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GRIMBERGEN - Het Kattenkabinet, dat zich richt op het op-
vangen en herplaatsen van katten om zo het aantal zwerfkatten in 
Grimbergen en omstreken te verminderen, reageert verbijsterd 
op sociale media hoe een katje is achtergelaten aan hun voordeur. 

“Het nieuwe jaar werd hier alvast goed ingezet”, zeggen Kristien 
Huygh en Annelien De Rouck van het kattenkabinet. “We vonden 
net een toegeplakte transportbak met een kat er in, gewoon aan 
onze voordeur gedropt. Ons hart sloeg een slag over, want er 
hing bloed aan de handdoek en aan het transportbakje. Het katje 
is serieus onder de indruk, maar gelukkig wel oké. We dachten dat 
we in al die jaren het meeste nu wel gezien hadden, maar dit tart 
echt wel alle verbeelding.” 

“Was even aanbellen teveel gevraagd? We waren gewoon thuis 
en hadden met plezier de deur open gedaan om naar je verhaal 
te luisteren, en te zoeken naar een gepaste oplossing. Een kat 
harteloos in een kapotte transportbak achterlaten in de regen is 
dus niet de oplossing.” 

Het Kattenkabinet vraagt op sociale media of er mensen onder 
hun volgers zijn die misschien een idee hebben van waar het katje 
vandaan komt. “Ze is uiteraard niet gechipt”, zeggen Kristien en 
Kristin. “Misschien herkent iemand de achtergelaten transportbak. 

Die was stuk en was daarom toegeplakt. Misschien herkent ie-
mand de handdoek of het handschrift op het achtergelaten brief-
je.” 

Mensen die hierover meer weten, kunnen terecht via 
info@hetkattenkabinet.be

Triest verhaal van achtergelaten katje aan 
Kattenkabinet: “Dit is niet de oplossing”

FOTO INGEZ.
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Politiezones werken samen 
voor wachtdienst

REGIO - De politiezones KLM en Grimbergen werken vanaf nu samen 
op het vlak van de wachtdienst officier van bestuurlijke politie. Dat meld-
den beide zones in een persbericht. 

Op het grondgebied Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Grimber-
gen zal er 24 uur op zeven kunnen beroep gedaan worden op één officier. 
De functie van officier van bestuurlijke politie (OBP) werd ingevoerd met 
de wet op het politieambt. De OBP heeft bepaalde bevoegdheden van 
bestuurlijke politie, die aanleiding kunnen geven tot het beperken van de 
individuele vrijheden. Dit wel in overleg met het Parket.
Dat kan bijvoorbeeld opsluiting zijn bij openbare dronkenschap en ille-
galiteit. De beslissing tot opsluiting kan slechts aangewend worden op 
beslissing van de officier van bestuurlijke politie. De vier burgemeesters 
ondertekenden het protocolakkoord in het bijzin van de korpschefs en de 
officieren van beide zones. (jh)

FOTO INGEZ.

Fier viergeslacht bij 
familie De Valck

GRIMBERGEN - Overgrootvader Paul De Valck (86) 
uit Grimbergen stelt met trots een nieuw viergeslacht 
voor. Owen De Valck is geboren op 16 november 2022 
en is het eerste achterkleinkind. Papa is Tim De Valck (25), 
opa is Luc De Valck (63). (jh)

FOTO INGEZ.
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Sarah leerde haar vader pas na 21 jaar kennen
REGIO - Wie is de man die mijn mama verliet en mij dus ook? Ik 
ontmoette hem in Parijs: de gelijkenissen waren opmerkelijk. Het 
opmerkelijk levensverhaal van Sarah Van Hecke. 
 
“Ik heb mijn vader nooit ontmoet…”  Hoe vaak heb ik dat niet 
uit het niets gezegd in een doodgewoon gesprek, waarop een 
ongemakkelijke stilte volgde.  Bij mij lag het onderwerp nooit zo 
gevoelig. Ik ben opgegroeid met een overbezorgde mama (die de 
wereld zou verkopen om mijn veiligheid te garanderen), met een 
jongere halfzus (die in mijn ogen een “volledige” zus was), een lief-
devolle oma (voor wie ik een onbeschrijfelijk grote bewondering 
had), en een opa, die wat het probleem ook was, het altijd voor 
mij opnam. Ik ben nooit liefde te kort gekomen.
“Wat ik ook niet te kort ben gekomen is brandende nieuwsgie-
righeid. Mijn ouders, toen een stewardess en een piloot, gingen 
ieder hun weg, nog voor ik deze wonderlijke wereld met mijn ei-
gen oogjes had kunnen waarnemen. Ik neem hen dat niet kwalijk, 
dingen gebeuren met een reden. Op het ogenblik dat ik dit op 
papier zet, verblijf ik al 21 jaar en 4 maanden op deze excentrieke 
aardkloot. In een poging om een diploma te halen ben ik aan mijn 
tweede jaar universiteit in Engeland begonnen. Mijn vrije tijd be-
steed ik met op een tennisballetje te slaan, praatjes te maken en 
hier en daar een gevoelige snaar te raken met mijn schrijfsels voor 
een camera. Ik bezat werkelijk alles wat  mijn hartje begeerde en 
toch bleef een vraag pijnlijk onbeantwoord. Wie is de man die 
mijn teerbeminde mama’s hartje had bekoord, 22 jaar geleden? 
Wie is de tweede helft die mijn bestaan mogelijk maakte? Wie is 
hij, die niet alleen mijn meest favoriete persoon verliet, maar ook 
mij. Ik wilde het weten en dus schreef ik hem een bericht op het 
postduifplatform van de 21ste eeuw.

