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Pittoreske borden heten bezoekers welkom in
Parel van Brabant

GRIMBERGEN - Grimbergen lanceert unieke toeristische infoborden op verschillende invalswegen om
bezoekers welkom te heten.
“Als een van de Vlaams-Brabantse trekpleisters in cultureel en historisch erfgoed stelt Grimbergen graag
haar nalatenschap voor aan inwoners én het grote publiek”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA).
“Geïnspireerd op de toeristische infoborden van Toerisme Vlaanderen creëerde Grimbergen zeven unieke
ontwerpen die je aantreft op verschillende invalswegen. De foto’s zijn van de hand van fotograaf Paul Delaet, die met zijn professioneel oog de schoonheid van
onze gemeente exact wist te vatten.”

FOTO INGEZ.

Gemeentearbeiders plaatsten de unieke borden aan verschillende invalswegen.

Bijnaam

De relatie tussen natuur en erfgoed blijft
Grimbergen inspireren. “Die inspiratie
nam de gemeente mee naar de ontwerptafel voor haar gloednieuwe toeristische infoborden”, licht de schepen toe.
“Iedereen kent Grimbergen als de Parel
van Brabant. Een bijnaam die onze gemeente te danken heeft aan de prachtige omgeving waarin we gesitueerd zijn.
Bezoekers komen hier om te wandelen,
te fietsen, cultuur op te snuiven, lekker
te eten, drinken én om onze bezienswaardigheden te bezoeken. Een logische
stap in ons cultuur- en toerismeverhaal
was dan ook de ontwikkeling van onze
eigen infoborden, al noemen we ze liever welkomstborden.”

Trekpleisters

“Wanneer je Grimbergen binnenrijdt
via een van de vaak benutte invalswegen, is de kans groot dat je voorbij een
van de nieuwe borden komt”, vult schepen van Erfgoedbeleid en Toerisme Karlijne Van Bree (Vernieuwing) aan. “We
bundelden 21 verschillende trekpleisters in onze gemeente. Daarbij schenken we bijzondere aandacht aan de mix
tussen cultuur, sport, natuur, ontspanning
en erfgoed. We hebben in Grimbergen
unieke watermolens, het Museum voor
Oudere Technieken, de hangars op het
vliegveld, Volkssterrenwacht MIRA, de
microbrouwerij van de Abdij van Grimbergen, de basiliek, het historisch centrum, unieke natuurgebieden, kortom,
Grimbergen heeft heel veel troeven.”
(jh)
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Al 20.000 uitnodigingen verzonden voor vierde
prik: “Covid is nog niet weg, prik is zeker nuttig”
FOTO JH

Het vaccinatiecentrum Zijp is klaar voor de vierde prik”, zegt voorzitter Armand
Hermans van de ELZ Grimbergen.

REGIO - De Eerstelijnszone (ELZ) Grimbergen, met het
vaccinatiecentrum aan de Zijp in Wemmel start met het
toedienen van een vierde boosterprik.
“Voor een volgende heropflakkering van Covid zich aandient, wil de Vlaamse overheid alle volwassenen de kans
geven om een booster te halen”, zegt voorzitter Armand
Hermans van de ELZ Grimbergen. “Covid is nog niet weg,
er worden in de herfst- en wintermaanden heropflakkeringen verwacht. Je kan flink ziek worden en er belanden
nog altijd mensen in het ziekenhuis en er zijn nog steeds
overlijdens als gevolg van coronabesmettingen. Een aangepaste booster halen aan de nieuwe Omicron-variant is dus
zeker nuttig. Wij dienen het Pfizer-vaccin toe. Er zijn 20.000
uitnodigingen vertrokken voor alle 65-plussers en mensen
met onderliggende aandoeningen uit
Wemmel, Meise, Grimbergen, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos. We vragen
de mensen om voor eind september
hun afspraak te bevestigen. Het gaat om
een vrijwillige boosterprik.”

Vakantie
Nadat de 65-plussers en mensen met
een onderlinge aandoeningen hun
vierde booster kregen, komen ook alle
andere 18-plussers aan bod. “Tussenin zullen er ook derde boosterprikken
worden gegeven aan mensen die op
vakantie waren, of door besmetting
of ziekte niet konden komen naar het
vaccinatiecentrum”, licht Hermans toe.
“Minderjarigen zullen deze keer geen
uitnodiging krijgen voor een booster.
Hun ouders mogen hen wel zelf inschrijven. Vóór dinsdag 1 november moet iedereen de kans gekregen hebben om
een herfstbooster te krijgen. Je moet
wel wachten op je uitnodiging met de
code, want het centrum werkt uitsluitend op afspraak.”
Wat de vaccinatiegraad betreft, zijn er
volgens de voorzitter grote verschillen
per gemeente. “Voor de hele zone van
de vijf gemeenten, ligt die op 90 procent”, zegt Hermans. “Maar in Wemmel
en bijvoorbeeld Strombeek ligt die veel
lager op net boven de 70 procent. Dat
is een tendens die we in heel de Vlaamse rand rond Brussel zien: hoe dichter
de gemeente bij Brussel is gelegen, hoe
lager de vaccinatiegraad is. Dat is inderdaad een bekommernis.” (jh)
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Hulpacties van Pater Karel aan Oekraïne
voorlopig afgerond
GRIMBERGEN - De grote hulpacties aan Oekraïne van Pater Karel Stautemas, die ondersteund werden door de oud-scouts
STAM van Grimbergen worden voorlopig afgerond.
Begin dit jaar startte Pater Karel Stautemas (58) vanuit zijn christelijke inspiratie met de actie Pater Karel Oekraïne. Wat begon met
een inzamelactie van kleding, evolueerde naar een heus hulpkonvooi met medisch materiaal naar Oekraïne dat tevens een zestigtal
Oekraïense oorlogsvluchtelingen naar België bracht en huisvestte.

