site van 6,5 hectare 
om er een gloednieuw bedrijventerrein van te maken.

“Hi! bestaat uit drie grote delen: Meetingcenter Hi! Meet, loodsen en productiehal 
Hi! Maak”,  zegt CEO Kathleen Dewulf van Global Estate Group. “Het meetingcenter 
van 12.000 m2 met zestien vergaderzalen en ruimten om te (net)werken, is al sinds 
juli dit jaar  geopend. 3.870 m² aan kantoorruimte is voorbehouden voor bedrijven 
die vast zullen resideren in het gebouw. Voor Hi! Maak mikken we bewust op kmo’s. 
De maakateliers in de oude productietoren zijn dan ook kleiner en geschikt voor 
ambachtelijke en kleinschaligere producties, zoals meubelmakers en bierbrouwers. 
Ateliers op elkaar stapelen is vooral in het buitenland ingeburgerd, maar in ons land 
blijft dat nog vrij uniek. De verbouwing van de prestigieuze kmo-hal met ateliers start 
begin 2023.”

“Grotere bedrijven kunnen in de eventhallen, met een oppervlakte van 400 of 800 
vierkante meter, evenementen organiseren. Op de site ligt ook recreatiepark Arenal, 
waar je niet alleen kunt padellen maar ook kunt springen en salto’s maken in een 
trampolinepark van 1.700 vierkante meter. Ook de gemeentelijke feestzaal Den Dou-
we ligt op de site.”

Hi! wordt volgens de CEO hét bedrijventerrein van de toekomst. “Het is een mul-
tifunctionele en inclusieve plek, waar tal van productieve, creatieve en recreatieve 
activiteiten samenvloeien”, gaat Kathleen Dewulf verder. “Het voormalige kantoorge-
bouw van Douwe Egberts was te groot voor één bedrijf, waardoor een meetingcen-
ter oprichten, de logische volgende stap was. Voor heel wat bedrijven, en dan vooral 
start-ups, is een kantoor huren, immers onbetaalbaar geworden. Bedrijven waarvan 
de medewerkers steeds meer thuis werken, kunnen we dankzij Hi! Samenbrengen, 
want fysiek contact blijft nodig.”  

“Dit zal de lokale economie alleen maar een extra boost geven”, reageert burge-
meester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Als gemeentebestuur zijn we ook opgelucht 
dat de geschiedenis van de koffiefabrikant blijft voortbestaan op de site. Niet alleen 
verwijst de gemeentelijke feestzaal Den Douwe naar al die jaren van verse koffie, 
ook in de hergebruikte materialen vinden we tal van verwijzingen naar de vroegere 
bedrijvigheid.” (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 

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

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

SPAANSE LES – voor dochter van 9 ge-
zocht, 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. brandverzeke-
ring, excl. eigen verbruik.  Interesse neem 
telefonisch contact voor een afspraak: 0474 
35 28 08

VASTGOED TE KOOP  

GEZOCHT – Te renoveren woningen, ap-
partementen of projectgronden tel. 0474 89 
77 34 

DRINGEND GEZOCHT – te renoveren 
woningen, rechtstreeks van eigenaar voor-
schot bij compromis tel. 0474 30 55 19 

IK ZOEK – te renoveren woningen/appar-
tementen 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 aan-
vraag) 

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. 

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

APPLEWIJN – Zelf appelwijn maken: da-
mes Jeannes 25 en 5 l, kurken, kurktoestel, 
krimpcapsules, waterslot, enz enz, alles sa-
men of per stuk, tel. 052 30 10 79 

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 

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

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

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

CONTACT – Huismus boven de 60 jaar 
zoekt een vrouw om met ons tweetjes sa-
men te delen tel. 0471 02 36 22

CONTACT – Dame zoekt man voor rela-
tie wandel en fiets graag, tel. 0472 33 12 40 

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 

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