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Wolvertemse Roxanne Vertongen kroont zich tot
Belgisch Kampioene
FOTO INGEZ.

WOLVERTEM - De Wolvertemse Roxanne Vertongen (13) kaapte op het Belgisch kampioenschap
op de weg voor aspiranten jongens en meisjes U15 in Denderleeuw de gouden Belgische medaille
weg, en kroont zich zo tot Belgisch kampioene 2022 bij de U14 meisjes op de weg. Het is een sterke
prestatie in haar eerste jaar wedstrijd rijden. Vertongen traint bij de Merchtemse wielerclub NoordWest Brabant. Roxanne Vertongen: ‘De driekleur mee naar huis nemen, en de trui een heel jaar mogen
dragen, was een belangrijk doel voor mij. Hier heb ik hard voor getraind. De emoties na de finish waren
dan ook groot.” (jh

Wie vindt de twaalf locaties van de nieuwe
fotozoektocht in Meise?

FOTO INGEZ.

MEISE - Na de succesvolle editie van 2021 met meer dan 800 deelnemers, organiseren Luc Lariviére en Patrick van Rumste ook dit jaar weer een fotozoektocht in Meise.
“Ons doel is om wandelaars de verschillende mooie regio’s van Meise, op een sportieve en speelse manier te leren kennen”, zeggen de organisatoren. “Dit jaar hebben wij
twaalf foto’s genomen in de regio Wolvertem, Meuzegem en Imde. Deelname aan de
fotozoektocht is geheel gratis en er zijn veel mooie prijzen te winnen waaronder een
restaurantbon van 100 euro. De zoektocht is een wandeling van 9,1 km die nog tot
eind september kan worden gedaan in een landelijke omgeving. Alle informatie zoals
het reglement, en het parcours kan je vinden via de website https://fotozoektochtmeise.wixsite.com/2022 of via de Facebookpagina https://www.facebook.com/fotozoektochtmeise . (jh)
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Bijtjes kunnen weer zorgeloos Jobinfodag in politiezone KLM
nestelen in vernieuwd bijenhotel REGIO - Op zondag 18 september organiseert de lokale politie

Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) van 9 tot 13uur
opnieuw een jobinfodag. Deze vindt plaats in de politiepost in
de Reigerstraat 3 in Londerzeel. Die dag maak je er kennis met
de verschillende diensten en heb je de kans om een reeks interessante demo‘s te volgen, zoals onder andere het nemen van
vingerafdrukken, sporenonderzoek, adem- en speekseltesten en
de werking van een drone. Er is ook tentoonstelling van de flitsapparatuur, wagenpark, moto’s, fietsen, opleidingen, enzomeer.
Daarnaast voorziet de zone een netwerkmoment, er is ook een
rondleiding voorzien. Inschrijven kan voor 13 september via deze
website: http://jobinfodag.politiezoneklm.be (jh)

FOTO INGEZ.

Else Vanden Broeck is
blij dat het bijen- en
insectenhotel aan ’t
Leireke is gerenoveerd.

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het bestaande bijen- en insectenhotel aan ’t Leireke werd gerenoveerd. “Ik ben enorm tevreden dat dit nu is gebeurd”, zegt raadslid Else Vanden Broeck
(proKA). “Ik stelde de vraag voor renovatie van het bijen- en
insectenhotel aan ’t Leireke al in april vorig jaar. De stengels en
stammetjes werden aangevuld en het hotel werd afgewerkt met
een gaas om de duurzaamheid te verhogen. Dit zal bovendien
jong en oud aanzetten tot het nadenken over de broodnodige
biodiversiteit in onze directe leefomgeving. Ik zou ook het aanbrengen van kleinere insectenhotels in mensen hun eigen tuin
willen stimuleren. We zijn het er allen over eens dat we de natuur
moeten trachten te beschermen. Om gemeentelijke wandelingen aantrekkelijker te maken, deed ik eerder ook het voorstel
om andere wandelwegen zoals de wandelpaden in Oxdonk en
in Nieuwenrode uit te rusten met een insectenhotel, rustbank,
afvalbak en een educatief bord.” (jh)

STONE en haar Showroom in
Londerzeel krijgt make-over
LONDERZEEL - De STONE site in Londerzeel langs de A12
wordt volledig verbouwd. De toonzaal en magazijnen worden gesloopt, om vanaf nul weer opgebouwd te worden. In de tussentijd
ontvangt STONE de klanten graag in Olsene. (Grote Steenweg
13, 9870 Olsene). Er komt niet alleen een nieuwe toonzaal, maar
ook een heuse KMO-zone en loodsen.Voor maatwerk, afhalingen
en leveringen kunnen klanten in het hoofdkantoor in Olsene terecht. Er zijn geen afhalingen meer mogelijk in Londerzeel.
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Het nieuwe bikeparcours is officieel ingefietst
LONDERZEEL – Het bevindt zich naast de fietssnelweg tussen Buggenhout en Kapelle-op-den-Bos in het wegje rechtover Meubelen Moens
aan de Mechelsestraat. “De gemeente kocht de grond aan voor 165.000
euro”, zegt schepen van Sport Dimitri Robbyns (LWD). “Met hulp en steun
van Sport Vlaanderen, Cycling Vlaanderen en de Vlaamse overheid is het
bikepark aangelegd. Dat kostte 16.500 euro, de grond voor de aanleg ervan is afkomstig van wegenwerken in Londerzeel. Het resultaat mag gezien
worden. Het bikepark is ingedeeld in twee zones met elk een bikeparcours:
eentje voor de volwassenen en gevorderden en een kleiner parcours voor
de kinderen. Het grote parcours met heuvels, rampen, een zandstrook,
boomstammen en pittige hellingen is zo’n 400 meter lang. Het leuke aan
het parcours is dat je je rit zelf zo zwaar maakt als je wil: je kan bijvoorbeeld
naast de boomstammen rijden als je die uitdaging niet wil aangaan.” (jh)

FOTO JH

”Het bikeparcours bevat enkele pittige stroken”, zegt schepen van Sport Dimitri Robbyns.

