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STROMBEEK-BEVER - De Vrije Basisschool Sint-Jozef zamelde voor liefst 1.375 euro aan 
muntjes in om een munttapijt te leggen. Het gaat om gewone muntstukken, geen koperen centjes. 
De opbrengst gaat naar de vzw Hubeje, Hulp van de Belgische Jezuïeten aan Ontwikkelingslanden. 
Deze organisatie helpt de bevolking ter plaatse. De aardbeving kostte het leven aan meer dan 
50.000 mensen in Syrië en Turkije. (jh)

Sint-Jozefsschool zamelt voor 1.375 euro aan 
muntjes in voor slachtoffers aardbeving 

FOTO INGEZ.
Krëfel krijgt prijs als recyclagekampioen

FOTO INGEZ.

HUMBEEK - Krëfel, met hoofdkantoor in Humbeek (Grimbergen), ontving de BeCircular 
Award in de categorie Transitie voor zijn project om oude elektronische apparaten te repareren 
in partnerschap met de tweedehandswinkels ViTeS. Krëfel en ViTeS versterken hun samenwerking 
om een maximum aan producten zoals stofzuigers, televisies en haardrogers een tweede leven te 
geven. Krëfel mobilisteert ook klanten om hun oude elektronische apparaten in te zamelen via het 
project Big Collect. (jh)

Restafvalzakken enkel bedrukt
GRIMBERGEN - Door een fout in het productieproces van de Intradura restafvalzakken van 60 en 30 liter worden momenteel 
ook enkelbedrukte zakken verkocht in de verkooppunten. De afvalintercommunale laat weten hiervan op de hoogte te zijn en stelt 
gerust dat de ophaalploegen de zakken gewoon meenemen. “Plaats de restafvalzak met de bedrukte zijde naar de straatkant, zo zien de 
afvalophalers hem beter staan”, geeft Intradura de inwoners wel mee als tip. Intradura staat in voor het afvalbeheer van 19 gemeenten 
in de westrand van de provincie Vlaams-Brabant, onder andere in Grimbergen en Wemmel.
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Vijf gemeenten willen niet opdraaien voor snel-
tram A12
REGIO - De Werkvennootschap berekende dat het gemeen-
telijk aandeel voor Meise, Londerzeel, Grimbergen, Willebroek 
en Puurs 17 miljoen euro zou bedragen voor aanleg, beheer 
en onderhoud van de sneltram langs de A12. De vijf gemeen-
ten protesteren. Er volgen onderhandelingen met de Vlaamse 
regering.

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

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

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

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

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

Woordvoerder Marijn Struyf van de 
Werkvennootschap, die het project van 
de sneltram opvolgt, meldt dat er niet 
plots een factuur op tafel wordt ge-
legd voor de gemeenten. “We komen 
nu in de projectfase”, zegt Struyf. “We 
berekenen daarbij welke delen voor de 
gemeenten zouden ten laste komen, 
mocht dit een gewoon project zijn. Maar 
dit is geen gewoon project. Het gaat om 
een investering van 360 miljoen euro. Er 
zal nog onderhandeld worden wie wat 
zal betalen en dat moet politiek worden 
overlegd. Er is nu wel een berekening 
gemaakt, maar dit hadden we misschien 
beter moeten communiceren.” (jh)
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Grimbergen en GROG steunen noodhulp Turkije
GRIMBERGEN - Grimbergen wil de slachtoffers van de aard-
bevingen in Turkije en Syrië helpen. De gemeenteraad van besliste 
daarom om 2.479 euro te doneren aan de UZ Brussels Founda-
tion voor de aankoop van medisch materiaal en dit na advies van 
de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Grim-
bergen (GROG).

De GROG zal dit bedrag vanuit eigen middelen aanvullen met 
2.500 euro waardoor in totaal 4.979 euro wordt geschonken. 
“Op 6 februari vond een zware aardbeving plaats in delen van 
Zuid-Turkije en Noord-Syrië”, zegt schepen van Internationale 
Samenwerking Jelle De Wilde (CD&V). Het dodental blijft sinds-
dien maar stijgen. De overlevenden hebben dringende hulp nodig. 
Het gaat over meer dan 85.000 gewonden en honderdduizenden 
mensen die nu dakloos zijn. Grimbergen wil haar steentje bijdra-
gen aan de noodhulp voor Turkije en Syrië. Ieder jaar voorziet de 
gemeente een bedrag voor subsidies aan Grimbergse verenigin-
gen die actief zijn binnen internationale solidariteit.”

