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Hulpkonvooi teruggekeerd met 33 vluchtelingen én
Pater Karel
GRIMBERGEN - Dat het emotioneel ging zijn, hoeft geen betoog:
Pater Karel Stautemas (57) kwam vrijdag 25 maart toe op het plein
voor de basiliek in Grimbergen met een konvooi van de oud-scouts
STAM én 33 vluchtelingen. Er wachtte een cheque van liefst 18.500
euro als steun voor vluchtelingen.
“Het was emotioneel heel hard”, zegt woordvoerder Leo De Bock
namens de Abdij Grimbergen. “De solidariteit is groot. Karel had eerder bij een terugreis zijn plaats afgestaan voor een vluchtelinge van 16
jaar en bleef dus in totaal drie weken ginder én onderweg. De leden
van de oud-scouts STAM Grimbergen gingen in konvooi met zeven
wagens én aanhangwagens naar de Pools-Oekraïense grens, laadden
een massa hulpgoederen af en kwamen terug met 33 vluchtelingen
én Pater Karel.”
“Het gaat om gezinnen die hier inmiddels ook contacten hebben,
dat is op voorhand geregeld en dus zullen ze bij die gezinnen een
onderkomen zullen vinden. Het was een zeer emotioneel moment.”

Hartverwarmend

Op het Kerkplein kregen ze een hartverwarmend welkom vanwege
Abt Erik De Sutter, de hele abdijgemeenschap en burgemeester Chris
Selleslagh (Open VLD).
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FOTO JH

De Oekraïense gezinnen zijn blij met alle steun. “Eindelijk een
veilig onderkomen”, klinkt het. Foto: Leo De Bock
“Wij zijn als gemeente klaar om Oekraïense gezinnen op te
vangen, zowel in collectieve opvang als bij gezinnen thuis,”
aldus de burgemeester. De Abt van de abdij maakte tijdens
zijn toespraak een verwijzing naar de christelijke wortels van
de scoutsbeweging en ziet het engagement van de abdijgemeenschap als het in praktijk brengen van de evangelische
inspiratie van de abdijgemeenschap. (jh)
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Renovatiewerken in Ter Borre: dienstencentrum verhuist naar
kapel Sint-Jozefschool
“Werking van dienstencentrum stilleggen, was geen optie”

FOTO INGEZ.

Schepen Jean-Paul Windelen brengt een toast uit op de geslaagde viering van de vrijwilligers in de kapel van de Sint-Jozefschool.

Kloppend hart

STROMBEEK / GRIMBERGEN - Door de werken in het
Lokaal Dienstencentrum (LDC) Ter Borre in Strombeek, verhuist
de werking van het LDC tijdelijk naar de kapel van de Sint-Jozefschool.
De diverse werken in het Lokaal Diensten Centrum Ter Borre in
opdracht van het OCMW van Grimbergen, startten in november
van vorig jaar. “Het project met een kostenplaatje van 1.079.989
euro, heeft een geplande duur van 190 werkdagen”, zegt schepen
van Welzijn Jean-Paul Windelen (N-VA).

In het dienstencentrum worden tal van activiteiten georganiseerd,
waar tientallen vrijwilligers zich dagelijks voor inzetten. “Dit belangrijk kloppend hart van Grimbergen in het centrum van Strombeek-Bever, gedurende een half jaar stilleggen was geen optie”,
gaat schepen Windelen verder. “In samenwerking met diensthoofd
Ingrid Hanssens Diensthoofd van het lokaal dienstencentrum
(LDC) en de Groep van Assistentiewoningen (GAW) Ter Borre,
sloten we in opdracht van de gemeente een overeenkomst met
de vzw Ignatius scholen in beweging over het gebruik van de kapel
van de sint-Jozefschool.”