Band gesmeed
“Ik was toen zeventien en wist zoveel als een blind hertje, dat de 
weg naar huis niet meer terug vond. Verbazingwekkend genoeg 
kwam er antwoord. Behalve mijn vader kreeg ik er plots nog een 
halfzus en een halfbroer bij. Gelijkenissen waren opmerkelijk. Woe-
de en verdriet kwelden mijn moeder en mij dus ook. Het contact 
werd verbroken en tot er in januari 2022, op miraculeuze wijze, 
in mijn eigen slaapkamer, een met oude foto’s gevulde enveloppe 
zich door mij liet vinden. Het daagde het in mij op om het nog 
maar eens te proberen. Na overleg met moeder hert werd de 
connectie hervat. Informatie werd gewisseld, meningen gedeeld, 
gelijkenissen vastgesteld, vragen beantwoord en een band ge-
smeed.  Mijn vader was nog steeds piloot, gescheiden, hertrouwd 
en ondertussen verhuisd naar Frankrijk, waar hij pendelend tussen 
Parijs en Toulouse een nieuw leven had opgebouwd. Moeder hert 
vertrouwde mij passionele verhalen toe over haar oude job, haar 
vroegere relaties, kortom haar oude leven. Het fascineerde mij 
mateloos. Mijn nieuwsgierigheid werd nog meermaals op de proef 
gesteld, maar op 14 oktober om 6:50 PM landde mijn vliegtuig 
dan toch op de tarmac van de Parijse luchthaven. Enkele dagen 
voor mijn vertrek werd het duidelijk dat mijn vaders’  trouwdag 
exact  op mama’s verjaardag viel. Een teken dat het zou sporen 
tussen zijn nieuwe vrouw en mij.

Parisienne
Eens geland was het even wachten, even zoeken, tot ik in de verte 
een wel zeer grote, brildragende man op mij zag aankomen. Ik had 
mij voorbereid op verlegen blikken en ongemakkelijke stiltes, maar 
die waren er niet. Ook niet in de taxi. Ik was één en al oor voor 
wat hij te vertellen had. Toen ik voet zette in zijn “thuis” voelde ik 
mij onmiddellijk op mijn gemak.  Zijn prachtige echtgenote be-
groette mij als een echte Parisienne met een kus en een glimlach. 
De volgende ochtend viel het op dat mijn vader en ik dezelf-
de ontbijtcombinatie hadden binnengespeeld. De binnenpretjes 
werden een thema tijdens deze trip, aangezien de gelijkenissen 
boekdelen spraken. Mijn vaders partner bleek een ontzettend 
warme vrouw te zijn, voor wie ik alleen maar bewondering had.  
Ze loodste mij doorheen hartje Parijs, leerde mij de metro ken-
nen, de Eiffeltoren en het Louvre. Na de lunch stond een boottrip 
op het programma en verkenden we de chique shoppingstraten. 
Het gezellige diner namen we in een nog gezelliger restaurant. De 
dag nadien troonde de vrouw des huizes me mee naar de markt 
om vers eten te kopen voor ’s middags. Onze lunch werd een hit. 
Het afscheid daarentegen werd pijnlijker dan verwacht. Beloftes 
voor een weerziens werden gemaakt en dankbaar vloog ik terug 
naar Engeland. Ik ben trots op mezelf dat ik deze grenzen op eigen 
houtje heb verlegd. Het was niet alleen voor de allereerste keer 
mijn vader ontmoeten. Het was ook  mijn mama achterlaten, he-
lemaal alleen het vliegtuig nemen in de grootste onzekerheid en 
verblijven in een vreemd huis tussen vreemde mensen. Het was 
risicovol, maar onvergetelijk. (Sarah Van Hecke)

FOTO INGEZ.
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GRIMBERGEN - Woensdag 21 december was de kortste 
en donkerste dag van het jaar en dat werd door de 450 leer-
lingen van de Vrije Basisschool Prinsenhof in de kijker gezet 
door zelf met fluohesjes het groot fluo-letterwoord LICHT 
te vormen op de speelplaats. De 280 kinderen van de kleu-
terschool deden een heuse ochtend fluo-gymnastiek. Met de 
fluo-actie wil de school het belang van reflecterend materiaal 
in het verkeer de kijker zetten. Het jaarthema van Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen is ook Lichtpuntjes. (jh)

Prinsenhof in het teken van licht op donkerste dag

Bakkerij Lisette schenkt kerstbrioches aan wzc Hestia
GRIMBERGEN - Michel en Wyona Potloot van Bakkerij 
Lisette uit Grimbergen aan de Wolvertemsesteenweg 106 
schonken hun overschot van de kerstbrioches aan de bewo-
ners van woonzorgcentrum Hestia aan de Zijp in Wemmel. 
In plaats van alles weg te gooien, maakten zij de bewoners 
van de residentie gelukkig met hun lekkere gebakjes. WZC 
Hestia is hen zeer dankbaar voor dit mooi gebaar tijdens de 
eindejaarsperiode en doet een oproep aan allen om onze 
lokale handelaars te blijven steunen. (jh)

FOTO INGEZ.
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Eén witte mol vangen was al uitzonderlijk, nu heeft 
Kurt zijn tweede exemplaar beet: “Ongelooflijk”

Eerste witte mol
“Vorig jaar heb ik mijn eerste witte mol gevangen in de Vekenstraat 
in Opdorp (Buggenhout). Ik heb toen eerst twee zwarte mollen 
gevangen, maar daarna kon ik een witte mol strikken. Dat is echt 
heel uitzonderlijk. Het komt maar één keer om de 15.000 mollen 
voor. Ik vang er honderden per jaar, maar een witte mol had ik 
nooit gevangen.”

