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Minuut stilte bij politie 
Grimbergen voor overleden 
inspecteur

GRIMBERGEN – Ook de politie Grimbergen is in rouw voor 
het overlijden van inspecteur Thomas Monjoie tijdens zijn dienst. 
Hij werd gestoken met een mes en overleed. “Het heeft ons 
allen beroerd en toont aan hoe kwetsbaar wij wel kunnen zijn”, 
meldt de politie. “Onze gedachten zijn uiteraard bij Thomas en 
zijn naasten. Naast deze tragische afloop vergeten we evenmin 
zijn collega, Jason, waarmee hij op pad was en alle collega’s van de 
zone Brussel Noord die op de één of andere manier betrokken 
waren bij dit gebeuren.” Een afvaardiging van de zone Grimber-
gen nam deel aan de erehaag in Waremme (Luik) op de weg 
tussen het funerarium en de begraafplaats.  Het korps hield ook 
in Grimbergen om 11 uur, op het moment dat de uitvaartplech-
tigheid  begon, een minuut stilte als eerbetoon. (jh)

FOTO INGEZ. POL GRIMBERGEN

Leerlingen Campus Fenix wer-
ken samen met buitenlandse 
studenten aan milieu en duur-
zaamheid

GRIMBERGEN - Leerlingen van Campus Fenix uit Grimber-
gen namen deel aan een Erasmus+ project over milieu en duur-
zaamheid. Zo werkten ze samen met leerlingen uit scholen in 
Turkije, Spanje, Italië, Kroatië en Duitsland aan workshops, was er 
een zwerfvuilactie, gingen ze naar het Europees Parlement, deden 
ze vrijwilligerswerk in de Plantentuin van Meise en bezochten ze 
de Microbrouwerij in Grimbergen (zie foto) en het Atomium. Er 
waren ook bezoeken aan Brussel en Antwerpen. (jh)

FOTO INGEZ. 
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VBS Prinsenhof was hele week in de ban van 
boeken
GRIMBERGEN - Een heel week stond alles in Vrije Bassischool Prinsenhof 
in Grimbergen in het teken van boeken. De leerlingen lazen niet alleen zelf veel, 
maar ook ouders en (groot)ouders komen voorlezen in de klas. De hele week 
was er ook een ‘masked reader’ wedstrijd waar er filmpjes zijn gemaakt van  
meesters en juffen die gemaskerd een boek voorlazen. De leerlingen zochten 
dan uit wie er schuil gaat achter de maskers. Voor elke graad stond er ook een 
bepaald boek in de kijker waar er de hele week rond werd gewerkt. Er kwam ook 
een jeugdauteur op bezoek.
“Op deze manier neemt de school deel aan het project ‘voorleesweek, lezen 
met je oren’”, zegt directeur Benjamin Rombaut van VBS Prinsenhof. “Met dit 
project willen we als school het belang en vooral het plezier van voorlezen in de 
kijker zetten. Want voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Als 
VBS Prinsenhof willen we op deze manier ook graag inzetten op leesbevordering 
en begrijpend lezen. Jaarlijks investeert de school fors in het uitbreiden van haar 
jeugdbibliotheek. We hopen op die manier dit leesplezier maar zeker ook de 
leesgoesting meer en meer aan te wakkeren bij onze leerlingen.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Kolkenreiniging in 341 straten in Grimbergen
GRIMBERGEN - De firma Verhelle gaat tot midden december 2022 de kolken in Groot-Grimbergen reinigen. Het gaat om zo’n 
8.119 rioolkolken en roosters in 341 straten die onder handen genomen worden.  (jh)
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Vlaanderen plant vijf kilometer nieuw Ringfietspad 
tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde

FOTO DE WERKVENNOOITSCHAP FOTO INGEZ. 

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

finitief traject gekozen. Het fietscomfort stijgt door het gebruik 
van de bestaande berm van de Ring en het ontbreken van grote 
hoogteverschillen. Daarenboven genieten fietsers van een door-
lopend veilig traject met weinig gevaarlijke kruisingen met lokaal 
autoverkeer.” Vlaanderen heeft volgens de minister de ambitie om 
tegen 2035 de helft van de verplaatsingen in de Vlaamse Rand 
duurzaam te maken. De start van de werken aan het Ringfietspad 
tussen Strombeek en Vilvoorde is voorzien in 2025. (jh)

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

STROMBEEK - Tussen Strombeek-Bever en 
Vilvoorde onderzoekt De Werkvennootschap 
de aanleg van een nieuw deel van het Ringfiets-
pad. “Het Ringfietspad vormt een grote fiets-
snelweg met verschillende fietsbruggen langs 
de ring rond Brussel”, zegt Vlaams Minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters 
(Open VLD).