“De eerste fase, de bouw van een extra evacuatieweg en het
verbeteren van de brandveiligheid voor de 25 assistentiewoningen wordt momenteel afgerond. Weldra start de tweede fase van
de renovatiewerken in Ter Borre. Het gaat om de afbraak van de
bestaande veranda en de bouw van de nieuwe schelpvormige
uitbouw, een energiezuinigere uitbreiding van de cafetaria en zaal.”

“Een deel van de activiteiten wordt nu tijdelijk verhuisd naar deze
kapel even verderop. Tal van enthousiaste vrijwilligers hebben alvast geholpen om deze tijdelijke verhuis mogelijk te maken. Als
één van de eerste activiteiten werden alle vrijwilligers in het kader
van de week van de vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Het is een
mooie start voor deze zaal waar iedereen welkom is.“ (jh)
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Burgerplatform Bruisend Grimbergen verzet zich
tegen plannen grootwarenhuis in centrum
“Uitbreiding gemeentehuis en bouw Jumbo zal verkeersinfarct
veroorzaken in centrum”
GRIMBERGEN - Het Burgerplatform Bruisend Grimbergen is
niet te spreken over de plannen van het gemeentebestuur voor
de uitbreiding van het gemeentehuis met bib en OCMW-diensten
en een ondergrondse parking met een Jumbo Supermarkt. Inmiddels is er via Joost Olbrechts van Unizo Grimbergen ook al een
petitie opgestart die bij het ter perse gaan van dit nummer liefst
1.700 handtekeningen haalde.

FOTO INGEZ

Het Burgerplatform Bruisend Grimbergen is een initiatief van 21
inwoners die verschillende straat- en buurtcomités vertegenwoordigen. Zij hebben zich verenigd in een denktank. “We vinden
dat het OCMW en de bibliotheek beter in Strombeek blijven”,
zegt woordvoerder Elke D’haeseleer (44) van het Burgerplatform.
“De noden zijn daar het hoogst, er is reeds een Cultureel Centrum, waar een bibliotheek naadloos bij aansluit. Bovendien is er
reeds enorm geïnvesteerd om in Strombeek een nieuw sociaalen cultureel huis te bouwen. Dit zou de uitstraling van Strombeek
erg ten goede komen. De vertegenwoordigers van de straat- en
buurtcomités van ons burgerplatform merken dat de leefbaarheid
in hun buurt steeds meer onder druk komt te staan, dat het
landelijke karakter afbrokkelt en dat het door de toenemende
verkeersdruk steeds onveiliger wordt voor hun kinderen.”

Elke D’haeseleer vraagt namens het Burgerplatform Bruisend Grimbergen dat de gemeente stopt met “de megalomane plannen” in het
centrum. jhw
om een ondergrondse parking met ondergrondse Jumbo-supermarkt te bouwen”, gaat D’haeseleer verder.
“We vrezen dat de bezoekers van de bibliotheek, het OCMW,
de vrachtwagens van de leveranciers van het grootwarenhuis en
de winkelende klanten voor een quasi permanent verkeersinfarct
zullen zorgen in de straten van Grimbergen-centrum.” D’haeseleer onderstreept ook dat het project van de supermarkt Jumbo
geen klein project is. “Het is geen buurtwinkel, maar een grootwarenhuis dat mensen van ver buiten het dorp zal lokken”, zegt
ze. “Met meer verkeer als gevolg in het centrum. De weinige zelfstandige winkeliers in het dorp en de marktkramers zullen weggeconcurreerd worden door een prijsbreker en gigant als Jumbo. De
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) heeft
al negatief advies gegeven. We vragen dat het bestuur met deze
plannen stopt.”