“En nu ving ik een tweede witte mol, niet ver van het bosje waar 
ik vorig jaar mijn eerste witte mol ving. Er moet een bloedlijn van 
albinomollen zijn die door de moedermol is meegegeven in dat 
bosje. Het waren telkens witte mannetjesmollen.”

Albinisme
Zo’n witte mol – of albinomol – ontstaat als beide ouders een 
gen hebben voor albinisme en dan moet het gen ook nog eens 
dominant zijn. “Het pigment melanine ontbreekt in het haar en/
of de huid en dit leidt tot een gedeeltelijk of geheel witte huid en 

rode ogen”, weet Kurt. “Die huid is erg gevoelig voor de zon en 
verbrandt snel. Omdat bij de meeste soortgenoten wel pigment 
aanwezig is, wordt het gezien als een afwijking.”
“Volgens kenners worden albinodieren in het wild meestal niet 
erg oud omdat ze door de witte kleur opvallen en een gemakke-
lijke prooi zijn. Maar een albinomol leeft onder de grond en valt 
dus niet op als prooi. Ook zijn huid kan niet verbranden, onder de 
grond schijnt de zon niet.”

Vijanden
Toch hebben mollen heel wat vijanden. “Ooievaars en reigers zien 
molshopen bewegen vanuit de lucht”, gaat Bellon verder. “Ze pik-
ken dan met hun snavel de mol uit zijn gang. Mollen staan ook op 
het menu van marters. En wezels kruipen zelfs in de gangen om 
de mol te vangen.”
Wat gaat hij nu doen met die tweede witte mol? “Teruggeven aan 
de natuur”, vertelt Kurt. “Hij was al zwak toen ik hem ving. Als een 
buizerd zo’n mol ziet, dan is die er snel mee weg. Ik neem wel een 
foto als aandenken.” (jh)

“De kans om een tweede witte mol te vangen is haast onbestaande”, zegt ongediertebestrijder Kurt 

Bellon uit Malderen. 

MALDEREN / OPDORP 
/ REGIO - Zowat één jaar 
nadat ongediertebestrijder Kurt 
Bellon (49) uit Malderen een 
witte mol heeft gevangen, heeft 
hij in dezelfde buurt in Opdorp 
een tweede witte mol gevan-
gen. Dat komt maar één keer 
om de 15.000 keer voor. Elke 
mollenvanger droomt ervan 
om eens zo eentje te vangen, 
laat staan een tweede.

Ongediertebestrijder Kurt Bel-
lon uit Malderen (Londerzeel) is 
de mollen- en rattenvanger van 
de gemeente Londerzeel. Daar-
naast is hij ook zaakvoerder van 
bestrijdingsfirma Antimal. “Ik 
heb in mijn leven al heel wat 
soorten ongedierte gevangen”, 
zegt Kurt. “Dat gaat dan meest-
al over ratten en muizen, maar 
ook het verdelgen van wes-
pennesten en mollen. Ik vang al 
mollen sinds mijn dertien jaar.”
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Arno (13) probeert tevergeefs papa Nico (47) te 
reanimeren, maar redt zo wel 7 andere levens: 
“Dat biedt ons toch een beetje troost”

MERCHTEM - Arno Bécu (13) reanimeerde zaterdag 10 de-
cember zijn papa Nico (47), die een ongelukkige val had gemaakt 
in hun huis in Merchtem. Nico haalde het uiteindelijk niet, maar 
dankzij de reanimatie van Arno kunnen de organen van Nico nog 
zeven levens redden, onder wie twee kindjes. “Hij had het altijd zo 
gewild”, zegt Arno.

Die zaterdagvoormiddag was Nico Bécu de ramen van zijn wo-
ning aan het schoonmaken toen hij na een misstap van de eerste 
verdieping naar beneden viel. Arno was op dat moment binnen 

aan het studeren voor zijn examens in het tweede secundair.
“Ik hoorde een klap en ben meteen naar buiten gelopen”, getuigt 
Arno. “Hij ademde nog even, maar dan niet meer. Ik belde on-
middellijk 112 en ben beginnen reanimeren. Ik kreeg in de lagere 
school een EHBO-cursus, ook de mensen aan de noodcentrale 
aan de telefoon vertelden me ook hoe ik moest tellen en wat ik 
moest doen.”

 (lees verder pagina 11)

Zoon Arno Bécu (13) Vader Nico Bécu (47). 



11

(Vervolg van pagina 10) 

Moeilijke keuze

De ploeg van het toegesnelde mugvoertuig van het UZ Brussel 
nam de reanimatie over, maar hulp kon niet meer baten. Toen 
volgde voor de familie de keuze: orgaandonatie of niet? De familie 
besloot zijn organen te doneren. Iedereen is in ons land namelijk 
donor, tenzij je expliciet laat registreren dat je dat niet wil. Toch 
wordt de familie geraadpleegd, zo ook Arno en zijn zusje Julie (10). 
In een moedige getuigenis zegt Arno dat de familie resoluut voor 
donatie koos. ‘’Papa wilde altijd mensen helpen. Dat was hij. Kon 
hij zelf kiezen, dan deed hij het zo. Daar ben ik heel erg hard van 
overtuigd”, zegt Arno.   