De Werkvennootschap onderzoekt twee trajecten voor het nieuwe Ringfietspad langs 
de Ring tussen Strombeek en Vilvoorde. De Werkvennootschap
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GRIMBERGEN - Grimbergen heeft meer dan vijftien open-
staande vacatures in het personeelsbestand. “Personeel is voor 
sommige functies heel moeilijk te vinden”, klinkt het. “Vaak gaat het 
om nieuwe functies in een veranderende organisatie”, zegt schepen 
van Personeel Karlijne Van Bree (Vernieuwing). “Maar het is moeilijk 
om mensen te vinden, vooral in de zogenaamde knelpuntfuncties. 
In de afdeling Wegen en Water zoeken we doorlopend arbeiders, 
maar ook beleidsmedewerkers, ingenieurs, een coördinator voor 
het magazijn, noem maar op. Ook maatschappelijk werkers zijn zeer 
moeilijk te vinden. Er komen gewoon heel weinig kandidaten voor 
die functies opdagen. Ook zoeken we doorlopend verpleeg- en 

zorgkundigen en vrijwilligers voor wzc Ter Biest.” Grimbergen telt 
meer dan 400 personeelsleden in de centrale administratie. “Tel je 
daar de politie en het onderwijs bij, dan kom je aan 700 personeels-
leden”, vertelt Van Bree. “Dat is inderdaad veel. We nemen nu zelfs 
externe bureaus onder de arm om de sollicitaties te begeleiden. 
Het probleem om het personeelsbestand aan te vullen, is overal 
gekend. Er woedt een strijd om talent. In de privé wordt soms ook 
meer loon uitgekeerd, wij maken onze jobs nu ook aantrekkelijker 
door bijvoorbeeld in de toekomst ecocheques aan te bieden.” (jh)

Alle info: https://www.grimbergen.be/vacatures

Meer dan vijftien openstaande vacatures in 
Grimbergen: “Strijd om talent woedt overal”

Grimbergen heeft afspraak met ondernemers
GRIMBERGEN - Na moeilijke jaren coronajaren had 
Grimbergen opnieuw afspraak met haar lokale onderne-
mers en bedrijven tijdens de bedrijvenavond in de Micro-
brouwerij. Dit initiatief slaat een brug slaan tussen onderne-
mers en bedrijven onderling en het gemeentebestuur en zijn 
administratie. De deelnemers genoten van een rondleiding 
in het belevingscentrum, een proeverij en een receptie. (jh)
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Hier geen witloof meer, maar wel Brussegemse 
saffraan: “Voor 1 gram heb je meer dan 
150 bloemetjes nodig”

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

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

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

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

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

Info: FB-pagina Brussegem Saffraan

Iris De Swert plukt de saffraanbloemetjes op haar veld in Brussegem.
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“Gezondheid van onze inwoners is belangrijkste be-
zorgdheid”: asfaltcentrale mag niet omschakelen naar 
diesel
GRIMBERGEN - Het schepencollege gaf een negatief advies 
op de wijzigingsaanvraag van de asfaltcentrale om voor een peri-
ode van maximaal twee jaar te mogen omschakelen van aardgas 
naar gasolie (diesel).

Eind augustus vroeg BV Asphalt nv voor haar productiesite in 
Grimbergen een wijziging aan om te mogen omschakelen van 
aardgas naar gasolie (diesel) voor een periode van maximaal 
twee jaar. Het gemeentebestuur ontving daarop meer dan 200 
bezwaarschriften, waaronder een petitielijst van bewoners uit de 
nabije omgeving. 

“Sinds begin september zijn de aardgasprijzen fors gedaald”, zegt 
burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “De piek lijkt ach-
ter de rug en er zijn voldoende alternatieven via de buurlanden 
beschikbaar. De noodzaak voor omschakeling is er dus niet meer. 
Daarentegen stijgt de gasolieprijs. Een negatief advies is dan ook 
de enige correcte beslissing.”