“Hitte velt ontzettend veel egels”

Marc Van De Voorde en
Franky Van Aken vrezen
dat er nog veel meer
egels door de hitte zullen worden geveld.
FOTO JH

REGIO - Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) vraagt om tijdens
warme dagen schaaltjes water in de schaduw te zetten, want door de droogte en warmte
krijgen dierenopvangcentra heel wat verzwakte dieren binnen. “
Ook dieren lijden erg onder hoge temperaturen”, legt Franky Van Aken van het VOC uit.
“Nu zitten we al met 50 uitgeputte jonge egels die we verzorgen. De egels vinden geen
voedsel meer: slakken zijn er niet door de hitte en regenwormen kruipen dieper onder
de grond. Ook water is zeer schaars. We roepen mensen op om een schaaltje water in
de schaduw buiten te zetten, ook niet te diep want daarin kunnen jonge egels verdrinken.
Het schaaltje best ook regelmatig verversen, want als vogels en andere dieren ervan
drinken, kan warm water ziektes met zich meebrengen. Daarnaast vragen we om droge
kattenbrokken buiten te zetten. Daar komen geen wormen of maden op en egels eten dat
graag.” Doordat er zoveel uitgeputte dieren worden binnengebracht, zoekt het VOC ook
naar extra vrijwilligers. “We kunnen momenteel rekenen op een tiental vrijwilligers, maar
daarmee redden we het niet”, vertelt Van Aken. “We zoeken er zeker tien bij. Ook voor
onze opendeurdag op zondag 11 september van 10 tot 19 uur zoeken we vrijwilligers.
Dan serveren we hotdogs, pannenkoeken en ijs en worden enkele roof- en zangvogels die
gerevalideerd zijn en op krachten zijn gekomen, vrijgelaten.”
Het VOC zal met de opendeurdag ook de nieuwe vleugel met het nieuwe onthaal openen. Dat is gelegen aan de Zwaluwstraat 40-42 in Malderen. Uitgeputte of gewonde wilde
dieren of vogels worden wel best binnengebracht aan de Boeksheide 52.
Alle info: www.vogelopvangcentrum-malderen.be (jh)
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KORTNIEUWS

FIETSLABEL - Binnenkort zijn er
weer tal van kinderen die met een nieuwe fiets de baan op gaan richting de
school. De politiezone KLM vraagt om
fietsen te voorzien van een gratis fietslabel. Dit bewijst zijn nut wanneer de fiets
ooit zou gestolen worden. De politie
vraagt ook om fietsen altijd slotvast achter te laten. Je kan een gratis fietslabel
rechtstreeks bestellen via fietslabelactie.
politiezoneklm.be.
RIJBEWIJZEN INGETROKKEN
- In één maand tijd zijn in de politiezone
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise
(KLM) liefst 23 rijbewijzen ingetrokken
wegens te snel rijden. Een kwart van de
automobilisten reed te snel in die periode. In Halle-Vilvoorde zijn volgens het
parket in twee maanden tijd ook liefst
1.500 rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die hun gsm gebruikten achter
het stuur.
VACATURES - Uit cijfers van de
VDAB blijkt dat er iets meer dan 5.400
openstaande vacatures in Halle-Vilvoorde zijn, een nieuw record. Begin dit jaar
waren er zo’n 5.000 openstaande vacatures.
WONINGEN - In Vlaams-Brabant
zijn volgens de recente notarisbarometer de eerste zes maanden van 2022
4 procent minder woningen verkocht,
de gemiddelde terugval nationaal is 1,8
procent.

Liefst 28 voertuigen getakeld in drie maanden Vrijwilligers voor
tijd
huiswerk-

begeleiding
gezocht

FOTO INGEZ. POL KLM

In 2022 werden
al 60 voertuigen
getakeld in de
politiezone KLM,
foutparkeerders
zijn daar niet bij
meegerekend.
REGIO - Sinds 1 mei tot en met 9 augustus 2022 werden er door politieploegen van de
verkeersdienst in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) al 28 voertuigen getakeld,
zo meldt de politiezone KLM. Daarvan werd er zestien geïmmobiliseerd door het Parket
Halle-Vilvoorde wegens inbreuken tegen het rijbewijs. Dat gaat dan over rijden ondanks een
vervallen rijbewijs, het niet afleggen van de nodige herstelexamens, geen houder van een
geldig rijbewijs, geen alcoholslot of medisch ongeschikt verklaard. Die voertuigen blijven voor
onbepaalde duur bij de takeldienst staan tot er een beslissing genomen wordt op het parket.
Zo kan het voertuig verbeurd worden verklaard of kan het worden vrijgegeven onder voorwaarden.Twaalf voertuigen werden getakeld wegens niet-verzekering. De eigenaars krijgen 30
dagen de tijd om zich in regel te stellen met hun autoverzekering. Zo niet worden deze voertuigen eigendom van de Belgische staat. In zijn totaal werden er dit jaar reeds 60 voertuigen
getakeld in de zone KLM om diverse redenen. Parkeerovertredingen met takeling tot gevolg
werden hierbij niet meegerekend. (jh)
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MEISE - Het gemeentebestuur
van Meise zoekt vrijwilligers om
lagereschoolkinderen te ondersteunen bij het maken van hun huiswerk.
Bedoeling is hen te stimuleren, motiveren en zelfstandig te leren werken
en plannen. De huiswerkbegeleiding
start vanaf oktober op dinsdag en/
of donderdag (bij voorkeur beide)
van 16 uur tot 17 uur in GO school
De Zonnebloem in de Karel Baudewijnslaan 26 en in de Fusieschool in
de Hoogstraat 40. Er is een vrijwilligersvergoeding voorzien en er volgt
nog een korte opleiding in september. Info via tel. 0472 18 41 62.

Zomerschool was
succes

Zwembad De Wauwer nog tot eind
september dicht.

