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Belgisch Kampioen doet
niet mee aan jaarmarktwedstrijd

Recordaantal deelnemers
aan hindernissenloop: alle
kinderen zijn winnaars

FOTO JH

FOTO JH

WEMMEL - Tijdens de wedstrijd van de Belgische Trekpaarden
op de Wemmelse jaarmarkt was er één speciale zware merrie.
“Melanie van ’t Voldershof van de stal van ’t Groeneveld is acht
jaar en is Belgisch Kampioen”, glundert Wilfried Verdoodt (67)
alias Jezus Van Malderen. “Ik heb altijd al gezegd dat ik na mijn pensioen trekpaarden zou houden. Het is de eerste keer dat ik een
Belgisch Kampioen heb bij de paarden. Die mag niet meedoen
aan de prijskamp op de jaarmarkt, omdat die dan sowieso zou
winnen. Melanie is hier om te showen aan het publiek. Eén keer
heb ik ook al een Belgisch kampioen gehad bij de koeien, ik ben
er ontzettend trots op.” (jh)

WEMMEL - Liefst 216 kleuters en kinderen namen deel aan
de hindernissenloop van de vzw Sportyfun. Dat is een ongezien
record, vorig jaar waren er 141 deelnemers. De afstand van de
hindernissenloop varieerde naargelang de leeftijd van de kinderen van 320 meter tot 1 kilometer. De hindernissen bestonden
uit strobalen, een tunnel, balken, autobanden, een watervernevelingsparcours en een klimmuur. Omdat alle kinderen voor de vzw
Sportyfun winnaars zijn, kreeg iedereen een medaille. De organisatie werd ook ondersteund door Run 4 Fun Wemmel. (jh)
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“Heel wat animatie en prijskampen”
WEMMEL - Het was daar wel heel gezellig
in Wemmel, met de kinderrommelmarkt, kermis, heel wat animatie én de prijskampen met
meer dan 500 dieren: Belgische trekpaarden,
runderen, renpaarden, schapen, pony’s, neerhofdieren, noem maar op. “Het is een heel
geslaagde jaarmarkt, er is veel volk én het is
goed weer”, glundert voorzitter Freddy Van
Assche (69) van het jaarmarktcomité die bij
de dikbillen de jury bijstaat. “De kwaliteit van
de prijsdieren ligt heel hoog, het is een moeilijke jurering, want we kijken écht naar alles:
stand van de benen, rug, houding, tred, noem
maar op.” (jh)

FOTO’s JH
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Opvangcentrum laat 36 gerevalideerde
torenvalken vrij tijdens open dag

REGIO - Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in
Malderen (VOC) -het enige zijn soort in Vlaams-Brabant- liet
36 torenvalken die gerevalideerd zijn en op krachten kwamen,
vrij. “Nog nooit hebben we zoveel torenvalken gehad die weer
JH
mogen vrijkomen in de natuur”, zegt Marc VanFOTO
De Voorde
(65), stichter van het Vogelopvangcentrum in Malderen. “Deze
werden op onze opendeurdag vrijgelaten. Ons nieuw gebouw
werd op dit evenement voor open verklaard. We hebben wij
een nieuwe operatiezaal, quarantaine, onthaal en bureel. We
hebben meer plaats in onze nieuwe opvang, wat zeer noodzakelijk was om alle dieren op te vangen. Niet alleen de dieren
genieten ervan maar ook de vrijwilligers, we zoeken er nog
altijd bij. Iedereen is welkom en kan via onze facebookpagina of
website zich melden.” (jh)

FOTO JH
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All-in sporten nu vanaf minder dan 60 euro per maand!

Het leven wordt steeds duurder, maar Thermae Sports niet.
Onze club is van mening dat sport geen besparing zou mogen zijn
en VERLAAGT haar abonnementsprijs. Ja, je leest het
goed. Wij maken sport toegankelijker!

Een all-in abonnement bij Thermae Sports
Merchtem, wat houdt dat allemaal in?
•
•
•
•
•
•

Voor een all-in abonnement betaal je op jaarbasis nu slechts
€ 67,00 in plaats van € 89,00 per maand. Als je het abonnement
bij aanvang in één keer betaalt, is het zelfs nóg voordeliger en kost
het je nog maar € 705,00 in plaats van € 995,00. Dat is omgerekend € 58,75 per maand!