“Andere Vlaamse asfaltcentrales tonen bovendien aan dat ze aard-
gas blijven gebruiken”, vult schepen van Milieu Chantel Lauwers 
(Vernieuwing) aan. “

Er is nog geen enkele asfaltcentrale stilgelegd omwille van de gas-
prijs. De vraag om - ook al is het tijdelijk - gasolie als alternatie-
ve energiebron in te zetten, krijgt dus een negatief advies. Dat 
gebeurt vanuit een economische overweging, maar ook omdat 
diesel een meer vervuilende brandstof is. En de gezondheid van 
onze inwoners zal altijd onze belangrijkste bezorgdheid zijn.” (jh)

FOTO JH

Op 19 april 2019 protesteerden actievoerders uit de buurt nog tegen 
de asfaltcentrale.
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GRIMBERGEN - Het OCMW Grimbergen gaat een apparte-
ment aan de Nieuwelaan 127 bus 14 in Strombeek-Bever open-
baar verkopen. De openbare verkoop zal plaatsvinden op dinsdag 
20 december 2022 om 10 uur in het gemeentehuis van Grim-
bergen. De instelprijs bedraagt 200.000 euro. Bezichtigingen zijn 
telkens mogelijk op zaterdag van 14 tot 16 uur, van 26 november 
tot en met 17 december 2022. Een bezoek op een ander tijdstip 
tijdens de kantooruren kan na het maken van een telefonische 
afspraak via 02-260.13.18. Meer informatie kan je vinden via op de 
website van de gemeente Grimbergen.  (jh)

OCMW verkoopt 
appartement

FOTO INGEZ

In dit gebouw verkoopt het OCMW een appartement.

Geboortebos opnieuw 
aangevuld

GRIMBERGEN – Weer of geen weer: zaterdag 19 november 
werd het geboortebos verder aangevuld. De boomplanting werd 
georganiseerd door de medewerkers van de Dienst Vrije Tijd. De 
werkmannen stonden paraat om de ouders te helpen met het 
planten van een boom. Daarmee is het geboortebos alweer een 
stukje gegroeid. (jh)



12

Andy (21) krijgt speciale game-opleiding om virtuele 
Rode Duivel te worden
REGIO / GRIMBERGEN - Andy Vanneste (21) uit Grimber-
gen is één van de zestien fanatieke gamers die een zitje veroverde 
aan de RBFA Esports Academy. Hij wordt opgeleid tot eDevil en 
zal zo de eDevils, zeg maar onze virtuele voetbalploeg van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond, versterken.

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

Nationale selecties 

“We zoeken zestien extra amateurtalenten. Dan beschikken we 
opnieuw over 30 potentiële eDevils waaruit we onze nationale 
selecties kunnen maken en mee kunnen strijden voor de prijzen 
op internationale tornooien.” Uiteindelijk deden meer dan 1.000 
fanatieke gamers vanuit hun zetel thuis een gooi om door te sto-
ten naar de laatste 32 kandidaten. 

Daarop namen zij het in het Proximus Basecamp in Tubeke tegen 
elkaar op in kwartfinales, halve finales en een finale om een van 
de zestien felbegeerde zitjes aan de RBFA Esports Academy te 
veroveren.

FIFA-trainingen 

Onder hen ook Andy Vanneste uit Grimbergen. “Ik ben echt heel 
blij dat ik bij de zestien gamers ben die een opleiding krijgen om 
eDevil te worden”, zegt Andy. “We komen terecht in een steeds 
professioneler kader met naast wekelijkse FIFA-trainingen, ook fy-
sieke, tactische en mentale begeleiding. Elk van ons maakt kans om 
het te schoppen tot het virtuele WK voetbal in 2023.”
“We spelen het voetbalspel op PlayStation5. Ik heb heel veel ge-
oefend en won al verschillende prijzen met esports, vooral dan 
gameconsoles of toebehoren. Maar een opleiding tot eDevil is 
toch een droom die uitkomt. Ik hoop dat ik de Belgische tricolore 
mee mag verdedigen op het internationale gametoneel.”

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

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

FOTO INGEZ. 
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Negen trajectcontroles en extra mobiele 
controles politiezone KLM
REGIO - De drie gemeenten van de politiezone Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) kondigen extra mobiele flits-
controles aan vanaf 1 december. Er komen vanaf april volgend jaar 
ook negen trajectcontroles. “Er wordt nog altijd te snel gereden 
op heel wat plaatsen in de zone”, klinkt het.