FOTO JH

”De werken moesten sowieso gebeuren”, zegt schepen Jonathan De Valck (N-VA).
MEISE - Het zwembad De Wauwer van Meise is zopas gesloten voor werken. Die
duren nog tot eind september. “De werken zijn net gestart”, zegt schepen van Sport
Jonathan De Valck (N-VA). “Het gaat om een totale investering van 200.000 euro. Het
plafond, dat deels nog asbest bevat, wordt vernieuwd. De inkom en het loket worden
vernieuwd en er komt een mindervalidentoilet.” “De badkuip wordt leeggemaakt en
ook geïnspecteerd. Zo zullen de voegen worden nagekeken. De timing van de werken
is bewust gekozen: één maand in de zomervakantie en begin september. Zo komt het
schoolzwemmen het minst in het gedrang, want veel kinderen hebben door corona
zwemachterstand opgelopen. Ook voor de zwem- en duikverenigingen is de sluiting in
augustus en september de beste oplossing. We moeten sowieso de werken doen.” (jh)
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MEISE - De Zomerschool en Pop-upspeelpleinen tijdens de zomervakantie zijn
een succes. Tijdens de Zomerschool leren
9- tot 12-jarigen op een speelse manier
samen Nederlands. Op woensdagnamiddagen trok het gemeentebestuur ook
naar vijf verschillende wijken met tenten,
muziek, speelmogelijkheden en nog veel
meer voor de Pop-upspeelpleinen. Het
concept omvatte alles: ontmoeting, buurtwerking en oefenkansen Nederlands. “We
willen een warm en toegankelijk Meise
voor iedereen, waardoor een aangepast
onthaalbeleid noodzakelijk is voor elke
inwoner. Deze twee nieuwe projecten
zijn alvast een fijne stap in de goede richting”, zeggen burgemeester Gerda Van
den Brande (N-VA) en schepen van Sociaal Beleid Ann Van den Broeck (N-VA).
“Door een mooie samenwerking van de
diensten jeugd, onderwijs, integratie en
het Huis van het Kind brengen we zo
buurten samen en creëren we oefenkansen Nederlands.” (jh)
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Voor negende keer belandt wagen in tuin van Wim
“Ik heb het helemaal gehad met laagvliegers”
FOTO’s INGEZ.

RAMSDONK - Bewoner Wim Dufraing (48) heeft het helemaal gehad met de laagvliegers op het kruispunt van de Londerzeelseweg met de Hoogveldweg en Mechelseweg. Afgelopen
zomer was het opnieuw van dat. “Een snelheidsduivel boorde zich
door mijn haag, het is bij mijn weten de negende keer dat ze hier
binnenvliegen”, klinkt het.

In al die jaren nam Wim maatregelen. “Tot tegen onze huisgevel
zullen ze niet meer vliegen”, zegt hij. “We hebben inmiddels hier
bomen geplant en er zijn betonnen palen en extra versterkingen.
De bestuurder kwam tot stilstand in de struiken en het voertuig
werd gelukkig gestopt door de hindernissen. De man is door de
hulpdiensten via de koffer van zijn wagen moeten bevrijd worden.
De airbag was ook opengesprongen. Ik vraag dat de gemeente
hier eindelijk eens iets doet aan de snelheid. Ik heb geen zin dat
het hier een plaats wordt waar bloemetjes of kaarsjes moeten
worden gebrand. Ik zal onveilige situaties in onze gemeente blijven
aankaarten.”

Wim Dufraing woont zo’n twintig jaar aan het kruispunt van de
Londerzeelseweg met de Hoogveldweg en Mechelseweg. Hij kent
inmiddels het gevaarlijke punt op zijn duimpje. “Deze zomer was
het opnieuw prijs: ei zo na werd een fietser van het fietspad gemaaid door een wagen die tegen hoge snelheid uit de bocht ging
en door onze afsluiting ging”, vertelt Wim. “De totaal onverantwoorde chauffeur speelde niet alleen met zijn leven, maar ook
met dat van anderen. Ze racen hier voorbij terwijl mensen -vaak
ook kinderen- hier willen oversteken aan de verkeerslichten. Ikzelf
en mijn zien hier elke dag de vele gevaren. Ik weet bijvoorbeeld
dat je beter niet oversteekt richting Viandoo terwijl je eigenlijk wel
groen licht hebt, omdat onwetende chauffeurs je vanuit Londerzeel richting dorp van het zebrapad kunnen maaien.”

Korpschef Alain Meerts van de politiezone KLM bevestigt het ongeval. “Er is inderdaad een bestuurder de controle over zijn voertuig verloren”, stelt de korpschef. “Hij werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De ademtest was positief, zijn rijbewijs
is ingetrokken.” (jh)
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Lancering camionette.eu in België!
Grootste aanbod in camionettes
Begin 2022 heeft Kleyn Vans te Vuren een
overeenkomst gesloten met Garage Blomme
in Merchtem. Vanaf nu bieden ze onder de
naam Camionette.eu gebruikte bedrijfswagens aan in heel België, voor zowel financiering als verkoop. Door hun schaalvoordelen
& sterke inkoopprijzen, kunnen handelaars er
aan traderprijs aankopen om zo hun voorraad
uit te breiden!
Camionette.eu bevindt zich centraal in België,
waar ze Belgische verkopers & handelaren
laagdrempelig kunnen laten profiteren van
hun voordelen en zekerheden. Ze verkopen
tweedehands camionettes die ze speciaal
inkopen, kijkend naar merk, type, soort en
technische staat. Met een stock van meer dan
600 bestelwagens, komt u bij hen alle merken,
types en bouwjaren tegen. Het kan dus zijn
dat de ene bestelwagen 1 maand oud is en
de andere 10 jaar. Bij binnenkomst worden
de gebruikte vans op alle vitale en technische
punten gecontroleerd en worden de bevindingen in een inspectierapport verwerkt! Zo
weten ze wat er goed en minder goed is aan
elke wagen en daar prijzen ze de gebruikte
camionette ook naar.

Waarom wagens aankopen bij camionette.eu ? Ze beschikken over een grote voorraad , ze zijn merkonafhankelijk , bieden tot 2 jaar garantie en hebben een eigen
werkplaats. Bekijk zeker hun voorraad op www.camionette.eu , aarzel niet om hen
te contacteren voor meer technische en prijsgerichte informatie!
WERKPLAATS EN VERKOOP: Koeiweidestraat 47c
TOONZAAL : Brusselsesteenweg 390, 1785 Merchtem.

www.camionette.eu

Kermis opent met prikkelarm moment
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Niet iedereen geniet van de
drukte op een kermis, daarom organiseert de gemeente een
prikkelarm moment tijdens de septemberkermis.

moment van 13 tot 15 uur. De lichten worden gedoofd, het geluid van de attracties gaat af en de draaisnelheden worden waar
mogelijk aangepast. Het prikkelarme kermismoment wordt ingericht voor de meest gevoeligen onder ons, maar is uiteraard voor
iedereen toegankelijk.” Het lokaal bestuur kondigde al eerder aan
om Kapelle-op-den-Bos toegankelijker te maken voor iedereen.

