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Wemmelse Vissersclub strijdt tegen verzuring van vijver
Wemmelse Vissersclub lutte contre l’acidification de l’étang
WEMMEL – Vrijwilligers van de Wemmelse Vissersclub hebben in samenwerking met het gemeentebestuur coccolietenkrijt, ook gekend als calciumcarbonaat,
gestrooid in de vijver aan de Sporthal. Daar kwamen twee boten aan te pas om
het krijt te verdelen over de vijver. Coccolietenkrijt neutraliseert de verzuring en
stabiliseert de pH tot de meest gunstige waarde voor het dierlijk en plantaardig
leven. Nieuwe leden bij de vissersclub zijn nog steeds welkom, je kan een aanvraag
doen via: wemmelse.vissers@gmail.com (jh)
F WEMMEL -Des bénévoles du Wemmelse Vissersclub, en collaboration avec
le conseil communal, ont saupoudré de la craie de coccolite, également appelée
carbonate de calcium, dans l’étang de la salle des sports. Deux bateaux ont été
utilisés pour répartir la craie sur l’étang. La craie cocolite neutralise l’acidification
et stabilise le pH pour une vie animale et végétale plus favorable. Tous nouveaux
membres du club de pêche sont les bienvenus, vous pouvez postuler via : wemmelse.vissers@gmail.com (jh)

Voetganger gegrepen op Ring Piéton coincé sur le Ring
WEMMEL – Rond 6 uur ’s ochtends werd op 11 april een
voetganger die op de Ring ter hoogte van Wemmel gegrepen
door een vrachtwagen. De voetganger wandelde over de Binnenring en overleed ter plaatse. Door het tragische ongeval
liep de hele ochtendspits in de soep en riep het verkeerscentrum de hele voormiddag op om om te rijden en de Brusselse
Ring te vermijden. (jh)

F WEMMEL – Le 11 avril vers 6 heures du matin, un piéton

sur le Ring près de Wemmel a été renversé par un camion. Le
piéton a traversé le ring intérieur et est décédé sur le coup. En
raison de ce tragique accident, l’heure de pointe matinale a été
mouvementée et le centre de trafic a suggéré toute la matinée
de prendre un autre itinéraire et d’éviter le ring de Bruxelles.
(jh)

2

3

Vlaams Feest is terug met jubilerende
Nederlandse Culturele Raad
FOTO JH

WEMMEL – De Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW) organiseert in samenwerking met GC de Zandloper opnieuw een Vlaams Feest.
Twee jaar stak Corona stokken in de wielen, maar nu is het Vlaams Feest is
terug. Op 3 juli 2022 kan je in de Zandloper op de binnenkoer, Kaasmarkt 75
terecht om 14.30 uur voor een wandel- of fietstocht. De groep PassePartoe
start vanaf 17 uur en brengt de nodige ambiance, er is een barbecue verzorgd
door cultuur Bar-Bar vanaf 18 uur. NCRW wordt dit jaar 50 jaar en dat wordt
gevierd. Wie voor de barbecue op voorhand inschrijft en betaalt, krijgt een
korting van 4 euro. Op voorhand inschrijven: 16 euro Ter plaatse betalen: 20
euro. Inschrijven: stuur een mail ten laatste tegen 20 juni naar vlaamsfeestwemmel@gmail.com en je krijgt alle informatie om je bestelling en betaling
uit te voeren. Het is de bedoeling het voor de organisatie en bezoekers zo
gemakkelijker te maken. (jh)