FOTO INGEZ

“De ontvangen steun was overweldigend, niet alleen materieel
maar ook met dienstbaarheid”, zegt Pater Karel. “Sindsdien zijn inzamelacties en ontmoetingsdagen georganiseerd, tevens verschillende
transporten met rolstoelen en medisch materiaal, alsook een ambulance naar de provincie Chernihiv overgebracht.”

Pater Karel en Bart Van Humbeeck (rechts), hier bij de overhandiging
van één van de cheques ten voordele van Oekraïne.

De situatie in Oekraïne is nog steeds een oorlogssituatie, maar
stabieler. “Daarom stoppen we voorlopig met onze steunactiviteit,
maar niet zonder nog twee acties te finaliseren”, gaat de Norbertijn van de Grimbergse abdij verder. “We herstelden de ramen van
scholen in Chernihiv. Die waren door het oorlogsgeweld vernield.”

Er zijn twee Oekraïense kinderen die in Merchtem opgevangen zijn
en daar school gevolgd hebben. Er worden dankzij de actie ook drie
ingerichte ambulances naar Oekraïne gestuurd.”
In totaal brachten alle acties van Pater Karel, ondersteund door de
oud-scouts STAM Grimbergen meer dan 70.000 euro op. Die ging
integraal naar aankoop van hulpmateriaal, de ambulances, herstel
van ramen in Oekraïne, enzomeer. (jh)

“De school waarvan de ramen zijn hersteld, heeft ook een link met
onze actie”, vult voorzitter Bart Van Humbeeck (52) van de STAM
Grimbergen aan. “
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All-in sporten nu vanaf minder dan 60 euro per maand!

Het leven wordt steeds duurder, maar Thermae Sports niet.
Onze club is van mening dat sport geen besparing zou mogen zijn
en VERLAAGT haar abonnementsprijs. Ja, je leest het
goed. Wij maken sport toegankelijker!

Een all-in abonnement bij Thermae Sports
Merchtem, wat houdt dat allemaal in?
•
•
•
•
•
•

Voor een all-in abonnement betaal je op jaarbasis nu slechts
€ 67,00 in plaats van € 89,00 per maand. Als je het abonnement
bij aanvang in één keer betaalt, is het zelfs nóg voordeliger en kost
het je nog maar € 705,00 in plaats van € 995,00. Dat is omgerekend € 58,75 per maand!

Fitness
Groepslessen
In- en outdoor tennis
Padel
Zwembad
Wellness

FITNESS

De ruime fitnesszaal van Thermae Sports is uitsluitend uitgerust
met toptoestellen uit de fitnesswereld (Technogym, Life Fitness,
etc.). Daarnaast mag je rekenen op de begeleiding van gediplomeerde coaches. Zij stellen je met plezier een gepersonaliseerd
programma op!

GROEPSLESSEN

Van maandag tot en met zondag kan je bij ons deelnemen aan
een brede waaier aan groepslessen. Van milde lessen zoals yoga
of rugschool tot meer actieve lessen zoals BodyPump of Sprint,
er is voor ieder wat wils.

IN- EN OUTDOOR TENNIS

Met maar liefst zes indoor en vier outdoor terreinen kan elke
tennisliefhebber ongeacht de weersomstandigheden zijn favoriete
sport beoefenen.

PADEL

Padel is dé sport van het moment! En bij Thermae Sports kan je
altijd een balletje slaan, want we beschikken over drie terreinen
waarvan twee overdekt.

ZWEMBAD

Wie op zoek is naar ontspanning na een lange werkdag of een
intensieve sportsessie kan genieten van een duik in ons zwembad.
Hier kan je ook groepslessen volgen zoals aquagym of Floatfit!

WELLNESS

Naast het zwembad vind je ook nog een infraroodsauna, een
hamam en een Finse sauna. De ideale manier om je spieren te
laten ontspannen na een intensieve workout, kortom de perfecte
afsluiter van je dag!
FOTO’S INGEZ.

Hebben we je warm
gemaakt om ons aanbod
te ontdekken?

Thermae Sports

Scan dan deze QR-code en schrijf je
in voor een gratis proefdag! Gedurende een volledige dag mag je dan
alles eens uitgebreid uitproberen.
Nadien kan je je aan de receptie van
de club inschrijven. Tot snel!

Kwekelaarstraat 4 - 1785 Merchtem
T. 02 305 43 04

www.thermae.com
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Nieuwe reeks Dertigers zet Groene Gordel in de
schijnwerpers

“Groene Gordel wordt nationaal op de kaart gezet door Dertigers-reeks”
REGIO - Midden mei zijn Eén (VRT) en Warner Bros. ITVP België gestart met de opnames van de nieuwe reeks van Dertigers,
met een volledig nieuwe vriendengroep en een nieuwe cast in de
Groene Gordel. De reeks toont naast de avonturen van de Dertigers, ook de mooiste, leukste en lekkerste plaatsen van de regio.

