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Hele reeks asPolitie op zoek naar rechtmatige
falteringswereigenaars van gestolen juwelen
ken deze zomer
GRIMBERGEN - Deze zomer worden er in Grimbergen een hele reeks
asfalteringswerken uitgevoerd. Van 11
juli tot en met 15 juli zijn het kruispunt Beigemsesteenweg/Meerstraat,
Beigemsesteenweg van de Grote
Heirbaan tot huisnummer 204, de Victor Soensstraat en de Dijkstraat aan
de beurt. In augustus volgen een hele
reeks andere straten. De exacte datum
is nog niet bekend. Het gaat om asfalteringswerken in de Wilgenbaan, Dokter
Hemerijckxlaan, Beverlindestraat, Beverstraat, Oude Mechelsestraat, Hoeveland, Sleutelbloemstraat en een deel
van de Korenbloemstraat (kruispunt
Madeliefjesstraat tot kruispunt Sleutelbloemstraat). (jh)

GRIMBERGEN - Naar aanleiding van een lopend onderzoek van de politiezone
Zwijndrecht naar inbraken, werden er recent een groot aantal gestolen juwelen aangetroffen. Het gaat onder andere om een paar tientallen halskettingen, horloges, medailles, ringen,
munten, oorbellen,... Uit het onderzoek is gebleken dat de daders ook actief geweest zijn
in Grimbergen. Je kan de reeks foto’s van de gestolen juwelen bekijken op de Facebookpagina van de lokale politiezone Grimbergen. Is er één van de juwelen jouw eigendom, dan
moet je wel aantonen dat het jouw juweel betreft. Dat kan aan de hand van een factuur,
herstellingsbewijs of foto’s. Indien slachtoffers bepaalde voorwerpen herkennen als hun
eigendom, dan vraagt de politie contact op te nemen met de politiezone Zwijndrecht via
het e-mailadres PZ.zwijndrecht.recherche@police.belgium.eu . In de e-mail moet je ook
melden over welk juweel het op de foto gaat. Vergeet ook je telefoonnummer niet te
vermelden zodat de politie je kan contacteren. (jh)
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Meer dan duizend leden volgen gym en dans op acht
Grimbergse locaties
Dansschool Dizenja en Kinetrix slaan de handen in elkaar
GRIMBERGEN - Vanaf 1 juli 2022 zullen de gym- en dansvereniging Kinetrix en dansschool Dizenja intensief samenwerken
door het aanbod dans van beide verenigingen in één globaal programma aan te bieden. Door deze samenwerking zullen de leden
kunnen kiezen uit een nog breder en kwalitatiever aanbod dans.

FOTO JH

Sinds enkele jaren was er al een groeiende samenwerking tussen
Dizenja en Kinetrix door de dansworkshops voor volwassenen
-hiphop, modern, cheer, salsa,enzomeer...- samen aan te bieden.
“Die samenwerking viel duidelijk in de smaak”, zeggen Inge Jacobs
(43) van Kinetrix en Eva Goethals (48) van Dizenja. “Een logische
volgende stap was dan ook om het volledige dansaanbod naast
elkaar te leggen, elkaar aan te vullen en te versterken. Zo kunnen
we een nóg kwalitatiever aanbod garanderen aan de dansers van
Grimbergen en omstreken.” Dizenja sluit aan bij Kinetrix onder de
Dance Academy waar het volledige dansaanbod gecentraliseerd
wordt. “Ook binnen de competitiewereld van hiphop, modern
en sport aerobics is de samenwerking een plus”, gaan Eva en
Inge verder. “Dansers leren van elkaar, lesgevers kunnen elkaar ondersteunen en we kunnen selecteren uit een nog grotere groep
dansers en lesgevers. Zo kunnen we constant groeien waardoor
de kwaliteit en het niveau enkel maar zullen stijgen. De leden kunnen voor gym- of dans terecht in acht verschillende Grimbergse
locaties.”

Inge Jacobs en Eva Goethals slaan de handen in mekaar en bieden een
nog groter gym- en dansaanbod.
Dansschool Dizenja, wat staat voor blijheid, werd in het voorjaar
van 2013 opgericht en staat onder leiding van Eva Goethals.
De vereniging telt 130 dansers. Klassiek ballet vormt bij Dizenja
de basis voor alle andere dansvormen zoals modern, hiphop en
sport aerobics. In 2016 startte Dizenja met wedstrijdteams. Voor
de leden van Dizenja en Kinetrix verandert er door de intensieve
samenwerking niet zo veel. Iedereen schrijft in op een centraal
platform. Meer info kan je vinden op de websites van beide verenigingen. (jh)

Blijheid
Turn- en dansvereniging NeoLuna sloot zich vijf jaar geleden aan
bij Gymnasport en werd zo één grote vereniging onder de noemer Kinetrix met zo’n duizend leden.
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Restaurant Auberge Napoleon is gelegen te Meise naast de
Nationale Plantentuin en heeft een uitzonderlijk interieur en
een prachtig terras gelegen in het groen.