FOTO JH
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Natuurpunt organiseert
lezing: Is Biodiversiteit hot?
WEMMEL - Donderdag 12 mei wordt om 20 uur
in GC de Zandloper een lezing georganiseerd over
de klimaatverandering. Het initiatief gaat uit van het
Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) in
samenwerking met Natuurpunt Wemmel en GC de
Zandloper. “Wereldwijd worden dieren en planten
bedreigd en zelfs in de Vlaamse natuur beweegt er
heel wat”, meldt Natuurpunt in een persbericht.
“Niet alleen fauna en flora, maar ook mensen ondervinden last van klimaatverandering.
In deze interactieve lezing ‘Is biodiversiteit hot? Wat
klimaatsverandering doet met de natuur’ staan klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de natuur centraal. We geven ook tips om zelf klimaatvriendelijk te leven.” Na afloop wordt een gratis
fruitsap aangeboden; ideaal om de informatie van de
lezing te bespreken. De opbrengst van de lezing gaat
naar een lokaal natuurproject, met name de aankoop
en plaatsen van vogelnestkasten in Beverbos. (jh)
INFO - Ticketverkoop 5 € : GC de Zandloper - GC
De Zandloper (ticketmatic.com) e-mail: info@
dezandloper.be tel. 02 460 73 24 of Natuurpunt
Wemmel, Jef Geelen, 0497 28 58 60 , of jefgeelen2@gmail.com
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Tiende editie van Grote Prijs gocart-race: “Na corona komt
Radio Cava tijdens GP Wemmel luisteren naar jongeren”
FOTO JH

WEMMEL - Op vrijdagavond 13 mei 2022 vindt vanaf 17 uur de tiende
editie van de Grote Prijs van Wemmel in het centrum aan de kerk plaats.
Deze editie is er via Radio Cava een luisterend oor voor kinderen en
jongeren die het tijdens corona niet gemakkelijk hadden.
“Blij dat we na twee jaar coronastilstand opnieuw uit de startblokken
kunnen schieten”, zeggen organisatoren Daan Vermeerbergen, Margot
Lemm, Xavier Van Humbeeck en Wies Herpol. “Er zal deze keer enkel
een go-cartrace zijn, omdat het door corona te kort dag was om een
zeepkistenrace te organiseren.”

Organisatoren Daan Vermeerbergen, Margot Lemm, Xavier Van Humbeeck en Wies Herpol zijn helemaal klaar
voor de GP Wemmel.

“Speciaal voor deze editie komt Radio Cava naar Wemmel. Corona is
een moeilijke periode geweest voor iedereen, maar zeker in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Radio Cava luistert naar hen. Ze kunnen
hun verhaal komen doen en een plaatje aanvragen op een live radio
show vanaf 17 uur aan de kerk in Wemmel. Het project is een samenwerking tussen Logo Zenneland en JAC Halle-Vilvoorde. Met de kermis,
avondmarkt, kinderanimatie, drank- en eetstanden van onze verenigingen
en een optreden van de Wemmelse DJ Samsation zal het ongetwijfeld
opnieuw een topavond worden met veel ambiance en sfeer”, besluit de
organisatie. De Grote Prijs van Wemmel is een organisatie van Jeugdraad
Wemmel vzw en de Nederlandstalige Culturele Raad van Wemmel, met
de steun van het gemeentebestuur van Wemmel. (jh)
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Burgemeesters slaan op tafel voor erkenning als centrumregio:
“We vragen meer dan druppels op een hete plaat”

REGIO - De boodschap van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde op de burgemeestersconferentie is duidelijk: erken Halle-Vilvoorde als centrumregio. “Wij hebben ook grootstedelijke
problemen, maar krijgen niet de extra middelen van de overheid
zoals centrumsteden die krijgen”, klinkt het.

“Op dit moment zijn dertien Vlaamse steden erkend als centrumstad, gemiddeld twee per provincie”, zegt voorzitter van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde Koen Van Elsen (CD&V), tevens burgemeester van Asse. “Die centrumsteden krijgen extra middelen,
grotendeels omwille van hun functie voor de omliggende regio
en de specifieke grootstedelijke uitdagingen. In Halle-Vilvoorde is
er geen erkende centrumstad. Tegelijk evolueert de regio pijlsnel.”