FOTO PROV VL BRAB

Naar aanleiding van de reeks zal Toerisme Vlaams-Brabant toeristische producten ontwikkelen, zoals een Dertigers fietszoektocht.
“Onze Groene rand rond Brussel is de meest onderschatte toeristische regio van Vlaanderen”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Gunther Coppens (N-VA). “De variatie in landschappen, het
betoverend groene karakter met ontelbaar veel kasteelparken
en tuinen en de kwaliteitsvolle gastronomie maken de regio een
potentiële toeristische top bestemming.”

De Dertigers zijn klaar om de Groene Gordel met de fiets te
ontdekken.
Toerisme Vlaams-Brabant gaat dit mee promoten via een nationale campagne en afgeleide producten ontwikkelen, zoals een
Dertigers-fietszoektocht.
“We hopen alvast op een stevige economische return ter ondersteuning van onze toeristische ondernemers die de laatste
jaren zwaar onder druk staan”, gaat de gedeputeerde verder.
“Vlaams-Brabant is de sportieve fietsprovincie bij uitstek en we
zijn blij dat sportief fietsen de favoriete vriendenactiviteit is van
de nieuwe Dertigers.”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. De
nieuwe reeks verschijnt in het voorjaar van 2023 op Eén. (jh)

“We zijn dan ook blij dat VRT en Warner Bros. ITVP België hier
ook zo over dachten en we de handen in elkaar geslagen hebben
om de Groene Gordel op de nationale kaart te zetten.”
De nieuwe reeks toont naast de avonturen van de Dertigers ook
de mooiste, leukste en lekkerste plaatsen van de Groene Gordel.
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Weekend van de klant: 100 euro = 1 gratis dagpas *
* Bij aankoop van een cadeaubon tussen zaterdag 1 en vrijdag 7 oktober 2022 krijg je per aankoop-

schijf van 100 euro 1 gratis dagpas. Hoe hoger het aankoopbedrag, hoe meer dagpassen je krijgt dus.
De gratis dagpas is geldig van maandag tot en met donderdag, tot en met 31 januari 2023, niet geldig op vrijdag, zaterdag, zondag,
feestdagen, tussen 31 oktober en 3 november 2022 en tussen 26 december 2022 en 5 januari 2023.

Beleef een ontspannend wellnessmoment in Thermae Grimbergen
In het centrum van Grimbergen vind je al meer dan 25 jaar het
groene wellnesscentrum Thermae Grimbergen. Je vindt er maar
liefst 11 verschillende sauna’s en heel wat wellnessfaciliteiten zoals
zwembaden, jacuzzi’s, stoombaden, relaxatieruimtes, … verspreid
over twee volledig gescheiden delen. Het ene deel is exclusief
voor wie graag naakt van sauna en wellness geniet, het andere
deel mag je uitsluitend met badkledij betreden. Op die manier kan
écht iedereen de weldaad van een goed saunabad ontdekken!

Wist je trouwens dat er ook twee privésauna’s, een hotel en een
schoonheidsinstituut in Thermae Grimbergen zijn? Er valt dus heel
wat te ontdekken!
In 2010 opende de Thermae.com wellnessgroep nog een kuuroord: Thermae Boetfort bevindt zich in Melsbroek, op een prachtig en eeuwenoud kasteeldomein.
Ook daar is er een badpak- en naaktgedeelte, zijn er privésauna’s,
kan je overnachten in het hotel of genieten van een massage/
gelaatsverzorging in de beauty-afdeling!

Thermae Grimbergen investeert veel energie in een uitgebreid
belevingsprogramma zodat je dagje wellness echt een unieke
ervaring wordt. Je kan er elke dag deelnemen aan verschillende
opgiet-, scrub- en relaxatiesessies.

FOTO’S INGEZ.

Thermae Grimbergen

Wolvertemsesteenweg 74 - 1850 Grimbergen - 02 270 81 96

Thermae Boetfort

Sellaerstraat 42 - 1820 Melsbroek - 02 759 81 96

www.thermae.com
10

Al 150 regenwatertonnen gekocht via groepsaankoop
GRIMBERGEN - De groepsaankoop voor regenwatertonnen
die het gemeentebestuur samen met Klimaatpunt vzw en Haviland
organiseerde, is een succes. Zo zijn er in totaal al 150 regenwatertonnen besteld.

FOTO INGEZ.

De voorbije lente organiseerde het gemeentebestuur samen met
Klimaatpunt vzw en Haviland Intercommunale een groepsaankoop
voor bovengrondse regenwatertonnen. Een bovengrondse regenwaterton installeren is eenvoudig en levert heel wat voordelen op.
“Het regenwater dat je op die manier opvangt, kan je bijvoorbeeld
gebruiken om je auto of fiets te wassen of de planten water te
geven”, laat het gemeentebestuur weten. “Een regenwaterton heeft
daarnaast een belangrijk bufferend vermogen. Bij een hevige regenbui stroomt het hemelwater in de ton, vooraleer het terechtkomt
op de bodem of in de waterafvoer. Met een regenwaterton verkleint de kans op wateroverlast.” Het aanbod bestaat uit kleine, middelmatige en grote regenwatertonnen. De kleinste regentonnen
hebben een volume van om en bij de 300 liter. De middelmatige
tonnen hebben een opslaginhoud van ongeveer 600 liter.

