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Voetbalclub en adviescommissie maken 
statement: “Zet mensenrechten niet buitenspel”
REGIO - Voetbalclub Eendracht Mazenzele Opwijk (EMO) en 
de adviescommissie  Derdewereldhuis sloegen de handen in el-
kaar om onder het motto Zet de mensenrechten niet buiten-
spel een gezamenlijk statement te maken in verband met het WK 
voetbal. Dat is momenteel aan de gang in Qatar.   

Waarom doen ze dat? “Omdat de lokale voetbalclub en de ad-
viescommissie van oordeel zijn dat we onze maatschappelijke rol 
moeten opnemen”, zeggen EMO-voorzitter Mario Matthys (54) 
en voorzitter van het Derdewereldhuis Tom Bosman (42). EMO 
is een van de grootste voetbalclubs in de streek. Ze telt veertig 
actieve teams (jeugd, mannen, vrouwen en G-sport) en ruim 600 
aangesloten leden.  “Respect is het principe waarop onze club ge-
bouwd is”, zegt Mario Matthys. “Respect binnen de club maar ook 
met aandacht voor respect waar ook ter wereld. We zijn gepassi-
oneerd door voetbal maar dat neemt niet weg dat we ook onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. We brengen 
deze boodschap aan onze talrijke (jeugd)spelers en -speelsters en 
hun ouders en we vinden het onze rol om die taak op te nemen. 
Op die manier koppelen we sensibiliseren en het sportieve aspect 
aan het maatschappelijke.” Tom Bosman, voorzitter van het Der-
dewereldhuis, treedt hem bij. “Het WK moet vooral een sport-
festijn zijn, zowel voor de mensen voor als achter de schermen. 

Qatar had in het verleden al een kwalijke reputatie inzake arbeids- 
en mensenrechten. Al snel bleek dat de werkomstandigheden bij 
de bouw van de WK-stadions abominabel waren en dat op de 
werven 6.750 arbeidsmigranten het leven lieten. Vakbonden, ngo’s, 
mensenrechtenorganisaties en de FIFA klaagden de schendingen 
aan, zodat de wetgeving ter zake aangepast werd. Maar we zijn 
er nog niet. De grote uitdaging is de verdere uitvoering en het 
afdwingen van de mensenrechten, ook na het WK, wanneer de 
ogen van de wereld niet langer gericht zijn op Qatar.” (EG)

Tom Bosman en Mario Matthys maken statement in verband met 
Qatar.
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KORT / EN BREF
SKC - Na een negatief brandweeradvies mag zaal SKC aan het 
chiroplein nog beperkt gebruikt worden. “De gasinstallatie en de 
keuken is buiten gebruik gesteld”, zegt voorzitter Armand Her-
mans van de vzw Jeugdlokalen, die zaal SKC en de scouts- en 
chirolokalen en Familia beheert. “We zoeken naar oplossingen, 
er moeten technische aanpassingen gebeuren.”

F   SKC - Après une recommandation négative des pompiers, 
le hall SKC qui est aussi le local du Chiro, peut encore être utilisé 
de manière limitée. “L’installation de gaz et la cuisine ont été mi-
ses hors service”, déclare Armand Hermans, président de l’asbl 
Jeugdlokalen, qui gère la salle SKC, les locaux des scouts et du 
chiro et Familia. “Nous cherchons des solutions; des améliorati-
ons techniques doivent être effectuées”.

KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE - Wemmel is één 
van de zeventien gemeenten die het label van kindvriendelijke 
gemeente ontving. Het label erkent steden en gemeenten die 
streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals 
omschreven in het Kinderrechtenverdrag. De doelgroep van dit 
verdrag zijn kinderen en jongeren tot achttien jaar. Een kindvrien-
delijke gemeente heeft onder andere een breed draagvlak om te 
werken aan kindvriendelijkheid en zet de participatie van kinde-
ren en jongeren centraal.

F   COMMUNE ENFANTS ADMIS - Wemmel est l’une 
des 17 communes à avoir reçu le label de ‘Commune Enfants 
Admis’. Ce label récompense les villes et les communes qui s’ef-
forcent de mettre en oeuvre tous les droits de l’enfant tels que 
définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Les 
groupes-cibles de cette convention sont les enfants et les jeunes 
jusqu’à dix-huit ans. Entre autres choses, une commune enfants 
admis dispose d’une large base de soutien pour améliorer l’ac-
cueil des enfants et place la participation des enfants et des jeu-
nes au centre des décisions liées à la jeunesse.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT - Woon-zorgcentrum 
Hestia aan de Zijp 20 in Wemmel is op zoek naar enthousiate 
vrijwilligers voor onder andere het begeleiden van uitstappen, 
kamerbezoekjes, wandelingen, activiteiten, tafels dekken, kranten 
voorlezen, zingen, enzomeer. Hestia zoekt ook zorgkundigen, 
verplegers, ergotherapeut, kinesitherapeut, woonleefbegeleider, 
enzomeer. Je kan alle jobs vinden via www.armonea.be/jobs. Info: 
eva.desmedt@armonea.be

F   RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  - La maison de re-
pos Hestia, située à Zijp 20 à Wemmel, recherche des bénévoles 
enthousiastes pour, entre autres, accompagner les sorties, les vi-
sites en chambres, les promenades, les activités, mettre les tables, 
lire les journaux, chanter, etc. Hestia recherche également des 
aides-soignants, des infirmiers, un ergothérapeute, un kiné, des 
superviseurs, etc. Vous pouvez trouver toutes les offres sur www.
armonea.be/jobs. Info : eva.desmedt@armonea.be (jh)
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Ook scouts talrijk aanwezig 
op dubbelfeest Zandloper

WEMMEL - Scoutsgroep Egmont Orion van Wemmel zakte 
met een groot aantal kinderen af naar het dubbelfeest in GC de 
Zandloper. Daar vierde de Nederlandse Culturele Raad Wemmel 
(NCRW) haar 50ste verjaardag en de Zandloper haar 35ste. De 
kapoenen, kawellen en pioniers genoten van tal van activiteiten, 
zoals schminken, tatoeages, zang, optredens en dans. (jh)