Alleen al de forse demografische groei in Halle-Vilvoorde heeft
volgens de burgemeesters grote gevolgen op het vlak van voorzieningen zoals kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid, mobiliteitsinfrastructuur,
veiligheidsorganisatie en arbeidsmarktondersteuning. “Er zijn zeker mogelijkheden om extra financiering naar de regio Halle-Vilvoorde te krijgen”, gaat de voorzitter verder. “Denk maar aan het
Vlaamse Randfonds. Maar dat zijn – in verhouding – druppels op
een hete plaat. Er zijn structureel middelen nodig, voor de hele
regio. We willen duidelijk maken dat we willen samenwerken aan
onze gedeelde uitdagingen, schouder aan schouder met alle 35
lokale besturen in Halle-Vilvoorde. Daarom gaan we eerst en
vooral voor die erkenning als centrumregio zodat we structurele
middelen kunnen bekomen om onze regio te doen groeien en
bloeien.” (jh)

Zo stelt Van Elsen vast dat Halle-Vilvoorde een soort buffer vormt
voor de rest van Vlaanderen. “We vangen veel grootstedelijke
druk op door onze centrale ligging vlak naast het Brussels Gewest.
Dat maakt dat elk van onze 35 lokale besturen in meer of mindere mate kampt met dezelfde grootstedelijke problematieken. Het
gaat onder andere om bevolking, wonen, onderwijs en landgebruik. Indicatoren tonen duidelijk de stevige verstedelijkingsdruk in
de hele regio Halle-Vilvoorde. De impact is minstens vergelijkbaar
met de situatie in de huidige centrumsteden en meer uitgesproken dan in de kustregio, die vandaag als specifieke regio erkend
en betoelaagd wordt.”

FOTO’S INGEZ.
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Culinaire Slagerij Herremans in de prijzen
Boucherie Culinaire Herremans dans les prix
FOTO INGEZ.

WEMMEL – Culinaire Slagerij Herremans van aan het Commandant
De Blockplein in Wemmel is op de vakbeurs Eurobeef in de prijzen
gevallen met hun huisgemaakte producten. Het team haalde liefst acht
gouden, acht zilveren en drie bronzenmedailles. In de categorie Coppa
wonnen ze zelfs de hoofdprijs als beste coppa van België. Coppa is
een stuk vlees van de nek of hals en wordt doorgaans verwerkt tot
soorten schouderham. (jh)
F WEMMEL - Boucherie Culinaire Herremans au Commandant
De Blockplein à Wemmel a remporté des prix au salon Eurobeef pour
ses produits faits maison. L’équipe a remporté huit médailles d’or, huit
d’argent et trois de bronze. Dans la catégorie Coppa, ils ont même
remporté le premier prix de la meilleure coppa de Belgique. La coppa
est un morceau de viande du cou qui est transformée en toute sorte
de jambon d’épaule. (jh)
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Politie linkt twee daders aan vier gewapende overvallen
La police associe deux auteurs à quatre vols à main armée
WEMMEL - De politie verspreidde beelden van twee daders
die gelinkt worden aan vier gewapende overvallen in Wemmel.
Die vonden plaats tussen juli en november vorig jaar. De overvallers zouden een eerste keer toegeslagen op 28 juli rond 9
uur in het Texaco-tankstation aan de De Limburg Stirumlaan.
Nog geen twee weken later, op 8 augustus rond 17u30, kreeg
het tankstation een tweede keer de twee gewapende mannen
over de vloer. Op 10 november, net voor 11 uur, hebben de
daders de Krëfel-winkel op de Romeinse Steenweg overvallen.
Twee dagen later pleegden ze rond 9 uur ‘s ochtends een gewapende overval op de Albert Heijn, eveneens op de Romeinse
Steenweg.
“Bij de vier overvallen hadden de verdachten een vuurwapen
bij en bedreigden ze het personeel en de klanten”, meldt de
federale politie. “Ze vluchtten telkens te voet weg in de richting
van de Modelwijk in Brussel. Beide overvallers spraken Frans.”
Volgens de speurders is dat een beruchte wijk waar heel wat
kraakpanden zijn die door bendes gebruikt worden en waar
overvallers zich gemakkelijk kunnen verschuilen. De eerste verdachte is tussen 1m60 en 1m70 lang, mager gebouwd en heeft
een lichtbruine huidskleur. Hij droeg een blauwe trainingsbroek
met rode strepen van de voetbalclub Arsenal en van het merk
“Adidas”. Bij twee feiten had hij ook pepperspray bij zich. Zijn
kompaan is iets groter, tussen 1m70 en 1m80 lang, mager gebouwd en heeft een lichtbruine huidskleur. Hij droeg een zwarte trainingsbroek van het merk ‘Joma’.

