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Vredeslicht voor Oekraïne brengt 12.253 euro op
STEENHUFFEL - De benefietactie voor
Oekraïne in brouwerij Palm bracht liefst
12.253 euro op.

FOTO’s INGEZ.

Het team rond parochiaal medewerkster
Chris Schelfthout uit Steenhuffel en heel wat
verenigingen en scholen hielden een benefietavond op Hemelvaartsdag 26 mei op de
binnenkoer van brouwerij Palm met als thema Vredeslicht voor Oekraïne. Er worden in
de aanloop naar de benefiet deur aan deur
vredeskaarsjes verkocht. “’s Avonds was er het
benefietoptreden met Merchtemnaar Gunther Verspecht van Stash, daarna werden de
vredeskaarsjes ontstoken”, zegt woordvoerder Peter Buelens van Brouwerij Palm. “Op het
einde van de avond werd de opbrengst bekend gemaakt: liefst 12.253 euro. Daarmee zal
medisch materiaal en hulpgoederen worden
aangekocht. Dat wordt geschonken aan Pater
Karel Stautemas van de Abdij van Grimbergen,
die het vrachtvervoer naar noodlijdende gebieden in Oekraïne steunt. In totaal kwamen
er 750 mensen naar de benefietavond. Ook
de Oekraïense gemeenschap was goed vertegenwoordigd. Zij sloten de avond emotioneel
af met het zingen van hun volkslied.” (jh)
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8.075 euro
tijdens controle ter
plaatse geïnd

MEISE - De politiezone Kapelle-op-denBos, Londerzeel, Meise (KLM) controleerde of scande op dinsdag 24 mei samen
met de Vlaamse Belastingsdienst Vlabel op
de Wilgenlaan en de Nieuwelaan in Meise
2.367 voertuigen.
27 voertuigen werden uit het verkeer gehaald, waarvan 23 bestuurders nog een
achterstallige verkeersbelasting dienden
te betalen. Die moest onmiddellijk worden betaald samen met een bijkomende
boete. Er werd in totaal voor 8.075 euro
aan openstaande schuld geïnd door Vlabel. Eén bestuurder kon zijn openstaande
schuld van 522 niet onmiddellijk betalen?
waarna zijn voertuig werd getakeld. Eén
bestuurder testte positief op drugs, reed
met een niet verzekerde wagen en had
geen geldig rijbewijs. Zijn voertuig werd
in beslag genomen. Van twee bestuurders
werd het rijbewijs ingetrokken voor acht
dagen omdat ze aan het gsm’en waren
tijdens het rijden. Er werden ook boetes
uitgeschreven wegens het niet in orde zijn
met boorddocumenten, het niet dragen
van de gordel en verkeerd parkeren. (jh)

Het Cursiefje Zomert….

Het Cursiefje gaat zomeren…. Een leuk
nieuwtje? Mooie foto’s gemaakt? Een zomeractiviteit aan te kondigen? Laat het
ons tijdig weten. Het Cursiefje verschijnt
net voor de zomer op 29 juni. Alle artikels
moeten binnen zijn VOOR 18 juni. Mail:
jorisherpol@hotmail.com
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“Mekaar opnieuw mogen ontmoeten tijdens spaghettifestijn deed deugd”
MEISE - Tijdens corona was het traditionele spaghettifestijn van de chiro van Meise
enkel mogelijk via een afhaalformule. Maar nu
kon er opnieuw spaghetti gegeten worden
met alle chiroleden, oud-leden, sympathisanten en familie. “Het deed deugd dat we mekaar opnieuw konden ontmoeten”, zeggen
hoofdleiders Denzel Vandendooren (21) en
Arthur Alexander (20). “De chiro van Meise telt zo’n honderdtal leden, we mochten
op ons spaghettifestijn zo’n 350 bezoekers
ontvangen. De opbrengst gaat integraal naar
onze werking, voor de aankoop van materiaal en de organisatie van het kamp.” (jh)

FOTO JH

5

Boerenmarkt evolueert naar Markt van de smaak
FOTO INGEZ. Gem Londerzeel

LONDERZEEL - Het gemeentebestuur van Londerzeel wil
de boerenmarkten, die plaatsvinden in juni, aantrekkelijker maken
door er meer kraampjes bij te betrekken.