De beloning is navenant met een score van 14/20 in de
Gault & Millau gids en 3 vorken in de Michelin gids.
Eind dit jaar zal het 10 geleden zijn dat Auberge Napoleon
werd overgenomen en voor deze gelegenheid wordt het restaurant tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode in augustus in een
nieuw, hedendaags jasje gestoken. Op deze manier willen Jan
en Karlien na tien jaar een frisse wind door de zaak blazen
en staan ze te popelen om u te verrassen met een ware
make-over, waarbij tijdloosheid, elegantie en stijl opnieuw
centraal zullen staan.

De gasten kunnen genieten van een discrete, doch gemoedelijke sfeer tijdens een lunch of diner. Eigenaars Jan en
Karlien Stallaert en keukenchefs Nico Struelens en Steven
Verschueren zweren bij Franse klassieke bereidingen met een
moderne twist (inclusief zaalbereidingen en zaalversnijdingen)
en halen steeds het onderste uit de kan om hun gasten een
onvergetelijke ervaring te bezorgen.

VACATURE:

Momenteel is Auberge Napoleon dringend op zoek naar
een Chef de partie patisserie/koude kant om hun team te versterken.
Taken:

Startdatum:

•

Aanbod:

•

•
•

Bijdragen tot de organisatie van de keuken en volbrengen van taken in de koude keuken
Instaan voor keukenwerkzaamheden voor en/of na de
dienst
Verantwoordelijk voor het correct en tijdig bereiden en
doorgeven van de koude gerechten en desserten
Diverse keukenwerkzaamheden onder leiding van de
chef

•
•
•
•
•

Profiel:
•
•
•
•
•

Zo snel mogelijk!
Voltijds contract van onbepaalde duur
Vrije dagen op zaterdagmiddag, zondag, maandag EN
woensdagavond !!!
Werken in een jong, ervaren en dynamisch team
Een aantrekkelijk loon en extra voordelen te bespreken

Solliciteren:

Hotelschool opleiding is gewenst, basiskennis van de
koude keuken/patisserie is een must.
Gedreven en leergierig
Zelfstandig kunnen werken
Gevoel voor verantwoordelijkheid en stiptheid is een
must
Teamplayer

•

Restaurant Auberge Napoleon tav Jan Stallaert
Bouchoutlaan 1, 1860 Meise
T: 02/269.30.78
M: info@aubergenapoleon.be

www.aubergenapoleon.be
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Door nieuwe aankoop komt er een aaneengesloten
bos van ruim 4,3 hectare
Grimbergen breidt geboortebos uit met 1,1 hectare
GRIMBERGEN - De gemeente is officieel eigenaar geworden
van 1,14 ha grond gelegen tussen het nieuw en het oud geboortebos aan de Humbeeksesteenweg. Daardoor kan het geboortebos fors worden uitgebreid.

FOTO INGEZ.

Het nieuwe bos werd sinds 2005 geleidelijk aangelegd met de
jaarlijkse aanplanting van geboortebomen. Vandaar dat het de benaming geboortebos kreeg. De aanplanting van geboortebomen
is in Grimbergen een traditie die al meer dan 35 jaar meegaat en
tot stand kwam na een voorstel van toenmalig gemeenteraadslid
Freddy Minten.
De gemeente beschikte reeds over een terrein van 2,8 hectare in
het verlengde van het domein Ter Tommen. Dit werd tussen 2005
en 2016 beplant met ruim 3.800 bomen. “Tussen deze zone en
de Nieuwe Schapenweg verwierf het Agentschap Natuur en Bos
nog een smalle zone van 0,4 hectare, waar sinds 2017 een 360-tal
bomen werden aangeplant”, zegt burgemeester Bart Laeremans
(Vernieuwing). “Er is nog plaats voor ongeveer zeven jaar aanplantingen van geboortebomen. Het tussengebied van 1,14 hectare,
waar zich de hoogspanningspyloon bevindt, bleef echter in handen van private eigenaars en wordt gebruikt als landbouwveld.
Het heeft heel wat moeite gekost om dit perceel aan te kopen.
Dit is uiteindelijk toch gelukt, zodat we de komende jaren een
aaneengesloten bos krijgen van ruim 4,3 hectare.”

Burgemeester Bart Laeremans en schepen Chantal Lauwers kondigen
de aankoop van nieuw bosgebied aan.
de Motte deel van zullen uitmaken”, gaat Laeremans verder. “ Ook
zal er samen met onder andere de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) werk worden gemaakt van een groene, recreatieve verbinding richting Maalbeekvallei en Lintbos. De mooie landbouwkouters zullen de omgeving blijven bepalen.”