FOTO POLITIE

Wie meer informatie heeft of de daders herkent, kan contact
opnemen met de politie op het gratis nummer 0800 30 300
of via opsporingen@police.belgium.eu.
Discretie wordt verzekerd.
F WEMMEL - La police a diffusé des images de deux
auteurs liés à quatre vols à main armée à Wemmel. Ils ont
eu lieu entre juillet et novembre de l’année dernière. Les
voleurs ont frappé pour la première fois le 28 juillet vers 9
heures du matin dans la station-service Texaco sur l’avenue
Limburg Stirum. Moins de deux semaines plus tard, le 8
août vers 17h30, la station-service est visitée une deuxième fois par les deux hommes armés. Le 10 novembre,
juste avant 11 heures, les auteurs ont cambriolé le magasin Krëfel sur la Chaussée Romaine. Deux jours plus tard,
vers 9 heures du matin, ils ont commis un vol à main armée à Albert Heijn, également sur la Chaussée Romaine.
“Dans les quatre braquages, les suspects avaient une arme
à feu et menaçaient le personnel et les clients”, a précisé
la police fédérale. «Ils ont toujours fui à pied en direction
de la cité modèle à Bruxelles. Les deux voleurs parlaient
français. Selon les enquêteurs, il s’agit d’un quartier notoire
où se trouvent de nombreux squats utilisés par des gangs
et où les voleurs peuvent facilement se cacher. Le premier
suspect mesure entre 1,60 et 1,70 m, est de corpulence
mince et a le teint hâlé. Il portait un pantalon d’entraînement bleu à rayures rouges du club de football Arsenal et
de la marque “Adidas”. Il avait également du spray au poivre avec lui sur deux chefs d’accusation. Son compagnon est
un peu plus grand, entre 1,70 et 1,80 m, de carrure maigre
et a le teint hâlé. Il portait un pantalon de survêtement
noir de la marque ‘Joma’.

Toute personne disposant de plus d’informations ou reconnaissant les auteurs peut contacter la police au numéro gratuit 0800 30 300 ou via opsporingen@police.
belgium.eu. La discrétion est assurée.
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“Een thuis ver van huis”: Radio Kroeto helpt
Oekraïense kinderen weer hun plek vinden
FOTO INGEZ.

“Al fietsend je GSM opladen”

Nataliya Dolinska presenteert in het Oekraïens én Nederlands op Radio Kroeto.

Spaarpot

REGIO - Serviceclub Fifty-One Brussel Noord uit Grimbergen/
Meise financiert samen met een reeks andere afdelingen van de
serviceclub een stukje van een uniek radioproject: Radio Kroeto.
“Het is radio voor en door kinderen uit Oekraïne”, klinkt het.

“Toen we over dit project hoorden, vernamen we dat er toch wel
wat geld nodig was. We hebben meteen de spaarpot van onze
serviceclub Fifty-One Brussel Noord aangesproken”, vertelt Luc
Mertens (55). “Het is een andere manier om hulp te bieden aan
vluchtelingen uit Oekraïne. Zo’n radio biedt de totaal ontheemde
kinderen immers toch een beetje Oekraïne in Belgie met hun
eigen muziek en ze kunnen ook verhalen en ervaringen uit België
met mekaar delen.”

Op woensdag 4 mei start Radio Kroeto. Kroeto betekent cool in
het Oekraïens. “Radio Kroeto wordt een plek waar kinderen zich
thuis voelen”, zegt Kathy Lindekens (66), die jarenlang het populaire kinderprogramma Kattekwaad presenteerde op Radio 1 en nu
inhoudelijke support biedt voor Radio Kroeto. “De baseline van
de zender is dan ook: je thuis ver van huis. De presentatie zal een
mix zijn van Nederlands en Oekraïens, met een tweetalige host
en er zal ook Oekraïense muziek te horen zijn. Het wordt een
zender van kinderen voor kinderen. We zullen thema’s aansnijden
waar kinderen zich in herkennen, ongeacht hun afkomst.”