Lege stoel met eindejaarsfeesten

Dankzij de reanimatie van Arno kregen de organen van zijn vader 
langer zuurstof en zijn ze nog geschikt voor donatie. Wie die krijgt, 
wordt nooit bekendgemaakt. “Maar in het UZ vertelden ze ons 
dat er twee kindjes binnenkwamen die elk een stukje van papa’s 
lever krijgen”, getuigt de tiener. “In totaal zouden zo zeven men-
sen kunnen worden geholpen. Mijn papa zou het ook zo gewild 
hebben.” 

Ina Bécu (43), de tante van Arno en zus van Nico, legde op ra-
diozender Qmusic een emotionele getuigenis af  over de drama-
tische gebeurtenissen. 

De kerstdagen werden voor de familie heel zwaar. “Er was wel 
een lichtpuntje met kerst en nieuwjaar”, zegt Ina. “We missen ie-
mand. Bij ons blijft er een stoel leeg. Die wordt niet aangeraakt. 
Maar bij zeven andere families zal dat nu niet het geval zijn, dankzij 
Arno en Nico. Zo geven we toch zeven mensen een mooie kerst 
en hoop. Met wat onze familie meemaakt, zie je ook dat het alle-
maal in een klein hoekje zit. Nico paste goed op zichzelf en had 
een goede conditie. Maar het kan zomaar gebeuren, een misstap 
is letterlijk genoeg.”

Warme oproep

“Onze troost is dat het niet voor niks is geweest.  Ik doe ook een 
warme oproep: als je rond de feesttafel zit, vraag dan even aan je 
familieleden hoe ze tegenover orgaandonatie staan, dan moet de 
familie die keuze nooit voor hen maken. Door dit verhaal ook te 
vertellen, willen we Arno steunen in wat hij deed. Het was een 
zeer moedige en juiste beslissing. Hij heeft gedaan wat moest. Nu 
proberen we dit allemaal te verwerken en een plaats te geven. 
Dat zal veel tijd vergen”, besluit Ina Bécu. (jh)
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Nieuwbouw voor Eigen Thuis krijgt meer dan 1 mil-
joen euro van Vlabzorg: “Eén derde van middelen”
GRIMBERGEN - In Eigen Thuis vzw, dat ondersteuning biedt 
aan mensen met een beperking of chronische ziekte, zijn de plan-
nen voor hun nieuwbouw voorgesteld. Vlabzorg investeert meer 
dan 1 miljoen euro in het nieuwbouwproject dat op 10 miljoen 
euro exclusies BTW wordt geraamd.

Het gebouw van Eigen Thuis, dat ondersteuning op maat biedt 
van mensen met een beperking of chronische ziekte is al jaren aan 
vervanging toe. Het aanbod in de Schildpadstraat in Grimbergen 
bestaat onder andere uit woon- en dagondersteuning, logeren 
en mobiele assistentie en begeleiding. “We zijn al lang een nieuw-
bouw aan het plannen want ons huidige gebouw is echt op”, zegt 
algemeen directeur Katty Stas (58). “We gaan van een capaciteit 
van 30 naar 60 mensen. Er komen 35 studio’s, vijf logeerkamers 
en 20 kamers in een zorghotel. Dat is een zorgverblijf voor men-
sen die nog niet naar huis kunnen, maar wel ontslagen zijn uit een 
ziekenhuis. Zij kunnen hier een aantal dagen of weken verblijven 
om zorg te krijgen.” Naast benefietacties, subsidies van de Vlaamse 
overheid, een erfpachtgrond van de gemeente om op te bouwen, 
krijgt Eigen Thuis ook middelen van Vlabinvest. “Daar zijn we heel 
blij mee, want het kostenplaatje loopt op”, gaat de directeur ver-
der. “De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis 
en de bouwindex, maken dat het project zo’n 30 procent duurder 
is geworden. We zijn begonnen aan een geraamde kostprijs van 
7,5 miljoen euro, nu zitten we 10 miljoen euro exclusief BTW. 
Alle steun is welkom. Als de planning vlot loopt, zouden we bin-
nenkort de gunning kunnen doen aan een aannemer en zouden 
we in het voorjaar kunnen starten. De bouw zal zo’n achttien 
maanden duren.”

Gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA), die ook voorzitter is 
van Vlabinvest, overhandigde een cheque van ruim 1 miljoen euro 
aan Eigen Thuis en dat is ongezien. “In Halle-Vilvoorde is er een 
historische zorgachterstand die we moeten inhalen”, zegt de ge-
deputeerde. “

Vlabinvest steunde dit jaar met 2.717.940 euro 21 infrastruc-
tuurprojecten van zestien zorgactoren. Liefst 75 procent van de 
middelen gaan naar de Vlaamse Rand om de achterstand in te 
halen. Eén van die zorgvoorzieningen is Eigen Thuis. Dat krijgt zo 
één derde van de middelen. Het is een belangrijk project waarbij 
zorg voor mensen met een beperking ook in kortverblijf wordt 
aangeboden.” (jh)

Gedeputeerde Gunther Coppens overhandigde de cheque aan Eigen 
Thuis.

FOTO JH
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Werken op- en afrittencomplex A12 Londerzeel voorzien 
in 2025: “Zwart kruispunt eindelijk conflictvrij maken”
LONDERZEEL - De werken voor de heraanleg van het op- en 
afrittencomplex van de A12 aan het kruispunt met de Kerkhof-
straat zullen in 2025 kunnen beginnen. Dat antwoordde Vlaams 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag 
van Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA) uit Londerzeel.