Veel muziek, flitsende lichten, lachende kinderen en smoutebollen, het is weer kermis in Kapelle-op-den-Bos. Van zondag 11 tot
en met woensdag 14 september 2022 draaien de kermistoeters
en bellen weer op volle toeren op het Marktplein in Kapelle-opden-Bos. “Maar voor kinderen en volwassenen die extra gevoelig zijn voor prikkels is het niet gemakkelijk om een bezoekje te
brengen aan de kermis”, zegt schepen Ilse Rymenants (Groen).
“Daar brengen we nu in samenwerking met de kermishouders
verandering in.

“Elk kind moet kunnen genieten van de kermis”, gaat de schepen
verder. “Als we door enkele kleine aanpassingen het aangenaam
kunnen maken voor iedereen, waarom zouden we dit dan niet
doen?” Eerder had oppositiepartij ProKA op de gemeenteraad
ook al gevraagd om een prikkelarm moment in te lassen op de
kermis. (jh)

Prikkelarm moment
Op zondag 11 september opent de kermis met een prikkelarm
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Peizegemnaar breekt lans om dialecten te behouden
Jean-Paul Van der Elst (69): “Onze sappige dialecten hebben een grote volkse waarde”

Dialectendichter Jean-Paul Van der Elst
heeft een passie voor het dialect. Zelf
heeft hij het soms moeilijk om het onderscheid te maken tussen het Merchtemse
en Opwijkse dialect.

REGIO -Jean-Paul Van der Elst (69) uit Peizegem (Merchtem)
voert al jaren een eenmansactie om het dialect weer een plaats
te geven. Hij wil met boekjes, gedichtjes en filmpjes aantonen dat
onze sappige dialecten een grote volkse waarde hebben

sioen werd gestuurd, groeide zijn passie voor het dialect. Hij begon ook boeken en boekjes te schrijven die hij uitgeeft in eigen
beheer.
Ondertussen was hij ook begonnen met gedichtjes in het dialect
te schrijven. “Ik gebruik opzettelijk het verkleinwoord gedichtjes
omdat ik mijn schrijvelarij niet meteen poëzie wil noemen”, zegt
Jean-Paul. “Het is veeleer mijn bedoeling om mijn lezers aangenaam bezig te houden ... in het dialect”.”
“Ik heb ondertussen zo’n 200 dialectgedichten geschreven en die
gebundeld in drie boekjes. Het laatste boek ging specifiek over
Opwijk, mijn geboortedorp. In een heel ander genre publiceerde
ik recent ook een dichtbundel met vertalingen uit het werk van
de grootste Roemeense dichter Mihai Eminescu.”

Afgestudeerd als germanist aan de RU Gent in 1974 stond JeanPaul Van der Elst 34 jaar in het onderwijs als leraar Nederlands
en Engels aan het Sint-Donatusinstituut in Merchtem. Als leraar
Nederlands hield hij zich uiteraard aan een keurige Nederlandse
taal, maar tegelijk merkte hij dat het dialect langzaam maar zeker
verloren ging.
“Leerlingen spraken nog nauwelijks dialect onder mekaar en als
ze het toch deden dan was dat niet meer dat rijke taaltje van hun
(groot)ouders”, zegt Van der Elst. “De laatste decennia werd die
evolutie nog versterkt door de instroom van anderstalige leerlingen die al blij waren dat ze het Algemeen Nederlands (AN) onder
de knie kregen.”

Toneelstukken
Jean-Paul schreef ook al drie toneelstukken in het (Opwijkse) dialect. Eén daarvan werd opgevoerd door acteurs uit drie verschillende Opwijkse toneelverenigingen tijdens dialectavonden.
Twee liggen er door Covid nog op het schap. Sinds begin 2020
leest Jean-Paul iedere week een nieuw, meestal grappig gedichtje
voor in een filmpje dat hij zelf registreert. De filmpjes komen
terecht op een paar facebookgroepen van Opwijk en Merchtem,
met groeiend succes.
“Veel Opwijkenaren en Merchtemnaren kijken elke zondag uit
naar een nieuw gedichtje”, weet Jean-Paul. “Dat mijn dialect niet
altijd loepzuiver is, neem ik er met de glimlach bij. Ik woonde 22
jaar lang in het grensgebied tussen het Vlaamse Opwijkse dialect
en het Brabantse Merchtemse. Het is niet altijd makkelijk het onderscheid te maken tussen het Opwijkse ‘kout vee den droin’ en
het Merchtemse ‘kottier veu den draan’ (kwart voor drie).” (jh)

In Vlaams-Brabant, meer nog dan in de andere Vlaamse provincies, staat het dialect onder druk, meent Van der Elst. “De jongere
generaties kennen de specifieke woorden en grammaticale eigenaardigheden van hun eigen dialect niet meer”, zegt de Merchtemnaar. “Het dialect, maar eigenlijk ook het AN, hebben plaats
gemaakt voor een soort tussentaaltje met hebde gij en wilde gij.
Bij de jongste generatie zijn ook veel vreemde (vooral Engelse)
woorden in hun taalgebruik geslopen.”

Journalist
Jean-Paul werkte ook dertig jaar als journalist, in bijberoep weliswaar. De helft van die jaren als lokaal medewerker voor Het
Nieuwsblad. Toen hij, om medische redenen, vervroegd met pen14
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Leden gemeentepersoneel kunnen fiets leasen

Feestje voor
animatoren

MEISE/LONDERZEEL/KAPELLE-OP-DEN-BOS/
OPWIJK - Het gemeentebestuur van Meise start met de organisatie van fietslease voor de personeelsleden van de gemeente en
het OCMW. De gemeente Meise treedt op als aankoopcentrale
voor het OCMW en gemeente Meise en de gemeenten en OCMW’s van Londerzeel, Kapelle-Op-den-Bos en Opwijk. Het lokaal bestuur wil de eigen personeelsleden stimuleren om meer te fietsen.
“Vanaf 1 januari 2023 zullen personeelsleden van het gemeentebestuur de mogelijkheid krijgen om aan gunstige voorwaarden een
fiets te leasen”, zegt schepen van Mobiliteit Ruben Algaba (LB +).
“De gemeenteraad keurde op het bestek en de raming voor de
fietsleasing goed. Die bedraagt 26.668 euro inclusief btw.” Personeelsleden kunnen een fiets huren van een geselecteerd merk voor
36 maanden bij een professionele fietsendealer die aangesloten is
bij de gekozen fietsleasemaatschappij. “Aan het einde van het contract leveren ze de fiets in of hebben ze de kans om hem over te
kopen aan 16 procent van de initiële marktwaarde”, vervolgt Algaba. “Werknemers kunnen een deel van hun verloning flexibel inzetten voor een fietslease en bijbehorende diensten, zoals onderhoud,
verzekering voor schade, diefstal en bijstand. Door het organiseren
van fietslease willen we meer personeelsleden aan het fietsen krijgen en volop inzetten op duurzame mobiliteit.” (jh)
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FOTO INGEZ.