Fitness
Groepslessen
In- en outdoor tennis
Padel
Zwembad
Wellness

FITNESS

De ruime fitnesszaal van Thermae Sports is uitsluitend uitgerust
met toptoestellen uit de fitnesswereld (Technogym, Life Fitness,
etc.). Daarnaast mag je rekenen op de begeleiding van gediplomeerde coaches. Zij stellen je met plezier een gepersonaliseerd
programma op!

GROEPSLESSEN

Van maandag tot en met zondag kan je bij ons deelnemen aan
een brede waaier aan groepslessen. Van milde lessen zoals yoga
of rugschool tot meer actieve lessen zoals BodyPump of Sprint,
er is voor ieder wat wils.

IN- EN OUTDOOR TENNIS

Met maar liefst zes indoor en vier outdoor terreinen kan elke
tennisliefhebber ongeacht de weersomstandigheden zijn favoriete
sport beoefenen.

PADEL

Padel is dé sport van het moment! En bij Thermae Sports kan je
altijd een balletje slaan, want we beschikken over drie terreinen
waarvan twee overdekt.

ZWEMBAD

Wie op zoek is naar ontspanning na een lange werkdag of een
intensieve sportsessie kan genieten van een duik in ons zwembad.
Hier kan je ook groepslessen volgen zoals aquagym of Floatfit!

WELLNESS

Naast het zwembad vind je ook nog een infraroodsauna, een
hamam en een Finse sauna. De ideale manier om je spieren te
laten ontspannen na een intensieve workout, kortom de perfecte
afsluiter van je dag!
FOTO’S INGEZ.

Hebben we je warm
gemaakt om ons aanbod
te ontdekken?

Thermae Sports

Scan dan deze QR-code en schrijf je
in voor een gratis proefdag! Gedurende een volledige dag mag je dan
alles eens uitgebreid uitproberen.
Nadien kan je je aan de receptie van
de club inschrijven. Tot snel!

Kwekelaarstraat 4 - 1785 Merchtem
T. 02 305 43 04

www.thermae.com
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Nieuwe reeks Dertigers zet Groene Gordel in de
schijnwerpers

“Groene Gordel wordt nationaal op de kaart gezet door Dertigers-reeks”
REGIO - Midden mei zijn Eén (VRT) en Warner Bros. ITVP België gestart met de opnames van de nieuwe reeks van Dertigers,
met een volledig nieuwe vriendengroep en een nieuwe cast in de
Groene Gordel. De reeks toont naast de avonturen van de Dertigers, ook de mooiste, leukste en lekkerste plaatsen van de regio.

FOTO PROV VL BRAB

Naar aanleiding van de reeks zal Toerisme Vlaams-Brabant toeristische producten ontwikkelen, zoals een Dertigers fietszoektocht.
“Onze Groene rand rond Brussel is de meest onderschatte toeristische regio van Vlaanderen”, zegt gedeputeerde voor Toerisme
Gunther Coppens (N-VA). “

De Dertigers zijn klaar om de Groene Gordel met de fiets te
ontdekken.
De variatie in landschappen, het betoverend groene karakter met ontelbaar veel
kasteelparken en tuinen en de kwaliteitsvolle gastronomie maken de regio een
potentiële toeristische top bestemming.”
“We zijn dan ook blij dat VRT en Warner
Bros. ITVP België hier ook zo over dachten en we de handen in elkaar geslagen
hebben om de Groene Gordel op de
nationale kaart te zetten.”
De nieuwe reeks toont naast de avonturen van de Dertigers ook de mooiste,
leukste en lekkerste plaatsen van de
Groene Gordel.
Toerisme Vlaams-Brabant gaat dit mee
promoten via een nationale campagne
en afgeleide producten ontwikkelen, zoals een Dertigers-fietszoektocht.
“We hopen alvast op een stevige economische return ter ondersteuning
van onze toeristische ondernemers
die de laatste jaren zwaar onder druk
staan”, gaat de gedeputeerde verder.
“Vlaams-Brabant is de sportieve fietsprovincie bij uitstek en we zijn blij dat
sportief fietsen de favoriete vriendenactiviteit is van de nieuwe Dertigers.”, zegt
gedeputeerde Gunther Coppens. De
nieuwe reeks verschijnt in het voorjaar
van 2023 op Eén. (jh)
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Geen plastieken verpakkingen meer in perscontainer
Plus d’emballages plastiques dans le conteneur à presse
FOTO JH