Hoogspanningsleiding
“Van de nieuwe zone komt ongeveer 8.700 m² in aanmerking
voor bebossing, want door de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding kan een deel niet beplant worden”, vult schepen van
Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing) aan. “Op deze locatie
wordt een hooiweide voorzien.

De aankoop van de nieuwe zone wordt voor 75 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. “De gronden zijn volgens
het gewestplan gelegen in natuurgebied en zullen op termijn deel
uitmaken van een toekomstig groter landinrichtingsplan, waarvan
onder andere het domein Ter Tommen, het park van de Borcht en

Samen met de VLM en de Bosgroep
Vlaams-Brabant wordt nu een beplantingsplan opgemaakt. We hopen hier in
2023 en 2024 minstens 2.000 nieuwe
bomen te kunnen planten. Dit wordt
dus een stevige uitbreiding van het
bosareaal van Grimbergen.”
Het geboortebos kan bereikt worden
via de Humbeeksesteenweg. Het ligt
tegenover het bedrijf Caterpillar. Momenteel is deze zone ten gevolge van
wegeniswerken moeilijk bereikbaar voor
wagens. Wandelaars en fietsers kunnen
de site ook bereiken via de Nieuwe
Schapenweg. (jh)
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Jeugdhuis de Duif vindt (tijdelijk) nest in container
STROMBEEK / GRIMBERGEN - Jeugdhuis De Duif, het opstartend jeugdhuis in Strombeek-Bever, heeft eindelijk een locatie gevonden. In dit tijdelijk onderkomen kunnen de jongeren hun werking
opstarten.

Vlnr: Pieter Coutteau (23), Arno Lermyte (21), Lorens Huijsegoms
(21), Alex Coman (21) van JH De Duif.

Jeugdhuis De Duif ontstond in het voorjaar van 2018 bij enkele jongeren. Die jongeren zagen de nood naar een plaats voor jongeren in
Strombeek. Enkele jongeren kwamen samen in een pand waar veel
duiven zaten, maar niet geschikt was voor een jeugdhuis. Toen gingen
ze aankloppen bij de gemeente, een naam voor hun jeugdhuis hadden
ze al: JH De Duif, dat op verschillende evenementen in Grimbergen
al met een stand naar buiten komt. Al vrij snel sprong de gemeente
mee op de wagen”, zegt voorzitter Lorens Huijsegoms (21) van JH
De Duif. “Toch duurde het tot september 2021 voor de werken aan
de locatie vlakbij het Cultuurcentrum Strombeek startten.
Na twee maanden lagen die werken
echter al stil door de waterproblematiek. De werken blijven stil liggen tot de
waterproblematiek definitief opgelost is.
Er is een expert aangesteld die zal beslissen hoe de problematiek opgelost zal
worden.”
Een nieuwe datum voor de opening is er
nog niet, maar er is wel perspectief. “De
gemeente plaatste een container op het
achterplein van het vroegere containerpark. De container deed vroeger dienst
als directielokaal aan Borrekesveld. Maar
er is wel wat werk aan de winkel. Er komen nieuwe ramen in en de deur moet
vervangen worden. Binnen zorgen de
jongeren zelf voor een hippe inkleding
en zorgen ze dat het directielokaal omgevormd wordt tot jeugdhuis.”
De Strombeekse jeugd kan dan vanaf
vrijdag 1 juli terecht in de tijdelijke locatie. “Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd”, gaat de voorzitter verder. “Zo begint het jeugdhuis met een
Pilsweekend waar de bezoekers zelf
kunnen beslissen welke pils in het jeugdhuis verkocht zal worden. Later volgen
nog thema-avonden rond de Vlaamse en
Belgische feestdag waar onder andere
een gepast biertje in de kijker komt te
staan. Later hoopt het jeugdhuis samen
met andere verenigingen samen te werken.” (jh)
Meer info kan je vinden op de
Facebookpagina van JH De Duif
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Ooievaarskoppel keert voor de achtste keer terug
naar nest op verlichtingspaal
Opnieuw drie jongen bij Oscaar en Victoire
KAPELLE-OP-DEN-BOS / REGIO - Opnieuw heugelijk
nieuws uit de Trieststraat 26 in Kapelle-op-den-Bos. Ooievaarskoppel Oscaar en Victoire heeft opnieuw een nest van drie jongen bovenop een verlichtingspaal om groot te brengen.