“Megalomaan idee”

Het gevolg van de centralisatie van het OCMW, gemeentediensten en bibliotheek in Grimbergen-centrum is volgens het burgerplatform dat er een sterk toegenomen behoefte is aan parkeerplaatsen in Grimbergen centrum. “Nu is er het megalomane idee

School

Burgemeester Chris Selleslagh (Open
VLD) laat weten dat alle bezwaren door
de gemeentediensten worden onderzocht. “Daarna zal het college er zich
over buigen en dan zullen we reageren”,
zegt Selleslagh. “Ik onderstreep wel dat
dit een en-en-verhaal is. Het gaat niet
enkel om een uitbreiding van het gemeentehuis met het OCMW en bib,
maar ook om nieuwe klassen voor de
school.
Zij zaten in onveilige omstandigheden
in lokalen van de gemeente. Dat wordt
vaak vergeten in heel dit verhaal.” (jh)
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Inzamelactie voor Oekraïne in Beigem opgestart bij
Oekraïner Max
“Er zijn vrijwilligers genoeg in Oekraïne, we hebben vooral hulpgoederen nodig”
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
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 (Grimbergen) wonen, een inzamelactie gestart voor Oekraiene.

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 proberen
naar de grens te gaan, maar vele mannen blijven in Oekraïne.”

“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 sorteren 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 voeding, 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.”

Tirannie
Buurvrouw Augusta Feyaerts (75) komt tijdens ons gesprek een
donsdeken brengen naar de garage van de woning van Max en
Yulya aan de Gemeentehuisstraat 22 in Beigem, waar alles eerst
wordt verzameld en gesorteerd. “Hoe is het mogelijk 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 tirannie. Welk voorbeeld krijgen onze kindjes hier? Verschrikkelijk.” (jh)

“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 ontbreken. 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-

INFO - Facebookpagina: Help onze Oekraiense
vrienden (Regio Meise – Grimbergen)
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Grimbergen ondertekent Bomencharter en zoekt
nu gronden om te bebossen
GRIMBERGEN - In augustus 2020 engageerde de gemeente zich
om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen. Na twee lange
coronajaren volgde nu dan uiteindelijk de plechtige ondertekening in
Puurs.

FOTO INGEZ.

Tot nu toe onderschreven 176 Vlaamse steden en gemeenten het
Bomencharter Vlaanderen, met als doel om deze legislatuur zo veel
mogelijk bijkomende bomen te planten in een gezamenlijke strijd tegen de klimaatopwarming.

CO2-uitstoot

Dit initiatief past binnen het Burgemeestersconvenant dat streeft
naar 40 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030. “Voor Grimbergen staat de teller voorlopig op 1.409 bomen”, meldt burgemeester
Chris Selleslagh (Open VLD). “Dit cijfer omvat onder andere geboortebomen, bomen aangeplant in samenwerking met het Regionaal
Landschap Groene Corridor, de Bosgroep Vlaams-Brabant, door Natuurpunt Grimbergen, scholen, kortom alle bomen geplant op ons
grondgebied komen in aanmerking”. “De gemeente is actief op zoek
naar gronden voor bijkomende bebossing”, vult schepen voor Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing) aan. “In het nieuwe park onder
het vliegveld - waarvan de aanvang van de aanleg gepland is voor dit
FOTO INGEZ
najaar - zullen ook bijkomende bomen worden aangeplant.
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Ook Grimbergen ondertekende het bomencharter.
Wie gronden heeft die in aanmerking komen voor bebossing, kan het aan de gemeente laten weten via het emailadres omgevingsbeleid@grimbergen.be. Wie sinds 1 januari
2019 zelf al nieuwe bijkomende bomen plantte, mag dit
eveneens melden, want elke boom telt. Het gaat wel om
nieuwe aanplantingen, geen heraanplantingen.” (jh)
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“Studie? Dan gaan we liever zwerfvuil ruimen”
GRIMBERGEN - Leerlingen van het zesde leerjaar van Gemeentelijke Basisschool ’t Mierken zijn zwerfvuil gaan ruimen in Beigem.
“Ze hadden normaal studie omdat er een leerkracht afwezig was”,
zegt leerkracht zedenleer Carl Colson. “In plaats van op een stoel te
zitten wachten, wilden ze spontaan zelf zwerfvuil gaan ruimen. In nog
geen uur tijd hadden we met een kleine groep leerlingen al een volle
vuilzak zwerfvuil opgeruimd in de Beigemsesteenweg en een stukje
van de Meerstraat.”