Kerstmis in de Sint-Servaas-
kerk van Wemmel

WEMMEL - Op 25 december herdenken christenen over heel 
de wereld de geboorte van Jezus, meer dan 2000 jaar geleden. 
Ook in de Sint-Servaaskerk van Wemmel gebeurt dat sinds men-
senheugenis. Op de vooravond van Kerstmis, op 24 december 
om 17 uur, is er een Kerst-gezinsviering op maat van gezinnen 
met (kleine) kinderen. Maar het hoogtepunt komt later, in de mid-
dernachtmis, de enige in de pastorale zone. Op kerstdag, 25 de-
cember, is de kerk geopend van 10 tot 12 uur, voor een bezoekje 
aan de kerststal, een rustig verpozen, een stil gebed. Iedereen is 
van harte welkom. (jh)

FOTO JH

FOTO INGEZ. 
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Vlaanderen plant vijf kilometer nieuw Ringfietspad 
tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde
REGIO / STROMBEEK - Tussen Strombeek-Bever en Vil-
voorde onderzoekt De Werkvennootschap de aanleg van een 
nieuw deel van het Ringfietspad. “Het Ringfietspad vormt een 
grote fietssnelweg met verschillende fietsbruggen langs de ring 
rond Brussel”, zegt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken Lydia Peeters (Open VLD).

De Vlaamse overheid wil dat fietsers veilig en comfortabel van 
de ene naar de andere gemeente en naar het centrum van Brus-
sel kunnen rijden. Daarom worden in het kader van het project 
Werken aan de Ring zo’n 115 kilometer nieuwe fietspaden in de 
Rand rond Brussel aangelegd. Zo ook tussen Strombeek (Grim-
bergen) en Vilvoorde. “Daar willen we investeren in vijf kilometer 
nieuwe fietssnelweg”, vertelt minister Peeters. “Het nieuwe deel 
verbindt fietssnelweg F28, gelegen naast de A12, met fietssnelweg 
F23, gelegen naast het Kanaal van Vilvoorde. Vlaanderen verbindt 
zo het centrum van Brussel met de rand op maat van de fietser. 
Tussen de aansluitingspunten definieerde De Werkvennootschap 
twee trajecten, langs de binnen- en buitenzijde van de Ring. Na 
meerdere overlegmomenten en verdere studie wordt een de-
finitief traject gekozen. Het fietscomfort stijgt door het gebruik 
van de bestaande berm van de Ring en het ontbreken van grote 
hoogteverschillen. Daarenboven genieten fietsers van een door-
lopend veilig traject met weinig gevaarlijke kruisingen met lokaal 

autoverkeer.” Vlaanderen heeft volgens de minister de ambitie om 
tegen 2035 de helft van de verplaatsingen in de Vlaamse Rand 
duurzaam te maken. De start van de werken aan het Ringfietspad 
tussen Strombeek en Vilvoorde is voorzien in 2025. (jh)

Meer info over het nieuwe Ringfietspad en overlegmomenten, 
kan je vinden op www.werkenaandering.be (zoeken op Ringfiets-
pad Strombeek-Bever).

FOTO DE WERKVENNOOITSCHAP

De Werkvennootschap onderzoekt twee trajecten voor het nieuwe 
Ringfietspad langs de Ring tussen Strombeek en Vilvoorde.
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Run 4 Fun stelt werking voor 
FOTO JH 

WEMMEL - Tijdens het dubbel-
feest van 50 jaar Nederlandse Cul-
turele Raad Wemmel (NCRW) 
en 35 jaar GC de Zandloper stel-
den heel wat verenigingen hun 
werking voor. Zo ook joggingclub 
Run 4 Fun, die een 50-tal leden 
telt en vaste loopmomenten or-
ganiseert. Bij de vereniging is naast 
lopen ook plezier belangrijk. Ie-
dereen is welkom, ongeacht je 
loopniveau. Er zijn wekelijks vaste 
loopmomenten met verschillende 
tempo’s en afstanden. 
Meer info kan je vinden op 
https://www.run4fun-wemmel.be/. 
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Leerlingen Campus Wemmel op griezeltocht in Plantentuin  
Les élèves du Campus Wemmel en excursion d’épouvante 
au jardin botanique.

FOTO JH 

F   WEMMEL  - Les visiteurs du Jardin Botanique de Meise 
ont rencontré des personnages terrifiants lors de la chasse 
au trésor d’Halloween sur une distance de trois kilomètres. 
Les figurants n’étaient autres que les étudiants de cinquième, 
sixième et septième année en réception et loisirs du GO 
Campus Wemmel. À l’école, les élèves se sont déjà initiés au 
maquillage et au théâtre (voir photo). La parade d’Halloween 
était le moment idéal pour montrer leurs talents. L’école en a 
même fait un moment d’évaluation, tandis que les élèves ont 
visiblement apprécié ce devoir d’épouvante. (jh)

WEMMEL - Drie kilometer lang kwamen de bezoekers van 
Plantentuin Meise tijdens de Halloween-griezeltochten angst-
aanjagende figuren tegen. De figuranten waren niemand minder 
studenten van het vijfde, zesde en zevende jaar onthaal en recre-
atie van GO Campus Wemmel. Op school leerden de leerlingen 
al schminken en acteren (zie foto). De Halloweentocht was hét 
ideale moment om hun talenten te tonen. De school maakt er 
zelfs een evaluatiemoment van, terwijl de leerlingen zichtbaar  
genoten van de griezelopdracht. (jh)

FOTO’s FB CAMPUS WEMMEL / PHOTOS FB CAMPUS WEMMEL
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Hier geen witloof meer, maar wel Brussegemse 
saffraan: “Voor 1 gram heb je meer dan 
150 bloemetjes nodig”