FOTO’s: Wiske Teugels

“Zo te zien verkeren ze in uitstekende gezondheid”, zegt bestuurslid Herman Dierickx van Natuurpunt Kanaalregio Bos van
Aa. “De foto‘s werden genomen door Wiske Teugels. We hopen
dat de drie jongen gezond blijven en dat ze opnieuw zorgen voor
de verdere uitbreiding van de populatie. Het koppel Oscaar en
Victoire keert jaarlijks terug naar hun nest op de verlichtingspaal
in de Trieststraat.”
De paal werd in 2020 nog weggenomen omdat het stro van het
nest bovenaan de verlichtingspaal vuur vatte. Het nest is toen
gered, energiemaatschappij Fluvius plaatste een nieuwe paal vlakbij, zodat het ooievaarskoppel er ook in de toekomst kan blijven
broeden.

maar dat het er dit jaar drie zijn, heeft allicht te maken met de
goede weersomstandigheden en voedselvoorraden”, gaat Dierickx verder. “De ooievaarsjongen zijn nu enkele weken oud. We
verwachten dat de jongen in juli onafhankelijk worden en het nest
verlaten. Een paar maanden later zullen ze, om te overwinteren,
naar het zuiden vertrekken.” (jh)

Het is het achtste jaar dat Oscaar en Victoire naar hun paal in de
Trieststraat komen. “Meestal hebben ze één of twee jongen,
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Natuurpunt: “Neem gewoon je voorzorgen: teken zitten
echt overal”
FOTO JH

Geniet van de natuur, maar weet dat er teken zijn en neem je voorzorg”, zegt voorzitter Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise.
RAND - In de Rand rond Brussel en het Pajottenland zijn Meise,
Tervuren en Hoeilaart de enige drie gemeenten met een sterk
verhoogd risico op teken, zo blijkt uit gegevens van de Vlaamse
overheid. Natuurpunt Meise stelt dat er niet aan paniekvoetbal
moet worden gedaan. “Je moet Meise daarvoor niet mijden, neem
gewoon altijd je voorzorgen, teken zitten overal, ook elders in de
Rand.”
Meise heeft volgens gegevens die de Vlaamse overheid in kaart
bracht in 2019 een risicofactor drie op teken. Dat is het hoogste risiconiveau in onze regio. Al is er volgens voorzitter Frank
Vermoesen (54) van Natuurpunt Meise enige nuance nodig. “De
kaart op www.tekenbeten.be is opgesteld op basis van bestaande meldingen in combinatie met omgevingsfactoren”, zegt Vermoesen. “Voor die meldingen riep Natuurpunt ook actief op. Hoe
meer gegevens en meldingen je hebt, hoe hoger het risico kan
zijn.”

vroeg in het jaar tot laat in de herfst. De klimaatopwarming is
hierbij een negatieve factor. Neem dus je voor- én nazorgen als je
erop uit trekt. En zorg dat je een tekentangetje in huis hebt; dat
is heel handig.”

Controleren
“Voorkomen is het beste. Dat doe je vooral door niet van paden
af te wijken en door je na een tocht te (laten) controleren. Maar
een nulrisico bestaat niet, tenzij je de deur niet uitgaat en geen
huisdieren hebt die ook teken kunnen meedragen naar binnen.
Laat je hond dus niet overal loslopen, wat sowieso al niet mag. Op
infoborden waarschuwt Natuurpunt al lang voor teken.” Schepen
van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA) heeft geen weet van
een verhoogd aantal tekenmeldingen in Meise. “Ik weet wel dat er
bijvoorbeeld in het Neromhof veel zijn, maar we krijgen hierover
niet massaal veel klachten”, zegt de schepen.

Algemeen verspreid

Speciale broeken

“Omgevingsfactoren zijn onder andere het voorkomen van natuurgebieden en de reepopulatie. In Meise zijn die zeker aanwezig, maar even goed in andere gemeenten. Teken kennen geen
gemeentegrenzen. De kaart geeft daarom een vertekend beeld.
Teken zijn er altijd al geweest en je kan ze evengoed in andere
gemeenten oprapen. Ze zijn algemeen verspreid.”
Frank Vermoesen roept daarom op om Meise niet speciaal te mijden. “De voornaamste boodschap moet zijn: geniet van de natuur,
maar weet dat er teken zijn”, zegt de voorzitter. “Die zijn er van

“Onze werkmannen van de groendienst dragen wel speciale lange broeken die tekenwerend zijn. Bij warm weer is dat niet zo
aangenaam, maar het is een preventieve maatregel voor hun eigen
gezondheid.” Een teek draagt virussen en bacteriën met zich mee.
Een beet kan de ziekte van Lyme veroorzaken, maar lang niet elke
tekenbeet maakt je ziek. Alle preventieve tips en veilige manieren
om een teek te verwijderen, kan je vinden via www.tekenbeten.
be . (jh)
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Belevingscentrum helpt bezoekers de juiste keuze maken:
computer berekent na rondleiding welke Grimbergen je het
lekkerst vindt
FOTO JH

Tijdens de rondleiding kunnen bezoekers een foto laten nemen met een kartonnen pater Karel, hier naast de échte pater Karel.
GRIMBERGEN - Het interactief belevingscentrum van de Microbrouwerij Grimbergen opent voor het grote publiek de deuren. Bezoekers kunnen er aan de hand van een reeks vragen door
een computer te weten komen welke Grimbergen hen het beste
ligt.

wordt in bepaalde leeftijdsgroepen en landen. Na het bezoek is er
natuurlijk ook mogelijkheid om te proeven.”