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het gemeentebestuur bedankte de animatoren tijdens de Dag van de Animator voor
hun inzet. Wie zelf graag ook animator wil zijn tijdens de
vakantie, kan contact opnemen met het gemeentebestuur.
Meer info: vrijetijd@kapelle-op-den-bos.be

Meise schakelt over naar traiteur voor maaltijden aan huis
MEISE - Het Lokaal dienstencentrum De Spil werkt sinds de zomer samen met Traiteur Claessens André voor de maaltijden aan
huis. Voordien werden de maaltijden door de eigen medewerkers
afgehaald bij het UZ Brussel en aan huis geleverd.

FOTO JH

“Dankzij maaltijden aan huis kunnen inwoners zo lang mogelijk in
hun thuismilieu verblijven”, zegt schepen van Sociaal Beleid Ann
Van den Broeck (N-VA). “De overstap naar een traiteur zorgt voor
meer variatie en gezondere maaltijden voor de gebruikers. Uit onderzoek van voedingsdeskundigen en advies vanuit de overheid
blijkt dat een warme levering van maaltijden niet langer aan te
raden is.”
Het Lokaal dienstencentrum De Spil maakt volgens de schepen
daarom ook de overstap naar de koude lijn. “Door bedeling van
koude maaltijden die inwoners zelf moet opwarmen, is er meer
variatie mogelijk in de menu’s”, gaat Van den Broeck verder. “Ook
de smaak, textuur, kleur en vitamines van het eten blijft zo beter
behouden. De gebruikers kunnen nu kiezen voor een maaltijd uit
het basismenu voor 10 euro per maaltijd of zichzelf trakteren op
maaltijden van het culinair menu voor 15 euro per maaltijd. Voor
mensen die recht hebben op het sociaal tarief komt het lokaal
bestuur Meise voor 2 euro per maaltijd tussen. Ook de extra kost
van 1 euro voor een dieetmaaltijd neemt het lokaal bestuur op
zich.”

Schepen Ann Van den Broeck: “Door een traiteur is er meer variatie én
zijn er gezondere maaltijden voor de gebruikers.”

Van maandag tot vrijdag biedt traiteur Claessens André ook
snacks aan ter vervanging van de broodmaaltijd of als extraatje,
zoals bijvoorbeeld krabcocktail of eiersalade. Twee keer per week
kunnen gebruikers rekenen op de traiteur André voor levering van
vers brood en beleg en elke donderdag kunnen ze voor 8 euro
zorgen voor een gevulde fruitschaal.

“Er is bovendien ook sociale controle”, geeft schepen Van den
Broeck nog mee. “Wanneer iemand de deur niet opent, zullen
de medewerkers van de traiteur verdere stappen ondernemen.
Aangezien de traiteur ook maaltijden levert op zaterdag, wordt
die sociale controle zelf uitgebreid tegenover vroeger enkel op
de weekdagen. Op zon- en feestdagen worden de maaltijd(en) de
dag voordien gebracht. Lokaal dienstencentrum De Spil voorziet
een telefonische permanentie van maandag tot en met zaterdag.”
De schepen onderstreept nog “dat de overstap naar een traiteur
vlot verliep.” “We ontvingen al verschillende positieve reacties
van gebruikers”, zegt ze. “We zijn blij dat we onze inwoners nog
steeds kwaliteitsvolle maaltijden kunnen aanbieden en dat deze
extra dienstverlening het hen gemakkelijker maakt om langer thuis
te blijven wonen.” (jh)

29ste MOLENLOOP : zondag 11 september 2022
Rondom de Malderse heidemolen organiseren de Molenlopers, op zondag 11
september, hun 29ste Molenloop. Starten doen ze, met de allerkleinsten, om
14u. Zij lopen een afstand van 250 meter. Daarna volgen nog twee jeugdreeksen.
Afhankelijk van hun leeftijd lopen de kinderen een afstand van 700 of 1200 meter.
Nieuw dit jaar is de uitsplitsing van de Molenloop in twee reeksen. Dit om meer
comfort te bieden aan de steeds talrijk aanwezige joggers. De eerste reeks, voor
de afstanden 3 en 6 km, start om 15u15.
In de tweede reeks, die start om 16u, zullen de langere standen (9, 12 en 15 km)
worden afgewerkt.
Iedereen, zowel groot als klein, ontvangt een leuke prijs na aankomst.
Als afsluiter wordt er onder alle deelnemers van de 29ste Molenloop-jogging nog
een aanwezigheidstombola gehouden.
Om het geheel familie-vriendelijk te maken zijn er twee springkastelen voor de
kinderen.
Een zonneterras met streekbieren en frisdranken, leuke muziek, hamburgers en
ijsjes zorgen er mee voor dat iedereen er rustig kan genieten van de omgeving
en deelnemers.
De Molenlopers rekenen er op om 500 deelnemers en een massa supporters
te mogen verwelkomen op hun prachtige locatie aan de Malderse heidemolen.
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Alle informatie betreffende de 29ste
Molenloop, ook wat betreft de voorinschrijvingen, vind je op www.molenloop.be.
Binnen het FITALITY Loop Criterium van de gemeente Londerzeel is deze 29ste Molenloop de
vierde organisatie.