WEMMEL -Volgens een nieuwe richtlijn van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM mag er op het recyclagepark geen zachte plastieken
verpakkingen in de perscontainer worden gestopt. “Vanaf 1 januari 2023
wordt de perscontainer vervangen door een gewone container”, vertelt
schepen van Milieu Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “Daar mag dan enkel
nog hard plastiek in zoals speelgoed en tuinmeubelen. De zachte verpakkingsfolies en plastiek moeten in de blauwe PMD-zak. Het scheiden van
de harde en zachte plastiek is nodig om het recyclageproces efficiënter te
maken. Gemengde plastiekfractie kan moeilijker worden gerecycleerd. De
gemeente zal nog bekijken of de container voor hard plastiek in het gratis
gedeelte blijft staan, of die betalend zal worden. De perscontainer die momenteel voor plastiek wordt gebruikt, zal wel nog voor papier en karton
worden ingezet.” (jh)
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F WEMMEL - Selon une nouvelle directive
de l’Agence publique des déchets OVAM, aucun
emballage en plastique souple ne peut être mis
dans le conteneur à presse du parc de recyclage.
“À partir du 1er janvier 2023, le conteneur compacteur sera remplacé par un conteneur ordinaire”, indique l’échevin de l’environnement Vincent
Jonckheere (LB Wemmel). “Seuls les plastiques
durs, tels que les jouets et les meubles de jardin,
seront alors autorisés à y être déversés. Les films
d’emballage souples et le plastique doivent être
placés dans le sac PMC bleu. La séparation des
plastiques durs et souples est nécessaire pour
rendre le processus de recyclage plus efficace. La
fraction de plastique mélangé peut être plus difficile à recycler. La commune doit encore décider
si le conteneur pour plastique dur restera dans la
section gratuite ou s’il deviendra payant. Cependant, le compacteur actuellement utilisé pour le
plastique sera dorénavant utilisé pour le papier
et le carton.” (jh)

Vaccinatiecentrum klaar voor vierde prik
Le centre de vaccination est prêt pour la quatrième
F WEMMEL - Des périodes de fortes infections au
COVID-19 sont à nouveau attendues durant les mois d’automne et d’hiver. C’est pourquoi la zone de soins de
première ligne (ELZ) Grimbergen commence également à
administrer une piqûre de rappel au centre de vaccination
du Zijp à Wemmel.

“Avant qu’une nouvelle recrudescence ne se produise, le
gouvernement flamand veut donner à tous les adultes habitant en Flandre la possibilité de renforcer leur immunité
personnelle avec un booster afin de traverser les mois d’automne et d’hiver avec plus de sécurité”, déclare le président
Armand Hermans de l’ELZ Grimbergen. “Nous avons envoyé 20.000 invitations adressées à toutes les personnes de
plus de 65 ans et celles souffrant de maladies sous-jacentes
de Wemmel, Meise, Grimbergen, Londerzeel et Kapelle-opden-Bos. Nous demandons aux personnes de confirmer
leur rendez-vous avant la fin du mois de septembre. Il s’agit
d’une piqûre de rappel volontaire. C’est le nouveau vaccin
Pfizer qui sera proposé au centre de vaccination de Zijp,
C’est un vaccin adapté à la nouvelle variante Omicron.”
Le président a souligné qu’une quatrième piqûre est vraiment utile. “Il y a encore des décès dus au Covid”, nous
déclare A. Hermans. “On peut aussi tomber très malade en
raison du Covid. Le risque n’a certainement pas disparu.
Après que les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes à risque auront reçu leur quatrième rappel, toutes
les autres personnes de plus de 18 ans seront également
invitées. Dans l’intervalle, des troisièmes rappels seront également effectués pour les personnes qui étaient en vacances ou qui n’ont pas pu se rendre au centre de vaccination
pour cause d’infection ou de maladie. Les mineurs ne recevront pas d’invitation pour un booster cette fois-ci.Toutefois,
leurs parents peuvent les inscrire d’initiative. D’ici le mardi
1er novembre, tout le monde devrait avoir eu l’occasion
de recevoir un rappel d’automne. Vous devez attendre de
recevoir votre invitation car le centre ne fonctionne que sur
rendez-vous.”

