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Omleidingen door werken aan spoorweg-
tunnel aan Oudemanstraat 

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Nadat de voorbereidende werken aan de nutslei-
dingen in de zomer van 2021 werden afgerond, zal - afhankelijk van de weersomstan-
digheden - in de maand april van dit jaar de nieuwe spoorwegtunnel ter hoogte van 
kruispunt Oudemanstraat - Londerzeelseweg geplaatst worden. “De betonnen tun-
nelelementen worden geprefabriceerd en op een aanpalend terrein samengevoegd 
waarna de tunnel ter plaatse kan geïnstalleerd worden”, meldt het gemeentebestuur. 
De werken duren tot 27 mei. Eerst zijn er de voorbereidende werken, dan wordt de 
tunnel geplaatst en daarna volgt de afwerking. De plaatsing zelf zal een enkel weekend 
in beslag nemen. Tijdens de werken zal de tunnel zes weken afgesloten zijn voor alle 
verkeer en wordt de Hogerheistraat opengesteld als tijdelijke omleidingsroute voor 
doorgaand verkeer. Het kruispunt Oudemanstraat - Londerzeelseweg zal in de mate 
van het mogelijke open blijven en er worden tijdelijke verkeerslichten voorzien. Vanaf 
juni 2022 worden de fietspaden in en rond de tunnel aangebracht in rode asfalt en 
start de aanleg van een nieuw fietspad in de Oudemansstraat. Tijdens de werken zijn 
er omleidingen voorzien. (jh)

Politie en belasting-
dienst innen meer 
dan 12.000 euro ter 
plaatse 
LONDERZEEL / MEISE - De  ver-
keersdienst van de politiezone Kapelle-
op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) en 
de Vlaamse Belastingsdienst Vlabel hielden 
een controleactie op de Nieuwelaan in 
Meise en op de Kerkhofstraat in Londer-
zeel. Er werden meer dan 2.500 voertui-
gen gecontroleerd. Zeventien voertuigen 
zijn uit het verkeer gehaald, twaalf eige-
naars hadden achterstallige verkeersbe-
lasting. Met de boetes erbij werd in totaal 
12.124 euro ter plaatse geïnd. Eén voer-
tuig is getakeld wegens het verval op recht 
tot sturen, de bestuurder zal zich voor de 
politierechtbank moeten verantwoorden. 
Voorts werden er pv’s uitgeschreven voor 
het niet in regel zijn met de technische 
keuring, onleesbare nummerplaten, het ge-
bruik van gsm achter het stuur, geen veilig-
heidsgordel en een passagier op de schoot 
van een andere passagier. (jh)

FOTO JH
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Vijf levende burgemeesters van verschillende partijen in Meise  
samen op de foto
“Het was het moment, zoiets gebeurt heel erg zelden”

MEISE - Vijf nog levende burgemeesters van verschillende par-
tijen in één gemeente samenbrengen om bij te praten om daarna 
een unieke foto te nemen: het is Willy Kerremans (67), zoon van 
oud-burgemeester Frans Kerremans (91) gelukt. 

“Het was het moment om dit te doen en ik ben aangenaam ver-
rast dat ze alle vijf ondanks de verschillende politieke kleuren toe-
zegden.
Het was in wzc Oase, waar oud-burgemeesters Frans Kerremans 
(91, Volksunie), Marcel Belgrado (90, CD&V), Roger Heyvaert (77, 
(Open)VLD-LB+), Jos Emmerechts (65, ex-CD&V-LB+) en huidig 
burgemeester Gerda Van den Brande (56, N-VA) samenkwamen. 
Willy Kerremans, zoon van oud-burgemeester Frans Kerremans 
nam het initiatief. “Ik vond een foto van een nieuwjaarsreceptie 
van enkele jaren geleden met vier burgemeesters op”, vertelt Wil-
ly. “Mijn vader Frans woont in het woon-zorgcentrum Oase. Het 
was het moment om de vijf nog levende burgemeesters eens 
samen te brengen voor een foto. Het zijn politieke tegenstanders, 
maar er is ook vriendschap over de partijgrenzen heen. Politiek is 
vaak negatief bekeken, maar er zitten ook mensen met een hart 
achter die allen hun best gedaan hebben voor de gemeente.”

Brede schouders 
Welke eigenschappen moet iemand hebben om een goeie bur-
gemeester te zijn? “Een goeie burgemeester moet sociaal voelend 
zijn. Mijn deur staat voor iedereen open, ongeacht je politieke 
kleur”, vertelt Gerda Van den Brande (burgemeester van 2019-

tot heden). “Je moet correct en rechtvaardig zijn en  doen wat 
je belooft. Die vier mannen hier hebben dat ook allemaal: het 
sociaal voelende. Tegelijk moet je ook brede schouders hebben. 
Wij zijn thuis streng opgevoed en ik ben blij dat dat zo was, want 
nu kan ik ook mijn mannetje staan”, aldus de eerste vrouwelijke 
burgemeester van Meise.

“Een goeie burgemeester moet kort bij de mensen staan en graag 
gezien worden en een beetje luisteren naar de wil van de men-
sen”, zegt Roger Heyvaert (1995-2006). “Je moet de problemen 
oplossen en niet opzij gaan. En correct zijn.” 
“Je moet vooral ten dienste staan van de bevolking, luisteren en 
proberen zaken op te lossen”, weet Jos Emmerechts (2013 – 
2018). “Ik ging dit weekend  naar de zee, maar mijn echtgenote 
ging alleen. Dit moment wilde ik immers niet missen. Het is heel 
speciaal.”