lijke producten zoals thee, bier, chocolade, confituur, kruiden, gedroogde bloemen.”
De schepen wil dat de boerenmarkt meer evolueert naar een
Markt van de Smaak. “Steeds onder de noemer Steun Lokaal”,
zegt Veerle Pas. “We lanceren nu een nieuwe oproep om het aanbod op de boerenmarkt dus te vergroten.” Lokale producenten
van ambachtelijke producten en die interesse hebben om mee
te werken aan de boerenmarkten kunnen een mail sturen naar
omgeving@londerzeel.be. De eerstvolgende boerenmarkt vindt
plaats op zaterdag 11 juni van 8.30 tot 12.30 uur op het Heldenplein in Londerzeel centrum. Op zaterdag 25 juni is Malderen aan
de beurt, op 1 zaterdag oktober Londerzeel-Sint-Jozef en op 15
oktober is er boerenmarkt in Steenhuffel. (jh)

“Momenteel zijn er een vijftal kraampjes die meestal dezelfde
zijn”, zegt schepen van Lokale Economie en Markten Veerle Pas
(CD&V). “Die bieden bloemen aan, groenten, vlees en dessertjes.
Maar we willen de lokale boerenmarkt attractiever maken en omtoveren tot een gezellige markt van geuren, kleuren en smaken
met een sterk lokaal karakter. Bezoekers kunnen dat proeven van
lokale lekkernijen en de lokale producenten vertellen meer over
hun ambacht en passie voor hun product. We zijn naast lokale
landbouwers nu ook op zoek naar producenten van ambachte-
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Burgemeester: “Tariefverhoging
alleen zal niet genoeg zijn willen we
zwembad open houden”

Opvangcentrum voor
vogels en wilde dieren
zoekt vrijwilligers
FOTO JH

FOTO JH Zwembad De Druppelteen.

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het water staat de uitbaters van zwembaden door de hoge energiefactuur aan de lippen. Het zwembad De
Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos, dat wordt uitgebaat door Kapelleop-den-Bos en Willebroek is de kost op jaarbasis meer dan verdubbeld.
“We zitten met een deficit dat steeg van 400.000 naar 800.000 euro per
jaar”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van Kapelle-op-denBos. “Dit is niet houdbaar. We hebben een werkgroep opgericht en gaan
samen met Willebroek bekijken om het gebruik te optimaliseren, door bijvoorbeeld extra scholen en extra clubs aan te trekken. Ook een efficiënter gebruik van de zwembanen gaan we bekijken. Tariefverhogingen liggen
eveneens op tafel. Maar waarschijnlijk zullen we het daarmee alleen niet
halen. We moeten nu alles op tafel leggen om de uitbating te verzekeren,
anders moeten we het zwembad sluiten.” (jh)
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MALDEREN - Het opvangcentrum voor vogels en
wilde dieren (VOC) in Malderen is op zoek naar een
paar extra vrijwilligers om de werking te ondersteunen. Bedoeling is om meer zieke of gewonde diertjes
in nood te kunnen opvangen, want de laatste jaren is
het aantal dieren dat er wordt opgevangen, fors toegenomen. Het VOC verzorgt de diertjes in nood, van
ze op, brengt ze op kracht en laat ze daarna terug vrij
in de natuur. Kennis over het verzorgen van vogels of
wilde dieren is niet nodig, het VOC geeft de nodige
uitleg. (jh)
Meer info over het VOC: https://www.vogelopvangcentrum-malderen.be
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Slachtoffers einde Tweede Wereldoorlog herdacht
LONDERZEEL - Ter nagedachtenis van het
einde van Wereldoorlog II en alle slachtoffers uit
de tweede wereldoorlog hield het gemeentebestuur en de Vereniging van Oud-soldaten en
Oudstrijders Londerzeel een officieel herdenkingsmoment. De herdenking vond plaats aan
het oorlogsmonument ingeplant op het driehoekig grasplein op Blauwenhoek. Er werd een
herdenkingsplaat met slachtoffers van wereldoorlog II onthuld. Burgemeester Conny Moons
(LWD) bracht een herdenkingstoespraak en
legde een bloemenkrans neer. Ook voorzitter
Geert Tamsyn van de Verenigde Oud-strijders
en Oud-soldaten Londerzeel nam het woord
waarna de ‘Last Post’ weerklonk als eresaluut aan
de gesneuvelden. Ook aan de andere oorlogsmonumenten in Londerzeel werden bloemen
neergelegd. Het gemeentebestuur van Londerzeel dankt de Vereniging van Oud-soldaten en
Oudstrijders om mee de herinnering in stand te
houden en hulde te brengen aan de slachtoffers
van de conflicten die ons land hebben getroffen
en aan al wie zich voor de verdediging van onze
vrijheid en onafhankelijkheid heeft ingezet. (jh)