“Het kruispunt Kerkhofstraat met A12 draagt al een lange en he-
laas ook kwalijke geschiedenis met zich mee”, zegt Vlaams Par-
lementslid Nadia Sminate (N-VA). “Ik kaartte de noodzaak van 
een conflictvrij kruispunt nogmaals aan bij Vlaams minister van 
Mobiliteit Lydia Peeters. “Dagelijks moeten tientallen kinderen de 
autostrade over om van school naar huis te fietsen. Het is nu goed 
dat er schot in de zaak komt en er een timing vooropgesteld is 
om van dit zwarte kruispunt een conflictvrij kruispunt te maken.”

Ingraven
Niet alleen het kruispunt aan de Kerkhofstraat, ook de andere 
kruispunten op de A12 genieten een kwalijke reputatie. “Het zijn 
stuk voor stuk erg drukke en vaak onoverzichtelijke kruispunten 
waar lange files staan of zware verkeersongevallen gebeuren”, 
gaat Sminate verder. “Om de A12 als echte autosnelweg om te 
vormen, is in 2018 reeds beslist om deze in Londerzeel heraan te 
leggen en deels in te graven. Het kruispunt met de Kerkhofstraat 
wordt vervangen door een op- en afrittencomplex.”

Vergunning
Op 15 oktober 2021 besliste de Vlaam-
se regering om dit project verder uit te 
werken als een potentieel project vol-
gens het principe van Publiek Private 
Samenwerking (PPS). “Na maandenlang 
juridisch en technisch alles uit te klaren, 
wordt volgens minister Peeters nu de 
omgevingsvergunning voorbereid, zodat 
dit jaar eindelijk de onderhandelingen 
met potentiële aannemers kunnen aan-
gevat worden”, gaat Sminate verder. 

“Het dossier heeft een nieuwe vorm 
aangenomen en het is nu zaak om zo 
snel mogelijk alle procedures op elkaar 
te laten volgen. Nog uit het antwoord 
van de minister op mijn schriftelijke vraag, 
blijkt dat vanaf het voorjaar 2023 de aan-
bestedingsprocedure een jaar lang zal 
lopen. Midden 2024 kunnen potentiële 
aannemers dan hun definitieve ontwerp 
indienen, zodat hopelijk in 2025 de wer-
ken kunnen beginnen.” (jh)

Als alles goed verloopt, kunnen de werken aan het kruispunt op de 
A12 in Londerzeel in 2025 eindelijk beginnen”, zegt Vlaams parle-
mentslid Nadia Sminate (N-VA).

FOTO INGEZ.
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Tijdelijke uitbater gezocht van café De Liermolen in af-
wachting van grote restauratiewerken aan historische site
GRIMBERGEN - De vzw Heemschut en de gemeente Grim-
bergen zoeken een geschikte kandidaat voor de tijdelijke uitbating 
van Café de Liermolen. In het najaar van 2023 gaan grote restau-
ratiewerken op de site Liermolen van start, maar in afwachting 
daarvan wil de gemeente graag nog een gezellig café en terras.
De Liermolen is een graanwatermolen gelegen in de  Maalbeek-
vallei, waar veel te zien en te beleven valt. Naast maaldemonstra-
ties, vinden er ook workshops plaats, is er een open depot voor 
karren en wagens en is er een dierenweide én een café. 

“In 1976 kocht de gemeente Grimbergen het geheel”, zegt sche-
pen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). “Sinds 1980 is de Liermo-
len beschermd en een afdeling van het Museum voor de Oudere 
Technieken (het MOT). De gemeente diende met succes een 
dossier in bij de Vlaamse overheid in het kader van de relance-op-
roep Erfgoed en Toerisme. Samen met vzw Heemschut en het 
MOT maakt de gemeente werk van de restauratie en toeristische 
ontsluiting van de Liermolen.”

Het gemeentebestuur heeft grote plannen met het mooie stukje 
erfgoed. “In 2023 start de gemeente met een grondige restauratie 
en herbestemming van de site”, zegt schepen van Toerisme en 
Erfgoedbeleid Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

“Ook het interieur van het café wordt dan verbouwd. Vlaande-
ren reserveert voor dit project een budget van meer dan een 
half miljoen euro. Dankzij die steun kunnen we de site grondig 
aanpakken.”

“In afwachting zoeken de vzw Heemschut en het gemeentebe-
stuur een tijdelijke uitbater voor een huur van korte duur, min-
stens tot 30 september 2023. Na afronding van de restauratie, 
wordt een concessiehouder gezocht. Het café en terras worden 
bemeubeld ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich be-
vinden. Er is geen keuken aanwezig voor een restaurant- of bras-
seriefunctie, maar de verkoop van eenvoudige snacks en versna-
peringen is eventueel wel mogelijk.”
Wie geïnteresseerd is, kan alle criteria raadplegen op de  www.
mot.be. Belangrijk is dat kandidaten reeds ingeschreven zijn als 
zelfstandige. Wie zich kandidaat wil stellen, kan dat voor 31 januari 
2023.



17

NIEUW: pickleball in Thermae Sports Merchtem

De kracht van het all-in abonnement

Ben je lid bij Thermae Sports, dan zit Pickleball mee in je abonne-
ment. Nog geen lid? Dan kan je de terreinen per uur huren voor 
15,00 euro in de daluren en 20,00 euro in de piekuren.

Wil je graag lid worden? Spring dan eens binnen op de 
club! Via de QR-code kan je alvast een gratis proef-
dag aanvragen.