Vrijwilligersproject
Vijf andere afdelingen van de Serviceclub Fifty-One sprongen
intussen mee op de kar. Aalst, Dendermonde, Geraardsbergen,
Wetteren en Dilbeek deden ook hun duit in het zakje. “Alles
samen konden we zo 2.210 euro inzamelen”, verduidelijkt Luc
Mertens. “Het gaat om een vrijwilligersproject. Studio Sonart uit
Rumst stelt gratis zijn radiostudio, expertise en onlineplatform ter
beschikking, we hebben de financiering nodig voor onder andere
Sabam en onkostenvergoedingen. Er zijn ook bedrijven die het
initiatief steunen.” (jh)

Vriendenboek
Via het platform www.radiokroeto.com kunnen kinderen niet alleen luisteren, maar ook het Kroeto Vriendenboek invullen - een
speels format waarmee ze dingen over zichzelf kwijt kunnen. “Het
is ook mogelijk om er een liedje aan te vragen, een boodschap in
te spreken voor iemand die ze missen en om zelf een plaat aan
te kondigen op de radio”, weet Lindekens. De Oekraïense radiojingles zijn ingezongen door Anna Hodorovskaya, die in 2013 The
Voice Oekraïne won. De host van Radio Kroeto is Nataliya Dolinska (47), een Oekraïense die 27 jaar geleden naar België kwam.
“Ik sprak de taal niet, had hier geen vrienden of familie”, zegt ze.
“Ondertussen heb ik hier een nieuw leven opgebouwd. En nu is
het mijn beurt om anderen te helpen.”

INFO - Radio Kroeto wordt wekelijks uitgezonden op woensdagnamiddag, van 14 uur tot 17 uur. De eerste aflevering zal te
horen zijn op 4 mei via www.radiokroeto.com
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Dertig jaar winkel Sarens
“Een ruim assortiment electro, kook- en decoratieartikelen”
LONDERZEEL - Winkel Sarens is 63 jaar geleden ontstaan
aan de kerk in Steenhuffel, opgestar t door Sarens Marcel en
Mia Vanderstadt. Snel daarna zijn ze verhuisd naar een grotere
winkelruimte op de toenmalige Heerbaan te Steenhuffel.
In 1992 kwam de winkel in de Mechelsestraat 31 erbij. Deze
maand vieren ze hun 30 jarig bestaan op deze lokatie.
Bij Sarens vindt je meer dan 1.000 m2 winkelplezier in het
centrum van Londerzeel met twee eigen ruime parkings direct
naast de winkel.
Je kan kiezen uit een ruim assortiment electro, kook- en decoratieartikelen.
De merken zijn heel uitgebreid met onder andere Cosy en Trendy,
Salt en Pepper, Aquanova, Zack, Demeyere, Smeg, Kitchenaid,
Le Creuset… Voor nog meer merken en diverse andere informatie kan je terecht op hun website www.sarenswinkel.be.
Zaterdag 7 mei gaan ze al hun klanten verwennen met
een extra -10 % korting en een leuk geschenk als moederdagaktie. Ze hebben reeds tal van leuke promoties voor
jullie geselecteerd.
Samen met haar team biedt Sabine je een persoonlijke en klantgerichte service aan. Daar draait het bij haar reeds 30 jaar om.
Van harte welkom, Ingrid, Brigitte, Kathleen, Nancy en Sabine.
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KORT / EN BREF
VRIJWILLIGERS - Zo’n 500 vrijwilligers van het vaccinatiecentrum aan de Zijp
in Wemmel namen deel aan een speciaal voor hen ingericht feestje als bedanking in
feestzaal Den Douwe in Strombeek.
F BÉNÉVOLES - Environ 500 bénévoles du centre de vaccination de la Zijp à
Wemmel ont participé à une fête spécialement organisée pour eux en guise de remerciement dans la salle des fêtes Den Douwe à Strombeek.