Koffiesmaak

Naast individuele rondleidingen met de speciale interactieve
badge, kunnen ook groepen een rondleiding vragen. “We hebben
vijftien Grimbergen-bierambassadeurs opgeleid om hen rond te
leiden in de Abdijtuin met het hopveld, de oude waterput en
het belevingscentrum”, vertelt pater Karel. Inmiddels wordt er
regelmatig gebrouwen in de Microbrouwerij. Belangrijk daarbij is
natuurlijk het proeven.

Na de opstart van de microbrouwerij, de opening van de abdijtuin
met het hopveld en de bierkruidentuin is met het belevingscentrum het laatste puzzelstukje gelegd voor een compleet bezoek
aan de Microbrouwerij Grimbergen.
“Het belevingscentrum is ingericht op een mezzanine die uitkijkt
op de brouwerij van de abdij”, legt Pater-brouwmeester Karel
Stautemas (58) uit. “Bij het binnenkomen krijgen bezoekers een
badge die ze doorheen het digitale parcours kunnen gebruiken,
zodat ze het maximum uit hun bezoek kunnen halen. Bezoekers
maken een reis door de geschiedenis van de abdij en de brouwkunst met een fascinerende wereld van smaken, ambacht en innovatie. Zo krijgt de bezoeker een beeld van de brouwkunst die
door de eeuwen heen door de paters op de historische site werd
beoefend.”

“Dat gebeurt om 11 uur”, zegt pater Karel. “Dan is je tandpastaen koffiesmaak weg en zijn je smaakpapillen op zijn best. We passen het brouwsel aan indien nodig. Er wordt per jaar zo’n 10.000
hectoliter gebrouwen in de Microbrouwerij. Het gaat om onze
drie speciale Grimbergse bieren en eenmalige brouwsels. Zeventig procent gaat naar de handelszaken in vaten, dertig procent
wordt gebotteld.”

Geen trappist

Pater Karel laat ook weten dat de Norbertijnen werken aan een
soort keurmerk. “We zullen nooit een trappist brouwen, want
wij zijn Norbertijnen, geen Trappisten”, weet Karel. “Maar we willen wel een eigen keurmerk van de Norbertijnen ontwikkelen. Er
wordt in ons land door de paters bier gebrouwen in de Nordbertijenabdijen in Grimbergen, Averbode en Park Leuven. In het
buitenland in Wenen en Tsjechië.” (jh)

Proeven

“Ze komen er alles te weten over de uitgelezen ingrediënten zoals hop. Ze ontdekken het hele brouwproces én krijgen na het
bezoek via een krachtige computer te weten welke van de tien
Grimbergen-bieren en drie bieren van de Microbrouwerij het
best bij hen past.”
“Om dat te weten moeten ze doorheen de rondleiding vragen
rond smaak beantwoorden. De computer houdt de gegevens bij
en zo weten wij ook welk Grimbergenbier het best gesmaakt
15

Humbeek Plage is (eindelijk) aan zijn tiende editie toe
FOTO JH

Humbeek bruist deze zomer weer een weekend lang tijdens Humbeek Plage. Madame Jeanne Photography
HUMBEEK - Na twee Covidjaren mag er eindelijk terug gefeest worden en dat zal Humbeek en omstreken geweten hebben. Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus wordt de tiende editie van Humbeek Plage georganiseerd. Humbeek Plage lokt zo’n
5.000 bezoekers.

Sergio

Traditioneel wordt er zaterdag een petanquetornooi georganiseerd en is er Lalaaland in de namiddag met een unieke show
en animatie voor kinderen. ’s Avonds is er een loungeset. Zondag
staat Sergio op het podium. Hij brengt zijn eigen hits, maar ook
covers van André Hazes en vele ambiancemakers. Daarna maakt
Sergio plaats voor een optreden van charmezanger Steve Tielens.
De editie 2022 wordt afgesloten met DJ Tom & DJ Massive.

Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus wordt de Westvaartdijk in
Humbeek naar jaarlijkse traditie omgetoverd tot een exotisch vakantieparadijs: tonnen zand, een beachbar met zomerse cocktails
en zwoele muziek zullen je een weekend lang een vakantiegevoel
bezorgen, maar dan dicht bij huis. “Tijdens dit weekend kan jong
en oud op de Plage terecht voor tal van activiteiten, telkens van
11 uur ‘s morgens tot 22 uur ’s avonds”, zegt Sven Moerenhout
van de vzw Humbeek Plage.