BOEKHOUDKUNDIG ASSISTENT, VOOR MARYAM
HET BEGIN VAN EEN SUCCESVERHAAL
Wat zijn nu je verdere toekomstplannen ?
Om een nog betere accountant te worden, start ik in september 2022 een master in de boekhouding aan de Universiteit van
Leuven. En nadien wil ik een van de beste accountants van België
worden!

Maryam Fathirashti komt uit Iran en volgde van september 2021
tot januari 2022 de opleiding boekhoudkundig assistent bij CVO
Semper.
Waarom wou je het diploma boekhoudkundig assistent behalen?
In Iran had ik al een bachelor in de boekhouding, maar alvorens
hier verder te studeren wou ik toch eerst beter vertrouwd raken
met het land en de principes van boekhoudkundig werk in België.
En enige maanden na de opleiding werd mijn Iraanse diploma dan
ook effectief erkend als een bachelor in het bedrijfsmanagement.

Aan wie zou je de opleiding boekhoudkundig assistent aanraden?
Het is in ieder geval een goede start voor iedereen die als assistent-accountant aan de slag wil. Je maakt kennis met de basisconcepten van boekhouding en je krijgt een duidelijk zicht op alle
aspecten van het werk. Bovendien kan je na deze opleiding nog
verder doorgroeien tot een gediplomeerd accountant. Een ideaal
begin dus voor al wie zich boekhoudkundig werk eigen wil maken.

Wat sprak je het meeste aan in deze opleiding?
Ik vond deze cursus bijzonder interessant. De inhoud was zeer
praktisch en onmiddellijk toepasbaar. Al geef ik toe dat het soms
wel moeilijk was bepaalde delen van de leerstof te begrijpen. Ik
had dan ook nog maar twee jaar Nederlandse les gevolgd. Gelukkig hebben mijn docenten me hierbij enorm geholpen en zijn ze
me altijd blijven aanmoedigen. Ik ben hen dan ook heel dankbaar
voor alle kansen die ze me hebben gegeven.

Alle info over onze opleidingen administratie en onthaal (ook @
home, je volgt dan les van thuis), het nieuwe aanbod zakelijke
taalcursussen@home of ICT en multimedia vind je op www.cvosemper.be Hier kan je je ook rechtstreeks inschrijven voor je
cursus naar keuze.

Vond je gemakkelijk werk na deze opleiding?
Absoluut. Als deel van de opleiding heb ik stage gelopen bij een
accountantskantoor en zij hebben me nadien ook aangenomen
als boekhoudkundig assistent.

Via het tweedekansonderwijs kan je nu ook een diploma secundair@home behalen als je zowel de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) als een beroepsopleiding naar keuze volgt.
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Waterbus wordt populairder:
KORTNIEUWS REGIO
“Meer mensen dan voor corona ELEVEN SPORTS – Cafés en kantines die voetbalwedstrijden van de hoogste klasse uitzenden, betalen fors meer
stappen op de boot”
door een tariefverhoging van Eleven Sports, de televisie-

rechtenhouder van onze competitie. De wedstrijden van
de hoogste voetbalklasse worden uitgezonden door Eleven
Sports. Om die te zien, betalen café-uitbaters, net zoals iedereen thuis, abonnementskosten. Maar voor Eleven Sports
volstaat dat niet meer. Café- en kantine-uitbaters moeten
vanaf dit seizoen maandelijks een extra som betalen, naar
gelang de grootte van hun zaak. Het gros van de cafés valt
onder de noemer 31 à 100m², dat komt op 100 euro per
maand of 1200 euro per jaar bijkomende kosten.

FOTO INGEZ

GRIMBERGEN – De Waterbus kent na twee moeilijke coronajaren
opnieuw meer succes. Deze zomer namen liefst 30 procent meer mensen
de boot dan dezelfde periode in 2019, voor corona, zo meldt Bruzz. Tot
en met 31 oktober kan je dagelijks klokvast pendelen met de boot op het
kanaal tussen Vilvoorde en het centrum van Brussel. Het traject duurt net
geen uur. Een enkele tocht Vilvoorde-Brussel kost drie euro. De Waterbus
is het ideale alternatief voor wie in de hoofdstad moet zijn en de files,
parkeerproblemen en wegenwerken grondig beu is. De boot vaart elke
werkdag vier keer heen en terug en tijdens de zomermaanden ook in het
weekend. Als alles goed gaat, komt er binnenkort een tweede Waterbus.
Daardoor zal je dan elk uur tussen Brussel en Vilvoorde kunnen varen. (jh)
Info: www.waterbus.eu
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HUPPELDEPUP - Zorgboerderij Huppeldepup uit
Humbeek (Grimbergen) en de Ark van Pollare uit Lennik
gaan nauw samenwerken.
RAND - Volgens cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken,
verhuisden vorig jaar zo’n 24.000 Brusselaars naar Vlaanderen, ongeveer driekwart van hen ging naar de Vlaamse Rand.
INCOVO - Intercommunales Interza en Incovo treden
sinds deze zomer in elf gemeenten in de Noordrand strenger op tegen fout aangeboden afval. Het gaat dan om slecht
samengebonden papier en karton of afval dat te vroeg
wordt aangeboden. (jh)
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Gemeenschapswachten kunnen
GAS-boetes tot 350 euro
uitschrijven
FOTO JH

MEISE – Vanaf nu zullen de
twee gemeenschapswachten
niet langer waarschuwen voor
overlastinbreuken. Het gaat
onder andere over het niet
opruimen van hondenpoep,
sluikstorten, grasmaaien op
zondag, hinderlijke tuinbeplanting en ga zo maar door. Boetes kunnen oplopen tot 350
euro bij recidive.

“De tijd van sensibiliseren is voorbij, nu volgen effectieve
GAS-boetes van onze gemeenschapswachten”, zegt burgemeester Van den Brande.

Korter op de bal

Twee gemeenschapswachten patrouilleren in Groot-Meise en
stellen zelf heel wat overlast vast. “De afgelopen tien dagen
werd er nog gesensibiliseerd”, zegt burgemeester Gerda Van
den Brande (N-VA). “Er werd bij foutparkeren bijvoorbeeld een
papier onder de voorruit gestoken, maar dat is nu gedaan: nu
volgt een GAS-boete.”