De GROG is een overkoepelend orgaan van verenigingen die 
in Grimbergen actief zijn op het vlak van internationale solidari-
teit. Ze geeft de gemeente ook advies over het verdelen van de 
subsidies voor internationale solidariteit.  “De GROG heeft de 
gemeenteraad gevraagd om het voorziene bedrag voor uitzon-
derlijke omstandigheden te schenken aan de UZ Brussels Foun-
dation”, vertelt voorzitter Mia Brackenier van de GROG. “Met die

middelen koopt deze stichting, in opdracht van BFast Belgium, me-
dicijnen aan die in het noodgebied Turkije-Syrië onvindbaar zijn.”

Spoedarts van het UZ Brussel Gerlant van Berlaer, die ook ge-
meenteraadslid is in Grimbergen voor Vooruit, ging mee op de 
verkennende missie van B-Fast in Turkije. “Elke gift, actie of hulp 
is een lichtpuntje voor de bevolking. Elke gedoneerde euro telt”, 
zegt van Berlaer. (jh)

FOTO UZ BRUSSELS FOUNDATION 



5



6

REGIO - Ongediertebestrijder Kurt Bellon (50) uit Malderen (Londerzeel) 
kan het nog niet geloven. “In vijftien maanden tijd heb ik een derde witte 
albino-mol gevangen, terwijl slechts één op de 15.000 mollen wit is. Dit is zo 
uniek, dat ik hem deze keer zal laten opzetten door een taxidermist”, zegt 
Kurt.

Kurt Bellon uit Malderen is de mollen- en rattenvanger van de gemeente Lon-
derzeel en ook zaakvoerder van bestrijdingsfirma Antimal. “Vijftien maanden 
geleden had ik al een witte mol kunnen strikken in de Houtmolenstraat in 
Opdorp (Buggenhout.)”, vertelt de mollenvanger trots.  “Een albino komt één 
keer om de 15.000 mollen voor. Dat was dus al uitzonderlijk. Maar in dezelfde 
buurt kon ik begin januari dit jaar een tweede witte mol vangen. Nu heb ik op 
drie kilometer van de eerste vangst in een paardenweide opnieuw een witte 
mol gevangen. Er moet hier in de buurt een albino-bloedlijn zijn. Normaal 
geef ik de mollen terug aan de natuur en worden ze verorberd door roof-
vogels of andere roofdieren. Maar deze witte mol was speciaal. Hij was nog 
warm toen ik hem aantrof in de mollenklem. Hij moet minder dan uur ervoor 
in de val zijn gelopen. Hij had een klein beetje een oranje en gouden tint aan 
de voorpoten, rug en nek. Dat is een pigmentfout. Deze keer besliste ik om 
de mol te laten opzetten door een taxidermist. Ik heb de mol meteen in de 
diepvriezer gestoken. Dat is nodig omdat die anders z’n vacht zou verliezen. 
Hoe sneller je dat doet, hoe beter om het dier daarna op te zetten. Het zal 
ook éénmalig zijn, ik laat normaal nooit dieren opzetten.” (lees verder pag. 7)

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

FOTO INGEZ.
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“Ik geef het diertje geen naam”
(vervolg van pag. 6)

Maar voor deze mol maakt Kurt Bellon een uitzondering. “Een derde witte mol vangen en dan eentje met een speciale tint, dat is toch 
uniek”, gaat Kurt verder. “Maar ik ga het diertje geen naam geven hoor, het is gewoon iets dat ik wil bijhouden. Zo’n trofee voor de derde 
keer vangen, is het resultaat van hard werken. Ik ben alle dagen met de job als mollenvanger bezig, zo vergroot je natuurlijk de kans dat je 
een witte mol vangt. Maar ik vang dus alle mollen, naast ook ratten en muizen. Ik verdelg ook wespennesten.” Kurt merkt ook op dat albi-
no-mollen niet oud worden in het wild omdat ze door de witte kleur teveel opvallen en een gemakkelijke prooi zijn voor roofdieren. (jh)