Regenwatertonnen zijn effectief om water te bufferen en om te gebruiken in de tuin tijdens droge periodes.
De grootste tonnen kunnen 1000 liter of meer opslaan. De eerste
bestelronde van regenwatertonnen werd begin augustus geleverd.
De tweede run wordt momenteel afgesloten en wordt verwacht
geleverd te worden begin september. Daarna zullen er nog drie
runs volgen: midden oktober, eind november en midden januari. Je
kan nog tot 15 december 2022 een regenwaterton bestellen. (jh)
Alle info kan je vinden via https://www.haviland.be/regenwatertonnen

Grimbergen start met autodelen via Cambio
GRIMBERGEN - De torenhoge brandstofprijzen maken een
ritje met de auto tegenwoordig een dure onderneming. Hoewel de
federale regering een belastingvermindering van 17,5 eurocent op
brandstoffen toepast tot en met maart 2023, loopt de portemonnee van veel gezinnen leeg aan de pomp. Daarom lanceert Grim-

bergen het concept ‘autodelen’.Tot en met 31 oktober 2022 betaal
je geen instapkosten bij Cambio. Hun twee elektrische deelwagens
staan op de parking tegenover het gemeentehuis en op parking Ter
Wilgen. Alle info: www.grimbergen.be/autodelen
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“Mensen zo lang mogelijk ondersteunen als ze
ongeneeslijk ziek zijn”
WEMMEL / REGIO - Topaz in de Vander Vekenstraat 158 in
Wemmel, dat in 1997 als eerste palliatief dagcentrum in ons land
is opgericht door het UZ Brussel en de VUB-Patiënten, bestaat 25
jaar. Een bijzondere “viering”, al gaat het in het centrum vooral om
menswaardig omgaan met het levenseinde.

FOTO JH

Topaz werd in 1997 als eerste palliatief centrum opgericht voor
mensen die ze daar ‘gasten’ noemen. Ze vinden er een veilige,
warme plek met begeleiding en zorg buiten de ziekenhuismuren.
“Een centrum als Topaz is belangrijk voor mensen die ongeneeslijk
ziek zijn”, zegt oprichter Professor van het UZ Brussel Wim Distelmans, die directeur is van Topaz. “Uit studies weten we dat zij
het liefst zo lang mogelijk thuis blijven en niet naar het ziekenhuis
willen. Overdag dan bij een plek als Topaz ondersteund worden
en een luisterend oor vinden, helpt daarbij.”

Professor Wim Distelmans stond aan de wieg van het palliatief dagcentrum, destijds het enige in zijn soort in ons land.
“Ze willen hun verhaal kwijt. We organiseren er allerlei activiteiten
en telkens ik er ben, voel ik me nuttig.”
Topaz kijkt hoopvol naar de toekomst en doet er graag nog eens
25 jaar bij. “Maar het probleem is dat de overheidssubsidiëring
beperkt is”, weet Distelmans. “Het is dankzij initiatieven zoals Kom
op tegen Kanker en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, demens.nu en onze milde schenkers dat we het hoofd boven water
kunnen houden. Maar we roepen de overheid wel op tot actie.
We worden nu gesubsidieerd om zeven gasten te ondersteunen,
in de praktijk zorgen we dagelijks voor twintig mensen.” (jh)

Ook Kom op Tegen Kanker ondersteunt Topaz. “Wim Distelmans
en zijn team verrichten baanbrekend werk rond alles wat met het
levenseinde te maken heeft”, zegt Marc Michils. “We ondersteunen initiatieven zoals Topaz dus graag financieel én met vriendschap.” Actrice Chris Lomme is ook al jaren vrijwilligster bij Topaz.
Elke week komt ze er een praatje slaan met de gasten. “Mensen
hebben nood aan vriendschap en begrip”, zegt Lomme.

Alle info: https://www.uzbrussel.be/web/topaz
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SHOPPING IN STYLE
MARKT WEMMEL

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 10U TOT
13U • GESLOTEN OP MAANDAG
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De

Banqup Terminal
De elektronische
betaalterminal
Banqup
Terminal
Banqup
Terminal
voor handelaars
De
elektronische
betaalterminal
elektronische betaalterminal
voor
handelaars
voor
handelaars

Verzamel en betaal
al je facturen op
één centraal platform

sales-btb@unifiedpost.com - +32 2 634 06 20 - www.billtobox.com
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VOOR ONZE VESTIGING
TE MERCHTEM ZIJN
WIJ OP ZOEK NAAR:

MAGAZIJNIER-ORDERPICKER
MEDEWERKER MONTAGE
Check de volledige vacature op

WAT BIEDEN WIJ JOU?

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?

U bent handig en precies met oog voor detail.
U hebt Interesse voor techniek en technische
producten. U spreekt Nederlands

Vast contract met conform verloningspakket
Ervaren en gemotiveerd team
Boeiende B2B markt
Internationale groep
Werken in eigen streek

TAKEN

All-round magazijnier / Montage slangen

Stuur een sollicitatiebrief met beknopte CV naar Bram De Kimpe (bram.dekimpe@alfagomma.com).

www.alfagomma.com
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Je levenskwaliteit verbeteren?
Ontdek Health Mate
Inspira
bij Vanhie.
t

weeke ie
nd
8 en 9

oktob

Waarom kiezen voor een infraroodcabine van Health Mate?
•
•
•
•
•

Verbetert de doorbloeding van elke cel in het lichaam
Pure ontspanning en detox boost voor je lichaam
Langdurig, pijnverlichtend effect bij reuma, artritis, fibromyalgie
Reinigt en creëert een jongere huid
Betere sportprestaties en snelle recuperatie na sporten

Boek jouw gratis testsessie
en ontdek zelf de voordelen.