BRUSSEGEM - De meeste saffraan, die gewonnen wordt uit 
de saffraankrokus, komt uit Iran. Maar ook in ons land omarmen 
liefhebbers de specerij en gaan ze zélf aan het kweken, zoals bij de 
familieboerderij Van den Bossche in de Nieuwelaan 145 in Brus-
segem.
“Vroeger werd hier grondwitloof geteeld”, zegt Iris De Swert 
(48). “Maar toen mijn schoonouders op pensioen gingen, werd 
de productie stopgezet. Ikzelf en mijn man werken allebei voltijds. 
Grondwitloof is heel arbeidsintensief en dat konden we dus niet 
verder zetten.”
Door een reportage over het telen van saffraan, begon het bij 
Iris te kriebelen. “Saffraan is een mooie bloem”, vertelt ze. “Het is 
zeker exotisch. Saffraan wordt onder meer toegepast in sauzen, 
rijst- en visgerechten, brooddeeg, desserts en melk. In Spanje is 
het een onmisbaar ingrediënt in de paella, in Sicilië bij de berei-
ding van risotto en in België in rijstpap. Het heeft geneeskrachtige 
eigenschappen, het kan helpen bij milde depressies, zeker in com-
binatie met thee.”

Opleiding
Iris ging aan de slag om zélf saffraan te kweken in Brussegem. “Ik 
volgde een opleiding in de avondschool in Anderlecht en ging hier 
in de boerderij aan het experimenteren”, zegt Iris. “Na enkele ja-
ren staat de productie op punt en kan ik het nu commercialiseren, 
al is dat een groot woord, want het blijft een beperkte productie. 
In de regio hier ken ik geen andere saffraankwekerijen.”
“Je hebt namelijk 150 tot 170 bloemetjes nodig om één gram 
saffraan te hebben. Dat is gigantisch. Een gram saffraan kost bij 

ons 35 euro, maar voor de zoete gerechten heb je niet veel nodig: 
per persoon een drietal draadjes. Bij rijstpap bijvoorbeeld is 0,1 
gram genoeg.”

Onkruid wieden 
Saffraan kweken is ook wel arbeidsintensief. “Maar we kunnen het 
aan”, weet Iris. “Het is vooral veel onkruid wieden en op de juiste 
moment, eind september en de hele maand oktober, moet je er 
alle dagen zijn om de bloemetjes te oogsten.”
“Je moet er wel mee bezig zijn. Je mag saffraan ook maar vier tot 
vijf jaar op hetzelfde perceel oogsten, daarna moet je van perceel 
wisselen. Saffraan heeft ook veel vochtdoorlatende grond en kou-
de in de winter nodig. Je kan de bloemen niet sproeien, het is echt 
biologisch en er komt niets mechanisch bij te pas. Elk bloemetje 
moet geplukt worden. Wij hebben er hier een paar duizend per 
seizoen.”

Mol
Al kan het volgens Iris ook wel tegenvallen. “We hebben op één 
perceel met een mol gezeten”, klinkt het. “Die graaft gangen die 
de muizen dan toegang geven tot de knolletjes. Zo zijn er veel 
saffraanknollen opgegeten door de muizen. Ook slakken zijn vij-
anden van de bloem.” Inmiddels heeft restaurant  Mayabee uit 
Brussegem al de saffraan van Iris gebruikt in gerechten. Ook men-
sen uit de regio komen Brussegemse saffraan kopen. “We mikken 
vooral op de korte keten”, besluit Iris. (jh)

Info: FB-pagina Brussegem Saffraan

Iris De Swert plukt de saffraanbloemetjes op haar veld in Brussegem.
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Andy (21) krijgt speciale game-opleiding om virtuele 
Rode Duivel te worden
REGIO / GRIMBERGEN - Andy Vanneste (21) uit Grimbergen 
is één van de zestien fanatieke gamers die een zitje veroverde aan de 
RBFA Esports Academy. Hij wordt opgeleid tot eDevil en zal zo de 
eDevils, zeg maar onze virtuele voetbalploeg van de Koninklijke Belgi-
sche Voetbalbond, versterken.

In april 2021 hield de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn 
eigen RBFA Esports Academy boven de doopvont. “De Belgische voet-
balbond springt met de verdere ontwikkeling van de academie op de 
trein van het almaar professionelere circuit rond esport”, zegt specialist 
Esports Bart Cobbaert van de KBVB. “Achttien maanden geleden selec-
teerden we uit ruim 2.000 amateurgamers de allereerste lichting voor 
onze RBFA Esports Academy. Net zoals bij het gewone voetbal halen 
niet alle spelers de top en sommige gamers haken af wegens andere 
verplichtingen.”

Nationale selecties 
“We zoeken zestien extra amateurtalenten. Dan beschikken we op-
nieuw over 30 potentiële eDevils waaruit we onze nationale selecties 
kunnen maken en mee kunnen strijden voor de prijzen op internationale 
tornooien.” Uiteindelijk deden meer dan 1.000 fanatieke gamers vanuit 
hun zetel thuis een gooi om door te stoten naar de laatste 32 kandida-
ten. Daarop namen zij het in het Proximus Basecamp in Tubeke tegen 
elkaar op in kwartfinales, halve finales en een finale om een van de 
zestien felbegeerde zitjes aan de RBFA Esports Academy te veroveren.
(lees verder pagina 15)

Andy Vanneste (rechts), hoopt mee te spelen als eDevil op het 
virutele WK voetbal in 2023. 

FOTO INGEZ. 
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Maar een opleiding tot eDevil is toch een droom die uitkomt. Ik hoop dat ik de Belgische tricolore mee mag verdedigen op het 
internationale gametoneel.”