FOTO’s René Van oosterwijck

vlnr. Geert Tamsyn (voorzitter van de Verenigde Oud-strijders en Oud-soldaten Londerzeel), burgemeester Conny Moons, Schepen Leen Van Aken, Suzy Brugmans, Schepen
Greet Segers en Schepen Dimi Robbyns.
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Emiel Van Cauter heeft
eigen plein in Meuzegem

Senioren krijgen
artisanale wafels
FOTO JH

FOTO INGEZ.

MEUZEGEM - Emiel Van Cauter (1931 – 1975) heeft nu een eigen plein in Meise.
Het plein voor de kerk in Meuzegem, waar ook zijn geboortehuis ligt, heet nu officieel
het Emiel Van Cauterplein. Een mooi eerbetoon voor een Meisenaar die veel betekende voor de wielersport. Emiel Van Cauter is geboren in Wolvertem in 1931. In
1954 werd hij wereldkampioen op de weg bij de amateurs.Van 1955 tot 1959 was hij
beroepsrenner. In 1955 werd hij Belgisch kampioen op de weg bij de beroepsrenners.
Op zondag 8 mei, tijdens de jaarlijkse rommelmarkt met feestelijkheden, werd het
Emiel Van Cauterplein officieel ingehuldigd. Het plein werd plechtig geopend door
Jonathan De Valck (schepen van o.a. sport) en Gerda Van den Brande (burgemeester). Ook de familie van Emiel Van Cauter was aanwezig bij de feestelijke inhuldiging.
Jonathan De Valck, schepen van o.a. Sport: “Emiel Van Cauter is de plaatselijke wielerheld uit Meuzegem. Hij is er geboren en getogen. Zijn sportieve prestaties verdienen
het om in de kijker te zetten. Nu heeft hij een eigen plein vlakbij zijn geboortehuis.”
(jh)
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MEISE - Op de wekelijkse markt in Meise
zijn de senioren extra in de watten gelegd. Ze
kregen artisanale wafels als geschenk. Het was
een geste van het gemeentebestuur omdat het
seniorenfeest door corona niet kon doorgaan.
Ook in de woonzorgcentra werden senioren
extra in de watten gelegd. Seniorenvereniging
Neos Meise maakte van de gelegenheid alvast
gebruik om extra reclame te maken voor hun
activiteiten. (jh)
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Plantentuinhoning bijzonder gegeerd: “We zaten
door de voorraad heen”

Imker Jan (33) van Plantentuin Meise beheert meer dan honderd bijenkasten in ons land
FOTO JH

Imker Jan (33), zijn vriendin Stefanie Van Gansbeke (32) en dochtertje Mila (1,5): “De opvolging in de imkerij is verzekerd”, klinkt het.
REGIO - Al vijf jaar is Jan Van Malderen (33) als zelfstandige
voltijds imker actief in onder andere de Plantentuin van Meise.
Hij beheert er de dertien bijenkasten die gezien de enorm diverse planten- en bloemensoorten in de Plantentuin unieke honing
voorbrengen, die alleen hier verkrijgbaar is en bijzonder gegeerd
is.

wit. Ik plaats ook niet teveel bijenkasten op één plek, want dan
overbelast je de natuur.”
Enkel in de winkel van de Plantentuin van Meise wordt de enige
echte Plantentuinhoning verkocht. “We zaten wel even zonder”,
gaat Jan verder. “Het productieseizoen vorig jaar was slecht en
we zaten door de voorraad heen. Nu is er nog, maar door het
stijgend aantal bezoekers in de Plantentuin - nu meer dan 220.000
per jaar- is de unieke Plantentuinhoning een gegeerd goedje geworden. Er wordt geen vreemde honing toegevoegd aan het assortiment.”