WEMMEL - In de herfst- en wintermaanden worden er opnieuw periodes met veel COVID-19-besmettingen verwacht.
Daarom start ook de Eerstelijnszone (ELZ) Grimbergen, met
het vaccinatiecentrum aan de Zijp in Wemmel met het toedienen van een boosterprik.
“Voor een volgende heropflakkering zich aandient, wil de
Vlaamse overheid alle volwassenen in Vlaanderen de kans geven om hun persoonlijke bescherming te versterken met een
booster om zo veiliger de herfst- en wintermaanden door te
komen”, zegt voorzitter Armand Hermans van de ELZ Grimbergen. “Er zijn nu 20.000 uitnodigingen vertrokken voor alle
65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen uit
Wemmel, Meise, Grimbergen, Londerzeel en Kapelle-op-denBos. We vragen de mensen om voor eind september hun afspraak te bevestigen. Het gaat om een vrijwillige boosterprik. In
het vaccinatiecentrum Zijp zal het nieuwe Pfizer-vaccin worden
aangeboden. Dat is een aangepast vaccin aan de nieuwe Omicron-variant.” De voorzitter beklemtoont dat een vierde prik
echt nuttig is. “Er zijn nog altijd overlijdens door Covid”, weet
Hermans. “Je kan door corona ook flink ziek worden. Het risico
is zeker niet weg. Nadat de 65-plussers en mensen met een onderlinge aandoeningen hun vierde booster kregen, komen ook
alle andere 18-plussers aan bod. Tussenin zullen er ook derde
boosterprikken worden gegeven aan mensen die op vakantie
waren, of door besmetting of ziekte niet konden komen naar
het vaccinatiecentrum. Minderjarigen zullen deze keer geen uitnodiging krijgen voor een booster. Hun ouders mogen hen zelf
wel inschrijven. Vóór dinsdag 1 november moet iedereen de
kans gekregen hebben om een herfstbooster te krijgen. Je moet
wel wachten op je uitnodiging met de code, want het centrum
werkt uitsluitend op afspraak.”

En termes de couverture vaccinale, il existe cependant de
grandes différences selon les communes. “Pour l’ensemble
de la zone des cinq communes, le taux est de 90 %”, précise
le président. “Mais à Wemmel et Strombeek, par exemple,
il est beaucoup plus faible, à peine supérieur à 70 %. C’est
une tendance que nous observons dans toute la périphérie
flamande autour de Bruxelles : plus la commune est proche
de Bruxelles, plus le taux de vaccination est faible. C’est effectivement une préoccupation.” (jh)

Wat de vaccinatiegraad betreft, zijn er wel groe verschillen per
gemeente. “Voor de hele zone van de vijf gemeenten, ligt die op
90 procent”, vertelt de voorzitter. “Maar in Wemmel en bijvoorbeeld Strombeek ligt die veel lager op net boven de 70 procent.
Dat is een tendens die we in heel de Vlaamse rand rond Brussel
zien: hoe dichter de gemeente bij Brussel is gelegen, hoe lager
de vaccinatiegraad is. Dat is inderdaad een bekommernis.” (jh)
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Weekend van de klant: 100 euro = 1 gratis dagpas *
* Bij aankoop van een cadeaubon tussen zaterdag 1 en vrijdag 7 oktober 2022 krijg je per aankoop-

schijf van 100 euro 1 gratis dagpas. Hoe hoger het aankoopbedrag, hoe meer dagpassen je krijgt dus.
De gratis dagpas is geldig van maandag tot en met donderdag, tot en met 31 januari 2023, niet geldig op vrijdag, zaterdag, zondag,
feestdagen, tussen 31 oktober en 3 november 2022 en tussen 26 december 2022 en 5 januari 2023.

Beleef een ontspannend wellnessmoment in Thermae Grimbergen
In het centrum van Grimbergen vind je al meer dan 25 jaar het
groene wellnesscentrum Thermae Grimbergen. Je vindt er maar
liefst 11 verschillende sauna’s en heel wat wellnessfaciliteiten zoals
zwembaden, jacuzzi’s, stoombaden, relaxatieruimtes, … verspreid
over twee volledig gescheiden delen. Het ene deel is exclusief
voor wie graag naakt van sauna en wellness geniet, het andere
deel mag je uitsluitend met badkledij betreden. Op die manier kan
écht iedereen de weldaad van een goed saunabad ontdekken!