“Via sensibilisering én snelheidscontroles willen we het aantal 
verkeersongevallen doen dalen en de leefbaarheid in de dorps-
kernen verhogen”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) 
van Kapelle-op-den-Bos. “Op 1 december 2022 gaat het GAS 
5-reglement in voege in de drie gemeenten. We kunnen dan 
GAS-boetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen in 
zones 30 of 50 km per uur.” “Vanaf 1 december 2022 zal het aan-
tal snelheidscontroles met de mobiele flitscamera’s gevoelig ver-
hoogd worden in de drie gemeenten”, vult burgemeester Conny 
Moons (LWD) van Londerzeel zaan. “Wie te snel rijdt, krijgt een 
GAS-boete. De gemeentes maken extra middelen vrij zodat de 
politie twee extra administratieve medewerkers kan aanwerven 
om alles in goede banen te leiden. Voor de verwerking van de 
boetes, doen we een beroep op een onafhankelijk sanctionerend 
ambtenaar van Haviland.”

In 2023 komen er negen trajectcontroles: drie in elke gemeente. 
“Om de trajecten te kiezen, werden twee criteria gebruikt: 

verkeersveiligheid en objectieve gegevens. Alle gekozen trajecten 
bevinden zich in de bebouwde kom of een zone 50. Op elk van 
de gekozen locaties zijn er relatief veel zwakke weggebruikers en 
ook meer auto’s en vrachtverkeer”, vertelt burgemeester Gerda 
Van den Brande (N-VA) van Meise. De trajectcontroles worden 
stelselmatig ingevoerd vanaf 1 april tot en met 1 juni 2023. Voor 
Kapelle-op-den-Bos komen er trajectcontroles in de Hogerheis-
traat, Londerzeelseweg en de Molenstraat. In Londerzeel gaat het 
om de Heerbaan, Zwaluwstraat en Stuikberg. In Meise zijn er tra-
jectcontroles gepland op Merchtemsesteenweg vanaf de Dries-
straat tot de Smisstraat, in de Hoogstraat en in de Merchtemse-
steenweg vanaf de Smisstraat tot de Stationsstraat. (jh)
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Luka (19) lanceert debuutalbum met eigen eerste 
concert
GRIMBERGEN - Met de release van haar vierde single is Luka 
Leupe (19) uit Grimbergen steeds meer vertrouwd met het we-
reldje van singer-songwriters. “Dive Deep is een integer liedje, 
zacht en warm, met een hoopvolle en moedige boodschap: het 
is oké om te vallen, en nog meer oké om je daarna recht te laten 
helpen door mensen die er echt toe doen” zegt Luka.

In 2021 debuteerde Luka met Come Back, een aangrijpend num-
mer over de zelfdoding van haar papa. Wat het leven haar de 
voorbije jaren heeft voorgeschoteld, verwerkte Luka in gevoelige 
teksten en waardevolle levenslessen die ze wil delen met haar 
publiek. “Met Dive Deep wil ik anderen inspireren om vol te hou-
den en er voluit voor te gaan, ook al is het moeilijk”, vertelt Luka. 

“Zingen is mijn leven en ik merk dat het mij steeds beter ligt. Mijn 
zelfvertrouwen is groter geworden, al heeft dat misschien ook 
te maken met mijn leeftijd of het feit dat ik ondertussen al heel 
wat optredens achter de rug heb en events muzikaal heb mogen 
ondersteunen.”

Heather Nova 

“Dat ik heel af en toe wordt vergeleken met Heather Nova of 
Birdy is echt te veel eer. Ik heb ambities en dromen, en ga muzikaal 
niet stilzitten, maar laat mij nu nog maar gewoon verder bouwen, 
mijn eigen ding doen.” Bij dat eigen ding hoort natuurlijk ook stu-
deren. “Ook al blijft het mijn droom om bij te dragen als muzikale 
artieste, ik wil absoluut een back-up”, zegt Luka. “Ik startte een 
jaar geleden in de richting Interieurvormgeving aan Luca School 
of Arts. 
Na een pittig parcours haalde ik eind juni mijn eerste drie maan-
den zorgeloze zomervakantie binnen. Een zee van tijd voor nieu-
we nummers dus.”