Gezonde voeding 
Op het veld de beste zijn, is één zaak, zoals echte sporters het betaamt, is ook de begeleiding naast het veld van cruciaal belang. 
“Daarom komen de spelers van de RBFA Esports Academy al dubbel zoveel keer samen als voorheen”, zegt Bart Cobbaert van de 
KBVB. “We investeren dan ook nog meer in workshops, tactische en mentale begeleiding en gezonde voeding van de spelers. Elke 
match analyseert een team onze wedstrijden om na te gaan hoeveel slechte passes we gaven, op welke manier we goals incasseren, 
enzomeer.  Kortom, we doen alles wat nodig is om op het allerhoogste gameniveau mee te kunnen draaien.” (jh)

Andy: “Een opleiding tot 
eDevil is een droom die 
uitkomt” 
(vervolg van pagina 14)

Onder hen dus ook Andy Vanneste uit 
Grimbergen. “Ik ben echt heel blij dat ik 
bij de zestien gamers ben die een oplei-
ding krijgen om eDevil te worden”, zegt 
Andy. “We komen terecht in een steeds 
professioneler kader met naast weke-
lijkse FIFA-trainingen, ook fysieke, tac-
tische en mentale begeleiding. Elk van 
ons maakt kans om het te schoppen tot 
het virtuele WK voetbal in 2023.” “We 
spelen het voetbalspel op PlayStation5. 
Ik heb heel veel geoefend en won al 
verschillende prijzen met esports, voor-
al dan gameconsoles of toebehoren.
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WEMMEL - Nicole Josy, van het Wemmelse gekende show-
bizzkoppel Nicole & Hugo is overleden op 76-jarige leeftijd na 
een ongelukkige val. Ze was samen met Hugo ereburger van 
Wemmel. De steunbetuigingen vanuit Wemmel en heel Vlaan-
deren waren groot, er werd een rouwregister gelegd in het ge-
meentehuis en daar is op vrijdag 11 november een laatste groet 
georganiseerd, wat hoogst uitzonderlijk is.

“Ik heb er geen weet van dat ons familiebedrijf Uitvaartzorg 
Willems in Wemmel en Strombeek zo’n laatste groet in het ge-
meentehuis al eerder organiseerde”, zegt begrafenisondernemer 
Kim Willems (43). “Een hele week was hier ook gelegenheid om 
het rouwregister te tekenen, er is de online rouwbetuiging en de 
begrafenisplechtigheid waar veel volk was in het crematorium 
van Zemst.” 

Hugo Sigal was onafscheidelijk van zijn ‘Colleke’. Op hun face-
bookpagina ‘Nicole & Hugo’ liet hij volgende boodschap achter : 
“Het doet bijzonder goed te voelen dat jullie allemaal zeer be-
gaan zijn en meeleven met het plotse overlijden van Nicole”, 
schrijft Hugo. (…) Ik wil jullie allemaal heel erg danken voor de 
steun, massale berichten, lieve mails en de vele kaartjes. 

Het doet me bijzonder goed om te voelen en te weten hoeveel 
ook jullie van Nicole hielden. Intussen hou ik me sterk. Ik word 
goed omringd en hou vast aan de vele mooie herinneringen die 
Nicole en ik delen. Blijf gezond en doe zoals wij: “Believe in the 
beauty of your dreams” - Nicole & Hugo”. 
(lees verder pagina 17) 

Wemmel in rouw om plots overlijden van Nicole 
Josy (76) 

FOTO’s JH 
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FOTO’s JH 

Hugo: “Dank je voor de vele 
steunbetuigingen”
(vervolg van pagina 16)

Hugo onderstreepte tijdens de uitvaartplechtigheid in Zemst ook 
zijn enorme gemis en dat hij het bijzonder moeilijk heeft. Hij kreeg 
er vele steunbetuigingen van fans en BV’s, maar in Wemmel waren 
het vooral Wemmelaars die tijdens de laatste groet hun steunbe-
tuiging overmaakten in het gemeentehuis. Onder hen gewezen 
postbode Louis WAxweiler (72). “Nicole is een buurmeisje van 
mij geweest”, vertelt Waxweiler. “Ik heb haar vader en moeder en 
grootmoeder gekend. Die had een klein winkeltje waar ze snoep 
en groenten verkochten. Het waren heel sympathieke mensen, 
we kenden mekaar. Ik heb van kindsaf een goede band gehad met 
Nicole. Ik ben Wemmelaar, ik moest hier zijn, door het feit dat ze 
een mooie loopbaan hebben uitgebouwd. Ik voel erg mee met 
Hugo, het verlies is zeer zwaar.” 

Goeiemorgen morgen

Ook Lea Maes (86) uit Wemmel bracht een laatste groet. “Ik heb 
ze heel goed gekend”, zegt Lea Maes (86). “Ze kwam bij mij in 
het kapsalon. Ze zei: Lea’ke, ik ga niet meer bij u komen, want ze 
willen op de VRT mijn haar doen, want dat was belangrijk voor het 
scherm. Maar ik kwam hen nog altijd tegen op straat, in Beverbos, 
noem maar op. Ik zei telkens ‘Goeiemorgen morgen’ en we lach-
ten. Deze laatste groet is zeer belangrijk voor mij. Ze is weg. Dat 
besef is er nu. Wemmel verliest een monument. Iedereen kende 
haar, zo’n tof koppel. Het is heel erg voor Hugo. Dat ze zo is weg-
gegaan met zo’n dom ongeluk.”

De Zandloper

In het GC De Zandloper, waar Nicole en Hugo vaak hebben opge-
treden, kwam het nieuws van het overlijden van Nicole ook hard 
binnen. “Dit is een donderslag bij heldere hemel. Het is een icoon 
dat  verdwijnt”, zegt centrumverantwoordelijke Kristof Smet. “We 
hadden hier ook een speciale band met haar. Nicole en Hugo 
waren altijd bereid om mee te werken als we iets organiseerden. 
In 2015 hebben ze hier bij ons hun allerlaatste afscheidsconcert 
gegeven. Ze hebben ook ooit een tentoonstelling georganiseerd 
met allerlei kledingstukken zoals de bekende paarse broeken met 
olifantenpijpen.”