Lef hebben 
“Een goeie burgemeester moet veel lef hebben”, vult Frans Ker-
remans (1983-1994) aan. “Je mag voor niks verlegen zijn en erin 
vliegen.” “Mijn voorganger heeft het absoluut goed verwoord”, 
weet Marcel Belgrado (2007-2012). “Inderdaad: je moet lef heb-
ben, maar ook een goede Leffe kunnen drinken. Zelfs na de ge-
meenteraad over partijgrenzen heen een pint drinken: dat moet 
kunnen. Anders zouden we hier nooit met vijf mensen bij mekaar 
zitten. Vriendschap en onder de mensen zijn, dat is het beste wat 
een politieker kan doen.” (jh)

(vlnr.) oud-burgemeesters Frans Kerremans (91, Volksunie), Roger Heyvaert (77, (Open)VLD-LB+), Marcel Belgrado (90, CD&V), Jos Emme-
rechts (65, ex-CD&V-LB+) en huidig burgemeester Gerda Van den Brande (56, N-VA) 
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Twaalf vrijwillige buren-
bemiddelaars aan de slag 

MEISE / KAPELLE-OP-DEN-BOS - Twaalf vrijwilligers 
engageerden zich om als vrijwillige burenbemiddelaar aan de 
slag te gaan in Meise en Kapelle-op-den-Bos. Ze hebben net de 
kennisdagen achter de rug en volgden allemaal een opleiding tot 
burenbemiddelaar. “Ik ben met pensioen en ben heel sociaal voe-
lend”, zegt Viviane Stevens nieuwe burenbemiddelaar in Meise. “Ik 
wil me daarom graag inzetten als burenbemiddelaar, zo breng ik 
mensen met elkaar in contact en help ik hen samen een oplossing 
te vinden. Tijdens de opleiding leerde ik neutraal zijn en verder 
te kijken dan het probleem, wat heel interessant was.” Burenbe-
middeling is gratis en vrijwillig, het gesprek is altijd vertrouwelijk. 
Meer informatie kan je vinden op de website  van de gemeente 
Meise. (jh)

FOTO INGEZ. 

Werknemers Ijsfabriek helpen 
Natuurpunt met boomplantactie

MEISE - Een dertigtal werknemers van Ijsfabriek Strombeek 
uit Meise kwam Natuurpunt een handje helpen. “Door weer en 
wind plantten ze bijna 250 bomen struiken aan”, zegt voorzitter 
Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise. “We kozen voor bes- 
en nootdragende soorten zoals meidoorn, hazelaar en spork. Op 
die manier creëren we voedselkamers voor vogels, kleine zoog-
dieren en heel wat insecten. Natuurgebied Birrebeekvallei, dat 
Natuurpunt vorig jaar van de Ijsfabriek in beheer kreeg, werd er 
op die manier weer een beetje rijker en mooier door. Want ook 
de wandelaars zullen kunnen genieten van de bloesems die in de 
lente het landschap zullen kleuren. Het akkertje zal ook deels be-
graasd worden en aan twee zijden wordt een mooie gemengde 
haag aangeplant.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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“Schrijnend voorbeeld van hoe het gesteld is met 
de biodiversiteit”
Botanicus van Plantentuin ontdekt nieuwe koffiesoort

REGIO - Dr. Piet Stoffelen, botanicus van de Plantentuin in Meise 
en gespecialiseerd in de diversiteit van koffie in Centraal-Afrika, 
heeft een nieuwe koffiesoort ontdekt. Hij publiceerde er onlangs 
over in het wetenschappelijk tijdschrift Adansonia. De koffiesoort 
Coffea rizetiana, is nieuw voor de wetenschap.

“Deze soort hoort van nature thuis in Zuid-West-Kameroen”, 
zegt Piet Stoffelen. “Die streek is een hotspot voor koffiediver-
siteit, maar de nieuwe koffiesoort is inmiddels wellicht al uitge-
storven in het wild. Dit is een schrijnend voorbeeld van hoe het 
gesteld is met de biodiversiteit. Soorten verdwijnen nog voor ze 
gekend zijn door de wetenschap”.
“Gelukkig bestonden er in dit geval nog de zogenoemde ‘ex-si-
tucollecties’, dat zijn verzamelingen van levende planten buiten 
hun natuurlijk verspreidingsgebied. Concreet gaat het hier over 
de koffiecollectie in Bassin Martin (Réunion) en de collectie van 
Plantentuin Meise (België).”

Vlezige vruchten
De nieuwe soort verschilt van andere koffiesoorten door onder 
andere. zijn grote, zwarte, zeer vlezige vruchten. “Arabicakoffie 
(Coffea arabica) en robustakoffie (Coffea canephora) zijn de 
twee best gekende soorten, omdat ze grootschalig geteeld wor-
den voor ons dagelijks bakje troost”, legt de wetenschapper uit. 
“Wereldwijd staat de teller van het aantal gekende soorten koffie 
op 111. Daarvan zijn er 55 in de laatste 40 jaar beschreven door 
wetenschappers.” Dat Piet Stoffelen met deze soort niet aan zijn 
proefstuk toe is, bewijst het aantal soorten die door zijn hand 
werden beschreven: maar liefst negen.

Uitsterven 

“Plantentuin Meise zet in op het behoud van plantensoorten in  
de wereld, door onderzoek, door het bewaren van soorten voor
de toekomst in de collecties, maar ook door bewustmaking van 
het grote publiek”, vertelt plantkundige en directeur publiekswer-
king Koen Es van de Plantentuin. “Ruim 60 procent van de wilde 
koffiesoorten zijn met uitsterven bedreigd door de vernietiging 
van natuurlijke habitats en de klimaatverandering. Daarom is naast 
de bescherming van het natuurlijk leefmilieu het bewaren van 
deze diversiteit in veldcollecties en botanische tuinen belangrijk.” 
Koen Es van de Plantentuin. “Ruim 60 procent van de wilde kof-
fiesoorten zijn met uitsterven bedreigd door de vernietiging van 
natuurlijke habitats en de klimaatverandering. Daarom is naast de 
bescherming van het natuurlijk leefmilieu het bewaren van deze 
diversiteit in veldcollecties en botanische tuinen belangrijk.”