Concert 

Na enkele singles en zomeroptredens was het op 18 novem-
ber  tijd voor haar eerste eigen concert, met een zevenkoppige 
live band. “Midden november komt ook mijn eerste eigen album 
Public Diary uit”, gaat Luka verder. “Mijn inspiratie voor dit album 
spreekt voor zich: ik zing vanuit mijn eigen gevoelens, dagelijkse 
realiteit en mijn vraagtekens bij het leven. In Public Diary expe-
rimenteer ik met jazz en rock, maar ik heb ook meer intieme 
nummers die instrumenteel niet veel om het lijf hebben, maar wel 
smaakvol worden gebracht.” 

Dive Deep, de nieuwe single, van Luka, kan je beluisteren op alle 
grote streamingplatformen..

Luka zingt vanuit haar eigen gevoelens. 

FOTO Pedro El Basque
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KORTNIEUWS UIT DE REGIO 
PERIFERIK - Met PeriferiK lanceren het Kaaitheater, Cc Strom-
beek in Grimbergen, Cc De Factorij in Zaventem en Westrand in 
Dilbeek een gezamenlijk project en programma waardoor ze sa-
men grotere producties kunnen. 

N260 - De N260, waar de Werkvennootschap de fietssnelweg 
bouwt, is tussen de Fabrieksweg en Borcht in Grimbergen terug 
open voor het verkeer. Er blijven wel omleidingen gelden voor de 
werken tussen de Verbrande Brug en de Budabrug. 

KUNSTGRASVELDEN - De twee nieuwe kunstgrasvelden 
van voetbalclub Diegem Sport, die in september na een chemische 
reactie tijdens overvloedige regenval onbruikbaar waren, zijn weer 
bespeelbaar omdat de firma de grasmatten extra heeft geperfo-
reerd zodat het water weg kan. 

WINTEROPVANG - De winteropvang in het voormalige Van 
Helmontziekenhuis in Vilvoorde opent van 1 december tot eind 
maart voor daklozen. Er zijn twaalf bedden beschikbaar. 

RACING CUP - Broers Maxime en Lancelot Alsteens uit Over-
ijse hebben samen met Andy Gaban de C1 Racing Cup van de 24 
uren van Spa-Francorchamps gewonnen. 

VIADUCT - De grootscheepse renovatie van het viaduct van Vil-
voorde loopt bijna een jaar vertraging op omdat de werken com-
plexer en duurder zijn dan gedacht. De werken zullen allicht in de 
loop van volgend jaar starten. 

STEP - De verkeersdienst van de politiezone WOKRA (Wezem-
beek-Oppen/Kraainem) heeft een niet gehomologeerde elektrische 
step in beslag genomen die meer dan 100 kilometer per uur reed. 

ARMOEDE - Armoedevereniging Hart voor Mensen uit Vilvoor-
de is dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor de voedsel-
bedelingen, want op 31 december moeten ze de Bethaniekerk in 
Peutie die ze tijdelijk mochten gebruiken, verlaten.

POLITIEWAGEN - De politiezone AMOW, die de gemeenten 
Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel omvat, verkoopt zes afge-
dankte politiewagens. 

FIETSSNELWEG - De provincie Vlaams-Brabant investeert bij-
na 780.000 euro in de aanleg van twee delen van de fietssnelweg 
F217 in Machelen die de Brucargo-site in Machelen met de fiets-
route aan de Ring in Brussel verbindt. 

GASCENTRALE -  Engie Electrabel gaat opnieuw in beroep 
tegen de weigering van de vergunning voor de bouw van een gas-
centrale in Vilvoorde. 

WISKE OCKERMAN - In Zaventem is gewezen schepen en 
gedeputeerde Wiske Ockerman (82) overleden. Ze was 12 jaar 
schepen in de luchthavengemeente voor de liberalen van 1988 tot 
2000 en was gedeputeerde voor de provincie van 2001 tot 2008. 

WAKKER - Bond Beter Leefmilieu lanceert samen met verschil-
lende actiegroepen uit de Vlaamse Rand de campagne ‘Wij liggen er 
wakker van’ waarmee ze druk zetten op de Vlaamse regering om de 
lawaaihinder en milieuverontreiniging veroorzaakt door de luchtha-
ven van Zaventem, fors terug te dringen. Aanleiding is het aflopen 
van de huidige milieuvergunning van de luchthaven in 2024. (jh)
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Het geheim om gezond 100 jaar te worden?: 
“Altijd bezig zijn, mijn dagen zijn tekort, ik verveel 
me nooit”

BEIGEM - August De Hertog vierde zopas zijn 100ste verjaar-
dag in Beigem (Grimbergen). Hij woont nog zelfstandig alleen, 
kook zijn eigen potje, beweegt veel en eet gezond. “Het geheim? 
Gewoon altijd alle ziektes en tegenslagen overwinnen en altijd 
bezig blijven. Een dag is veel te kort voor mij, ik verveel me nooit”, 
klinkt het.