Wist je trouwens dat er ook twee privésauna’s, een hotel en een
schoonheidsinstituut in Thermae Grimbergen zijn? Er valt dus heel
wat te ontdekken!
In 2010 opende de Thermae.com wellnessgroep nog een kuuroord: Thermae Boetfort bevindt zich in Melsbroek, op een prachtig en eeuwenoud kasteeldomein.
Ook daar is er een badpak- en naaktgedeelte, zijn er privésauna’s,
kan je overnachten in het hotel of genieten van een massage/
gelaatsverzorging in de beauty-afdeling!

Thermae Grimbergen investeert veel energie in een uitgebreid
belevingsprogramma zodat je dagje wellness echt een unieke
ervaring wordt. Je kan er elke dag deelnemen aan verschillende
opgiet-, scrub- en relaxatiesessies.

FOTO’S INGEZ.

Thermae Grimbergen

Wolvertemsesteenweg 74 - 1850 Grimbergen - 02 270 81 96

Thermae Boetfort

Sellaerstraat 42 - 1820 Melsbroek - 02 759 81 96

www.thermae.com
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“Erover praten helpt, een blog ook”: kinesiste Leen (50)
wil in woonzorgcentrum Hestia dementie bespreekbaar
maken
WEMMEL - In woonzorgcentrum Hestia in Wemmel zijn er
202 bewoners, waarvan er 76 in twee afdelingen zijn ondergebracht voor mensen met dementie.

Kinesiste en referentiepersoon dementie Leen Kestens (50) verdiept zich in de materie en maakt op verschillende manieren dementie bespreekbaar. Ze helpt bewoners, personeel en familieleden ermee om te gaan.

FOTO JH

“We focussen in Hestia enorm op persoonsgerichte zorg, daarom werk ik met drie doelgroepen voor onze beschermde dementie-afdeling: de bewoners, het personeel en de familieleden”,
zegt Leen Kestens. “Voor de bewoners lanceerden we zonet het
project met de speciale kastjes die we naast hun kamerdeur hangen. Daarin zetten we in samenspraak met familieleden dingen
die voor hen speciaal zijn: een foto, kunstwerkje, enzomeer. Dat
maakt het voor het personeel gemakkelijker om een gesprek aan
te knopen. Ze stellen een vraag over de objecten die in het kastje
staan en de bewoner haalt dan herinneringen op en kan zijn of
haar hart zo luchten. Dat is zeer belangrijk.”
In de gesloten afdeling voor bewoners met dementie nam Leen
in samenspraak met Hestia ook al verschillende maatregelen
om de bewoners te helpen. “Ze dwalen rond, dag en nacht en
dat moet kunnen”, vertelt Leen. “Maar dat moet dan wel veilig
kunnen. Zo hebben we de tussendeur tussen twee afdelingen
ingekleurd als boekenkast. Daar gaan de bewoners niet door. De
liftdeur, te bedienen met een speciale code, is dan weer een nagemaakte huisgevel, ook daar gaan ze niet meteen naartoe. Op de
afdeling staat ook een oude telefoon. Als je de hoorn opneemt,
dan kunnen bewoners luisteren naar muziek van vroeger.”

Leen Kestens schrijft over het leven zoals het is in een afdeling met
dementie.

Leven zoals het is
Daarnaast organiseert Leen praatcafés met personeelsleden over
hoe ze best omgaan met mensen met dementie. “Voor familieleden en mantelzorgers ontwikkelde ik een speciale blog”, gaat
zevverder. “Het is belangrijk dat dementie bespreekbaar wordt.
Ik post een keer per week een tekst op de afcebookpagina van
Armonea Hestia over het leven zoals het is in een afdeling met
dementie. De tekst gaat dan over een ervaring die ik meemaakte
met bewoners, of handelingen tussen bewoners zelf, of over de
schillende soorten dementie, zonder dat het een opleiding wordt.
Het is geschreven in een gemakkelijke taal en het is herkenbaar:
heel veel familieleden herkennen zich in de situaties die ik beschrijf.”
De blog met 532 volgers is volgens Leen veel sneller gegroeid
dan ze verwacht had. “Er is eigenlijk heel weinig geweten over
dementie, mensen zijn daarnaar op zoek”, zegt ze. “Het is niet
enkel vergeetachtigheid. Er zijn zoveel andere gedragskenmerken
die - als je ze vroeg opmerkt - je ook eerder de gepaste zorg kan
bieden, zowel thuis als in een rustoord. Vanaf september worden
de teksten overigens ook ingelezen en uitgezonden op Radio Maria, waar ze een nog groter bereik krijgen.” (jh)
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SHOPPING IN STYLE
MARKT WEMMEL