FOTO JH

Colorcasa viert vijftiende verjaardag
MEISE / 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 Wolvertem. “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)

FOTO JH

Opnieuw slechtvalken in nestkast basiliek
GRIMBERGEN - Een koppel slechtvalken nestelt zich opnieuw
in de nestkast in de basiliek van Grimbergen. “Er zijn nu twee eieren
gelegd, vermoedelijk komen er nog twee eieren bij, want meestal zijn
er vier eieren in één nest”, zegt prior Johan Goossens opgetogen.
“Vanaf het voorlaatste ei begint het vrouwtje te broeden, zodat de
eitjes gelijk uitkomen. De slechtvalken zijn te volgen via de facebookpagina “Slechtvalken (Falco peregrinus) in Grimbergen.” Die heeft 870
volgers. Sinds 2012 zijn er regelmatig slechtvalken gespot in de basiliek
van Grimbergen. (jh)
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FOTO INGEZ.

De eerste
twee eieren
zijn al gelegd.
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GSM opladen terwijl je fietst: studenten realiseren
het met hun minionderneming
“Al fietsend je GSM opladen”
FOTO JH

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

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.”

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 fervente fietsers. Enkelen van ons fietsten ook al de Ronde van België
(927 km).”

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.”

“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.”

Er zijn inmiddels een vijftal exemplaren verkocht, maar de promotiecampagne 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 minionderneming overigens al de Vlaamse Jongeren-prijs. Eén van de voorwaarden die KOBOS oplegde voor de miniondernemingen van
de leerlingen, was dat ze een ecologisch product moesten ontwikkelen. “En daar voldoet onze PedalCharge perfect aan”, besluit
het viertal. (jh)

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 ba14
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Jong en oud genieten samen van Micha Marah
STROMBEEK / GRIMBERGEN - De Sint-Jozefsschool uit Strombeek geeft de kapel
van de school in bruikleen aan het Dienstentrum Ter Borre tijdens hun verbouwingswerken die
tot september duren.Voor het optreden van Micha Marah hebben de kinderen van de tweede
en derde kleuterklas een kort versje voorgedragen en deelden ze een zelfgemaakte bloem uit
om de mensen welkom te heten. De school kijkt alvast uit naar nog meer fijne momenten van
samenwerking tussen jong en oud. (jh)

FOTO INGEZ.

De ‘gezondste wandeling’ in teken van beweging
Elke dag minstens een half uurtje stappen, daar kan geen medicijn tegenop. De gemeente Grimbergen organiseert daarom ‘De gezondste wandeling’. “Het is een interactieve wandeling met zeven haltes. Bij elke halte is er een QR-code met tips, informatie, geluids- of
videofragmenten over een preventief gezondheidsthema”, zegt schepen van Welzijn Jean-Paul Windelen (N-VA). “Tot eind mei 2022
doet ‘De gezondste wandeling’ de route van de Grimbergse Kapellenwandeling aan. Dat is een wandeling van zo’n 10,6 km. Deze start
aan de gemeentewinkel, tegenover het gemeentehuis. In maart, april en mei staat beweging tijdens de wandeling in de kijker. In juni, juli,
augustus 2022 snijden we het thema tabak, alcohol en drugs aan tijdens een nieuwe gezondste wandeling.