Expo
Koen Es merkt ook op dat er in de Plantentuin tot 18 april 2022 
de opmerkelijke expo Straffe Koffie loopt. “Deze tentoonstelling 
combineert geschiedenis, plantkunde en wetenschappelijk on-
derzoek en neemt je mee op een ontdekkingsreis naar de vele 
aspecten van koffie”, zegt Es. “Je ontdekt welke sleutelrol Planten-
tuin Meise al meer dan honderd jaar speelt als expertisecentrum 
inzake koffiediversiteitsonderzoek. Waarom de Belgische havens 
zo belangrijk zijn in de koffiehandel en welk effect koffie heeft 
op de gezondheid, kom je er ook te weten. In de serres van het 
Plantenpaleis maak je kennis met echte koffiestruiken maar ook 
met alternatieve dranken.” (jh)

Meer info kan je vinden op de website van de 
Plantentuin: www.plantentuinmeise.be 

FOTO TINE VAN DE VEL

Dr Piet Stoffelen ontdekte een nieuwe koffiesoort. 
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Inzamelactie voor Oekraïne in Beigem opgestart bij 
Oekraïner Max
“Er zijn vrijwilligers genoeg in Oekraïne, we hebben vooral hulpgoederen nodig”

BEIGEM / GRIMBERGEN / MEISE  - Kurt Galle (46) uit 
Meise is samen met Yulya Voroshilova (42) uit Kazachstan en haar 
man Max Uroichenko (41) uit Oekraïne, die in Beigem (Grimber-
gen) wonen, een inzamelactie gestart voor Oekraiene.

“Max is Oekraïener en wil zijn land zo veel mogelijk steunen”, zegt 
Galle. “Ik heb een document opgesteld in het Nederlands en we 
hebben een facebookpagina  opgestart. We verzamelen en sorte-
ren donaties en sturen die gericht waar de hulp nodig is. 

Zo komen dertig kinderen met de bus in Antwerpen aan. Voor 
hen hebben we nu babyvoeding, pampers, niet bederfbare voe-
ding, enzomeer ingezameld. We sturen ook hulpgoederen naar 
de Expo aan de Heizel waar de Oekraiense ambassade ruimte 
huurt om alle hulpgoederen te sorteren en die dan gericht naar 
Oekraïne te sturen.”

“Niet afkomen”
Max Uroichenko heeft recent nog contact gehad met z’n vader in 
Oekraïne. “Hij vroeg me om niet af te komen”, zegt Max. “Er zijn 
ginder vrijwilligers genoeg, het zijn vooral hulpgoederen die ont-
breken. Vandaar de actie die wij hier organiseren. Ik werk hier zelf 
in de bouwsector.”  Yulya Voroshilova, de vrouw van Max, steunt 
de inzamelactie mee. “Ik ben zelfstandig animatrice voor kinde-
ren, ik woon al 20 jaar in België”, zegt Yulya, die al een behoorlijk 
woordje Nederlands spreekt. 

“Ik ben zelf afkomstig uit Kazachstan. Onze twee kinderen zijn half 
Russisch, half Oekraïens. Ik ging als animator naar Kiev voor een 
masterclass-opleiding. Ik ken wel zeker 500 mensen in Kiev. Ik heb 
elke morgen via internet en sociale media contact met 
verschillende mensen ginder. Ik stuur dan berichten om te weten 
of ze nog leven. Het is echt heel erg. Vrouwen en kinderen probe-
ren naar de grens te gaan, maar vele mannen blijven in Oekraïne.” 

FOTO JH 

Yulya Voroshilova (42, midden) en haar man Max Uroichenko (41, rechts van haar) starten met de hulp van Kurt Galle (46) een inzamelactie op. jhw

Tirannie
Buurvrouw Augusta Feyaerts (75) komt 
tijdens ons gesprek een donsdeken bren-
gen naar de garage van de woning van 
Max en Yulya aan de Gemeentehuisstraat 
22 in Beigem, waar alles eerst wordt ver-
zameld en gesorteerd. “Hoe is het mo-
gelijk in 2022 om zo oorlog te voeren?”, 
vraagt Augusta. “Ik ben niet rijk, maar als 
iedereen een beetje geeft, dan kunnen 
we die mensen helpen. De beelden op 
tv zijn verschrikkelijk. En dan die tiran-
nie. Welk voorbeeld krijgen onze kindjes 
hier? Verschrikkelijk.” (jh)
INFO - Facebookpagina: Help 
onze Oekraiense vrienden 
(Regio Meise – Grimbergen) 
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KAPELLE-OP-DEN-BOS - Aan het station van Kapelle-op-
den-Bos zal  in juli 2023 een Hoppinpunt kunnen worden gerea-
liseerd met verschillende vervoersmodi.

Dat antwoordde schepen van Mobiliteit Bruno Keuleers (Groen) 
op een vraag van Dirk Robberechts (proKA) in de gemeenteraad. 
Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar parkeermoge-
lijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen zijn en/of 
verschillende vervoersmogelijkheden (trein, bus, deelfiets, ...) aan-
geboden worden onder de vorm van onder meer deelsystemen. 
Daardoor kunnen reizigers met het geschikte vervoermiddel een 
verplaatsing maken. 

“Uit een nieuwe vervoersnota blijkt dat de stationsomgeving in 
Kapelle-op-den-Bos zo’n regionaal Hoppinpunt zou kunnen wor-
den”, zegt Dirk Robberechts (proKA). “Alleen moet er dan aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. Er moet onder andere 
ruimte voorzien worden voor deelfietsen, er moeten hoppin-
zuilen geplaatst worden, twee laadpalen voor wagens, een kiss-
and-ride-zone, enzomeer. Naar aanleiding van de werken in de 
Spoorwegstraat hadden wij dit twee jaar geleden al gevraagd, 
maar die investeringen zijn niet voorzien. De investeringen zouden 
zo’n 24.000 euro kosten, waarvan de helft wordt gesubsidieerd. Ik 
vraag dat de gemeente hier werk van maakt.”

“Er is het decreet basisbereikbaarheid waarmee de vervoersra-
den aan de slag zijn gegaan om een vervoersplan op te stellen”, 
antwoordde schepen Bruno Keuleers op de gemeenteraad. “Dat 
vervoersplan omvat ook Hoppinpunten en daar moet onze admi-
nistratie mee aan de slag gaan. 

Dat gebeurt nu, we zitten in een studiefase en zullen het niet 
nalaten om het plan verder uit te rollen.”