Vilvoordsesteenweg 172 | 1860 Meise
T +32 (0)2 272 01 72 | info@vanhie.be
In-outdoormeubelen
- Wellness - Decoratie
Dinsdag t.e.m. zaterdag: 09.00 - 18.00
SfeerGesloten
- Outdoor
Cooking
- Tuinonderhoud
op maandag,
zon- en
feestdagen
Vilvoordsesteenweg
172 | van
1860de
Meise
Elke eerste zondag
maand open van 14.00 - 17.00
T +32 (0)2 272 01 72 | F +32 (0)2 270 01 52 | info@vanhie.be
maandag-vrijdag 08.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 | zaterdag doorlopend open

www.vanhie.be
www.vanhie.be
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Bewoners helpen mee aan uitbouw app Mijn
Grimbergen

Grimbergenaren kunnen binnenkort tijdens een bevraging
suggesties geven om de app Mijn Grimbergen verder uit
te bouwen.

GRIMBERGEN - Grimbergen lanceert haar eigen app met een reeks
basisfunctionaliteiten. In de loop van het najaar bevraagt de gemeente haar
inwoners via een enquête. Zo kunnen de Grimbergenaren mee bouwen
aan hun eigen app en wordt die nog interessanter.
“Het project kadert in het Vlaamse traject Gemeente zonder Gemeentehuis”, zegt schepen voor Digitalisering Philip Roosen (N-VA) “Daarmee
ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen die samen innovatieve,
digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening efficiënter en klantgerichter te maken. Vlaamse gemeenten kunnen subsidiedossiers indienen
voor digitaliseringsprojecten. Samen met Sint-Niklaas, Lokeren, Halle, Haacht
en Zemst werken we samen aan een heel gebruiksvriendelijk app. Burgers
en bedrijven verwachten steeds meer dat ook hun gemeentebestuur digitaal,
de klok rond, bereikbaar is. Naar het gemeentehuis gaan, is dan een optie,
maar geen noodzaak meer.”

Grimbergen ontwikkelde een eigen app:
Mijn Grimbergen. “De app is gebaseerd
op de functionaliteiten van Mijn Burgerprofiel”, gaat de schepen verder. “Mijn
Grimbergen houdt je op de hoogte
van al je overheidszaken, zoals dossiers,
afspraken met de gemeente, aanvragen
en nieuwe eBox-documenten. Via de
app kan je het nieuws van de gemeente Grimbergen volgen, meldingen doen,
premies of vergunningen aanvragen. Je
kan de app ook gebruiken als een portefeuille om persoonlijke documenten,
zoals certificaten en attesten, te bewaren. Ook al heet de app ‘Mijn Grimbergen’, je kan er ook Vlaamse dossiers in
opvolgen of federale documenten of
attesten terugvinden.”
De app wordt nu gelanceerd met een
reeks basisfunctionaliteiten. “Maar de
app zal zeker nog uitbreiden en verder
afgestemd worden op de noden van de
Grimbergenaar”, vertelt burgemeester
Bart Laeremans (Vernieuwing). “In de
loop van het najaar bevragen we inwoners over de app. Welke functionaliteiten willen zij? Welke info moet er in
staan? Mijn Grimbergen is een aanvulling
op de bestaande dienstverlening. Inwoners kunnen nog steeds terecht op het
gemeentehuis in de Prinsenstraat en bij
het Sociaal Huis in Strombeek-Bever.
Door de app geven we onze inwoners
meer mogelijkheden om in contact te
komen met de gemeente.”
De app Mijn Grimbergen is beschikbaar
in de app store, zowel voor IPhone als
voor Android. Alle info kan je vinden via
de gemeentelijke website
www.grimbergen.be
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Zorgboerderij doet dringende oproep: “Hebben eten nodig
voor verwaarloosde en gewonde dieren”

Ellen Van Assche: “We moesten heksentoeren uithalen om alle dieren te kunnen redden na die
brand.

De schapen zijn er erg aan toe.

Dierenwelzijn

GRIMBERGEN - “Kunnen jullie een zestigtal verwaarloosde
dieren opvangen?” Dat was de vraag die Ellen Van Assche (38)
van Zorgboerderij Huppeldepup uit Humbeek onverwacht kreeg
van de politie. Ze slaakt nu een noodkreet: “wij vragen mensen
om eten te kopen via onze webshop om de dieren bij ons en in
de Ark Van Pollare in Lennik te verzorgen.”

Volgens de Zorgboerderij Huppeldepup kreeg de site aan de
Haachtsesteenweg al het bezoek van controleurs van Dierenwelzijn Vlaanderen. “De dieren bleken al onder toezicht te staan van
Dierenwelzijn Vlaanderen”, gaat Ellen verder. “De eigenaar kreeg al
verschillende opmerkingen, maar deed er weinig mee. De dieren
waren in shock en graatmager. Er is op die weide geen graasmogelijkheid meer voor de dieren en dus vangen wij ze voorlopig op.
Enkele paarden die door de brandweer van de weide zijn gehaald,
worden elders opgevangen.”

Wat vooraf ging: een zware heidebrand op de Haachtsesteenweg
op de grens tussen Diegem en Haren zorgde er afgelopen maand
voor dat heel wat dieren op de weide zonder opvangplaats zaten.
Zowat 8.000 vierkante meter natuur ging in de vlammen op. De
politie belde dan maar naar Zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek voor een oplossing.