Medewerkers Ter Biest krijgen lekkere attentie
GRIMBERGEN - De medewerkers van woon-zorgcentrum Ter Biest in Grimbergen kregen
een aangename verrassing van het gemeentebestuur. “Ze kregen een ware opkikker als bedanking
voor de inzet en goede zorg tijdens de afgelopen zware periode”, zegt schepen van Welzijn JeanPaul Windelen (N-VA). “Het was immers alle hens aan dek door de besmettelijke Omikron variant.
35 van de 75 bewoners raakten de voorbije weken bestem. Door corona was ook het personeel
gedecimeerd, ofwel door quarantaine, ofwel omdat ze zelf corona hebben. Gelukkig hebben we
zeven personeelsleden meer dan de norm voorschrijft, maar het was toch pittig. Vandaar onze
lekkere attentie aan de medewerkers.” (jh)
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FOTO INGEZ.

Meer dan 650 figuranten staan na ruim twee jaar
wachten weer paraat voor Genovevaprocessie

FOTO INGEZ.

Prachtig versierde wagens met paarden gaan mee in de processie. if
STEENHUFFEL / REGIO -Na de meer dan geslaagde feesteditie 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 voorbereidingen getroffen om er tijdens het Pinksterweekend van 2022 een
lap op te geven. “Traditioneel staan er tijdens het Sinksenweekend
heel wat activiteiten op het programma”, zegt Karl Rooms (29)
namens het processiecomité. “Op zondagvoormiddag gaat naar
jaarlijkse gewoonte 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 wijnboeren, de vrouwen, de hoedenmakers en de herders. Zij wordt aangeroepen 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 apotheose in openlucht waar een gelegenheidstribune op het Kerkplein
zal opgesteld staan. (jh)
Praktische info:
via de FB-pagina van Kermisweekend Steenhuffel.
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Parochieploeg opent sociale kruidenier in het dorp: “Mensen met te
klein budget hebben nood aan winkel in hun buurt”
FOTO JH

STROMBEEK - De parochie Sint-Amandus van Strombeek
start, in samenwerking met de Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen, een sociale kruidenier in Strombeek-Bever voor en door
de inwoners van Groot-Grimbergen.

Eddy De Valck (69),
Joris Robberechts
(61), Gerda Le
Maire (64) en Rudi
Henckens (66) van
de parochieploeg
starten mee de
Sociale Kruidenier
Winkel Welkom in
Strombeek op.

in Strombeek in het parochielokaal aan het Sint-Amandsplein een
sociale kruidenier onder de vleugels van het CAW Vilvoorde op
te richten. Het CAW zorgt voor de toelevering van voedings- en
andere producten en logistieke steun.”

Oproep

“De sociale kruidenier biedt kwaliteitsvoeding en basisproducten
voor wie het financieel moeilijk heeft”, zegt Edwy De Valck (69)
namens de parochie. “Het is een buurtwinkel met kwalitatieve
producten aan sterk verminderde prijzen en tevens een ontmoetingsplaats voor mensen met een (te) klein gezinsbudget. Het
OCMW en het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) bepalen wie
in aanmerking komt. Het gaat om mensen die minder dan zeven euro per dag per persoon hebben. Vanuit Grimbergen zijn er
momenteel een honderdtal gezinnen die naar Vilvoorde naar de
sociale kruidenier Winkel Welkom gaan.”

De parochie lanceerde een oproep voor vrijwilligers om de sociale kruidenier in Strombeek uit te baten, voor het ophalen van
goederen en het vullen van winkelrekken. “Het wordt hier ook
een ontmoetingsplek waar mensen een kop koffie kunnen drinken”, gaat De Valck verder. “Liefst veertig vrijwilligers kwamen naar
ons infomoment. Zij krijgen een opleiding bij de sociale kruidenier
Idem Dito in Vilvoorde. De winkel zal vanaf 7 mei open zijn op
zaterdag. De sociale kruidenier Winkel Welkom is een antenne
van de sociale kruidenier Idem Dito in Vilvoorde. We richten deze
antenne op omdat armoede niet past in Grimbergen en om mensen te helpen.” (jh)

“Die verplaatsing is niet evident want je moet twee keer een bus
nemen”, vervolgt Edwy De Valck. “En dus kwam het idee om hier
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(Her)ontdek de Beauty Clinic voor
zichtbare huidverbetering bij Thermae Grimbergen
REGIO - Wie kent Thermae Grimbergen niet? Het groene paradijs waar je even helemaal tot rust kan komen in de verschillende 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 huidproblemen zoals bijvoorbeeld acné, rimpeltjes of roodheid. De
verschillende gelaatsverzorgingen worden uitgevoerd met innovatieve apparatuur en zorgen voor een zichtbare huidverbetering.
Wij mochten alvast eens gaan testen!