Kristof Smet herinnert zich ook hoe Nicole en Hugo zich enga-
geerden voor de inwoners van Wemmel tijdens de coronaperi-
ode. “We wilden een warme en positieve boodschap brengen 
en hebben toen met ons team een kerstsingle opgenomen. Het 
was een nummer van Nicole en Hugo waar we een kerstlied van 
hebben gemaakt. En dan hebben Nicole en Hugo thuis een filmpje 
gemaakt met een kerstboodschap om mensen aan te sporen om 
onze grote kerstboom mee te komen versieren. Dat warme en 
hartelijke typeerde hen.”

Meter en peter van het 
Woon-zorgcentrum

Nicole en Hugo zijn ook meter en peter van het woon-zorg-
centrum Hestia in Wemmel. “Ons woon-zorgcentrum heeft 
een bijzondere band met Nicole en Hugo”, vertelt Woon-
leefbegeleider Phaedra Mourisse (25) van Hestia. “De mama 
van Nicole, Lucienne, hier ook bekend als ‘Mamy’, verbleef tot 
voor twee jaar hier. Ze is op haar 99ste overleden tijdens de 
tweede golf van corona. Nicole en Hugo kwamen hier zelfs tot 
twee keer per dag op bezoek. Ze werden meter en peter van 
onze voorziening en sponsorden evenementen, steunden Kom 
Op Tegen Kanker, traden op tijdens familie- of andere feesten. 
Ze gaat erg gemist worden. Veel bewoners kennen Nicole en 
Hugo heel goed en hebben een bijzondere band met hen. Het 
nieuws is hier echt wel binnen gekomen.” 

Bewoonster Magda Van Den Bossche (84) heeft Nicole en 
haar moeder Mamy goed gekend. “Ik hielp haar mama, die hier 
bewoonster was, tijdens het eten en dan begeleidde ik haar 
naar haar kamer”, zegt ze. “Zij was een doodbrave moeder. En 
nu is ook haar dochter Nicole overleden. Ik schrok echt toen 
ik het nieuws vernam. Ik herinner me Nicole als een lieftallige, 
verstandige, charmante vrouw.”  (jh)
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Liefst 564 nieuwe adressen worden asbestvrij 
dankzij nieuwe subsidies voor ophaling asbest 

Sinds zeven maanden faciliteren de Openbare Vlaamse Afvalstof-
fenmaatschappij (OVAM), in samenwerking met de gemeente-
besturen en de Vlaamse overheid de huis-aan-huis-ophaling van 
grote hoeveelheden asbestafval van woningen en bijgebouwen.  
“Zo is er een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid, die voor 
minimum twee jaar is voorzien”, zegt deskundige afvalpreventie 
Inge D’Hoe van Intradura, de intergemeentelijke samenwerking 
voor duurzaam afvalbeheer tussen negentien gemeenten in de 
westrand van Vlaams-Brabant. De subsidie past binnen de doel-
stelling van een Asbestveilig Vlaanderen 2040. De nieuwe toela-
ge voor ophaling van grote hoeveelheden asbest, kent in zeven 
maanden al heel wat bijval. In de negentien gemeenten in het 
werkingsgebied van Intradura, zijn er liefst  564 aanvragen. Dat 
is veel, zeker voor een nieuw opgestart project. Dat zijn dus 
evenveel adressen die asbestvrij worden. In Grimbergen zijn er 
32. Dat is zowat het gemiddelde in de aangesloten gemeenten, 
met uitzondering van Kapelle-op-den-Bos, waar er veel meer 
aanvragen zijn.” Dat komt volgens D’Hoe omdat Kapelle-op-
den-Bos een historische band heeft met asbest. “Daar zijn veel 
meer toepassingen met asbest omdat de fabriek er is gevestigd 

en inwoners en werknemers er allerlei asbestmateriaal (heel) 
goedkoop konden afhalen. De nieuwe subsidieronde is in Ka-
pelle-op-den-Bos goed voor een honderdtal aanvragen voor 
ophaling van grote hoeveelheden aan huis. Maar die gemeente 
is dus niet representatief voor de andere gemeenten in het wer-
kingsgebied van Intradura.” 

Het aanbod voor ophaling van grote hoeveelheden asbest, geldt 
voor particuliere woningen en aanpalende gebouwen.  Met klei-
ne hoeveelheden kan je nog altijd op het recyclagepark terecht. 
Je moet het wel luchtdicht in doorzichtige plastic bouwfolie ver-
pakken en deponeren in de asbestcontainer. Intradura biedt as-
bestzakken (30 euro) of een container (170 euro) aan huis aan. 
Je krijgt er ook twee sets veiligheidskledij bij met een wegwer-
poverall, handschoenen en een FFP3-masker. Een asbestcoach 
komt ter plaatse om je te informeren, de zakken en/of de vei-
ligheidskledij te geven en de praktische zaken te regelen.  (jh)

Meer informatie vind je op 
www.intradura.be/asbest-verwijderen. 

FOTO INGEZ. 

Voor de verwijdering van asbest is veiligheidskledij nodig.

REGIO - Naast zelf kleine 
hoeveelheden hechtgebonden 
asbest naar het recyclagepark 
brengen, kan je nu ook grote 
hoeveelheden aan huis laten op-
halen. Door tijdelijke ondersteu-
ning van de Vlaamse overheid is 
dit momenteel tot 80 procent 
goedkoper. Liefst 564 inwoners 
in de negentien gemeenten van 
Intradura gingen op de onder-
steuning in. 
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Negen trajectcontroles en extra mobiele 
controles politiezone KLM
REGIO - De drie gemeenten van de politiezo-
ne Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) 
kondigen extra mobiele flitscontroles aan vanaf 1 
december. Er komen vanaf april volgend jaar ook 
negen trajectcontroles. “Er wordt nog altijd te snel 
gereden op heel wat plaatsen in de zone”, klinkt 
het.