Goed doel

“Naar jaarlijkse traditie schenkt Humbeek Plage ook dit jaar het
merendeel van de opbrengst aan een goed doel”, merkt Sven
Moerenhout op. “Dit jaar werd gekozen om de vzw Victory For
Kids” te ondersteunen. Deze VZW uit Leest is opgericht om hulpbehoevende kinderen tussen 0 en 12 jaar uit onze regio te helpen.
Humbeek Plage is volledig gratis maar zou onmogelijk tot stand
kunnen komen zonder de steun van onze trouwe sponsors, onze
leden en tal van sympathisanten.” (jh)
Meer info en het programma kan je vinden via
www.humbeekplage.be

“Doorlopend kan je er proeven van een lekkere mojito of een
streekbiertje. De hongerige badgasten kunnen smullen van huisgemaakte tapas en snacks. Tevens kunnen de kinderen zich uitleven dankzij de kinderanimatie en springkastelen. Ook dit jaar zal
er terug een adventure run op het terrein geplaatst worden. Dit
opblaasbaar hindernissenparcours van 60 meter zal het doorzettingsvermogen van zowel groot als klein op de proef stellen.”
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Plantentuin Meise roept op om je mooiste
herinnering aan de Plantentuin te delen
MEISE / REGIO - Naar aanleiding van de 225ste verjaardag
roept de Plantentuin van Meise mensen op om mooie herinneringen te delen.
De 225ste verjaardag viert de Plantentuin met onder andere de
expo Schatten op glas, waarbij een collectie glasplaten het verleden van onze tuin in Brussel belicht. In het najaar opent ook
een unieke Eilandtuin. “Maar de Plantentuin draait ook rond de
verhalen van mensen, toen en nu”, zegt woordvoerster Manon
van Hoye van de Plantentuin. “Daarom lanceren we een oproep
waarbij we het grote publiek vragen om hun mooiste herinnering
aan de Plantentuin te delen.”
“Zo is er het prachtige verhaal van Lieve. Zij is het meisje dat
te zien is op een foto van de opening van het domein in Meise
in 1958. Ze mocht toen het kussen met de schaar vasthouden
die gebruikt werd om het lintje door te knippen. Extra bijzonder is dat Lieve’s vader, Laurent Luypaert, maar liefst 40 jaar in
onze Plantentuin heeft gewerkt.” De herinnering van Lieve en de
mooiste foto’s en verhalen bundelt Plantentuin Meise in een digitaal verjaardagsalbum, dat zowel via de website als in de ingang
van het Plantenpaleis te zien zal zijn. “Iedereen kan een foto met
bijhorend verhaal bezorgen via mail aan 225@plantentuinmeise.
be of de foto meteen zelf delen op Instagram met de hashtag
#225jaarplantentuin”, vertelt van Hoye.

FOTO INGEZ. PLANTENTUIN

Bij de opening van de Plantentuin van Meise in 1958 was Lieve Luypaert het meisje dat de schaar op het kussentje bracht om het lint
door te knippen.
“Was jij één van de baby’s op onze reuzenwaterlelies en is die
foto nog steeds bijzonder voor je? Kreeg je hier een huwelijksaanzoek of deelde je een bijzonder moment met iemand speciaal?
We horen graag alle verhalen.” (jh)
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Ga bij Thermae Spor ts een gezonde en spor tieve
zomer tegemoet!
REGIO - Ook tijdens de zomermaanden is het bij Thermae
Sports heerlijk vertoeven. De club heeft outdoor namelijk ook
heel wat te bieden. Met 3 outdoor padelterreinen (2 overdekt)
en 4 outdoor tennisterreinen kunnen racketsportliefhebbers hun
favoriete sport buiten beoefenen. Daarnaast beschikt de club
over een groot kunstmatig grasveld waardoor de lesgevers bij
mooi weer de groepslessen buiten kunnen geven. Niets rustgevender dan bijvoorbeeld een yogales tussen het groen. Wie op
zoek is naar ontspanning kan ook terecht op de ligweide naast
de Finse sauna. Daar staan ligbedden waar je na enkele baantjes
zwemmen of een saunabezoekje lekker kan wegdromen. Enjoy!

Spetterende studentenactie:
€ 165 i.p.v. € 225
voor 3 maanden all-in fitness!
Ben je student en op zoek naar een sportieve start van je welverdiende vakantie? Twijfel dan niet en geniet van onze supervoordelige studentenactie waardoor je voor drie maanden all-in fitness
slechts € 165 in plaats van € 225 betaalt!
Waar heb je allemaal toegang toe met een all-in abonnement?
• Een ruime fitnesszaal met kwalitatieve toestellen van Technogym.
• Verschillende grote studio’s waar groepslessen in doorgaan.
• Een zwembad van 18m lang.
• Een wellnessruimte met infraroodsauna, Turks stoombad en
Finse sauna.
• Drie padelterreinen waarvan twee overdekt.
• Zes indoor en vier outdoor tennisterreinen.