Hij is in het Groeneveld in Grimbergen opgegroeid en bankier ge-
weest bij de ASLK, heeft in een periode in een andere gemeente 
gewoond, maar woont nu terug in Beigem nog altijd helemaal zelf-
standig. “Ik woon hier al 28 jaar”, zegt August. “Ik ben met pensi-
oen gegaan en ik woonde vroeger hiernaast. Ik heb op mijn 72ste 
hier een bungalow gebouwd. Mensen gaan als ze ouder worden 
op het gelijkvloers wonen. Ik zei: ik ben hier nog, ik lig nog niet in 

mijn graf. Ik wil zolang mogelijk thuis wonen en bouwde daarom 
deze bungalow.”

Luchtfietsen 

Zijn huisarts vroeg August ook wat zijn geheim is om zo oud te 
worden en gezond te blijven. “Heel eenvoudig: alle ziektes en te-
genslagen overwinnen en veel bewegen”, geeft August als goede 
raad mee. “Als ik iets voel dat niet goed gaat, een gewricht of zo, 
dan moet je oefenen. Voor ik opsta, heb ik al twintig minuten in 
mijn bed alle oefeningen gedaan met mijn armen en mijn hoofd. ’s 
avonds doe ik een half uur aan luchtfietsen hier in dat hoekje van 
de kamer. Ik hou me vast aan de radiator en dan doe ik bewegin-
gen van aan mijn hoofd tot aan mijn voeten.”

Onsterfelijk 

“Het is eigenlijk eenvoudig: je moet leven alsof je altijd kunt sterven, maar je moet handelen 
precies of je bent onsterfelijk. Ik klief nog zelf het hout uit mijn bos en ik ga met de kruiwa-
gen zelf mijn appels in de boomgaard oprapen. Ik lees nog alle dagen de Standaard en kijk 
naar alle nieuwsprogramma’s op tv. Ik ben ook zeer leergierig. Ik wil werkelijk alles weten. 
Mijn vader van August was tuinier. Van hem heb ik geleerd om gezonde groenten te telen 
en te eten.” .

Zou het geheim om zo oud te worden, misschien in de Grimbergse grond zitten of is het 
buiten een gezonde levensstijl misschien ook genetisch bepaald? “Ik heb een broer Pierre 
die 98 jaar is en een zus Clementine die 96 is”, vertelt de eeuweling. “Misschien zit het 
dus ook een beetje in de genen. Maar ook in het feit dat ik altijd bezig ben. Mijn dagen zijn 
eigenlijk te kort. Ik verveel me nooit.” August heeft ook vier kinderen, negen kleinkinderen 
en vijf achterkleinkinderen. “Dat houdt me ook jong”, lacht hij. (jh)

FOTO JH

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) overhandigde namens de gemeente bloemen aan August voor zijn 100ste verjaardag.
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Oorlog tussen Rusland en Oekraïne maakt hulde aan 
Noors monument actueler : “We mogen de offers die 
zijn gebracht nooit vergeten”

Op het vliegveld van Grimbergen vond vrijdag een herdenkings-
hulde plaats aan het Noors monument. “We mogen de offers die 
zijn gebracht nooit vergeten, zeker nu  de barbaarse oorlogsvoe-
ring van het imperialistische Rusland in Oekraïne ons eraan doen 
herinneren dat vrijheid en vrede niet altijd evident zijn”, speechte 
burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing).

“In 2016 hebben nazaten van Noorse oorlogspiloten op het 
Grimbergse vliegveld een monument ingehuldigd ter ere van de 
132 Noorse Wing RAF”, zegt freelance luchtvaartjournalist Frans 

Van Humbeek (63), hoofdredacteur van Hangar Flying, een Grim-
bergse vzw die luchtvaartnieuws online brengt. 

“Deze eenheid verbleef in Grimbergen van 6 oktober tot 22 de-
cember 1944. De twee Noorse smaldelen van de Wing waren 
uitgerust met Spitfires. Grimbergen bleek een goede basis voor 
de piloten; ze bleven er langer dan op andere oorlogsvliegvelden. 
Het is belangrijk dat het verleden niet wordt vergeten.” 