Rechter

“Uiteindelijk ging het om 97 geiten, schapen, kippen, parelhoenders, ganzen, cavia’s en konijnen”, zegt Ellen Van Assche van Zorgboerderij Huppeldepup. “We hebben na heel wat klim en klauterwerk in en rond de hokken en afspanningen op de afgebrande site
de dieren kunnen vinden en vangen. We werken sinds kort nauw
samen met de Ark Van Pollare in Lennik. De dieren werden dan
over onze twee sites verdeeld. Helaas overleefden verschillende
geiten, schapen en een kip de brand niet. Er lagen ook enkele
onherkenbare kadavers. Die brandgeur en geur van kadavers was
verschrikkelijk. Gelukkig hielpen vrijwilligers mee en ook de politie
droeg haar steentje bij en heeft mee kippen gevangen.Veel dieren
zijn verwaarloosd. De schapen zijn graatmager. We hebben hen
nu opgevangen en verzorgen hen. We weten niet of er voor de
dieren gevolgen zijn op lange termijn door de brand. Ze stonden
lange tijd in de rook.”

“Dierenwelzijn Vlaanderen stapte naar de rechtbank. De rechter
zal nu beslissen of de eigenaar zijn dieren al dan niet kan terugkrijgen. Tot zolang blijven wij instaan voor voeding en medische
zorg. We verwachten een uitspraak binnen de 40 à 60 dagen.
Dan blijven ze ofwel bij ons en zoeken wij na hun herstel naar
adoptiegezinnen ofwel krijgt de eigenaar ze terug, maar dat moet
de rechter beslissen.”
Zorgboerderij Huppeldepup en de Ark van Pollare doen wel een
warme oproep. “Help ons om deze dieren, die slachtoffer zijn van
brand en verwaarlozing, te verzorgen en koop via onze webshop
eten dat nodig is voor de zorg”, besluit Ellen. (jh)
Je kan hen steunen via www.huppeldepup-vzw.be (doorklikken
naar de webshop)
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Nu ook weigeringsstickers voor papier
en karton
GRIMBERGEN - Het afval dat je buiten zet voor de
ophaling aan huis moet aan een aantal afspraken voldoen. De weigeringsstickers voor de blauwe PMD-zakken bestaan al langer, maar vanaf nu worden er door
Intradura ook weigeringsstickers gekleefd wanneer restafval en papier en karton niet op een reglementaire
manier worden aangeboden. “Als één van deze aspecten
niet wordt gerespecteerd, blijft het afval staan en kleven
de ophalers er een weigeringssticker op”, laat het gemeentebestuur weten in een bericht. “In dat geval moet
je de zak weer binnenhalen om hem bij de volgende
ophaling correct aan te bieden. Het oranje deel van de
sticker kan je zelf verwijderen. Daaronder zit een groene
sticker, die toont de ophalers dat de zak dit keer wel in
orde is.” (jh)

REGIO
KORTNIEUWS
HUURPRIJZEN - Volgens Immobiliënfederatie CIB Vlaanderen zijn de
huurprijzen door de inflatie en de stijging van het aantal verhuringen fors
toegenomen. De gemiddelde huurprijs
in Vlaanderen ligt nu boven de 800
euro per maand, een Vlaams-Brabander betaalt gemiddeld 961 euro huur.
SAVEBORD - Op de Nieuwelaan
in Meise is door Ouders van Verongelukte Kinderen een SAVE-bord ingehuldigd vlakbij de Plantentuin voor de
herdenking van Tristan De Prins, die er
in juli 2019 om het leven kwam toen
hij op zijn brommer werd aangereden.
MEER REIZIGERS - In juli en augustus jongstleden vlogen 4,4 miljoen
reizigers via Brussels Airport, dat is 81
procent van het aantal reizigers in de
zomer van 2019. Er zijn wel nog zo’n
600 openstaande vacatures op de
luchthaven.
PREVENTIE - Meer dan duizend
Vlaams-Brabantse gezinnen brandden
op vraag van CM op de Werelddag
voor Suïcidepreventie in september
een kaarsje om hun steun te betuigen
aan iedereen die een dierbare verloor
aan zelfdoding.
POLITIEJOBS - Het enorme tekort aan mensen in de politiezones
resulteert nu in een extra actie om
mensen te motiveren voor een job
bij de politie. Provinciegouverneur
Jan Spooren kondigde aan dat de 23
Vlaams-Brabantse politiezones en
diensten van de federale politie de
handen in elkaar slaan om samen een
grootscheepse rekruteringscampagne
te lanceren. Zestien politiemensen uit
Vlaams-Brabant werkten als “ambassadeurs” mee aan deze campagne door
hun aanstekelijke passie voor het politiewerk te delen. (jh)
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VOOR ONZE VESTIGING
TE MERCHTEM ZIJN
WIJ OP ZOEK NAAR:
JUNIOR BOEKHOUDER

Check de volledige vacature op

WAT BIEDEN WIJ JOU?

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?

Als medewerker van de boekhoudafdeling zal u
deel uitmaken van een leuk en dynamisch team.
U spreekt Nederlands en kent de kneepjes van het vak.

TAKEN

Inboeken facturen en allerhande boekhoudkundige
activiteiten.