“Onze bushaltes zijn al toegankelijk voor mensen met een beper-
king, de fietsenstalling is voorzien voor buitenmaatse fietsen zoals 
bakfietsen en elektrische fietsen. De richtdatum voor een Hop-
pinpunt is juli 2023 wanneer het vervoersplan wordt uitgerold. Ik 
kan we al zeggen dat een Kiss and ride zone aan de Spoorweg-
straat niet mogelijk is. Fluvius is ook geen voorstander om laad-
palen te voorzien aan het station, want die zouden dan de hele 
dag ingenomen worden, wat ook niet de bedoeling kan zijn.” (jh)

Kapelle-op-den-Bos voorstander van vervoers-
knooppunt aan station
“Richtdatum voor Hoppinpunt is juli 2023”

FOTO GOOGLE STREET VIEW 

Momenteel zijn er al fietsenstallingen voorzien aan het station van 
Kapelle-op-den-Bos. Daar zou een regionaal Hoppinpunt kunnen ko-
men.
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GSM opladen terwijl je fietst: studenten realiseren 
het met hun minionderneming
“Al fietsend je GSM opladen”

KAPELLE-OP-DEN-BOS / GRIMBERGEN - Mats 
Janssens (17), Robbe Rodrigues (17), Niels Hendrickx (17) en 
Arthur Meeus (18) uit Grimbergen ontwikkelden voor hun mini-
onderneming PowerPedal een gsm-lader voor de fiets. Ze lopen 
allen school in het Kobos in Kapelle-op-den-Bos.

Arthur, Mats, Niels en Robbe zijn allemaal fervente fietsers. “Sinds 
we naar KOBOS gaan, fietsen wij vanuit Grimbergen door regen, 
wind, sneeuw en hagel samen naar school in Kapelle-op-den-Bos, 
zo’n tien kilometer verderop”, zeggen ze. “We zijn eigenlijk ferven-
te fietsers. Enkelen van ons fietsten ook al de Ronde van België 
(927 km).”

“Maar we ondervonden toch  problemen met onze smartphone 
als we met de fiets weg zijn. Zo was de batterij vaak plat op koude 
dagen of gewoon. Ook als je uitgaat, dan kan je smartphone met 
een platte batterij vallen. Dat is niet handig als je een berichtje 
moet sturen naar je ouders om te melden dat je onderweg bent. 
En met een platte batterij kan je ook je gps niet activeren en als je 
je weg wil vinden. Zo kwam dus de inspiratie voor PedalCharge: 
een toestel waarmee je zélf energie opwekt tijdens het fietsen om 
je gsm op te laden.”

Prototype
De vier leerlingen ontwierpen en testen hun PedalCharge. “Dat 
was niet gemakkelijk, er waren heel wat technische uitdagingen”, 
vertelt het team. “We gebruiken een bestaande dynamo als ba-

sis. De rest werd zelf samengesteld, getest en ontwikkeld. Ons 
eerste prototype laadde te traag op en werkte niet met Apple. 
Het tweede prototype was compacter en geoptimaliseerd, maar 
had nog geen snellaadfunctie. Met het derde prototype kan je al 
fietsend je gsm wél snel opladen. De PedalCharge 3.0 werd ons 
product.”

Prijskaartje
Het principe dat je al fietsend je smartphone kan opladen, is niet 
nieuw. Je kan gelijkaardige producten in het buitenland kopen, 
maar daar hangt wel een stevig prijskaartje aan vast. “Dat kan 
meer dan honderd euro kosten of je moet een fiets kopen waarin 
het principe is ingebouwd”, zegt Mats. “Dat is allemaal heel duur 
en wij vonden dat dat beter kon. Onze PedalCharge kost 25 euro, 
we dekken daarmee de kostprijs van de materialen en hebben 
een kleine winstmarge.”

Er zijn inmiddels een vijftal exemplaren verkocht, maar de pro-
motiecampagne is pas gestart en het team hoopt om er voor het 
afronden van hun minionderneming tegen eind mei een veertigtal 
te verkopen. Voor hun zelfgemaakt filmpje won hun minionder-
neming overigens al de Vlaamse Jongeren-prijs. Eén van de voor-
waarden die KOBOS oplegde voor de miniondernemingen van 
de leerlingen, was dat ze een ecologisch product moesten ont-
wikkelen. “En daar voldoet onze PedalCharge perfect aan”, besluit 
het viertal. (jh)

Arthur, Mats, Niels en Robbe presenteren trots hun PedalCharge van hun minionderneming PowerPedal. 

FOTO JH
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Residentie Aquamarijn stelt serviceflat te 
beschikking van Oekraïens echtpaar
“We hebben geen wensen, we zijn dankbaar dat we een bed en douche hebben”

MEISE - Residentie Aquamarijn, waar oudere mensen zelfstan-
dig wonen in een beschermde omging met zorgfaciliteiten, stelt 
een flat ter beschikking voor een ouder Oekraïens echtpaar.

“We willen ons goed hart tonen”, zeggen directrice Els Decan 
(53) en haar broer Nicholas (50) van Residentie Aquamarijn in 
de Fazantenlaan in Meise. “We hadden de schrijnende beelden 
gezien op televisie en vermits er twee van de 28 flats vrij staan, 
stellen we om te beginnen één flat ter beschikking. Als het goed 
meevalt, gaan we ook de tweede ter beschikking stellen.”
“We hebben gevraagd aan de overheid om 65-plussers naar ons 
te sturen, want alle bewoners hier zijn oudere mensen. Het echt-
paar is inmiddels aangekomen en is blij dat ze een bed en douche 
hebben. Ze zijn een beetje overweldigd door wat ze meemaakten 
tijdens de lange reis, maar ze zijn tevreden.”

Donetsk

Echtpaar Mykhailo (81) en Liubov (71) Sakhno is alvast blij, zo 
lieten ze via een tolk weten. “We zijn al sinds 21 februari in België”, 
zegt Mykhailo. “We komen uit de regio Donetsk. Daar wordt al 
acht jaar gevochten. Nog voor de oorlog verder escaleerde naar 
heel Oekraïene, besloten we te vluchten. We namen de trein naar 
Kiev en namen het vliegtuig naar Brussel. Daar verbleven we een 
tijdje in een Ibis-hotel. We merkten dat we voor langere tijd niet 
terugkonden en we zijn voor onze papieren dan naar het Klein 
Kasteeltje gegaan in Brussel. Nu worden we hier opgevangen in 
een flat, we zijn heel dankbaar.”