“Via sensibilisering én snelheidscontroles willen 
we het aantal verkeersongevallen doen dalen en 
de leefbaarheid in de dorpskernen verhogen”, zegt 
burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van Ka-
pelle-op-den-Bos. “Op 1 december 2022 gaat het 
GAS 5-reglement in voege in de drie gemeenten. 

We kunnen dan GAS-boetes opleggen 
voor beperkte snelheidsovertredingen 
in zones 30 of 50 km per uur.” “Vanaf 1 
december 2022 zal het aantal snelheids-
controles met de mobiele flitscamera’s 
gevoelig verhoogd worden in de drie 
gemeenten”, vult burgemeester Conny 
Moons (LWD) van Londerzeel zaan. “Wie 
te snel rijdt, krijgt een GAS-boete. De 
gemeentes maken extra middelen vrij zo-
dat de politie twee extra administratieve 
medewerkers kan aanwerven om alles in 
goede banen te leiden. Voor de verwer-
king van de boetes, doen we een beroep 
op een onafhankelijk sanctionerend amb-
tenaar van Haviland.”
In 2023 komen er negen trajectcontroles: 
drie in elke gemeente. “Om de trajecten 
te kiezen, werden twee criteria gebruikt: 
verkeersveiligheid en objectieve gegevens. 
Alle gekozen trajecten bevinden zich in 
de bebouwde kom of een zone 50. Op 
elk van de gekozen locaties zijn er relatief 
veel zwakke weggebruikers en ook meer 
auto’s en vrachtverkeer”, vertelt burge-
meester Gerda Van den Brande (N-VA) 
van Meise. De trajectcontroles worden 
stelselmatig ingevoerd vanaf 1 april tot 
en met 1 juni 2023. Voor Kapelle-op-
den-Bos komen er trajectcontroles in de 
Hogerheistraat, Londerzeelseweg en de 
Molenstraat. In Londerzeel gaat het om 
de Heerbaan, Zwaluwstraat en Stuikberg. 
In Meise zijn er trajectcontroles gepland 
op Merchtemsesteenweg vanaf de Dries-
straat tot de Smisstraat, in de Hoogstraat 
en in de Merchtemsesteenweg vanaf de 
Smisstraat tot de Stationsstraat. (jh)
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KORT / EN BREF
VACCINATIECENTRUM DICHT - Het vaccinatiecen-
trum aan de Zijp sluit de deuren. Tot eind december blijft de 
werking er in sluimerstand operationeel om de nodige vaccins 
klaar te maken voor huisartsen en apothekers. Die zetten voort-
aan de vaccinaties. De deelnemende apotheken kan je terugvin-
den op de vernieuwde website www.eerstelijnszone.be. Onder 
de ELZ Grimbergen vallen de gemeenten Wemmel, Grimbergen, 
Meise, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos.

F   FERMETURE DU CENTRE DE VACCINATION  
- Le centre de vaccination du Zijp a fermé ses portes. Il restera 
opérationnel en mode dormant jusqu’à la fin décembre pour 
préparer les vaccins nécessaires aux médecins généralistes et aux 
pharmaciens. Dorénavant, il incombe à ces derniers d’administrer 
le vaccin. Les pharmacies participantes peuvent être consultées 
sur le site web remanié www.eerstelijnszone.be. L’ELZ Grimber-
gen couvre les communes de Wemmel, Grimbergen, Meise, Lon-
derzeel et Kapelle-op-den-Bos.

POLITIEVOERTUIGEN - De politiezone Asse, Merchtem, 
Opwijk, Merchtem (AMOW) verkoopt zes afgedankte politie-
wagens. De startprijzen variëren van 400 euro tot 3.300 euro 
voor een recenter model. Het gaat onder andere om een Peu-
geot Expert van 20 jaar oud, een Seat Toledo van 16 jaar oud en 
een Audi A4 van 11 jaar oud. De zwaalichten en de politiebestic-
kering zijn uiteraard verwijderd.

F   VÉHICULES DE POLICE  - La zone de police Asse, 
Merchtem, Opwijk, Merchtem (AMOW) met en vente six véhi-
cules de police déclassés. Les prix de départ vont de 400 euros 
à 3 300 euros pour un modèle plus récent. Il s’agit notamment 
d’une Peugeot Expert de 20 ans, d’une Seat Toledo de 16 ans et 
d’une Audi A4 de 11 ans. Les feux clignotants et les autocollants 
de la police ont évidemment été retirés.

ENERGIEBESPARING  - In het vaccinatiecentrum en het 
jeugdhuis is een knop geïnstalleerd zodat de verwarming na drie 
uur automatisch uitschakelt. Dan kan die nog eens drie uur wor-
den aangezet, waarna de verwarming in waakstand gaat. In de 
winterperiode wordt ook de fontein op de Markt in Wemmel 
uitgeschakeld.

F   ECONOMIES D’ENERGIE  - Un interrupteur a été 
installé au centre de vaccination et la maison des jeunes pour 
que le chauffage s’éteigne automatiquement après trois heures. Il 
peut ensuite être rallumé pendant trois heures supplémentaires, 
après quoi le chauffage passe en mode veille. Pendant la période 
hivernale, la fontaine de la place Markt de Wemmel est égale-
ment mise en veille.
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Wemmel viert organist Jan Dierickx (97): “Ik denk 
niet dat er nog iemand is die het 71 jaar deed”

Jan Dierickx (97) speelde tijdens zijn afscheidsviering nog één keertje op het orgel in de Sint-Servaaskerk.

FOTO JH

WEMMEL - En of ze hem gaan missen: Jan Dierickx nam af-
scheid van zijn orgel in de kerken in Wemmel, Ossel, Brussegem 
en Hamme. “We gaan hem heel hard missen”, klinkt het in Wem-
mel waar hij in de Sint-Servaaskerk een feestelijke receptie kreeg 
en meermaals op applaus werd onthaald.