Plantentuinjogging verwacht opnieuw honderden 
deelnemers
MEISE - Ook dit jaar organiseert Joggingclub Meelopers Meise, in nauwe samen-
werking met de Sportdienst van de gemeente Meise en met Plantentuin Meise, de 
jaarlijkse Plantentuinjogging. Deze negende editie vindt plaats op zondag 14 mei 
2023. Er kan gekozen worden voor twee afstanden: 7,4 km of 13,4 km. Ook wande-
laars zijn welkom. Het licht heuvelachtige parcours loopt voor 90 procent  door de 
Plantentuin Meise. Dit unieke kader biedt aan iedereen de gelegenheid om er een 
mooie sportieve dag van te maken. Vorige edities telden rond de 900 enthousiaste 
deelnemers. Ook dit jaar wordt met een deel van de opbrengst van de Planten-
tuinjogging het Virunga National Park in Congo gesteund. Daar leven berggorilla’s in 
het wild die met uitsterven worden bedreigd. Een ander deel van de opbrengst zal 
dit jaar ook naar een tweede goede doel gaan. Er werd ditmaal gekozen voor het 
Rondoufonds; zij steunen wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne, 
een ernstige progressieve spierziekte. Inschrijven voor deze unieke jogging kan via de 
website www.meelopersmeise.be (jh)

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

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

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

(lees verder pag. 11) 

FOTO JH 

Op de foto, van links naar rechts: Jimmy Malfait, Veerle De Smedt 
(voorzitter vzw Heemschut) en schepen Philip Roosen.
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FOTO JH 

“Eerste pint getapt op mijn vijftiende”

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

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

Info – Opening van de Liermolen Pop Up vrijdag 31 maart vanaf 14 uur, alle info 
en openingsuren kan je vinden op de facebookpagina ‘De Liemolen Pop Up 23’.

KORTNIEUWS 
BORRENKENSVELD - Begin maart organiseer-
de de gemeente Grimbergen een infomoment over 
het eerste schetsontwerp voor een nieuw buurtparkje 
in Borrekensveld in Strombeek. Er was een rondleiding 
op het terrein zelf. (jh)

VIADUCT - Deze zomer start de grondige reno-
vatie van het viaduct van Vilvoorde. De werken zullen 
maar liefst acht jaar duren en zullen 500 miljoen euro 
kosten. 

VACATURES - In februari ontving VDAB in 
Vlaams-Brabant bijna 3.200 nieuwe vacatures, dat is 
een kwart minder dan in februari vorig jaar. 

KRITISCH - Machelen, Grimbergen, Meise, Wem-
mel en de stad Vilvoorde tonen zich zeer kritisch te-
genover de toekomstplannen van Brussels Airport. De 
burgemeesters willen een omgevingsvergunning die 
het verderzetten van de huidige concentratie van de 
vluchten onmogelijk maakt en oplegt dat er een eerlij-
ke spreiding van de lawaaihinder komt. 

HUURPRIJS - In Vlaams-Brabant bedraagt de huur-
prijs gemiddeld 961 euro, daarmee is de provincie de 
duurste van Vlaanderen, zo blijkt uit de huurbarometer 
van de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen. In Vlaande-
ren betaal je gemiddeld zo’n 800 euro huur per maand. 
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Beauty Clinic voor zichtbare huidverbetering - Thermae Grimbergen

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

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

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

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

Zit je nog met vragen? Reserveer een gratis en vrijblijvende infosessie. Een van onze schoonheids-
specialistes maakt tijd om je te ontvangen, al je vragen te beantwoorden en je advies op maat te 
geven.
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Beauty Clinic voor zichtbare huidverbetering - Thermae Grimbergen
Microdermabrasie
Een diepzuiverende gelaatspeeling met microkristallen die de 
dode huidcellen wegneemt, de huid verfijnt en grove poriën ver-
nauwt. De ideale verzorging bij onder andere een onzuivere huid 
dus. Niet alleen is het een diepreinigende behandeling, maar ook 
de doorbloeding van de huid verbetert en de collageenproduc-
tie gaat omhoog met als resultaat een stralende teint en meer 
stevigheid!