Gebarentaal

Het echtpaar spreekt enkel Oekraïens en Russisch. Wat doen de 
medewerkers van Aquamarijn als er geen tolk is om te commu-
niceren? “We hebben inmiddels Google Translate gedownload op 
alle smartphones van onze medewerkers”, vertelt Els Decan. “Dat 
lukt wel en we gebruiken ook gebarentaal. Daarmee komen we 
ook al heel ver.”

“We gaan hen nu langzaam aan laten integreren. Eerst gaan we 
zoals altijd ’s middags samen eten. Maar onze flats zijn ook uitge-
rust met een klein keukentje en ze mogen als ze wensen hun ei-
gen ontbijt en/of avondmaal bereiden. Het keukenpersoneel staat 
wel klaar en biedt drie maaltijden per dag aan. Bij de activiteiten 
komende dagen gaan we het Oekraïens echtpaar ook voorstellen 
aan de andere bewoners. Taal zal een barrière vormen, maar met 
een beetje goede wil komt het allemaal goed.”

Meise Schenkt 

Inmiddels draait de Actie Meise Schenkt op volle toeren. “In sa-
menwerking met de gemeente en de Sociale Dienst hebben 
we een eerste studio in de gemeente orde gezet”, zegt Jorgen 
Noens (44) van Meise Schenkt. “Daar kwam al een jong koppel 
toe. Inmiddels bieden we met Meise Schenkt al acht Oekraïense 
gezinnen ondersteuning in Meise.” De lijst van hulpgoederen die 
de Actie Meise Schenkt nog nodig heeft, kan je vinden op de ge-
lijknamige Facebookpagina. (jh)

FOTO JH
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(Her)ontdek de Beauty Clinic voor
zichtbare huidverbetering bij Thermae Grimbergen
REGIO - Wie kent Thermae Grimbergen niet? Het groene pa-
radijs waar je even helemaal tot rust kan komen in de verschil-
lende sauna’s of kan genieten van een ontspannende massage… 
Maar wat veel mensen niet weten, is dat er ook een professionele 
Beauty Clinic is waar je terecht kan met de meest courante huid-
problemen zoals bijvoorbeeld acné, rimpeltjes of roodheid. De 
verschillende gelaatsverzorgingen worden uitgevoerd met inno-
vatieve apparatuur en zorgen voor een zichtbare huidverbetering. 
Wij mochten alvast eens gaan testen!

Mijn huid verdiende wel eens een stevige reiniging na de winter 
en ook de eerste rimpeltjes zijn jammer genoeg ondertussen ver-
schenen dus ik trok met hoge verwachtingen naar daar. Lily, meer 
dan 20 twintig jaar werkzaam in Thermae Grimbergen, ontving 
me met open armen. Ze deed een huidanalyse en raadde me 
een microcryotherapie aan. Ze vertelde me duidelijk wat ik kon 
verwachten en gaf graag antwoord op al mijn vragen. Deze be-
handeling is een combinatie van microdermabrasie en cryothera-
pie. Het eerste deel is een peeling met microkristallen. Het deed 
absoluut geen pijn en daarna zag mijn huid er echt stralend uit. 
Volgens Lily verwijdert het de dode huidcellen en onzuiverheden. 
De microkristallen zuigen als het ware alles op. Nadien was het 
de beurt aan het cryotoestel, een klein toestel met een metalen, 
koude kop. Er wordt de hele tijd koude zuurstof op je huid ge-
blazen. Lily legde uit dat dat zorgt voor het Peltier-effect. Door 
de koude ontstaat een pompeffect waardoor je bloedvaten ver-
wijden en vernauwen en je bloed sneller stroomt. Je huid maakt 
meer elastine en collageen aan, waardoor ze terug steviger wordt. 
Na de behandeling ben ik niet alleen helemaal ontspannen, met 
dank aan de zalige gelaatsmassage en Lily’s warme handen, maar 
merk ik ook écht verschil aan mijn huid!

Na de behandeling zette ik me met Lily in de mooie pergola van 
Thermae Grimbergen. Onder het genot van het dessert van de 
week vertelde Lily me alles over de rest van de Beauty Clinic. Zo 
is er mesotherapie, een behandeling die de huid verstevigt door 
gebruik van radiofrequentie. Op die manier worden de produc-
ten tot in de celkern gebracht zonder naalden te gebruiken. Er is 
ook de combinatie micromesotherapie, net zoals je ook de hier-
boven beschreven cryotherapie als aparte verzorging kan boeken. 
Tot slot is er ook nog Oxygen therapie waarbij zuurstof wordt 
gebruikt om je fijne lijntjes en rimpeltjes op te vullen. Je ziet het 
effect meteen, ideaal vlak voor een lente- of communiefeest!

“Na de behandeling ben ik niet alleen 
ontspannen, maar merk ik écht verschil 
aan mijn huid!”
Tijdens de behandeling worden de producten van Sirène gebruikt, 
een lijn verzorgingsproducten die uitsluitend in de wellnesscentra 
van Thermae.com kan gekocht worden én die exclusief voor hen 
in een Belgisch labo worden geproduceerd. Ik probeerde de reini-
gingsmelk, de scrub en de dagcrème. De producten roken lekker 
en voelden zeer aangenaam. De scrub wist me bijzonder te ver-
rassen, het is een gommage op basis van lavendel en citroen en 
iets helemaal anders dan de korrel die ik normaal gezien gebruik. 
Dit product heeft een beetje de structuur van een leemmasker, 
je smeert het op je gezicht en laat het opdrogen. Tijdens het 
opdrogen neemt het alle onzuiverheden op en als alles droog is, 
kan je het met je vingers er weer af wrijven en is je huid weer 
helemaal opgefrist.

Promotie
Momenteel loopt er een mooie promotie, je boekt de behande-
lingen van de Beauty Clinic nu met 15 euro korting! Ook leuk: je 
kan een gratis infosessie reserveren en dan krijg je advies en een 
behandelplan op maat.