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 10U TOT 13U • GESLOTEN OP MAANDAG
OUVERT CHAQUE DIMANCHE15DE 10H A 13H • FERME LE LUNDI

GROTE FEESTZAAL
BRUSSEGEM

11/11/22
VANAF 18U30

FEEST
van de
BURGEMEESTER

PROGRAMMA
		
18u30
3-gangen menu aan 50 euro/pp
				(reservatie: burgemeester@merchtem.be)
		21u00
Foodtrucks
				Baravan
		21u30
DJ Knightriders
		24u00
DJ Joost
5 euro (gratis glaasje bubbels voor 22u)

IEDEREEN WELKOM!
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Je levenskwaliteit verbeteren?
Ontdek Health Mate
Inspira
bij Vanhie.
t

weeke ie
nd
8 en 9

oktob

Waarom kiezen voor een infraroodcabine van Health Mate?
•
•
•
•
•

Verbetert de doorbloeding van elke cel in het lichaam
Pure ontspanning en detox boost voor je lichaam
Langdurig, pijnverlichtend effect bij reuma, artritis, fibromyalgie
Reinigt en creëert een jongere huid
Betere sportprestaties en snelle recuperatie na sporten

Boek jouw gratis testsessie
en ontdek zelf de voordelen.

Vilvoordsesteenweg 172 | 1860 Meise
T +32 (0)2 272 01 72 | info@vanhie.be
In-outdoormeubelen
- Wellness - Decoratie
Dinsdag t.e.m. zaterdag: 09.00 - 18.00
SfeerGesloten
- Outdoor
Cooking
- Tuinonderhoud
op maandag, zon- en
feestdagen
Vilvoordsesteenweg
172 | van
1860de
Meise
Elke eerste zondag
maand open van 14.00 - 17.00
T +32 (0)2 272 01 72 | F +32 (0)2 270 01 52 | info@vanhie.be
maandag-vrijdag 08.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 | zaterdag doorlopend open

www.vanhie.be
www.vanhie.be
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VOOR ONZE VESTIGING
TE MERCHTEM ZIJN
WIJ OP ZOEK NAAR:
JUNIOR BOEKHOUDER

Check de volledige vacature op

WAT BIEDEN WIJ JOU?

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?

Als medewerker van de boekhoudafdeling zal u
deel uitmaken van een leuk en dynamisch team.
U spreekt Nederlands en kent de kneepjes van het vak.

TAKEN

Inboeken facturen en allerhande boekhoudkundige
activiteiten.

Vast contract met conform verloningspakket
Ervaren en gemotiveerd team
Boeiende B2B markt
Internationale groep
Werken in eigen streek

Stuur een sollicitatiebrief met beknopte CV naar Wim Van Lens (wim.vanlens@alfagomma.com).

www.alfagomma.com

VOOR ONZE VESTIGING
TE MERCHTEM ZIJN
WIJ OP ZOEK NAAR:

MAGAZIJNIER-ORDERPICKER
MEDEWERKER MONTAGE
Check de volledige vacature op

WAT BIEDEN WIJ JOU?

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?

U bent handig en precies met oog voor detail
U hebt Interesse voor techniek en technische
producten. U spreekt Nederlands

Vast contract met conform verloningspakket
Ervaren en gemotiveerd team
Boeiende B2B markt
Internationale groep
Werken in eigen streek

TAKEN

All-round magazijnier / Montage slangen

Stuur een sollicitatiebrief met beknopte CV naar Bram De Kimpe (bram.dekimpe@alfagomma.com).

www.alfagomma.com
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“Mensen zo lang mogelijk ondersteunen als ze
ongeneeslijk ziek zijn”
WEMMEL / REGIO - Topaz in de Vander Vekenstraat 158 in
Wemmel, dat in 1997 als eerste palliatief dagcentrum in ons land
is opgericht door het UZ Brussel en de VUB-Patiënten, bestaat 25
jaar. Een bijzondere “viering”, al gaat het in het centrum vooral om
menswaardig omgaan met het levenseinde.