Jan Van Malderen (33), die afkomstig is van Baardegem (Aalst), is
naar eigen zeggen een natuurmens. Als kind al ging hij mee met
zijn vader Leo Van Malderen (61). “Mijn vader was in de Plantentuin vele jaren imker. Dat deed hij als hobby. Ik trad vijf jaar
geleden in zijn voetsporen en ben nu imker in de Plantentuin. Ik
maakte van mijn passie in bijberoep nu mijn hoofdberoep. Ik ben
zelfstandig imker.Ik beheer intussen meer dan honderd productievolken over heel België. Hier in de Plantentuin in Meise staan
dertien bijenkasten. Ik selecteer de bijenvolken en heb hier rustige
bijenvolken. Ik maai het gras rond de kasten wel zelf, omdat ik wil
vermijden dat grasmachines te dicht bij de vliegplanken komen.
Daar houden de bijenvolken niet van.”

Passie
In de Plantentuin in Meise kunnen bezoekers Jan aan het werk zien
en krijgen ze een kijk op de bijenpopulatie in de bijenhal. Jan heeft
zelf ook een imkerij in Baardegem. “Die is helemaal vernieuwd”,
vertelt Jan. “Ik produceer niet alleen honing, maar via onze imkerij
Be My Honey produceren we ook het honingbier Horny Hornet,
honinglikeur, honingchoco, honingadvocaat, noten in honing, noem
maar op. We personaliseren onze honingproducten en ik deel
mijn passie via lessen, lezingen, workshops en gastcolleges.” Ook
na Jan is de opvolging verzekerd, gelooft hij. “Onze dochter Mila
(1) is gefascineerd door bijen, dus dat komt goed”, lacht hij. (jh)

Jan heeft meer dan honderd bijenkasten die over heel België staan.
“Ik zet die afhankelijk van het seizoen op verschillende plaatsen”,
zegt hij. “Met de bloesems staan ze in de fruitboomgaarden in
Sint-Truiden, maar ik heb er ook staan in Wallonië in de koolzaadvelden. Of in bossen waar kastanjebomen staan. Elk bijenvolk
brengt afhankelijk van de locatie een andere honingproductie. Dat
proef je echt en zie je ook. Koolzaadhoning is bijvoorbeeld melk-

Info over de imkerij van Jan Van Malderen kan je vinden via
www.bemyhoney.be
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Jaar- en avondmarkt vallen
samen

‘Radio çava’ op skatepark
FOTO INGEZ. GEM LONDERZEEL

Burgemeester Conny Moons (LWD) en schepenen Greet Segers
(CD&V), Dimi Robbyns (LWD) en Veerle Pas (CD&V) bij ‘Radio çava.

FOTO JH

Op de foto (vlnr) Kiono De Maeseneer (35), Jan De Smedt (56), Stephanie Hudders (30) en Bruno Baudewijns (52).

LONDERZEEL - De coronacrisis en de vele maatregelen hebben zwaar gewogen op heel wat mensen, zo ook op kinderen en
jongeren. “Daarom heeft de intergemeentelijke preventiewerker
van onze Eerstelijnszone Regio Grimbergen een ludieke manier
uitgewerkt om aandacht te schenken aan het mentaal welzijn van
onze kinderen en jongeren”, vertelt Schepen voor Sociale Zaken,
Els Van den Broeck (LWD). “Omdat muziek verbindt en helend
kan zijn, werd er tijdens het SkateTeenForty event van zaterdag
21 mei voor en door jongeren live radio gemaakt op de terreinen van Schaselberg”, vult burgemeester Conny Moons (LWD)
aan. “De kinderen en jongeren konden er liedjes aanvragen en
(anoniem) getuigenissen delen. Alles was via livestream ook van
thuis uit mee te volgen. (jh)
Meer info: www.radiocava.be

WOLVERTEM – Het jaarmarktcomité en Unizo organiseren
op vrijdag 17 juni vanaf 18 uur een jaar- en avondmarkt. Voor het
eerst vallen beide evenementen samen. Er vinden paardenkeuringen plaats en tevens is er een grote tekenwedstrijd. Als kers op de
taart is er een schoonheidswedstrijd voor honden. Tevens kan je
genieten van de uitgebreide avondmarkt met verschillende kraampjes met hapjes en tapjes of kleding in Wolvertem-centrum. “We
verwachten meer dan 5.000 bezoekers”, zegt Bruno Baudewijns
(52) namens Unizo. “Het centrum zal afgesloten zijn, we vragen
aan de mensen om buiten het parcours te parkeren. Er worden
130 kramen verwacht. Het is drie jaar geleden dat we dit nog konden organiseren. We kijken er heel erg naar uit.” (jh)
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Luc en Katia zetten hun café verder
in nieuwbouw in Meise-centrum
“Klanten hoeven maar gewoon mee de straat over
te verhuizen”
FOTO JH

MEISE - Uitbaters Luc Willems (60)
en Katia vogeleer (54) van café The
Lounge in Meise-centrum moeten in
juli hun zaak sluiten omdat de handelshuur wordt stopgezet. Het pand
wordt door de eigenaar verkocht.
Maar ze hebben een oplossing en openen rechtover hun café dit najaar café
Noikes.