Thermae Grimbergen,
Wolvertemsesteenweg 74, 1850 Grimbergen, 
02 270 81 96, www.thermae.com.

De behandelingen van de Beauty Clinic kunnen 
elke dag gereserveerd worden (ook op 
zondag!) tussen 10u30 en 19u.

Boek een gratis infosessie en
laat al je vragen beantwoorden
door een van de
schoonheidsspecialistes.

Cryotherapie werkt met
koude zuurstof waardoor
je huid weer stevig wordt!
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CD&V kiest nieuw afdelingsbestuur: “Belang van 
het lokale ingezien tijdens corona”

KAPELLE-OP-DEN-BOS - De leden van CD&V Kapelle-
op-den-Bos hebben een nieuw bestuur gekozen. Jan De Doncker 
(55) blijft de lokale afdelingsvoorzitter. Geertje Jacobs (53) werd 
verkozen als voorzitster van Vrouw & Maatschappij en Britney 
Kennis (22) is de nieuwe voorzitster van JongCD&V.

Jan De Doncker blijft ook de komende drie jaar de lokale af-
delingsvoorzitter van CD&V in Kapelle-op-den-Bos. “Door de 
coronacrisis hebben we allen het belang ingezien van het lokale: 
lokaal winkelen, eens in de buurt gaan wandelen of fietsen en 
je eigen buurt beter leren kennen”, vertelt De Doncker. “Ook 
de volgende jaren willen we met CD&V voorstellen uitwerken 

en acties ondernemen om inwoners zich nog meer thuis te la-
ten voelen in onze gemeente.” Geertje Jacobs werd verkozen als 
voorzitster van Vrouw & Maatschappij, de lokale vrouwenbewe-
ging binnen CD&V. “Ik wil samen, want alleen kan je dit niet, met 
de andere vrouwen uit ons bestuur de vrouw en het gezin een 
plaats geven in onze lokale politiek”, zegt ze. Britney Kennis is de 
nieuwe voorzitster van JongCD&V, de lokale jongerenafdeling. Ze 
studeert momenteel Maatschappelijk Werk en was in 2021 voor-
zitster van de christendemocratische fractie in het Vlaams Jeugd-
parlement. “Ik wil vooral dat jongeren meer een stem krijgen in 
onze Kapelse politiek. Momenteel worden jongeren nog te weinig 
betrokken in het lokale beleid”, zegt Kennis. (jh)

Chiro verkoopt 150 liter soep voor Oekraïne
MEISE - De tiptiens van de chiro van Meise verkochten op de 
markt van Meise liefst 150 liter soep ten voordele van de vluchte-
lingen uit Oekraïne. Het soepkraam van Ella Heyvaert (14), Alex-
andra Vierdeel (14), leidsters Julie Steylen (20) en Lieze Naetens 
(19, niet op de foto) was in geen tijd volledig uitverkocht, goed 
voor 550 euro. (jh)

vlnr. Britney Kennis, Jan De Doncker en Geer-
tje Jacobs zijn verkozen als nieuw afdelingsbe-
stuur van CD&V Kapelle-op-den-Bos.

FOTO INGEZ.

FOTO JH
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Creatieve jonge denkers stellen hun ideeën voor 
over nieuwe Bib 
“Bib moet fijne ontmoetingsplek zijn”
LONDERZEEL - Het gemeentebestuur van 
Londerzeel heeft plannen om de brandweerkazer-
ne in Londerzeel om te vormen tot een vrijetijds-
site, waar ook de Bib van Londerzeel zal gehuisvest 
worden. Twaalf jonge denkers tussen 9 en 13 jaar 
konden spelenderwijs nadenken over de inrichting 
van de bib.

“Omdat Bib Londerzeel ook in de toekomst een 
fijne ontmoetingsplek moet zijn, werd een work-
shop georganiseerd voor jonge creatievelingen”, 
zegt burgemeester Conny Moons (LWD). “Een 
focusgroep van twaalf creatieve jonge denkers tus-
sen 9 en 13 jaar kon spelenderwijs nadenken over 
de inrichting van de nieuwe Bib. Aan de hand van 
brainstormsessies, mindmaps en kaartspellen kwa-
men hun eerste ideeën tot stand. Deze jonge archi-
tecten brachten ook een inspirerend bezoek aan de 
brandweerkazerne, mét bouwhelm en bouwplan. 
Ze leerden een ruimtelijk plan lezen, dachten na 
over een mogelijke indeling en werden geïnspireerd 
door referentiebeelden.”

Na de brainstormsessies brachten de jonge creatievelingen ook een inspirerend 
bezoek aan de brandweerkazerne. 

Na het voorbereidende denkwerk geven de kinderen hun droombibliotheek 
vorm aan de hand van tekeningen, collages en maquettes. “Dit intensief parti-
cipatietraject wordt begeleid door Michelle Bylemans van de Universiteit Ant-
werpen, in het kader van een doctoraatsonderzoek over het ontwerpen van 
bibliotheken op maat van gebruikers”, gaat de burgemeester verder. “Tegen 
eind april werkt de onderzoekster hierover een uitgebreid rapport af. Daarna 
is het aan de ‘echte’ architect om zoveel mogelijk van deze verfrissende ideeën 
mee te nemen in het uiteindelijke ontwerp. (jh)

FOTO: GEMEENTE LONDERZEEL
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Gymnasten van Gym en Dans vallen 
in de prijzen

MEISE - Gymnasten Sophy Koldrasinski (rechts op de foto) van Gym en Dans Wolver-
tem viel twee keer in de prijzen op het Vlaams-Brabants kampioenschap van tumbling en 
dubbele mini-trampoline. Ze pakte respectievelijk een zilveren en bronzen medaille. Assia 
Meskini (staat in het midden) heeft een zilveren medaille op de dubbele mini trampoline 
kunnen verzilveren en Luna Huijsegoms (met de blauwe training) heeft een bronzen me-
daille op de tumbling kunnen verzilveren. Al de bovenstaande gymnasten hebben ook voor 
zowel dubbele mini trampoline als voor tumbling een plaatsje voor het Vlaams Kampioen-
schap op 15 mei in Knokke kunnen verkrijgen. Trainer Luc Ceulemans (links op de foto) is 
trots op al zijn gymnasten. (jh)

FOTO INGEZ.