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

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

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

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

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

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

 

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

TOT 15 JUNI 2023 GENIET JE VAN

€ 15 KORTING
OP DE GELAATSVERZORGINGEN 

VAN DE BEAUTY CLINIC.

FOTO’S INGEZ. 
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Zanger en acteur Dries De Vis brengt single uit ten 
voordele van de Cliniclowns én zal voor hen ook 
marathon van New York lopen
REGIO  - Zanger en acteur Dries De Vis (28) uit Londerzeel 
brengt zijn nieuwe single ‘Als de mist verdwijnt’ uit.  Tijdens het 
maakproces voelde hij de drang om met dit nummer iets te doen 
voor de Cliniclowns. Via het Spotify account van Dries kan je geld 
doneren aan de Cliniclowns en daarnaast loopt hij in november 
de marathon in New York, ook dit doet hij ten voordele van de 
Cliniclowns.

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

“De nieuw single is een liefdessong waarin de muziek en de tekst 
een boodschap van hoop en geluk geven”, zegt Dries De Vis. “Net 
wat de clowns van De Cliniclowns doen door afleiding en plezier 
te bieden aan al die kinderen die in het ziekenhuis verblijven. 

Daarom draag ik dit nummer aan De Cliniclowns op. Het num-
mer is een mooie mix van commerciële pop, folk en kleinkunst. 
Omdat een liedje opdragen aan De Cliniclowns wat te gemakke-
lijk was, zal ik eind dit jaar de marathon lopen in New York. Daar-
voor zamel ik geld in dat integraal naar de vzw van de Cliniclowns 
zal gaan.” Iedereen die wil, kan Dries sponsoren voor zijn 42 ki-
lometer door de Big Apple. Deze organisatie steunen, kan onder 
andere via het Spotify account van Dries De Vis.  (jh)

FOTO DRIES DE VIS

Tijdens het maakproces van zijn nieuwe single Als de mist verdwijnt, 
voelde Dries de drang om iets te doen voor De Cliniclowns. Dries De Vis
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MEISE / KAPELLE-OP-DEN-BOS - De secundaire 
school KOBOS zoekt naar creatieve oplossingen om lerarente-
kort en uitval tijdens het schooljaar tegen te gaan. Zo stelt de 
school kinesist Emmanuel Simons (45) uit buurgemeente Meise 
aan. Hij heeft geen pedagogisch diploma, maar geeft graag les en 
geeft zo vier uur chemie in KOBOS.

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

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

Volledige ploeg

Dat er een groot tekort is aan leerkrachten, is zowat overal het 
geval. “We zijn het schooljaar gestart met een volledige ploeg, 
maar als er  tijdens het schooljaar iemand uitvalt, dan  kunnen we 
die moeilijk vervangen”, gaat Daelemans verder. “Dan doen leer-
krachten overuren, of we doen beroep op stagiaires. Daarnaast 
zoeken mensen die gemotiveerd zijn om les te geven.” 
Kinesist Emmanuel Simons (45) is bijvoorbeeld één van de leer-

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

Vlotjes les geven

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

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

Op 12 mei is er een Open Scholendag. Alle Vlaamse en Brusselse 
scholen kunnen hun deuren openzetten voor wie overweegt om 
leraar te worden. 

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

Kinesist Emmanuel Simons uit Meise geeft graag les. 



17



18

Overtreders, opgepast: gemeente voert strijd 
tegen foutparkeren en sluikstorten op

“Het is opmerkelijk hoeveel voertuigbestuurders zich schuldig 
maken aan foutparkeren”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roo-
sen (N-VA). “Verkeersborden worden straal genegeerd, de stoep 
wordt beschouwd als ultieme parkeerplek en gele onderbroken 
lijnen lijken geen enkele betekenis te hebben.”

“Dat gedrag heeft gevolgen: in 2022 werd voor 264.088 euro 
aan geldboetes voor een GAS 4-overtreding opgelegd. Dat is een 
spectaculaire stijging van 331 procent ten opzichte van het jaar 
voordien, toen werd er voor 61.260 euro aan GAS-boetes voor 
verkeerd parkeren uitgeschreven. Van dat opgelegde bedrag werd 
intussen 200.653 euro geïnd.”