Naast Pickleball zit het volgende ook in je all-in abonnement: 

1. Fitness
2. Groepslessen
3. Zwembad
4. Finse Sauna,       

infraroodsauna      
en stoombad

5. Tennis
6. Padel
7. Pickleball 

Thermae Sports

Kwekelaarstraat 4 - 1785 Merchtem
T. 02 305 43 04

www.thermae.com

FOTO’S INGEZ. 

Thermae Sports staat erom bekend om steeds 
nieuwe sporten aan te bieden aan haar leden. 

MERCHTEM - De nieuwste toevoeging aan het all-in abonne-
ment is Pickleball! Een razendpopulaire en laagdrempelige racket-
sport, overgewaaid uit de Verenigde Staten. 

Met vier indoor Picklebalterreinen zijn ze bij de eerste clubs in 
België waar je deze sport kan spelen!

Wat is Pickleball?

Pickleball is een mix van verschillende bestaande racketsporten. 
Je vindt er elementen van tennis, padel, badminton en pingpong 
in terug. Het spel wordt meestal twee tegen twee gespeeld en je 
kan enkel scoren als je team opslaat. Je speelt tot twee gewonnen 
sets van 11 punten. Je gear bestaat uit een paddle dat te verge-
lijken is met een strandpallet en een “wiffle ball” (geperforeerde 
softball). Dit kan je uiteraard huren in de club. Een Pickleballveld 
is een stukje kleiner dan een tennisveld, dit maakt dat deze sport 
in Amerika gespeeld wordt door alle leeftijden. Het fungehalte ligt 
ook énorm hoog! 

GRATIS PROEFDAG
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Hoge kosten doen gemeentebestuur investeringen 
spreiden in de tijd, oppositie reageert scherp

GRIMBERGEN - Torenhoge energiekosten en stijgende per-
soneelskosten door indexeringen doen het gemeentebestuur van 
Grimbergen de tering naar de nering zetten in de vierde aan-
passing van het meerjarenplan. Oppositiepartij Groen schiet met 
scherp. “Er zijn mooie plannen, maar de uitvoering blijft uit”, zegt 
fractieleider Eddie Boelens (Groen).

Grimbergen kampt net als andere gemeentebesturen met een 
enorme kostenverhoging wat betreft energie en lonen van perso-
neelsleden. “Daarnaast zijn ook de leeflonen, prijzen van de grond-
stoffen en de werkingstoelagen die de gemeente betaalt voor on-
der meer brandweer en politie fors gestegen”, zegt schepen van 
Financiën Trui Olbrechts (CD&V). “De energiekosten stegen van 
1,3 miljoen euro naar maar liefst 4,5 miljoen euro op jaarbasis.”

Investeringen
“We zullen investeringsprojecten beter spreiden over de komen-
de jaren, rekening houdend met de beschikbare middelen en 
mensen. 

De eerste grote uitgaven voor de toekomstige invulling van de site 
OCMW-Bibliotheek-CC-Academie in Strombeek-Bever worden 
pas in 2025 voorzien.”
Door deze inspanningen blijft er volgens de schepen ruimte voor 
investeringen. “We zetten in op veilige en comfortabele fietspa-
den en voorzien daarvoor 5,4 miljoen euro, deels gesubsidieerd”, 
vertelt Olbrechts. “Er komen, naast de herstellingen van de be-
staande fietspaden, nieuwe fiets- en voetpaden op de Verbran-
debrugsesteenweg, Beigemsesteenweg, Warande- en Zijpstraat, 
Sparrenlaan, Veldkantstraat, Prinsenstraat, Kruisstraat, Humbeekse-
steenweg en aan feestzaal Den Douwe. Voor fietsenstallingen is er 
50.000 euro per jaar voorzien.”

Vergunning
“De renovatie van het oude vredegerecht aan de Charleroyhoeve 
zal in 2023 opstarten. Er worden nieuwe plannen gemaakt voor 
de zijvleugel aan het gemeentehuis, met maximaal behoud van de 
erfgoedwaarde. Ook bij de, deels gesubsidieerde, renovatie van 
het Prinsenkasteel (700.000 euro) en de Liermolen (2,4 miljoen 
euro) is er aandacht voor ons erfgoed.”

“De vergunning voor de heraanleg van het Gemeenteplein in 
Strombeek-Bever, met de bouw van een ondergrondse parking, 
werd recent bekomen. Nog in Strombeek-Bever zal de vijver aan 
de Piereman hersteld worden. De heraanleg van de Beiaardlaan 
en de Lagesteenweg in Grimbergen-centrum gaat binnenkort 
van start. Voor Beigem voorzien we de renovatie van het oud 
gemeentehuis en in Humbeek wordt de sportsite aangepakt.”

Te weinig
Voor oppositiepartij Groen is het te weinig. “De schuldenlast stijgt 
en er is vier jaar aankondigingsbeleid gevoerd”, zegt fractieleider 
Eddie Boelens (Groen). 

“Er is veel geld uitgegeven aan onderzoeken, consultancy, plannen 
en procedures voor projecten, die gepland en weer afgevoerd 
werden. Andere projecten zoals de bibliotheek en de zijvleugel 
van het gemeentehuis zijn uitgesteld tot 2025. De nieuwe feest-
zaal en sporthal van de toekomst zijn uit het meerjarenplan ge-
schrapt.” (jh)

FOTO INGEZ. Schepen Trui Olbrechts (CD&V) stelt de vierde aanpassing van 
het meerjarenplan voor.
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Wie is de vrouw op deze foto? Geschiedschrijvers wil-
len oorlogsverleden op het Vliegveld in kaart brengen
GRIMBERGEN - Randy Buelens en Frans Van Humbeek wer-
ken aan aan boek over de Tweede Wereldoorlog op het Vliegveld 
in Grimbergen. Ze zoeken naar nazaten die hierover meer kunnen 
vertellen, zeer specifiek wekt een bijzondere foto hun aandacht.
Randy Buelens werkt samen met Frans Van Humbeek aan een 
boek over de Tweede Wereldoorlog in Grimbergen, onder an-
dere specifiek over de Amerikaanse troepen op het Vliegveld van 
Grimbergen. 