Ook op het vlak van afval wordt er strenger opgetreden. “Het
buitenzetten van je afvalzak op een verkeerd tijdstip kost de
eerste keer 60 euro”, gaat de burgemeester verder. “De tweede
keer gaat het om 120 euro, de derde keer 240 euro, daarna is
de boete meteen 350 euro. We willen hardleerse overtreders
aanpakken. Dankzij die boete is het voor politie en gemeente
mogelijk om korter op de bal te spelen bij kleine criminaliteit en
bepaalde vormen van overlast.”

“Hetzelfde met hinderlijke tuinbeplanting. Dat gaat dan bijvoorbeeld over niet gesnoeide hagen die hinderlijk zijn voor het zicht
en de doorgang kunnen bemoeilijken. Zo moet de gemeente
jaarlijks een twintigtal inwoners aanschrijven. Dat gaat jaar na
jaar vaak over dezelfde mensen. Ook zij zullen vanaf nu een boete krijgen. Hangjongeren die voor overlast riskeren eveneens
een GAS-boete.”

Sluikstorters

Via de vaste camera’s zijn in Meise afgelopen maanden inmiddels al zeven sluikstorters geïdentificeerd. “Nu worden de gemeenschapswachten ook ingezet om beelden te bekijken en
vaststellingen te doen”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan
De Valck (N-VA). “Bij vaststellingen bepaalt de sanctionerend
ambtenaar afhankelijk van de grootte van het sluikstort en recidive de GAS-boete. Die bedraagt maximum 350 euro, wel te
verstaan vermeerderd met de opruimkosten die kunnen oplopen tot 400 euro en meer. Incovo blijft ook inzetten op mobiele
camera’s om sluikstorters te betrappen.” (jh)

Loslopende dieren

De burgemeester is ook de meldingen van loslopende dieren
beu. “Zowat alle dagen krijgt de politie hiervoor meldingen en
daar kruipen veel manuren in”, weet de burgemeester. “Het gaat
niet alleen over honden, maar ook over andere loslopende dieren. Nu zal er een GAS-boete volgen. Voor grote loslopende
dieren (paarden, ezels, schapen,...) bedraagt die voor de eerste
keer meteen 150 euro, de tweede keer is dat meteen 300 euro.
Hondenpoep niet opruimen? Dat is dan 90 euro, de tweede
keer is dat 180 euro.”
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“Eindelijk na twee jaar corona opnieuw grote activiteit”
STEENHUFFEL / LONDERZEEL - In 2020 bestond vzw
Leireken 35 jaar. Een grote activiteit organiseren, zat er door corona niet meteen in, maar kijk: de vrijwilligers komen naar buiten
met een eerste en unieke fotozoektocht naar aanleiding van hun
35-jarig bestaan.

FOTO JH

Erop uit in eigen streek: Vzw Leireken organiseert fotozoektocht voor
35 jarig bestaan

“De fotozoektocht is tevens een grote promotie voor de wandelknooppunten van de Brabantse Kouters”, zeggen Jos Rottiers
(72), Lieve Verdickt (68), Monique Van de Voorde (73) en Roger
Van Aken (72) van de Werkgroep Toerisme van vzw Leireken. “De
vzw Leireken telt zo’n 180 leden. Al 37 jaar zijn we een vereniging
voor liefhebbers van wandelen en fietsen in een groene omgeving,
mensen van alle leeftijden, die muziek en cultuur ter harte nemen
en creatieve enthousiastelingen die samenwerken even fijn vinden
als samen genieten. Twee jaar geleden bestonden we 35 jaar, maar
door corona konden we gaan grote activiteit organiseren. Dus
organiseren we nu onze eerste grote publieksactiviteit. En hoe
kan dat beter dan een fotozoektocht van tien kilometer tussen de
wandelknooppunten van de Brabantse Kouters.”
De vrijwilligers merken ook op dat veel mensen sinds corona meer
wanden en fietsen. “Zo’n fotozoektocht is eigenlijk een verlofactiviteit in eigen streek”, promoten de vrijwilligers hun initiatief. “Met
onze fotozoektocht, die bovendien gratis is, kan je een elektrische
fiets ter waarde van 1.500 euro als hoofdprijs en een kinderfiets
ter waarde van 500 euro als tweede prijs winnen. De uitbater van
Leireken schenkt vier waardebons van elk 25 euro. Verder schenkt
de provincie Vlaams-Brabant wandelkaarten en tal van gadgets.”

Het traject van fotozoektocht is bewegwijzerd via wandelknooppunten van het wandelknooppuntenwerk Brabantse Kouters en
loopt tot 30 september 2022. Start- en eindpunt bevinden zich
aan Leireken, Brouwerijstraat 29, Steenhuffel. De zoektocht kan in
pdf-formaat gedownload worden van de website www.leireken.
be.
Het is de bedoeling twaalf detailfoto’s te vinden op het parcours van 10 km. Deelnemen is volledig gratis. Je kan je antwoorden uiterlijk op 30 september via mail bezorgen
aan info@leireken.be of je kan het antwoordformulier ook deponeren in de antwoordenbus in Leireken bij Viljan. Er wordt slechts 1 deelnemingsformulier per persoon
aanvaard. Na bijna twee jaar stilstand door corona biedt vzw Leireken niet alleen een
interessant wandel- en fietsprogramma maar ook een gevarieerd muziekaanbod. Zowel leden als niet-leden zijn steeds welkom.
Alle info: www.leireken.be
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Coronacrisis gooide roet in het eten,
maar boekenruilkast staat er nu
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Raadslid Dirk Robberechts
(proKA) heeft een minibib geplaatst aan de Vaartdijk. De proKA-fractie vroeg in 2019 al om zo’n minibib-kastjes te plaatsen.
Inmiddels zijn er volgens schepen van Cultuur Lena Ghysels (NVA) al verschillende geplaatst.
“Het concept komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en wereldwijd zijn er duizenden van dergelijke wijkbibliotheekjes actief, zo ook al in Mechelen, Meise, Puurs,...”, vertelt raadslid Dirk
Robberechts (proKA). “Een boekenruilkast, of minibib, is zoals de
naam het zelf zegt: een eigen boek inruilen voor een ander boek
in de kast. Anderen kunnen jouw boek lezen en jij kunt een boek
van iemand anders ontdekken.” Op de gemeenteraad stelde Dirk
daarom voor om een beroep te doen op geïnteresseerde inwoners. “Een werkgroepje zou dan de uitwerking op zich kunnen
genomen hebben”, gaat het raadslid verder. “Op die manier worden inwoners onmiddellijk meer betrokken en brengt inwoners
samen. Naast het culturele leesaspect, bevordert dit ook de sociale cohesie tussen verschillende inwoners.