SCHRIJFKLAS - Het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool Mater Dei kreeg van
de Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd een pluim omdat het een goede schrijfklas is. De klas kreeg een waardebon van 200 euro om boeken aan te kopen voor
de klasbib.
F CLASSE D’ÉCRITURE - La cinquième année de l’école primaire gratuite
Mater Dei a reçu un compliment de la part du concours Davidsfonds Junior Journalist
pour son bon niveau d’écriture. La classe a reçu un bon de 200 euros pour acheter
des livres pour la bibliothèque de la classe.

SCHOOLFEEST - De Sint-Jozefsschool organiseert voor het eerst een schoolfeest
op een vrijdagavond. Na twee jaar corona zal het nu plaatsvinden op 20 mei vanaf
15.30 uur. Er zullen onder andere een speelstraat, kinderfuif, foodtrucks en heel wat
animatie zijn.
F FÊTE DE L’ÉCOLE - La Sint-Jozefsschool organise pour la première fois une
fête de l’école un vendredi soir. Après deux ans de corona, elle aura désormais lieu le
20 mai à partir de 15h30. Il y aura une rue remplie de jeux, une fête pour les enfants,
des food trucks et de nombreuses animations.

ELEKTRISCHE VOERTUIGEN - Wemmel zal vier oude bestelwagens afvoeren en drie nieuwe elektrische voertuigen aankopen voor de gemeentediensten. Het
gaat om twee bestelwagens en een open pickup die maximum 30 km/u kan rijden. De
pickup zal onder andere worden gebruikt om sluikstorten op te ruimen. Er is 125.000
euro voorzien voor de aankopen.
F VÉHICULES ÉLECTRIQUES - Wemmel se débarrassera de quatre anciennes camionnettes et achètera trois nouveaux véhicules électriques pour les services
municipaux. Il s’agit de deux camionnettes et d’un pick-up ouvert pouvant rouler à 30
km/h maximum. La camionnette servira, entre autres, à nettoyer les décharges illégales.
125 000 euros ont été prévus pour ces achats.

CARGOBIKES - Het gemeentebestuur van Wemmel koopt twee zogenaamde
elektrische cargobikes of bakfietsen aan. Bedoeling is dat bijvoorbeeld de werkmannen van de technische dienst met klein materiaal de baan opgaan zonder dat ze telkens een grote wagen gebruiken. Dat is ook beter voor het milieu. Er is 14.170 euro
voorzien voor de aankoop van de twee cargobikes.
F CARGOBIKES - Wemmel achète deux vélos cargo électriques. Le but est que,
les ouvriers du service technique qui partent sur la route avec du petit matériel ne
doivent pas utiliser systématiquement une grosse voiture. C’est également meilleur
pour l’environnement. 14 170 euros sont prévus pour l’achat des deux vélos cargo.
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Onder invloed, geen rijbewijs en technische keuring
vervallen: man kan te voet verder
Intoxiqué, pas de permis de conduire et contrôle
technique expiré: l’homme peut continuer à pied
WEMMEL – Dankzij de camera’s met ANPR-nummerplaatherkenning, kon een patrouille van de politiezone AMOW op de Kaasmarkt in Wemmel een bestelwagen intercepteren waarvan de technische keuring vervallen was. Ook het gelijkvormigheidsattest
ontbrak. De bestuurder legde een positieve ademtest af. De 38-jarige man kon geen
identiteitskaart en rijbewijs voorleggen. De bestelwagen werd daarop uit het verkeer
genomen. Hij kon zijn reisweg verder te voet afleggen. (jh)
F WEMMEL - Grâce aux caméras ANPR, avec reconnaissance de plaque d’immatri-

culation, une patrouille de la zone de police AMOW a pu intercepter sur le Kaasmarkt
une camionnette dont le contrôle technique avait expiré. Le certificat de conformité
manquait également. Le chauffeur a passé un test d’alcoolémie qui se révélait positif.
L’homme de 38 ans n’a pas pu présenter de carte d’identité ni de permis de conduire.
La camionnette lui a été retirée et l’homme a pu continuer son chemin à pied. (jh)