Vier maanden geleden kwamen schepen Tom Heyvaert (LB
+) en uitbaters Luc en Katia met mekaar in contact. “Luc en
Katia zaten met de handen in het haar”, zegt Heyvaert. “Hun
handelshuur wordt deze zomer stopgezet en ze zochten een
nieuw pand voor hun café in Meise. Ik ben dan met Bram De
Ridder(42) van Color Casa en Dany Ringoot (70) gaan praten.
Dany is eigenaar het huis Ringoot en wil er een horecazaak
in opstarten, naast de assistentiewoningen die er worden gebouwd. Van het één kwam het ander en er is een overeenkomst
bereikt.”

goot. Hij was mijn nonkel toen het hier in de jaren ’50 een verzamelpunt van witloof van overal voor export was. Ze noemden
hem Noikes omdat wij in de familie ook in noten doen.”
“Het wil nu juist lukken dat mijn grootvader een Nooten was uit
Merchtem”, vertelt Luc Willems. “Zo zijn we bij Noikes uitgekomen. Er komen een achter- en voorterras en we gaan iets meer
eten serveren dan in The Lounge.”
Inmiddels schiet de werf van de 33 assistentiewoningen van Color Casa in samenwerking met de familie Ringoot achter het huis
Ringoot goed op. “Er komt een doorsteek naar Meise-centrum
via de zijpoort van het café”, legt Bram De Ridder van Color
Casa uit. “Bewoners van de assistentiewoningen kunnen zo vlot
naar het centrum en uiteraard ook naar het terras van Noikes.

“We zijn ontzettend blij dat we ons café naar hier kunnen verhuizen”, het is gewoon de straat oversteken, klanten kunnen zo
meegaan”, zeggen Katia en Luc opgetogen. “We hadden zwaar
in The Lounge geïnvesteerd in meubilair, toestellen, noem maar
op. Na vier jaar moeten stoppen zou een ramp zijn. 17 juli is ons
laatste dag in The Lounge, we hopen daarna zo snel mogelijk te
kunnen openen, allicht begin september.”

’s Avonds gaat de poort dicht en zijn de mensen hier op hun
gemak. In november zouden de 33 assistentiewoningen worden
opgeleverd. Er zijn nog twaalf van de 33 assistentiewoningen te
koop. In de week van 20 juni organiseren we een info- en opendeurdag met Zorgbedrijf Vlaanderen.” (jh)

“Noikes”
Het nieuwe café heeft al een naam. “Het zal Noikes worden, van
nootjes”, zegt eigenaar Dany Ringoot van het nieuwe café dat
momenteel wordt ingericht. “Vroeger woonde hier Fernand Rin18

Meise koopt beweegbanken aan
MEISE - Meise heeft vier nieuwe beweegbanken aangeschaft.
De beweegbanken komen in Wolvertem aan het Administratief Centrum, in het Neromhof, ter
hoogte van het pleintje in de Kraaienbroeklaan en aan de gemeentelijke werkloods. “Dit is een
extra middel om jong en oud te doen bewegen,” zegt schepen van Sport Jonathan De Valck
(N-VA).
“Het gemeentebestuur voorzag in haar begroting budget voor de aankoop van buiten-fitnesstoestellen. Ook de seniorenraad was vragende partij om zo’n buitenfitnesstoestellen te voorzien. Vorig jaar organiseerde de sportdienst al een proefproject met beweegbanken aan het
administratief centrum en in het Neromhof. De reacties waren positief en dus kochten we zo’n
beweegbanken via de groepsaankoop van Sport Vlaanderen om zo gunstig mogelijke prijzen te
bedingen. De aankoop kostte 26.998 euro exclusief BTW.” Schepen De Valck meldt ook dat het
verplaatsbare beweegbanken zijn. “Dus na enige tijd is het mogelijk om ze te verplaatsen naar
andere locaties, zodat iedereen dichtbij huis er eens van kan proeven”, zegt de schepen. “Je kan
honderden oefeningen doen aan zo’n beweegbanken, zowel voor jong en oud.” (jh)
FOTO INGEZ.