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

Mijn huid verdiende wel eens een stevige reiniging na de winter
en ook de eerste rimpeltjes zijn jammer genoeg ondertussen verschenen 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 behandeling is een combinatie van microdermabrasie en cryotherapie. 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 geblazen. Lily legde uit dat dat zorgt voor het Peltier-effect. Door
de koude ontstaat een pompeffect waardoor je bloedvaten verwijden 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 producten tot in de celkern gebracht zonder naalden te gebruiken. Er is
ook de combinatie micromesotherapie, net zoals je ook de hierboven 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 reinigingsmelk, de scrub en de dagcrème. De producten roken lekker
en voelden zeer aangenaam. De scrub wist me bijzonder te verrassen, 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.

Cryotherapie werkt met
koude zuurstof waardoor
je huid weer stevig wordt!

Promotie
Momenteel loopt er een mooie promotie, je boekt de behandelingen 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.
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Eigen Thuis Classics brengt opnieuw een
pak talent naar Beigem
REGIO - De elfde editie wordt het al voor Eigen Thuis Classics en weer werd een mooi
en kwaliteitsvol programma samengesteld vol variatie. Iedereen is welkom op vrijdag 29
april in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Beigem.

FOTO INGEZ.

Zoals altijd gaat de opbrengst van dit concert volledig naar Eigen
Thuis, centrum voor integratie van personen met een handicap.
De muzikanten zijn alle van topniveau (hogere graden en afgestudeerden van het Conservatorium van Brussel en andere), en
alle zetten ze belangeloos in voor dit benefietconcert. “Omdat
we trachten alle onkosten te financieren met sponsoring, kunnen
we dit concert gratis aanbieden. Wél vragen we dat de bezoekers
een vrijwillige bijdrage schenken aan Eigen Thuis (fiscaal attest
vanaf 40 euro)”, zegt Roland Van Campenhout.

in binnen- en buitenland. Ze brengt momenteel een gevarieerd
programma samen met de Belgische pianist Martijn van Sas. Voor
het instrumentale deel krijgen we een fluit-sax-pianotrio op bezoek, ook samengesteld uit drie Belgische muzikanten met heel
wat ervaring. Sone Mikaelian (fluit), Raf Cornelis (saxofoon) en
Elias Van Dijck (piano) zullen u zeker weten te bekoren. Daar
bovenop hebben we ook nog een internationaal pianotrio. De
Griekse violiste Christina Tsakalidou, de Chileense cellist Sebastian
Rodriguez Tapia en de Portugese pianist José Borges zorgen voor
een buitengewoon boeiend muzikaal aanbod.” (jh)

“Op het programma staan twee duo’s zang en piano en twee
instrumentale trio’s. Het vocale programma bestaat uit de Poolse bariton Artur Rozek (foto), die 6 jaar geleden al bij ons te
gast was. Intussen nam hij deel aan diverse opera’s in de Vlaamse Opera en in De Munt, evenals in meerdere grote Europese
operahuizen. Hij brengt een verrassend programma samen met
pianiste Anna Hajduk, eveneens uit Polen. Daarnaast hebben we
de Belgische sopraan Franches Dhont, die al een hele stap heeft
gezet in haar carrière, en die op vele plaatsen werd uitgenodigd