(lees verder pag. 19) 

FOTO’s JH
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“Hulde en dankbaar-
heid voor bevrijding 
van Europa”
De herdenking wordt jaarlijks georgani-
seerd door de Noorse Defensie in sa-
menwerking met het gemeentebestuur 
van Grimbergen, het Recreatief Vlieg-
veld Grimbergen en Hangar Flying. “Wij 
brengen hulde en dankbaarheid voor al 
diegenen die vanop dit vliegveld mee 
hebben gestreden voor de bevrijding van 
Europa”, speechte burgemeester Bart 
Laeremans (Vernieuwing) aan het mo-
nument. “In het bijzonder willen we de 
Noorse militairen bedanken die in het 
najaar van 1944 dit vliegveld gebruikten 
als uitvalsbasis en daarvoor hun leven 
hebben verloren of zich met gevaar voor 
eigen leven hebben ingezet.”
Laeremans verwees ook naar de situa-
tie vandaag. “Europa wordt vandaag op-
nieuw geconfronteerd met de barbarij 
van de oorlog”, zegt de burgemeester. 
“Het Russisch imperialisme doet denken 
aan de zwartste bladzijden uit de Euro-
pese geschiedenis.  We zijn blij dat Noor-
wegen vandaag een trouwe partner en 
bondgenoot is binnen de NAVO. We zijn 
ook erkentelijk voor de wijze waarop 
Noorwegen de landen van de Europese 
Unie tegemoet is gekomen en nog zal 
komen, op het vlak van energietoevoer. 
Noorwegen heeft de voorbije dagen een 
hoge staat van paraatheid afgekondigd.”
“Moge al wie hier vandaag en in de toe-
komst komt vliegen, al wie komt genie-
ten van de vrijheid van ons luchtruim, 
van het zicht over onze Vlaamse velden, 
dorpen en steden, beseffen dat voor 
deze vrijheid ooit hard werd gevochten. 
Door mensen die meestal veel jonger 
waren dan wij. En waarvan velen hun 
leven gaven om ons een zorgeloze toe-
komst te bieden. We zullen hen blijven 
gedenken.” (jh)

Na de plechtige herdenking en hulde volgde de bloe-
menneerlegging.
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Liefst 564 nieuwe adressen 
worden asbestvrij dankzij nieuwe 
subsidies voor ophaling asbest 

REGIO - Naast zelf kleine hoeveelheden hechtgebonden as-
best naar het recyclagepark brengen, kan je nu ook grote hoe-
veelheden aan huis laten ophalen. Door tijdelijke ondersteuning 
van de Vlaamse overheid is dit momenteel tot 80 procent goed-
koper. Liefst 564 inwoners in de negentien gemeenten van Intra-
dura gingen op de ondersteuning in. Sinds zeven maanden facili-
teren de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), 
in samenwerking met de gemeentebesturen en de Vlaamse 
overheid de huis-aan-huis-ophaling van grote hoeveelheden 
asbestafval van woningen en bijgebouwen.  “Zo is er een nieu-
we subsidie van de Vlaamse overheid, die voor minimum twee 
jaar is voorzien”, zegt deskundige afvalpreventie Inge D’Hoe van 
Intradura, de intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam 
afvalbeheer tussen negentien gemeenten in de westrand van 
Vlaams-Brabant. De subsidie past binnen de doelstelling van een 
Asbestveilig Vlaanderen 2040. De nieuwe toelage voor ophaling 
van grote hoeveelheden asbest, kent in zeven maanden al heel 
wat bijval. In de negentien gemeenten in het werkingsgebied van 
Intradura, zijn er liefst  564 aanvragen. Dat is veel, zeker voor 
een nieuw opgestart project. Dat zijn dus evenveel adressen die 
asbestvrij worden. In Grimbergen zijn er 32. Dat is zowat het 
gemiddelde in de aangesloten gemeenten, met uitzondering van 
Kapelle-op-den-Bos, waar er veel meer aanvragen zijn.” Dat komt 

volgens D’Hoe omdat Kapelle-op-den-Bos een historische band 
heeft met asbest. “Daar zijn veel meer toepassingen met asbest 
omdat de fabriek er is gevestigd en inwoners en werknemers 
er allerlei asbestmateriaal (heel) goedkoop konden afhalen. De 
nieuwe subsidieronde is in Kapelle-op-den-Bos goed voor een 
honderdtal aanvragen voor ophaling van grote hoeveelheden 
aan huis. Maar die gemeente is dus niet representatief voor de 
andere gemeenten in het werkingsgebied van Intradura.” 