Politie zoekt
daders
vandalisme
op
skatepark
LONDERZEEL - Burgemeester Conny Moons (LWD) is niet te
spreken over het vandalisme dat op het skatepark is aangericht. De
politie en de burgemeester doen een oproep aan de dader(s) om
zich te melden.
“Ik ben als burger, maar zeker als burgemeester oprecht ontgoocheld en zeer beschaamd in de plaats van de daders zelf ”, zegt de
burgemeester. “Er wordt samen met de skaters zo een mooi traject
gelopen rond een eigen skateplaats. De skaters hebben onder impuls van de gemeente een vzw opgericht en hebben een mooie
zithoek gemaakt met paletten. Dat was een echte ontmoetingsplek.
De skaters hebben hard aan hun imago gewerkt en hebben een fijne werking. Maar vandalen vonden het nodig om vernispotten op de zitbanken en de zithoek uit te kappen.
Hun gezellig hoekje waar er onder hen sociaal contact is, is daardoor onbruikbaar. We
gaan als gemeente ook een officiële klacht indienen bij de politie.”
Inmiddels doet de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise op sociale media
ook een oproep om de daders te vinden. Wie meer info heeft over deze feiten van
vandalisme op het skatepark in Londerzeel, kan steeds (anoniem) contact opnemen via
0800 90 333 of pz.klm@police.belgium.eu . Alle tips zijn welkom.
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Gemeente zoekt meezingers
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Op zondag 3 juli gaat Kapelle zingt door op het
Marktplein van Kapelle-op-den-Bos. Vanaf
19 uur is er tijdens dit evenement het meezingevenement Vlaanderen Zingt. Daarvoor is de gemeente op zoek naar mensen die willen meezingen in het ‘voorkoor’
op het podium. Het repertoire bestaat uit
Nederlands-, Engels- en Franstalige liedjes. Wie wil meezingen, kan de gemeente
contacteren voor 10 juni 2022 via 015 71
02 53 of vrijetijd@kapelle-op-den-bos.be.
Meer informatie over Vlaanderen Zingt kan
je vinden via www.vlaanderenzingt.be (jh)

FOTO JH

Sam Gooris toont alvast hoe het moet, hier op
de feestmarkt in Kapelle-op-den-Bos.

Verenigingsleven
krijgt boost via
promofilmpje
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het
gemeentebestuur van Kapelle-op-denBos geeft het verenigingsleven een
boost via een fraai promofilmpje op de
gemeentelijke website. De verenigingen
stellen er zich voor na twee moeilijke
coronajaren. Inmiddels is het filmpje ook
uitgezonden op Ring TV tijdens de Kapelse ronde van de kookwedstrijd Trofee voor het Beste Souper. Je kan het
filmpje bekijken op www.kapelle-opden-bos.be (jh)

Praattafel
Calvariebergkapel
LONDERZEEL – Het gemeentebestuur organiseert op zondag 12 juni van
11 tot 13 uur een praattafel in de Calvariebergkapel in de Bergkapelstraat 57
in Londerzeel. Tijdens de praattafel Calvariebergkapel wil de gemeente ideeën
aftoetsen bij alle inwoners. De gemeente luistert ook graag naar verhalen over
de kapel, van vroeger tot nu. Londerzeel
wil zo een nieuwe invulling geven aan
het monument. (jh)

20

Nieuw bestuur voor
N-VA-Kapelle

Verantwoordelijke uitgever:
LeleuGroup NV

FOTO INGEZ.

Druk & vormgeving:
Leleu NV
Dorpstraat 85b - 1785 Brussegem

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Volgens de N-VA statuten wordt elke drie jaar een
nieuw bestuur verkozen. Met éénparigheid van stemmen werd de huidige voorzitter Hendrik De Vleeschouwer van de N-VA-afdeling Kapelle-op-den-Bos opnieuw verkozen voor
een termijn van drie jaar. Hierdoor begint de voorzitter al aan zijn vierde ambtstermijn
en ook nu ligt er heel wat werk op de plank. “Denk maar aan het herlanceren van de
activiteiten van onze afdeling na de Coronaperiode, de communicatie van N-VA als beleidspartij in Kapelle-op-den-Bos en de belangrijke gemeenteraadsverkiezingen in 2024”,
zegt De Vleeschouwer. Ondervoorzitter wordt Stefaan De Doncker. Hij heeft ervaring als
regiodirecteur bij BNP Paribas. Heel wat mensen zullen Stefaan ook herkennen als één van
de drijvende krachten achter ‘VZW Steunt MS’, met onder andere succesvolle initiatieven
als de “Fiets-en Motortocht Eddy Merckx” en de “Pannenkoekenbak op 11 november”.