Al meer dan 
700 
handtekeningen 
tegen 
detentiehuis in 
Hotel Falko
WOLVERTEM - De onlinepetitie die 
Jorgen Noens (44) opstartte tegen de 
komst van een detentiehuis in het hotel 
Falko in Wolvertem, kreeg al 703 hand-
tekeningen. Minister van Justitie Vincent 
Van Quickenborne (Open VLD) wil het 
Hotel Falko, dat te koopt staat van eige-
naar Frans De Valck (75) voor 8 miljoen 
euro, kopen. De Valck opende in 2003 
Hotel Falko aan de Stationsstraat vlakbij 
de A12. Na een uitbreiding zijn er 45 ka-
mers. Maar nu zoekt hij al enige tijd een 
overnemer. En nu lopen er gesprekken 
met het kabinet van federaal minister 
Vincent Van Quickenborne om er een 
detentiehuis voor 50 mensen in onder 
te brengen. Het gaat om gedetineerden 
met een gevangenisstraf van maximaal 
drie jaren en gedetineerden die op het 
einde van hun straf zitten. “Maar vanuit 
het college van burgemeester en sche-
penen gaan we er alles aan doen om 
dit tegen te houden”, zegt burgemees-
ter Gerda Van den Brande (N-VA). “We 
hebben daarvoor al een advocaat onder 
de arm genomen. We vrezen niet alleen 
ernstige problemen qua leefbaarheid 
en mobiliteit, maar ook overlast en we 
hebben nu al overbelaste politiediensten. 
Ook de perceptie zit totaal verkeerd: 
gedetineerden opvangen in een vierster-
renhotel is totaal absurd.” (jh)
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Meer dan 650 figuranten staan na ruim twee jaar 
wachten weer paraat voor Genovevaprocessie 

STEENHUFFEL / REGIO -Na de meer dan geslaagde fee-
steditie van 2019 naar aanleiding van het 140-jarige bestaan van 
de Sint-Genovevaprocessie was het twee jaar stil in Steenhuffel. 
Ondertussen worden er door het processiecomité volop voorbe-
reidingen getroffen om er tijdens het Pinksterweekend van 2022 
een lap op te geven. 

“Traditioneel staan er tijdens het Sinksenweekend heel wat activi-
teiten op het programma”, zegt Karl Rooms (29) namens het pro-
cessiecomité. “Op zondagvoormiddag gaat naar jaarlijkse gewoon-
te de Genovevaprocessie uit. Meer dan 650 figuranten zullen die 
dag uitgedost in traditionele klederdracht als vanouds weer het 
beste van zichzelf geven.Kleuters, chirojongeren en volwassenen 
uit verscheidene lokale verenigingen zetten zich allemaal samen in 
om er een waar volksfeest van te maken. 

Vanuit de provincie Vlaams-Brabant krijgen we ook dit jaar steun 
om de Brabantse trots in de kijker te zetten.”

Genoveva (422-502) is de patroonheilige van Parijs, de wijnboe-
ren, de vrouwen, de hoedenmakers en de herders. Zij wordt aan-
geroepen tegen oogpijn, koorts, blazen, de pest, de droogte en 
de oorlog. In ons land wordt ze aanbeden in Zepperen, Oplinter 
en Steenhuffel, waar er telkens een kerk naar haar is genoemd. 
De processie op Pinksterzondag 5 juni in Steenhuffel start op het 
kerkplein omstreeks 10.30 uur. De processie komt ongeveer een 
uur later terug aan en wordt afgesloten met een muzikale apothe-
ose in openlucht waar een gelegenheidstribune op het Kerkplein 
zal opgesteld staan. (jh)
Praktische info: 
via de FB-pagina van Kermisweekend Steenhuffel.

Prachtig versierde wagens met paarden gaan mee in de processie. if

FOTO INGEZ. 
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Colorcasa viert vijftiende verjaardag
FOTO JHMEISE / REGIO - Immokantoor Colorcasa opende zopas in het 

centrum van Meise haar vierde kantoor. Bram De Ridder (41) en 
Isabelle Van Den Brande (40) startten de zaak in 2007 op in Wolver-
tem. “Nu tellen we vier kantoren in Meise, Wolvertem, Londerzeel 
en Grimbergen en twaalf medewerkers”, zeggen Bram en Isabelle. 
“We zijn nog op zoek naar extra commercieel talent met ervaring 
in de sector. Inmiddels bestaan we vijftien jaar en dat vieren we met 
cadeaucheques. Zo gaan we aan vijftien klanten een waardebon van 
350 euro verloten voor een etentje in een sterrenrestaurant.” (jh)

Rommelmarkt en feestelijke inhuldiging van Emiel 
Van Cauterplein
MEUZEGEM - Op zondag 8 mei organiseert het Feestcomité Meuzegem zijn jaarlijkse rommelmarkt. Na twee geannuleerde 
edities verwelkomt het feestcomité opnieuw kopers en verkopers in de tot een gezellige markt omgebouwde Meuzegemstraat. Er is 
drank- en eetgelegenheid in en rond ‘t aMEUZEment. Voor de kleinsten is er een springkasteel. Verkopers dienen zich op voorhand in 
te schrijven bij Josy Massaer op massaerjosy@hotmail.com of op het telefoonnummer 02 270 02 78. Ook aan de sportievelingen is er 
gedacht: om 8.45u vertrekken aan ‘t aMEUZEment twee fietstochten. Er is een tocht van 50 km (men mikt op een gemiddelde snelheid 
van 25 km/u) en een van 80 km (snelheid: 30 km/u). Deelname is gratis. Het dragen van een helm is verplicht. Meer informatie kan je 
krijgen bij gunter.michielsen@hotmail.com. Hoogtepunt van 8 mei is de muzikale en officiële inhuldiging van het Emiel Van Cauterplein. 
Meuzegem is trots op zijn inwoner die in 1954 Wereldkampioen werd op de weg bij de amateurs en in 1955 Belgisch kampioen op 
de weg bij de beroepsrenners. (jh)
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Londerzeel voert zorgparkeerkaart in
“Zorgverleners verliezen zo geen tijd meer met het 
zoeken van een parkeerplaats”

LONDERZEEL - Londerzeel voert vanaf 1 april een zorgparkeerkaart in. Dat maakt het 
voor inwoners mogelijk om de parkeerplaats voor hun eigen oprit of garage ter beschikking 
te stellen aan zorgverleners tijdens hun huisbezoeken.