“In het kader van ons onderzoek zouden wij nog wat hulp kun-
nen gebruiken”, zegt Randy. “Ik heb een originele foto kunnen be-
machtigen van een Amerikaanse soldaat die op de foto staat met 
een Grimbergse vrouw op hun kamp op het Vliegveld. De twee 
hadden heel waarschijnlijk een relatie. Wij zijn nu op zoek naar die 
vrouw (of haar familie).”
“De foto is genomen op het Vliegveld van Grimbergen in de zo-
mer van 1945. De dame in kwestie had waarschijnlijk een relatie 
met deze soldaat en we zijn dan ook zeer nieuwsgierig naar de 
rest van dit verhaal. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog 
verbleven hier een aanzienlijk aantal Amerikaanse troepen en bij-
komende getuigenissen zijn dan ook meer dan welkom voor het 
boek dat we aan het schrijven zijn over deze periode.”  (jh)

Contact opnemen is altijd mogelijk via +32479547634 of randy.
buelens@gmail.com“

FOTO INGEZ.
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Grimbergse podcast De Remork “met stem van de 
burger” werd na twee jaar al 20.000 keer gedownload
GRIMBERGEN - Ruim twee jaar geleden zette Grimber-
genaar Luc Mertens (56) de podcast De Remork op waarbij 
Grimbergenaren aan het woord komen. Inmiddels zijn er 24 
afleveringen die in totaal liefst 20.000 keer zijn gedownload.

“De Remork is een podcast met de stem van de burger”, zegt 
initiatiefnemer Luc Mertens. “Een kleine aanhangwagen werd in 
2020 het symbool van burgerparticipatie toen hij elke dag op 
straat werd geparkeerd om de gemeente Grimbergen er attent 
op te maken dat er in de Rijkenhoekstraat zonder controle in 
twee richtingen verboden zwaar verkeer reed.”
“Die Remork vormt nu al twee jaar de basis van een podcast 
waarin we op zoek gaan naar antwoorden op vragen die de bur-
gers hebben. De podcastformule sloeg meteen aan en burgers, 
maar ook plaatselijke artiesten en initiatieven kregen de kans om 
hun verhaal te vertellen.”

Niet te koop
“De eerste verjaardag werd vorig jaar dik in de verf gezet met 
een wedstrijd waarvoor Leen Demaré even gastpresentatrice 
van De Remork werd. Er was een wedstrijd aan gekoppeld 
waarmee één gelukkige inwoner van de gemeente Grimber-
gen een prijs won die niet te koop is. Op de verjaardag van de 
winnaar speelde de Grimbergse beiaard immers een hele dag 
Congratulations van Cliff Richard.”

Inmiddels zijn we alweer één jaar verder en vandaag sluit De 
Remork haar tweede levensjaar af met in totaal ruim 20.000 
downloads en met een bijzonder interview. “In de laatste pod-
cast van 2022 is burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) te 
gast voor een interview van 30 minuten.”

“Dat is een afwijking van het normale format van de podcast 
waarin anders maandelijks drie onderwerpen worden aange-
raakt, in een podcast van tien tot vijftien minuten. De laatste 
podcastaflevering van 2022 is twee maal zo lang. Het interview 
met Laeremans is meteen de verjaardags- en eindejaarsspecial 
van De Remork. 

De burgemeester vertelt over wat er in 2023 staat te gebeu-
ren in Grimbergen en de deelgemeenten Strombeek, Beigem 
en Humbeek.”

Guy De Pre
De podcast van Luc Mertens werkt aanstekelijk, want ra-
dio-icoon Guy De Pre begon ook een podcast. “Ik werk in het 
dagelijks leven bij de VRT en inspireerde met De Remork het 
afgelopen jaar zelfs mijn collega’s”, zegt Luc. “Radio-icoon Guy 
De Pre begon in 2022 thuis met een eigen podcast te maken. 
Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij geïnspireerd werd 
door De Remork.”

Pionier
De Remork is overigens niet de eerste succespodcast van Luc 
Mertens. Mertens was achttien jaar geleden -toen nog bijna nie-
mand wist wat een podcast was- podcastpionier in Vlaanderen. 
“Ik bedacht, schreef en produceerde reeds in 2006 de Start 
To Run podcast met Evy Gruyaert. Een podcast die Vlaanderen 
leerde lopen”, besluit Mertens. (jh)

INFO - De Remork is te beluisteren via Spotify, Deezer, Ap-
ple Podcast, Google Podcast en op de website van de Remork: 
www.deremork.be

FOTO INGEZ. 

Luc Mertens van de podcast ‘De Remork’ krijgt veel bijval voor zijn 
initiatief. 
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Voor elke gekapte boom plant 
Grimbergen een nieuwe: 
“Ze zijn van onschatbare waarde”

GRIMBERGEN - De gemeente Grimbergen roept op om alert te zijn voor bomen op 
het openbaar domein die potentieel een gevaarlijke situatie creëren. De gemeente vraagt 
om dit te melden, waarna een noodkap zal gebeuren. Voor elke gekapte boom plant Grim-
bergen een nieuwe.