Jan Dierickx (97) was liefst 71 jaar organist in Wemmel, Hamme, 
Ossel en Brussegem. Hij werd uitgebreid gevierd in de Sint-Ser-
vaaskerk waar hij zelfs nog één keertje een stukje muziek speel-
de, al kon hij maar zeer moeilijk nog de trappen op naar het 
oksaal, ook wel het zangkoor genoemd. Jan begon als organist 71 
jaar geleden en werd ook koster, aangesteld door het bisdom. Hij 
speelde op het orgel tijdens misvieringen in de Sint-Servaaskerk 

in Wemmel en in de kleinere kerken in Ossel en Hamme. In 
Brussegem speelde hij tijdens begrafenissen. 

“Ik was veel gevraagd”, zegt Jan. “Het was van viering naar viering 
hollen om in het kleinste orgelkamertje langs vele smalle trappen 
plaats te nemen en de misviering op te luisteren met orgelmu-
ziek, soms ook met een koor. Maar ik ben  ziek geworden en 
gelukkig ben ik hersteld.  Maar ik ben wel gestopt met spelen. Ik 
kan ook die trappen niet meer doen.” Zondag deed hij het toch 
nog één keer met hulp van  parochianen en speelde hij voor de 
talrijk opgekomen parochianen. Een luid applaus volgde.

Knelpuntberoep 

De parochie organiseerde een feestelijke receptie. “Die receptie en vele dankwoorden 
deden echt deugd,” vertelt Jan. “Ik had zoveel mooie woorden en complimenten niet 
verwacht. Ik kreeg veel zoenen”, glimlacht Jan met pretoogjes. Dat de parochianen hem 
zullen missen, staat vast. “Als ik er niet ben, was er geen muziek, in Wemmel speelt 
Constant nog, maar organist is een knelpuntberoep”, waarschuwt Jan.

Lieve Heer 
t dat er zo nog iemand is in ons land die het 71 jaar deed. Je moet natuurlijk blijven 
leven om dat zo lang te kunnen doen hé. Ik hoop dat ze een opvolger vinden, maar 
de zoektocht zal vrees ik lang duren. Ik zal wel nog één keer per week op zondag naar 
de misviering gaan, maar dus niet achter het orgel. Ik blijf naar de kerk gaan omdat ik 
katholiek ben, onze Lieve Heer zal dan wel content zijn, denk ik.”
Wat gaat Jan nu doen? “Veel rusten”, antwoordt hij. “Laat ons hopen dat mijn gezond-
heid mee wil. Ik ben wel gelukkig dat mijn verstand ook nog altijd mee wil.” Jan is nog 
altijd voorzitter van Biljartclub Krijt op Tijd in Wemmel, dat onlangs werd gevierd om 
het 75-jarig bestaan. (jh)
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Wemmel keurt lokaal energie- en 
klimaatplan goed 
Wemmel approuve le plan local pour 
l’énergie et le climat
WEMMEL  - De gemeenteraad keurde het lokaal Energie- en 
Klimaatplan goed. “Eerst keurden we al het burgemeestersconve-
nant in 2020 goed”, vertelde schepen Raf De Visscher (LB Wem-
mel) op de gemeenteraad. “Nu is er het Energie- en Klimaatplan 
waarin de provincie Vlaams-Brabant ons begeleidt. We willen jaar-
lijks 2,09 procent aan energie besparen. Tegen 2030 wil Wemmel 
de uitstoot van CO2 reduceren met 40 procent ten opzichte van 
het referentiejaar 2011.” 

“Tegen 2030 willen we ook alle openbare verlichting vervangen 
door LED-verlichting. Huishoudens en mobiliteit zorgen voor 84 
procent van de CO2 uitstoot in Wemmel. We gaan dus veel meer 
investeren in isoleren, beglazing, zonneboilers en telewerken sti-
muleren. Daarnaast is er de investering in het fietsbeleid, in trage 
wegen, openbaar vervoer, laadpalen, deelwagens, enzomeer.” 

Vergroening
Het klimaatactieplan voor Wemmel richt zich ook op de vergroe-
ning van Wemmel. “De 30 warmste jaren zijn zo goed als allemaal 
de meest recente”, licht De Visscher toe. “Wemmel heeft nu zes 
hittedagen per jaar. De prognose is dat dit er veertien zullen zijn 
in 2030, 22 in 2050 en meer dan 50 in 2100. Wemmel is dicht 
bebouwd. De verharding is gemiddeld 23 procent, maar in be-
paalde gebieden zoals de Limburg Stirumlaan en de wijken rond 
Sint-Engelbertus zelfs boven de 50 procent. Daar kan je moeilijk 
afkoeling creëren. Door de verandering van het klimaat wordt 
ook meer neerslag verwacht. Vergroening laat toe dat meer water 
in de bodem kan infiltreren.”

“Momenteel liggen er 276 gebouwen in mogelijk overstromings-
gebied. Tegen 2100 stijgt dit aantal naar 617. Wemmel telt zo’n 
6.000 gebouwen. Dat betekent dat tegen 2100 meer dan 10 pro-
cent kan onderlopen bij hevige regenval. Dat is enorm. Daarom 
investeert Wemmel dus in extra natuurparken, meer buffers van 
hemelwater, aanleg van natte natuur, ontharding en bebossing.” 

Energiebesparingen
Schepen van Milieu Vincent Jonckheere (LB Wemmel) antwoord-
de op de gemeenteraad ook op vragen van raadsleden in verband 
met mogelijke energiebesparingen in Wemmel. “We willen de 
openbare verlichting ‘s nachts doven en gaan ook de verwarming 
in gemeentelijke gebouwen en scholen verminderen”, zegt de 
schepen.  We wachten nu op een plan van de gemeentediensten, 
maar we willen wel zeer snel acties ondernemen.” (jh)

Schepenen Raf De Visscher en Vincent Jonckheere, hier bij de 
Molenbeek, waar er een project voor natte natuur is.