Vast contract met conform verloningspakket
Ervaren en gemotiveerd team
Boeiende B2B markt
Internationale groep
Werken in eigen streek

Stuur een sollicitatiebrief met beknopte CV naar Wim Van Lens (wim.vanlens@alfagomma.com).

www.alfagomma.com
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Inwendige defibrillator redt leven van Grimbergse speler: “Ik kom sterker terug”
GRIMBERGEN - Tijdens de wedstrijd Veltem-Beisem-Grimbergen in eerste provinciale zakte Nabil Toufik (28) plots in mekaar, maar een inwendige defibrillator voorkwam een drama.
Het was heel confronterend: spelers en toeschouwers zagen Nabil Toufik van KSC Grimbergen plots in elkaar in stuiken. “Ik zakte
ineen”, zegt Nabil. “Maar ik ben in tegenstelling tot wat elders
werd meegedeeld, altijd bij bewustzijn gebleven.”

FOTO JH

“Dat zit zo: in oktober 2021 ben ik eens flauwgevallen tijdens
het voetballen. Niemand zag het, ik ben toen zelf opgestaan en
heb verschillende testen ondergaan. Toen liet ik een interne defibrillator implanten. Die meet constant je hartritme. Veel voetbalspelers op hoog niveau doen dit ook, daar is niks mis mee.
Tijdens de wedstrijd met Veltem kreeg ik plots een stroomstroot
van de interne defibrillator. Even later kreeg ik een tweede shock.
Ik zeeg neer, spelers van de tegenspelende ploeg sommerden me
te blijven liggen. Ik beleefde alles heel bewust mee. De interne
defibrillator gaf volgens de uitlezing achteraf vier stroomstoten
die variëren tussen 600 en 800 volt. Ik recupereerde in het ziekenhuis in Leuven twee dagen en nachten. Na de medische zorg
is nu alles ok.”

Het apparaat controleert constant je hartslag en grijpt in indien
nodig. Schrijf het op: binnenkort sta ik terug op het veld.”

Alert blijven
Sportverantwoordelijke Bart Cums van KSC Grimbergen reageert: “Alle spelers worden intensief gevolgd. We wisten niet dat
Nabil een interne defibrillator had. Gelukkig liep het goed af, de
medische staf volgt het op. Er worden geen risico’s genomen. We
zijn blij dat we nu weten dat Nabil zo’n interne defibrillator heeft,
want wat zou er gebeuren, moesten we zelf met een externe
defibrillator zijn gaan reanimeren? Het is goed afgelopen, maar we
blijven zeer alert en moniteren alle (jeugd)spelers zeer intensief
op hun gezondheid en fitheid. We gaan daar met testen ook heel
ver in.” Voetnoot: de wedstrijd tussen Veltem-Beisem-Grimbergen
lag uitendelijk zo’n 40 minuten stil, maar werd hervat. Grimbergen
won uiteindelijk de partij met 1-3. (jh)

Wedstrijden
Ga je dan ook wedstrijden spelen? “Nu even niet, ik sta onder
toezicht van de cardioloog”, zegt Nabil. “Ik speelde eerder voor
Grimbergen, Dendermonde, Durbuy, en daarna terug voor KSC
Grimbergen. Daar voel ik me thuis, de club is een familie. Ik heb
wel 1001 steunberichten gekregen. Dit doet zo’n deugd. Nu mag
ik minstens een maand geen wedstrijd spelen. Ik revalideer. Daarna
we zien we. Ik voel me toch een beetje superman, ik herstel snel,
alles is mogelijk.
We zien wel na de sporttesten. Dat een voetballer speelt met
een ingeplante defibrillator is niet ongewoon, ook profspelers op
wereldniveau doen dit.
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Opvangcentrum laat 36
gerevalideerde torenvalken vrij
tijdens open dag
REGIO - Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in
Malderen (VOC) -het enige zijn soort in Vlaams-Brabant- liet
36 torenvalken die gerevalideerd zijn en op krachten kwamen,
vrij. “Nog nooit hebben we zoveel torenvalken gehad die weer
mogen vrijkomen in de natuur”, zegt Marc Van De Voorde (65),
stichter van het Vogelopvangcentrum in Malderen. “Deze werden op onze opendeurdag vrijgelaten. Ons nieuw gebouw werd
op dit evenement voor open verklaard. We hebben wij een
nieuwe operatiezaal, quarantaine, onthaal en bureel. We hebben
meer plaats in onze nieuwe opvang, wat zeer noodzakelijk was
om alle dieren op te vangen. Niet alleen de dieren genieten
ervan maar ook de vrijwilligers, we zoeken er nog altijd bij. Iedereen is welkom en kan via onze facebookpagina of website
zich melden.” (jh)
FOTO JH

Nieuwe LED-verlichting bezuinigt op energie en
centen in sportcomplex Ter Wilgen.
GRIMBERGEN - Na een lichtstudie in sportcomplex Ter
Wilgen aan de Brusselsesteenweg werd de oude lichtinstallatie
vervangen door nieuwe LED-verlichting. Een nuttige ingreep, die
het energieverbruik in het gebouw nu al aanzienlijk doet dalen.
Bovendien goed voor de portemonnee, want de huidige energieprijzen swingen de pan uit. De bestaande verlichting in Ter
Wilgen werd volledig verwijderd en omgeruild voor een nieuwe
LED-verlichtingsinstallatie. Die werd geplaatst na een grondige
lichtstudie uitgevoerd door Fluvius. “Verschillende armaturen en
lampen in het sportcomplex Ter Wilgen zorgden voor een hoge
onderhoudskost en waren aan vervanging toe”, zegt schepen
van Gebouwen Kirsten Hoefs (CD&V). “Door de totale lichtinfrastructuur te vervangen, hebben we deze onderhoudskost niet