FOTO INGEZ.

Dirk Robberechts stelt met twee van zijn kleinkinderen de nieuwe
minibib voor.
Inwoners die nog boeken liggen hebben, kunnen deze alvast kwijt
in de boekenruilkast of kunnen een boek ruilen.”
“Het initiatief van proKA overvalt ons een beetje, er was bij
mijn weten geen aanvraag”, reageert schepen van Cultuur Lena
Ghysels (N-VA). “Het is ook geen nieuw initiatief. Er zijn in Kapelle-op-den-Bos al minibib-kastjes zowel op openbare plaatsen
als door burgerinitiatieven. Zo zijn er in het OCMW-gebouw, in
de Bormstraat en ook eentje in de Mechelseweg, die laatste zou
inmiddels zijn weggenomen.”

Maar ons voorstel werd toen weggestemd. We hadden plannen
om dan maar zelf aan de slag te gaan, maar omdat begin 2020 de
coronacrisis uitbrak, hebben we de plannen even in de koelkast
opgeborgen. Nu er terug meer kan, werd een minibib geplaatst
op de Vaartdijk, schuin tegenover de ingang van Bar Bascule.
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FOTO VRP
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BUGGENHOUT - Het Buggenhoutse Tejater Restant laat de figuur van Jan de
Lichte en zijn bende, gecreëerd door Louis-Paul Boon, eind augustus en begin september tot leven komen in Buggenhout. Negen voorstellingen lang kan het publiek
kennismaken met deze Vlaamse Robin Hood. Restant haalt voor deze productie alles
uit de kast, na twee stevige coronajaren.
“De theaterversie van Jan de Lichte, van de hand van Pieter De Prins, lag al jaren in
onze schuif te wachten op opvoering”, zegt Restant-voorzitter Pol Verest. “Dat we al
tien jaar in eigen beheer in Tejatercafé Pallieter in Opstal ons ding mogen doen, leek
ons een gepast moment om met het stuk naar buiten te komen. Ook al huren wij het
cultuurcafé vanaf begin oktober voor een nieuwe periode van negen jaar, toch zetten
wij De bende van Jan De Lichte op de planken van de schuur in de Wiesbeekhoeve,
het perfecte kader voor een totaalspektakel.”
Deze hoeve, op de grens van het Buggenhoutse Opstal en Opwijk, dateert uit de
zestiende eeuw, draagt een rijke geschiedenis met zich mee en is sinds 2006 bewoond
door Luc Berlanger en Robin Florin en hun kinderen. Stap voor stap restaureren zij
alle gebouwen en de binnenkoer. Ze plannen er in de nabije toekomst een B&B te
openen.
Restant trakteert zijn publiek op een sfeervolle voorstelling vol zang en dans, in een
regie van Geert Defour, ontdaan van al te sombere momenten. Pol Verest componeerde de muziek voor een zestal nummers, een accordeonist en drie violisten voeren ze
uit. “Het stuk telt 31 sprekende rollen”, besluit de voorzitter. “Alle figuranten meegerekend zijn vijftig spelers bij de productie betrokken. Naast de eigen Restant-acteurs
zijN ook leden van lokale zang- en dansverenigingen van de partij. Het publiek wordt
na een proloog op de binnenkoer, naar de schuur geleid. (VRP)
Er zijn nog voorstellingen op 2, 3, 4, 9, 10 en 11 september. Op
vrijdagen gaat de voorstelling door om 19.30 uur en op zondag om
14.30 uur in de Wiesbeekhoeve, Wiesbeek 25.
Reserveren kan via www.restant.be
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De volgende
Cursiefjes
verschijnen:
· Londerzeel/Meise/Kapelle
· Grimbergen/Beigem/Humbeek
· Merchtem/Opwijk/Buggenhout
· Wemmel

29 september 2022

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
BANKETBAKKERIJ SEYNAEVE te
MEISE - We zijn op zoek naar enthousiaste
flexijobbers (of jobstudenten ) voor de winkel . Ben je dynamisch, klantvriendelijk en wil
je bijwerken tijdens het weekend? Contacteer ons 02 269 19 13
WINKELBEDIENDE – Dringend gezocht voor slagerij, kan direct beginnen, traiteur De Valck Wolvertem tel. 02 269 13 05
BIJVERDIENSTE – Gepensioneerde
man, zg tweetalig, prive vervoer,horeca, winkel, alles bespreekbaar, avond en weekend
tel. 0475 921 877
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
BABY+VANDERSTRAETEN MERCHTEM - zoekt Flexijob meubelmonteerder en klusjesman. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be
BANKETBAKKERIJ SEYNAEVE te
MEISE - Om ons team te versterken zijn we
op zoek naar een flexi-job voor het atelier!
Ben je een gediplomeerde banketbakker met
een passie voor het vak én kan je zelfstandig
werken contacteer ons op 02 269 19 13

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

MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470564.165

VASTGOED TE HUUR

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

STAANPLAATSEN MOBILHOMES
- PEIZEGEM – MERCHTEM – Overdekte
staanplaatsen voor mobilhomes, caravans,
auto’s, oldtimers, enz, vanaf 15 augustus tel.
0476 63 42 18

GRAVELBIKES TE HUUR - Staal of
aluminium. Meer info op www.gravelbike.be
DAME 69 JAAR – zoekt man voor relatie
en vriendschap tel. 0472 33 12 40

VASTGOED TE KOOP
DRINGEND GEZOCHT – te renoveren
woningen, rechtstreeks van eigenaar voorschot bij compromis tel. 0474 30 55 19
GEZOCHT – Te renoveren woningen, appartementen of projectgronden tel. 0474 89
77 34
IK ZOEK – te renoveren woningen/appartementen en/of projectgronden tel. 0456 32
66 00

Een fijne
schooljaar
gewenst!

ALLERLEI

TE KOOP 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

KRISTALLEN LUSTERS – Heel mooie
kristallen lusters, 2 grote en 2 kleine, schilderijen, pelse mantels, heel mooie en nog veel
meer tel. 015 711 718

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

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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