Voorwaarden:
• Actie enkel op vertoon van een studentenkaart.
• Enkel geldig voor studenten van 15 tot 25 jaar en in voltijds
dagonderwijs.
• Inschrijven is enkel mogelijk tussen 01/06/2022 en
31/07/2022.
• Ook de inschrijvingskost krijg je er gratis bij. Als nieuw lid
hoef je dus geen € 50 inschrijvingsgeld te betalen.
• Elk abonnement is strikt persoonlijk.
Voor verdere vragen kan je altijd terecht op het nummer
02 305 43 04 of via mail naar sportsmerchtem@thermae.com.
Inschrijven gebeurt rechtstreeks aan de receptie.

Thermae Sports

Kwekelaarstraat 4 - Merchtem
www.thermae.com
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Actie Noordrand start infocampagne
tegen concentratie vliegbewegingen
Brussels Airport
“Opnieuw sprake van concentratie van vluchten
boven de Noordrand”
NOORDRAND - De Actie Noordrand trekt aan de alarmbel.
Uit de effectenstudie die de federale regering over de geluidshinder rondom Brussels Airport bestelde, blijkt volgens de Actie
Noordrand dat er opnieuw sprake is van concentratie van vluchten boven de Noordrand.

FOTO INGEZ.

“We zijn in 2002 met onze Actie Noordrand begonnen”, zegt
de Wolvertemse voorzitter Roger Vermeiren van de Actie Noordrand. “Toen kreeg de Noordrand een concentratie van vluchten
vanuit Brussels Airport over zich heen. We zijn nu twintig jaar en
vele juridische procedures verder en ik vrees dat de politiek niet
heeft geleerd uit de fouten van het verleden.”

Concentratie

“Eind 2020 werd de staat veroordeeld om tegen 1 juni 2022 de
partijen een nieuwe effectenstudie te bezorgen, nadat een eerste
versie als onvoldoende werd beoordeeld. In de studie, die zo’n
duizend pagina’s omvat, staan verschillende scenario’s. Na raadpleging van de documenten, voelen we nu dat er in de conclusie
wordt geduwd richting concentratie van de vluchten boven de
Noordrand. Het tegendeel zou waar moeten zijn: een eerlijke
spreiding én het vervangen van lawaaierige toestellen. Ook dat
laatste zit ver van op schema, integendeel zo blijkt uit onze cijfers. Het studiebureau Envisa heeft de wensen van Brussel en de
Oostrand ingewilligd maar helemaal niets van de Noordrand. Het
voorgestelde scenario is niet ernstig te noemen. Het is tegen alle
logica in. Ze hanteren in de studie ook oude methoden waarvan
bewezen is dat het resultaat niet juist is.”

Roger Vermeiren van de Actie Noordrand vreest opnieuw een scenario
waarbij de Noordrand alle vliegbewegingen over zich heen krijgt.
Het vliegverkeer is na corona stilaan opnieuw op peil en dan krijgen we 400 tot zelfs meer dan 550 vliegbewegingen per dag én
nacht. Die concentratie boven de Noordrand is onhoudbaar. In
2002 was het ook begonnen met een studie en sindsdien hebben
we jarenlang juridische acties gevoerd. Ik krijg een déjà vu -gevoel.
Momenteel kunnen we nog geen juridische actie voeren, er zijn
nog enkele zaken lopende”, vertelt Vermeiren. “We wachten de
definitieve beslissing af van de regering en bekijken dan hoe we
gaan reageren. Nu willen we mensen inlichten, onder andere via
onze website www.actie-noordrand.be.” (jh)

Déjà vu

Actie Noordrand vindt “de studie dan ook waardeloos”, zo meldt
Vermeiren. “Er moet tegen gereageerd worden. Daarom gaan we
mensen informeren en politici sensibiliseren om niet dezelfde fouten te maken in het verleden.
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Lorens (21) schrijft debuutroman
‘Erkenning’

Verantwoordelijke uitgever:
LeleuGroup NV
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Wemmel &
Grimbergen/Beigem/Humbeek:
Erwin Van Gucht
0477 72 36 33 - erwinvangucht@me.com