“Bomen zijn van onschatbare waarde”, zegt schepen van Milieu Chantal Lauwers (Vernieu-
wing). “Ze helpen de lucht te zuiveren, filteren het water en bieden leefruimte voor dieren. 
Bovendien voorkomen ze overstromingen en erosie en helpen ze om de bodem te vullen 
met voedingsstoffen die nodig zijn voor de landbouw.”

Maar soms moeten bomen wel gekapt worden, merkt de schepen op. “Dat moet soms om  
veiligheidsredenen, om ruimte te geven aan andere bomen of voor ruimtelijke ontwikkeling. 
Alle gemeentelijke bomen worden jaarlijks gecontroleerd om zeker te zijn dat ze de veilig-
heid in de buurt kunnen waarborgen. Ook gaan we na of de boom gesnoeid moet worden.”

FOTO INGEZ. 

De gemeente roept ook op om alert te zijn voor bomen op het openbaar domein die potentieel een gevaarlijke situatie creëren. “Meld 
dit meteen aan de dienst Groen & Openbare Reinheid via tel 02- 260.13.47 of groen@grimbergen.be”, vertelt schepen van Groen Kir-
sten Hoefs (CD&V). De betreffende boom zal dan zo snel mogelijk gecontroleerd worden en - indien nodig - met spoed gekapt worden, 
dan gaat het om een zogenaamde noodkap.”

“Bomen die gekapt worden, worden vervangen door nieuwe exemplaren. Dat kan echter niet altijd op exact dezelfde plaats: vanwege 
andere bomen die in de onmiddellijke omgeving staan, maar ook door ondergrondse beperkingen zoals kabels en leidingen. In dat geval 
zoekt de gemeente een nieuwe locatie in hetzelfde gebied. Daardoor zit er soms wat tijd tussen het verwijderen en het vervangen van 
de boom. Als er een nieuwe boom geplant werd, zie je dat voortaan aan de informatieve affiche die onze groendienst op deze plek 
achterlaat.”

Ook rond het beheer van bladkorven voert Grimbergen een heldere politiek. “Er staan 109 stuks op het Grimbergse grondgebied”, 
vertelt schepen Lauwers. “Bedoeling is om hier enkel bladeren van publieke bomen in te gooien. Bij misbruik halen onze medewerkers 
de bladkorven weg. Ze worden dan op een andere locatie opnieuw ingezet.”
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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

GEMOTIVEERDE 
SEIZOENSMEDEWERKERS (m/v) 
– Gezocht bij Vaste-plantenkwekerij Jan 
Spruyt, Mostenveld 30, Buggenhout. Wil je 
tijdens de maanden maart, april en mei met 
je enthousiasme aan de slag, spreek je goed 
Nederlands en heb je groene vingers, mail 
dan naar mark@vasteplant.be.
 
GEMOTIVEERDE JOBSTUDENTEN 
(m/v/x) – Gezocht bij Vaste-plantenkwe-
kerij Jan Spruyt, Mostenveld 30, Buggenhout. 
Ben je in juli of augustus een hele maand 
vrij en heb je groene vingers? Mail dan naar 
mark@vasteplant.be. (minimumleeftijd voor 
vakantiewerk is 15 jaar)

TE KOOP ALLERLEI   

HERENFIETS – te koop, merk Oxford, 
in goede staat, prijs overeen te komen, tel. 
0496 073 505 

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

KANARIES – te koop, gele en witte kana-
ries, 20 gele poppen en 5 gele mans, 4 witte 
kanaries, 3 poppen en 1 man. Tel. 0477 83 
46 14 

VASTGOED TE HUUR  

MOOIE GARAGEBOX – te huur, 75 
euro tel. 0468 40 95 49 

VASTGOED TE KOOP  

APPARTEMENT TE KOOP – MER-
CHTEM - 2e verdiep, EPCA 90 KWH, nabij 
station en centrum, hall, living met open kkn, 
wc, bakk, beging, waspl, 2 slpk, tel. 0479 77 
63 15 

ONDERGRONDSE STAANPLAATS 
– te koop, Merchtem, 2 ondergrondse staan-
plaatsen 3x6 m, Puursstraat, res Molenblok, 
tel. 0475 52 48 84 

GEZOCHT – Te renoveren woningen, ap-
partementen, of projectgronden tel. 0474 
89 77 34

VAKANTIEWONING  
TE HUUR  

NIEUWPOORT: Appartement 2slpks 
(4-6 pers) zicht op zee en duinen Wifi – ge-
renoveerd en alle comfort NU KORTING, 
Op nog niet verhuurde periodes in 2023 
-10% zie www.nieuwpoort-verhuur.be  tel 
0477-663418

SPANJE – Vakantiewoning Mazarron, 2 
slpk, airco, TV Vlaand, 15 m van zee per w / 
maand of jaar tel. 0473 623 771 

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

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 VAN HUIZEN – appar-
tementen, magzijn, kelders, zolders, ook vol-
ledig schoongemaakt, correcte afhandeling 
tel. 0477 452 341 
MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-
564.165 

RELATIE – Slanke man 55 jr, welstellend, 
zkt vrouw voor relatie, samenwonen, tussen 
60 en 80 jr, heb auto tel. 0478 82 98 39

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

RELATIE – Weduwe 69 jaar zoekt man 
voor relatie, wandel en fiets graag tel. 0472 
33 12 40 

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

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

ARTIS BOEKEN - te koop - 60 stuks, 
verschillende landen, tel 0472 682 074.  Ook 
te koop: nieuwe frigo, combi top AEG 5 jaar 
garantie tel. 0472 682 074 

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. 
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