Hoofdredacteur:
Joris Herpol
Steenweg op Brussel 33 - 1780 Wemmel
joris@herpol.be
Publiciteitsverantwoordelijke:
Voor Londerzeel/Meise/Kapelle o/d Bos,
Merchtem/Opwijk/Buggenhout,
Wemmel &
Grimbergen/Beigem/Humbeek:
Erwin Van Gucht
0477 72 36 33 - erwinvangucht@me.com

www.cursiefje.be

Naast “oude gekende” Daniël Breugelmans werden ook (her)verkozen als bestuurslid: Katleen Moens, Magda Tonnelier (financieel verantwoordelijke), Maarten Merlevede (secretaris van de afdeling) en Dirk Van Humbeeck. Als erevoorzitter maakt Jan Buelens automatisch
deel uit van het afdelingsbestuur. Het bestuur telt 17 leden, naast de eerder genoemde verkozenen, zijn alle mandatarissen (10) statutair
bestuurslid. (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

POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken en strijken, tel. 0476 381 080

MERCHTEM – Appartement, Burchtlaan,
1e verdiep, inkomt, berging, 2 slpk, ruime
living, open keuken, badkamer, wc, garage,
prijs: 750 euro, tel. 0499 60 83 24

IJSSALON BRIXIUS – zoekt flexijobbers of studenten, week en weekend, gesloten op maandag en dinsdag, zaal en keuken
tel. 0475 416 884
ONDERHOUD TUIN – Obberg Wemmel, ongeveer 4 uren per week tel. 0477 350
318 of 0477 427 645
BABY+VANDERSTRAETEN
MERCHTEM - zoekt Flexijob klusjesman
Student of flexijob voor woensdag, vrijdag,
zaterdag en schoolvakanties. CV mailen naar
info@babyplusvanderstraeten.be
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

VAKANTIEWONING
TE HUUR

VASTGOED TE KOOP
SPANJE SALOU – mooi appartement
aan zee, 2 slpk, mod keuken, living, 2 terras,
garage, een koopje, 130.000 euro tel. 0475
82 36 55
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

ZOEKTOCHTEN
GRIMBERGEN
– Van 1 juli t/m 1 augustus, wandel-, fietsen autozoektocht, www.zoektochten.aurica-rally.be info: tel. 015 71 13 71
INBOEDELS – Leegmaken en hulp bij
verkoop van de inboedel. Alle info tel. 0477
720 400
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken
van huizen, appartementen, kelders, zolders,
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 –
0474 80 44 45
VERVOER - met chauffeur nodig naar
meubelzaak, containerpark of luchthaven,
kleine verhuis? Bestelwagen beschikbaar,
15m2, of personenwagen met chauffeur.
Prijs vanaf 25€. Meer info: 0479 82 02 96
GARAGEVERKOOP - op zondag
19/06/2022, Wolvertemsesteenweg in 1850
Grimbergen , van 10u tot 16u, enkel bij mooi
weer, kristal, koper, tin,salontafels, kasten,
fietsen, huishoudgerei, bel voor meer info of
foto’s, 0474 47 23 66

ALLERLEI

REGIO MURCIA – App 2 slpk op Golf El
Valle, voll inger keuken, inloopdouche, groot
terras, wifi, 5 zwembaden, vanaf 75 euro/
nacht tel. 0475 255 863

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

NIEUWPOORT BAD – dakapp, 2 gr
terras, 2 slpk, gar, alle comf, gn huisd, 50 m
van zee en winkels, tel. 0474 315 305

MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470564.165

SPANJE CALPE – Prachtig appartement
2/4 pers., Zeedijk, zonkant, groot terr, zeezicht, tv vl., wifi, vrij aug en wintermaanden
tel. 0478 983 545

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

Aan alle
vaders,
een fijne
Vaderdag!!!

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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