“Daardoor vinden huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners makkelijker 
een parkeerplaats dicht bij de woning van hun patiënten”, zegt schepen van Welzijn Els Van 
den Broeck (LWD). “Zo verliezen onze zorgverleners geen tijd meer met het zoeken van 
een parkeerplaats.”

“Op de zorgparkings kunnen zij sneller én dichter bij hun patiënten parkeren, wat een 
tijdswinst van vijf tot soms wel tien minuten kan opleveren. Zo komt er voor hen tijd vrij 
om de juiste zorg toe te dienen, te luisteren naar de patiënten en kunnen ze zelfs meer 
patiënten per dag bezoeken.”

Tijdens de gemeenteraad werd het systeem voor zorgparkeren geformaliseerd. Inwoners 
kunnen vanaf 1 april een zorgparkeersticker aanvragen en aanduiden dat zij een zorgpar-
king beschikbaar hebben. Zorgverleners kunnen dan weer een zorgparkeerkaart aanvragen 
en zo van de zorgparking gebruik maken. Enkel zorgverleners met een zorgparkeerkaart 
kunnen tijdens hun huisbezoek van de aangeduide zorgparkeerplaatsen gebruik maken. “De 
voorwaarde voor het gebruik van een zorgparkeerkaart is dat de zorgverlener beschikt  
over een RIZIV-nummer of een inschrijvingsbewijs uitgereikt door de Vlaams Gemeen-
schap”, legt schepen Van den Broeck uit. “Wanneer zij van de zorgparkeerplaats gebruik 
maken, moeten de zorgverleners hun zorgparkeerkaart goed zichtbaar achter de voorruit 
van de wagen leggen.”

“Op de zorgparkeerkaart staan ook de naam en het gsm-nummer van de zorgverlener 
genoteerd”, vult schepen van Mobiliteit Dimitri Robbyns (LWD) aan. “Als de aanbieder van 
de plaats toch plots moet vertrekken met de eigen wagen, dan kan de zorgverlener steeds 
worden opgebeld. Met het leggen van de zorgparkeerkaart naast de parkeerschijf worden 
zij in de blauwe zone meteen ook vrijgesteld van de tijdsbeperking van maximaal 2 uur 
gratis parkeren. Het zorgparkeren vormt een mooie verfijning van ons vernieuwd parkeer-
beleid en past in ons streven naar een integraal toegankelijke gemeente.” (jh)

Het systeem van de zorgparkeerkaart wordt in Londerzeel vanaf 1 april ingevoerd. 

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

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

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

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

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

JOBS 

POETSHULP – 4 uur/week in Grimbergen, 
tel. 0478 282 041 na 19u

WERK – Ik zoek werk: kuisen, strijken, ko-
ken tel. 0487 71 78 76 

BABY+VANDERSTRAETEN MERCH-
TEM  - zoekt Flexijob klusjesman Student 
of flexijob voor woensdag, vrijdag, zaterdag 
en schoolvakanties. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be

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

TE KOOP ALLERLEI 

HOOI – te koop, 3 euro per bod, tel. 052 
356 879 

MERKSJALEN – te koop luxe merksjalen, 
perfecte staat, foto’s worden op aanvraag 
opgestuurd, prijs tussen 100 en 150 euro tel. 
0479 790 540 

GRAVELBIKE BUITENKANSEN - Voor 
fietsers die zowel op de weg als offroad wil-
len rijden. Staal, carbon, aluminium of titani-
um. Meer info op www.gravelbike.be

KLEDING TE KOOP GEZOCHT – 
Deadstock kleding, schoenen enz van de 
jaren 1920-1930, 40-50 mag ook gedragen 
kleding zijn als ze in goede staat zijn tel. 0472 
454 900 

VASTGOED TE KOOP 

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

VASTGOED TE HUUR 

OPWIJK APPARTEMENT – te huur, Vits-
gaard 35, Opwijk, 1ste verdiep, 2 slaapka-
mers, prijs: 625 euro / maand,  tel. 052 356 
879  

HUIS – te huur, 3 slaapkamers, badkamer, 
living, keuken, tuin, veranda, garage, terras, 
vrij sept, 900 euro / Maand, tel. 0473 636 
842 

MIDDELKERKE – 1ste verdiep vanaf 
01/05/2022, 2 slaapkamers – bemeubeld – 
geen vakantieverhuur
(klein gebouw-geen lift). Tel. 0477 79 67 03

VAKANTIEWONING TE 
HUUR 

TENERIFE – FANABE – appartement te 
huur, twee kamers, gelijkvloers, vrij mei – 
juni- september 2022, rustige omgeving gsm 
nr 0485 200 210 

NIEUWPOORT - Appartement 2slpks 
(4-6 pers)zicht op zee en duinen, Wifi – alle 
comfort NU KORTING op niet verhuurde 
periodes in 2022, -10%  zie www.nieuw-
poort-verhuur.be  tel 0477 66 34 18

ALLERLEI

PC-HELP – Last van virussen? Installatie- 
en (te) trage systemen? Optimaliseren, be-
veiliging en onderhoud…. IT-specialist kom 
aan huis uw computerproblemen oplossen. 
Snelle service. GSM 0478 211 835 Info: 
www.pck-it.be

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

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

VERVOER - met chauffeur nodig naar meu-
belzaak, containerpark of luchthaven, kleine 
verhuis?  Bestelwagen beschikbaar, 15m2, of 
personenwagen met chauffeur. Prijs vanaf 
25€. Meer info: 0479 82 02 96 

Vrolijk 
Pasen!
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