Steunbijdragen kunnen worden overgeschreven op rekening
BE76 7350 3568 7395 van Eigen Thuis of gedeponeerd in een
box bij de ingang. Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal
attest (enkel via overschrijving). Reservaties via https://www.eventbrite.be/e/eigen-thuis-classics-11-tickets-257893966797. Actuele
info over Eigen Thuis Classics vind je op https://www.facebook.
com/ETClassics/
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GRIMBERGEN - In het kader van de oproep van Eurocities waarbij aan alle Europese
gemeenten gevraagd werd om een stiltemoment in te lassen, heeft ook Grimbergen een
stiltemoment georganiseerd. Daarmee vraagt de gemeente een vreedzame oplossing
voor het conflict. Inmiddels zal er in Grimbergen ook een coördinator Crisisopvang
worden aangeworven voor minimum zes maanden. (jh)

Vernieuwing pakte wijk Bever aan voor
grote lenteschoonmaak
FOTO INGEZ.

Voor Londerzeel/Meise/Kapelle o/d Bos,
Merchtem/Opwijk/Buggenhout,
Wemmel &
Grimbergen/Beigem/Humbeek:
Erwin Van Gucht
0477 72 36 33 - erwinvangucht@me.com

www.cursiefje.be

De volgende
Cursiefjes
verschijnen:
· Londerzeel/Meise/Kapelle
· Grimbergen/Beigem/Humbeek
· Merchtem/Opwijk/Buggenhout
· Wemmel

GRIMBERGEN - De Grimbergse partij Vernieuwing hield een zwerfvuilactie in het
Strombeekse gehucht Bever aan de Romeinsesteenweg. “In twee uur tijd werden een
twintigtal zakken met zwerfvuil en sluikstortmateriaal verzameld. “Het verzameld afval
wordt opgehaald door de sluikstortploeg van Incovo,” zegt voor Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Op zaterdag 26 maart was er de grote jaarlijkse lenteschoonmaak.
In alle kerkdorpen werd dan verzameld voor een grote opruimbeurt. Dat kon afgelopen
twee jaar niet door corona. Omdat Bever bij de lentecampagne uit de boot valt, hebben
wij deze wijk al aangepakt.” (jh)

Politie beboet 231 bestuurders tijdens
flitsmarathon
GRIMBERGEN - Ook de politiezone Grimbergen deed mee aan de flitsmarathon.
Deze actie was bedoeld om bestuurders aan te moedigen om trager te rijden. Een gewaarschuwde bestuurder is er twee waard, zo dacht de politie, al zijn er toch heel wat
boetes uitgeschreven. In totaal zijn er 1.700 voertuigen gecontroleerd waarvan er 231
of 13,5 procent te snel reden. Op de Wolvertemsesteenweg reed één wagen 120 km/u
waar je maar 50 km/u mag rijden. In de Zijpstraat, ook in de zone 50, reed één bestuurder
107 km/u. In de Meerstraat was 80 km/u de hoogst gemeten snelheid en in de Nieuwelaan reed één bestuurder 83 km/u in de bebouwde kom. (jh)
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Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33
te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities.

JOBS

VASTGOED TE KOOP

ALLERLEI

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

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

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

WERK – Ik zoek werk: kuisen, strijken, koken tel. 0487 71 78 76
BABY+VANDERSTRAETEN MERCHTEM - zoekt Flexijob klusjesman Student
of flexijob voor woensdag, vrijdag, zaterdag
en schoolvakanties. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be
DAKWERKER - Ervaren dakwerker gezocht voor onmiddellijke indiensttreding,
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijnwerkelementen kunnen plaatsen, renovaties,
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34 33 95

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 willen rijden. Staal, carbon, aluminium of titanium. 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 HUUR
OPWIJK APPARTEMENT – te huur, Vitsgaard 35, Opwijk, 1ste verdiep, 2 slaapkamers, 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

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 Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470 564 165
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

Vrolijk
Pasen!

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.nieuwpoort-verhuur.be tel 0477 66 34 18

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

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