Lorens presenteert trots zijn debuutroman Erkenning.
GRIMBERGEN / BEIGEM - Erkenning is de debuutroman van Lorens Huijsegoms
(21) uit Beigem en kwam zopas uit. Het boek combineert de Griekse mythologie en
FOTO INGEZ.
de hedendaagse wereld.
Lorens Huijsegoms woont in Beigem en presenteert zijn eerste boek Erkenning. Het
boek gaat over de Griekse mythologie waarbij Lars Spurius de Griekse Goden ontwaakt. Hij wordt door hen op queeste gestuurd.
“Het verhaal staat vol met avontuur en laat de lezer geen seconde met rust”, vertelt
Lorens die al sinds zijn twaalfde schrijft. “Die vonk was ontstaan door enthousiaste
leerkrachten op mijn toenmalige school, het Jan-Van-Ruusbroeckollege. Die verhaaltjes
breidden uit en toen ik 16 jaar was, begon ik met de eerste stappen van Erkenning. Nu,
zo een vijf jaar later, ben ik er dan eindelijk in geslaagd om het boek te publiceren.” Lorens heeft een goede reden om dit boek te publiceren. “Ik was een grote fan van boeken over de Griekse mythologie, maar dat aanbod was zeer beperkt”, vertelt de auteur.
“Omdat ik dan snel door de verschillende boeken heen was, ging ik aan het fantaseren.
Bovendien was ik ook wel fan van literatuur op eigen bodem. Maar ook het aanbod van
Nederlandstalige fantasyromans voor 12- tot 16-jarigen is vrij beperkt.”
“Door dat gefantaseer en beperkt aanbod, had ik inspiratie en zag ik de mogelijkheid
om er meer mee te doen. Het boek is geschreven voor 12- tot 16-jarigen, maar is een
aanrader voor alle liefhebbers van (Griekse) mythologie. Het boek biedt een unieke
inkijk in de wereld van de Griekse mythologie. Het doel is om de lezer op een heel
ludieke en amusante manier in contact te brengen over de Griekse mythologie en om
er zo over bij te leren.”
Lorens is momenteel ook al bezig aan een opvolger voor Erkenning. “Het verhaal staat
al in een ferm geraamte en in een ideale wereld zou de opvolger klaar moeten zijn voor
de zomer van 2023”, hoopt Lorens “Normaal zou die opvolger ook niet het laatste
boek zijn in de reeks van De Griekse mythologie ontwaakt met Lars Spurius. Het is
natuurlijk ongelooflijk ambitieus, en dat besef ik zelf ook, maar drie of vijf boeken zou
mooi zijn voor de reeks.” Naast zijn passie voor schrijven, is Lorens ook student aan de
UCLL, voorzitter en oprichter van Jeugdhuis De Duif en secretaris van de Jeugdraad in
Grimbergen. (jh)
Het boek is te koop via de auteur zelf, via de uitgeverij www.boekscout.be, via Bol.
com en te bestellen bij elke boekhandel.
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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
WINKELBEDIENDE – Dringend gezocht voor slagerij, kan direct beginnen, traiteur De Valck Wolvertem tel. 02 269 13 05

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

KINDEROPVANG BIEKEBOKE zoekt peuterjuf/meester voor in ons peuterklasje vanaf september ’22. Gsm 0485 76
74 91

HERENFIETS – in goede staat te koop
tel. 0474 261 035

BABY+VANDERSTRAETEN MERCHTEM - zoekt Flexijob meubelmonteerder en klusjesman. 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
IJSSALON BRIXIUS – zoekt enthousiaste flexi’s en studenten voor week en
weekend, keuken, zaal, afwas, tel. 0475 416
884
GEBROEDERS VAN PRAET LONDERZEEL – Gezocht: ervaren glasplaatsers. Plaatsen van dubbel en enkel glas,
elastisch kunnen opspuiten. Profiel: min. 3
jaar ervaring, zelfstandig kunnen werken,
rijbewijs B. Onmiddellijke indiensttreding
in ons vast team. Aantrekkelijk loon in een
familiale omgeving. Contacteer Danny Van
Praet 0475 49 59 38 of Emiel Van Praet 052
301 470.

TE KOOP ALLERLEI
DISCOBAR – Te koop volledige discobar
wegens overlijden: 700 euro, contant of cash
betalen tel. 0468 11 30 91

VASTGOED TE KOOP
IK ZOEK – te renoveren woningen/appartementen en/of projectgronden tel. 0456 32
66 00
SPANJE SALOU – mooi appartement
aan zee, 2 slpk, mod keuken, living, 2 terras,
garage, een koopje, 130.000 euro tel. 0475
82 36 55
DRINGEND GEZOCHT – te renoveren
woningen, rechtstreeks van eigenaar voorschot bij compromis tel. 0474 30 55 19

, 15m2, of personenwagen met chauffeur.
Prijs vanaf 25€. 0479 82 02 96
MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470564.165
GRAVELBIKES TE HUUR - Niner
staal/aluminium. Meer info op www.gravelbike.be
ZOEKTOCHTEN GRIMBERGEN Van 1 juli t/m 31 augustus, wandel-, fiets- en
autozoektocht.
www.zoektochten.aurica-rally.be Tel. 015
71 13 71
LAT-RELATIE – Welke vrouw wil een
LAT-relatie met een 60-jarige man tel. 0471
02 36 22
VERHUIS - van woning naar appartement
of rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder,
schilder-of kleine renovatiewerken voor verhuur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66

GEZOCHT – Te renoveren woningen, appartementen of projectgronden tel. 0474 89
77 34

ALLERLEI
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

Een fijne
vakantie
gewenst!

LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken
van huizen, appartementen, kelders, zolders,
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 –
0474 80 44 45
VERVOER - Vervoer met chauffeur nodig
naar meubelzaak, containerpark of luchthaven, kleine verhuis? Bestelwagen beschikbaar

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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