Les échevins Raf De Visscher et Vincent Jonckheere, près du Mo-
lenbeek, où un projet de zones humides est en passe d’être réalisé.
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F   WEMMEL  - Le conseil communal a approuvé le plan local pour l’énergie et le 
climat. “Avant ceci, nous avions déjà approuvé le pacte des bourgmestres en 2020”, a 
déclaré l’échevin Raf De Visscher (LB Wemmel) lors de la réunion du Conseil. “Cette fois-
ci, il s’agit du plan énergie et climat que nous avons élaboré avec la province du Brabant 
Flamand. Nous voulons économiser 2,09 % d’énergie par an. D’ici 2030, Wemmel veut 
réduire les émissions de CO2 de 40 % par rapport à l’année de référence 2011.”

“D’ici 2030, nous voulons également remplacer tous les éclairages publics par des éclaira-
ges LED. Les dépenses des ménages et la mobilité représentent 84 % des émissions de 
CO2 à Wemmel. Nous allons donc investir beaucoup plus dans l’isolation, les vitrages 
isolants, les chaudières solaires et encourager le télétravail. Nous misons également sur 
de nouvelles infrastructures pour les cyclistes, dans les chemins piétonniers, les transports 
publics, les stations de recharge, les voitures partagées, etc...”

Reverdir l’environnement
Le plan local pour le climat de Wemmel table également sur le verdissement de Wemmel. 
“Les 30 années les plus chaudes sont pratiquement toutes les plus récentes”, explique R. 
De Visscher. “Wemmel connait dorénavant environ six jours de canicule par an. Selon les 
prévisions, il y en aura 14 en 2030, 22 en 2050 et plus de 50 en 2100. Wemmel est densé-
ment bâtie. Le pavage représente 23 % en moyenne, mais dans certaines zones comme 
l’avenue de Limbourg Stirum et les quartiers autour de Saint-Engelbert, les couvertures 
en asphalte et béton dépassent même 50 % de la surface globale. A ces endroits, il est 
difficile de créer de la fraicheur. Avec le changement climatique, on s’attend également à 
davantage de précipitations. Le verdissement permet à une plus grande quantité d’eau 
de s’infiltrer dans le sol.”

“Actuellement, il y a 276 bâtiments dans des zones d’inondation potentielles. En 2100, ce 
nombre passe à 617. Wemmel compte quelque 6 000 bâtiments. Cela signifie que d’ici 
2100, plus de 10 % d’entre eux pourraient être inondés lors de fortes pluies. C’est énor-
me. C’est pourquoi Wemmel investit dans des parcs naturels supplémentaires, davantage 
de bassins de rétention pour les eaux pluviales, l’aménagement de zones humides, la 
diminution des surfaces durcies et le reboisement.”

Économies d’énergie
L’échevin de l’environnement Vincent Jonckheere (LB Wemmel) a également répondu 
aux questions des conseillers communaux lors du conseil communal concernant les 
économies d’énergie possibles à Wemmel. “Nous avons l’intention d’éteindre l’éclairage 
public la nuit et allons également réduire le chauffage dans les bâtiments communaux et 
les écoles”, a déclaré l’échevin. Nous attendons maintenant un plan des services com-
munaux, mais nous voulons prendre des mesures très rapidement.” (jh)



26

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

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

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

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

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

JOBS 

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

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

SLAGERIJ TERNAT - Wij zijn op zoek 
naar gemotiveerde winkelmedewerkers 
(Vol-, deeltijds, flexi). Interesse? Neem dan 
snel contact op via info@vastenavondt.be of 
02 569 44 40.

TE KOOP ALLERLEI   

TOP OCCASIE – Opel Astra 95.000 km 
in perfecte staat, benzine grijs interieur zoals 
nieuw, geen krassen en geen deuken, ver-
koop na overlijden tel. 0475 631 901

BESTSELLER – Te koop int. Bestseller 
van Lucinda Riley ‘de zeven zussen’, perfec-
te staat, 7 boeken van 700 blz, 50 euro tel. 
0474 378 933 

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

WHISKY – Ik koop uw whisky tel. 0477 
720 400 

DAKBESCHERMING – Verkeerd pro-
duct gekocht: 3 x 12 kg Aquaplan weter-
dichte dakbescherming, aankoopprijs 295,50 
euro/3, nu te verkrijgen aan 200 euro voor 
de 3, tel. 0472 256 478 

VAKANTIE TE HUUR  

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

VASTGOED TE HUUR  

OPSLAGPLAATS – 200 m2 in Meise te 
huur, tel. 0474 748 245 

VASTGOED TE KOOP  

IK ZOEK – te renoveren woningen/appar-
tementen en/of projectgronden tel. 0456 32 
66 00 

ALLERLEI  

SPORT – ZVC Brug zoekt seplers, vrijdag 
1 uur, van 19 tot 20 uur te Grimbergen, Ver-
brande Brug, gsm 0489 090 881

STUDIEHULP – Coaching gepens lkr 
komt aan huis, derde graad basis of eerste 
graad secundair alle vakken, geen wiskunde, 
tel. 0494 698 169 Grimbergen en omgeving

PC-HELP – Last van virussen? Installatie- 
en (te) trage systemen? Optimaliseren, be-
veiliging en onderhoud…. IT-specialist kom 
aan huis uw computerproblemen oplossen. 
Snelle service. GSM 0478 211.835 Info: www.
pck-it.be

MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-
564.165 

MAN 80 + - wels. Auto, gr eigendom zkt 
vr tussen 60 en 80 jaar vr relatie samenwo-
nen goed gesprek plus testament tel. 052 
353 325

LEEGMAKEN – Leegmaken van huizen, 
inboedels, hulp en advies tel. 0477 720 400 

CONTACT – Weduwnaar 70 jaar zoekt 
weduwe voor vriendschap, relatie tel. 0479 
493 651 

MAN – 63 jr, zkt dame (30-60 jaar), voor 
vriendschap en samen dingen doen (restau-
rant, wandelen, praten,… sms of na 20 uur 
tel. 0478 552 762  

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

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

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

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 
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