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

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

FOTO INGEZ. 

Voor de verwijdering van asbest is veiligheids-
kledij nodig.
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X2Dance biedt G-dans aan: “Uniek 
in de regio, maar zo belangrijk voor 
mensen met een beperking”

WOLVERTEM / MEISE - G-Dans, ofwel dansles voor mensen met een mentale en/
of fysieke beperking. Dat is de nieuwe lessenreeks die dansschool X2Dance in Wolver-
tem aanbiedt. “Het idee kwam er op vraag van ouders zelf, hier in de ruime regio wordt 
dat niet aangeboden”, klinkt het bij de organisatie.

Onze dansschool X2Dance biedt lessen kleuterdans, hip hop, modern jazz, ragga, salsa, 
bachata, wedstrijddans én nu ook G-dans aan”, zegt eigenaar Maïté Pallant (37) van de 
dansschool. “Vorig jaar waren we voorzichtig begonnen met eens om de zes weken 
G-dans te geven. Dat deden op vraag van ouders van kinderen met een mentale en/of 
fysieke beperking.”

“We zien dat er hier zeker vraag naar is en starten vanaf nu een lessenreeks om de veer-
tien dagen op zondag in de sportzaal van de Fusieschool in Wolvertem. Het gaat dus om 
G-dans exclusief voor die doelgroep, dat aanbod is in de ruime regio uniek.”

Tijd maken 
Lissa Galle (17) uit Meise, geeft zelf dansles aan de kinderen en nu ook aan de groep 
G-dans. “We starten op met vier mensen”, vertelt Lissa. “Het gaat er in feite aan toe zoals 
in een gewone dansles, alleen hou ik rekening met wat werkt en niet werkt voor hen. Het 
is ook belangrijk om tijd te maken voor hen. Ik doe een eenvoudige choreografie op de 
muziek die je ook op de radio hoort. We oefenen die bewegingen en het is de bedoe-
ling dat ze de hele choreografie later zonder begeleiding kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld 
tijdens het jaarlijks optreden.”

(vlnr.) Nyla Rodriguez, 
lesgeester Lissa Galle en 
Elvira Galoppin zijn klaar 
voor een  sessie G-dans. 
jhw

FOTO JH

Genieten
Dat is toch niet altijd evident? “Het lukt wel hoor”, gaat Lissa verder. “Neem nu Elvira Galoppin (14). Zij zit in een rolstoel, maar ze kan 
met haar armen mee bewegen. Ze geniet hier echt van.  Of Nyla Rodriguez (14). Zij beweegt met een looprekje en is lichamelijk beperkt. 
Maar wat kijkt ze naar de dansles uit.  Het is echt superbelangrijk voor haar.”

“Dansen maakt me heel gelukkig, ik kan het niet missen”, onderbreekt Nyla al lachend. “Ze ziet er duidelijk echt naar uit”, gaat Lissa verder. 
“Het belangrijkste is dat ze bewegen. We beginnen met het stretchen, om de spieren los te maken. Daarna dansen we en maken we ple-
zier. Er is ook tijd voor een drankje. Het is allemaal chill. Op 7 mei 2023 voorziet de dansschool trouwens een optreden in zaal Eldorado 
in Humbeek en we willen ook met de G-dans meedoen.”

Babbel
“Tijdens de danssessie maken we ook tijd voor een babbel”, vult Maïté aan. “Ze hebben daar  nood aan. Ik herinner me een les waar er 
bij iemand een hondje gestorven was en die moest dat echt kwijt. Dan nemen wij daar  de tijd voor om daarover te babbelen. Ouders 
zien dat hun kind hier een houvast heeft en ze kijken graag mee uit naar de dansles.” (jh)

Alle info kan je vinden op de website www.x2dance.be of op de gelijknamige Facebookpagina.
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

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

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

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

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

JOBS 

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

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

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

TE KOOP ALLERLEI   

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

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

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

WHISKY – Ik koop uw whisky tel. 0477 
720 400 

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

VAKANTIE TE HUUR  

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

VASTGOED TE HUUR  

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

VASTGOED TE KOOP  

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

ALLERLEI  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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