Nieuwe Markt feestelijk ingehuldigd: massa
volk komt genieten
WEMMEL – Op vrijdag 22 april werd de nieuwe Markt feestelijk ingehuldigd. In samenwerking met de lokale handelaars organiseerde de gemeente een heus feest. Het
nieuwe Marktplein werd versierd, de handelaars organiseerden een laatavondopening met activiteiten en verrassingen, terrassen werden uitgebreid, er kwamen enkele
foodtrucks, een ijscokar en een oester- en champagnebar. De kinderen leefden zich
alvast uit in de nieuwe waterpartij. (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

TE KOOP ALLERLEI

ONDERHOUDSTECHNIEKER - Firma te Wemmel zoekt onderhoudstechnieker verwarming gas/stookolie en schoorsteenveger. In bezit van een rijbewijs B.
Zelfstandig kunnen werken. Contact: info@
master-cleaner.be t.a.v. Mr. Gribbe

RELAX – Stressless relax + voetbank, leder bordeau, walnut onderstel in prima staat
450 euro, foto op vraag tel. 0468 280 386

BIJVERDIENSTE – Man met pensioen
zoekt bijverdienste, liefst avond van 19-24
uur, ook w.e. Horeca, winkel, chauff, enz…
10 km rond Wemmel tel. 0475 921 877
KELNER - M/V voltijds 1 op 2 weekends
vrij @ De Passerel te Merchtem. Info 0475
95 15 60 of 052 37 21 13
POETSHULP HALFTIJDS - Voor +-20
uur, flexibele uren, B&B Amelhof Meise,
poetsen kamers, gemeenschappelijke delen
en vergaderzalen. Voor meer info mail naar
hello@amelhof.be of bel 0477 73 06 90
HULP BIJ SCHILDERWERK – Contacteer 0468 01 62 92
POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken en strijken, tel. 0476 381 080
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

VOUWFIETS – Zwarte vouwfiets als
nieuw met zes versnellingen en spatborden,
alsook twee teedehands damesfietsen waarvan één met drie versnellingen tel 0474 058
116
PELSMANTELS – Vier mooie pelsmantels te koop, twee grote en twee kleine, heel
mooie lusters, kristal, schilderijen tel. 015 71
17 18
GRAVELBIKE BUITENKANSEN Voor fietsers die zowel op de weg als offroad willen rijden. Staal, carbon, aluminium
of titanium. Meer info op www.gravelbike.be
HOOI – te koop, 3 euro per bod, tel. 052
356 879

VAKANTIEWONING
TE HUUR
NIEUWPOORT – Zeer ruim (90 m2) en
modern dakappartement te huur, zonneterras met relax en loungezetels, garage, twee
slaapkamers, badkamer met bad/douche,
dubbele lavabo, wifi info tel. 0486 521 844

VASTGOED TE HUUR
MALDEREN – Weide voor paarden te
Malderen of Liezele 0,5 ha, omheind, met
schuilhok, direct beschikbaar tel. 0472 555
057
STEENHUFFEL – Duplex appartement
eerste verdiep, inkom, wc, berging, living
met open keuken, tweede verdiep badkamer, 2 slpk, prijs 730 euro, info 0474 924 687

OPWIJK APPARTEMENT – te huur,
Vitsgaard 35, Opwijk, 1ste verdiep, 2 slaapkamers, prijs: 625 euro / maand, tel. 052
356 879

CONTACT
MEISE – Alleenstaande man zoekt relatie
met dame 55-65 jaar tel. 0494 186 363
DAME – zoekt man voor relatie, ben een
weduwe, alleen is maar alleen tel. 0472 33
12 40

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
MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470564.165
FIETSEN / MOTORFIETSEN – Voor
uitoefening van mijn hobby zoek ik motorfietsen, brommers en oude koersfietsen, defect of onderdelen, staat is onbelangrijk, gsm
0486 998 400
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken
van huizen, appartementen, kelders, zolders,
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 –
0474 80 44 45
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

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.
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