“Foutparkeerders hinderen hulpdiensten, schoolgaande kinderen, 
vuilniswagens en andere weggebruikers. Daarom voeren de ge-
meente Grimbergen en de politie de komende maanden gerichte 
controles uit. 

Reglementair parkeren, bevordert niet alleen de verkeersveilig-
heid, het voorkomt ook dat je een GAS-boete krijgt die kan op-
lopen tot 116 euro.”

Sluikstorten
Ook het sluikstorten geraakt in Grimbergen maar niet afgeleerd. 
“Hoewel de gerichte controleacties, de extra camerabewaking 
en enkele scherpzinnige ingrepen hun daadkracht bewijzen”, zegt 
schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid Chantal Lauwers (Vernieu-
wing).”

“Vorig jaar werd voor 30.105 euro aan geldboetes voor een GAS 
1-inbreuk uitgeschreven. Dat is een stijging van liefst 554 procent 
ten opzichte van 2021 toen voor 4.600 euro aan boetes werd uit-
geschreven. Daaronder vallen niet alleen boetes voor sluikstorten, 
ook de niet-vergunde innames van het openbaar domein worden 
beboet. Van die 30.105 euro inde het Grimbergse gemeentebe-
stuur 6.670 euro.”

Door de inspanningen van Incovo en de gemeentelijke GAS-vast-
stellers van de dienst Handhaving worden steeds meer mensen 
betrapt op sluikstorten. “Dit jaar werden al meer dan 60 bestuur-
lijke verslagen opgemaakt voor het foutief achterlaten van afval op 
het openbaar domein”, gaat schepen Lauwers verder. 

Bouwafval
“Daarnaast stellen we vast dat er ook een aanzienlijke hoeveelheid 
bouwafval wordt gestort. Particulieren kunnen met hun bouwaf-
val terecht op het recyclagepark. Doen ze dat niet, dan lopen ze 
het risico om een GAS-boete te krijgen. Er werden inmiddels al 
meerdere (Grimbergse) aannemers/ondernemingen gevat. Mo-
biele camera’s zijn daarbij een handig hulpmiddel: ze werken zeer 
efficiënt. De overtreders mogen een GAS-boete en de factuur 
voor de opruiming van het afval verwachten.” (jh)

GRIMBERGEN - Ondanks 
alle inspanningen om burgers 
correct te doen parkeren en 
sluikstorten tegen te gaan, blij-
ven sommige burgers hardleers. 
In 2022 werd er in Grimbergen 
voor maar liefst 294.193 euro 
aan GAS-boetes uitgeschre-
ven, waarvan op dit moment 
207.323 euro werd ontvangen. 
Ondertussen sensibiliseren de 
gemeenschapswachten-vaststel-
lers elke dag opnieuw.

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

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

Zwaluwplankjes moeten 
uitwerpselen op 
grafzerken tegengaan

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

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

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

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

FOTO Google Street View

De fietspaden op de Nieuwelaan zijn momenteel in slechte staat. 
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Natuurfotografe brengt woon-zorg-
centrum tot leven met twintig unieke 
foto’s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TE KOOP ALLERLEI   

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

FIETS – Eddy Merckx tel. 02 269 67 56 

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

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

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

VAKANTIE TE HUUR 

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

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

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

VASTGOED TE HUUR 

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

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

ALLERLEI   

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

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

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

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

Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

Rubriek: ........................................................ Naam: ................................................................... Tel.: ...................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................

Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33

te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities. 

Nieuws of 

een aankondiging?

Laat het ons weten.

Joris@herpol.be
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Leerlingen De Plataan op 
de foto met Ben Crabbé 
van Blokken

MERCHTEM - Een vijftigtal enthousiaste leerlingen van GBS 
De Plataan mochten naar de opnamestudio in Vilvoorde om er 
Ben Crabbé en de kandidaten aan te moedigen. Er werden twee 
afleveringen bijgewoond en ook stond er een rondleiding achter 
de schermen en wat uitleg in en over de productiekamer op het 
programma. Ben Crabbé en de geheimzinnige jury Kris Soret, die 
we op tv enkel horen, gingen met graagte mee op de foto. De 
reden waarom alleen het zesde leerjaar van De Plataan jaarlijks 
de opnames van Blokken mag, is en blijft een groot geheim. (jh)

FOTO INGEZ. 
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