meer. Daarnaast kan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van het
gebouw, dankzij de introductie van LED-verlichting, dalen met 15
procent. Gezien de huidige hoge energieprijzen loonde het dus
zeker de moeite om deze investering te doen. Het project past
ook binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat Grimbergen
ondertekende”, vult schepen Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing) aan. “Met die handtekening engageert onze gemeente
zich om in eigen gebouwen jaarlijks een gemiddelde primaire
energiebesparing van minstens 2,09 procent te realiseren. Het
aanpakken van de verouderde lichtinfrastructuur in Ter Wilgen
is alvast een goede aanzet. Voor dit project kreeg de gemeente Grimbergen een subsidie van het Vlaams Energieagentschap.
Ook Fluvius verstrekte een premie.” (jh)
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Paard uit kanaal gered
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HUMBEEK - Zondagnamiddag 11 september deed zich nabij de Lourdesgrot in
Humbeek een merkwaardig incident voor. Een ruiter begeleidde zijn paard nabij het
kanaal aan de Westvaartdijk. Plots struikelde dit paard en viel het in het water. Het
voorval had niets te maken met het Voodoofestival, maar doordat de brandweer
daar
FOTO INGEZ.
aanwezig was, kon er snel worden ingegrepen. Het paard wist gedurende een half uur
zwemmend te overleven in het water. Brandweerlui van de kazernes van Vilvoorde,
Londerzeel en Lennik waren met het nodige materieel ter plaatse, waarna het dier uit
het water kon getild worden.
Zaterdagavond -de dag ervoor- nog is een festivalganger van het Voodoofestival door
de brandweer uit de slotgracht van het kasteel van Humbeek gered. De man kwam
vast te zitten in het slib en raakte niet meer op eigen kracht uit de slotgracht. Het
duikersteam van de brandweer kon hem redden met touwen en door het water en
slib te waden. Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) loofde het optreden van
de brandweer. (jh)

Erwin Van Gucht
0477 72 36 33 - erwinvangucht@me.com

www.cursiefje.be

De volgende
Cursiefjes
verschijnen:
· Londerzeel/Meise/Kapelle
· Grimbergen/Beigem/Humbeek
· Merchtem/Opwijk/Buggenhout
· Wemmel
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Politie waarschuwt voor valse
webshops voor houtproducten
GRIMBERGEN - De politiezone Grimbergen waarschuwt voor valse webshops.
Ook in Grimbergen zijn er verschillende feiten gemeld, zo laat de politie in een bericht weten.
“Via het meldpunt van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kwamen
er nationaal liefst 126 meldingen binnen over valse webshops”, meldt de politie. “Het
gaat over websites voor de verkoop van houtproducten zoals houtpellets, brandhout
of paletten.”
“Oplichters spelen op deze manier in op de actualiteit van stijgende energieprijzen
en de vraag naar alternatieven om te verwarmen. Ze lokken consumenten met aantrekkelijke deals die ze promoten. Nietsvermoedende burgers plaatsen hun bestelling,
voeren de betaling uit en blijven daarna in het ongewisse. In de meeste gevallen reageert de oplichter niet en blijft de consument achter met financieel nadeel, gemiddeld
750 euro per slachtoffer.” De politie roept inwoners op om alert te zijn en zich te
informeren bij twijfels over de echtheid van een webshop. Oplichters riskeren een
gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar. (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

VASTGOED TE HUUR

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

WINKELBEDIENDE – Dringend gezocht voor slagerij, kan direct beginnen, traiteur De Valck Wolvertem tel. 02 269 13 05

BUGGENHOUT – Lijneveldstraat 7, 90
m2, gelijkvlrs appt, 2 slpk, inger kkn, living,
berging, kelder, auto-fiets pl, vrij 10 okt, prijs
695 euro, terras tel. 0497 51 89 02

MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470 564
165

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
POETSVROUW – zoekt werk gsm 0497
149 347
BIJVERDIENSTE – Gepensioneerde
man, zg tweetalig, prive vervoer,horeca, winkel, alles bespreekbaar, avond en weekend
tel. 0475 921 877

TE KOOP ALLERLEI
JUKE BOX – Rock Ola 464, prijs overeen
te komen tel. 0477 291 884
BARBIEHUISJE – Zo goed als nieuw en
fietskar voor twee kindjes tel. 0486 524 450
GRAVELBIKE – Niner staal/carbon/aluminium. J.Guillem titanium. Meer info op
www.gravelbike.be
DAKKOFFER – te koop Thule, zwart, L =
2,10 m, Breedte : 75 cm, H = 35 cm, slechts
één keer gebruikt, netto = 15 kg, laden = 50
kg, tel. 0477 259 619

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

RELATIE – ik zoek vr 60 jr en ouder, relatie samenwonen, open minded, woon zeer
rustig, discreet, hou van B&B ben 80 + knuffel tel. 0478 829 839
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
ALLEENSTAANDE MAN – 85 jr, rkt,
drnkt niet, zkt vr voor relatie vriendschap,
goed gesprek, ben welst, auto eigendom inw
kan plus testament tel. 052 371 697

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
BELGISCHE POSTZEGELS – Ik koop
Belgische postzegels tel. 0477 68 70 43 kom
maar op thuis.
HOBBY – GEZOCHT Voor uitoefening van hobby: oude bromfietsen, moto’s,
koersfietsen, u mag alles aanbieden, staat
onbelangrijk gsm. 0486 998 400
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken
van huizen, appartementen, kelders, zolders,
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 –
0474 80 44 45

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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