FOTO JH

Topaz werd in 1997 als eerste palliatief centrum opgericht voor
mensen die ze daar ‘gasten’ noemen. Ze vinden er een veilige,
warme plek met begeleiding en zorg buiten de ziekenhuismuren.
“Een centrum als Topaz is belangrijk voor mensen die ongeneeslijk
ziek zijn”, zegt oprichter Professor van het UZ Brussel Wim Distelmans, die directeur is van Topaz. “Uit studies weten we dat zij
het liefst zo lang mogelijk thuis blijven en niet naar het ziekenhuis
willen.

Professor Wim Distelmans stond aan de wieg van het palliatief dagcentrum, destijds het enige in zijn soort in ons land.

Overdag dan bij een plek als Topaz ondersteund worden en een luisterend
oor vinden, helpt daarbij.”
Ook Kom op Tegen Kanker ondersteunt
Topaz. “Wim Distelmans en zijn team
verrichten baanbrekend werk rond alles wat met het levenseinde te maken
heeft”, zegt Marc Michils. “We ondersteunen initiatieven zoals Topaz dus
graag financieel én met vriendschap.”
Actrice Chris Lomme is ook al jaren vrijwilligster bij Topaz.
Elke week komt ze er een praatje slaan
met de gasten. “Mensen hebben nood
aan vriendschap en begrip”, zegt Lomme.
“Ze willen hun verhaal kwijt. We organiseren er allerlei activiteiten en telkens ik
er ben, voel ik me nuttig.”
Topaz kijkt hoopvol naar de toekomst en
doet er graag nog eens 25 jaar bij. “Maar
het probleem is dat de overheidssubsidiëring beperkt is”, weet Distelmans. “Het
is dankzij initiatieven zoals Kom op tegen
Kanker en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, demens.nu en onze milde
schenkers dat we het hoofd boven water kunnen houden. Maar we roepen de
overheid wel op tot actie. We worden
nu gesubsidieerd om zeven gasten te
ondersteunen, in de praktijk zorgen we
dagelijks voor twintig mensen.” (jh)
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Energiebesparende investering in scholen
Investissement dans les économies d’énergie dans
les écoles

WEMMEL -Wemmel investeert fors in de Franstalige kleuterschool en
de Nederlandstalige en Franstalige Gemeentelijke Basisschool. “Het gaat om
een isolatieplan dat door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is goedgekeurd”,
vertelt schepen van Onderwijs Raf De Visscher (LB Wemmel). “Er staan tien
projecten op stapel in de drie scholen waarbij de daken en muren worden
geïsoleerd. Je kan de werken vergelijken met het isolatieproject dat in GC
De Zandloper is uitgevoerd. De totale kostprijs voor de isolatie in de drie
schoolgebouwen, is geraamd op 1 miljoen euro. Wemmel ontvangt hiervoor
40 procent aan subsidies. De werken zijn nodig. Op warme dagen bijvoorbeeld was het ondraaglijk warm in de Franstalige school. Daar is er nog geen
enkele isolatie. In de winter moeten we dan weer veel energie verbruiken
om de lokalen in de scholen op te warmen.” (jh)
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F WEMMEL - Wemmel a décidé d’investir
beaucoup au jardin d’enfants francophone et dans
les écoles primaires communales néerlandophone et francophone. “Il s’agit d’un plan d’isolation
approuvé par la Société flamande de l’énergie
(VEB)”, explique l’échevin de l’enseignement Raf
De Visscher (LB Wemmel). “Il y a dix projets en
cours dans les trois écoles, dont l’isolation des
toits et des murs. Vous pouvez comparer les travaux avec le projet d’isolation réalisé récemment
au GC De Zandloper. Le coût total de l’isolation
des trois bâtiments scolaires est estimé à 1 million
d’euros. Wemmel reçoit à ce titre des subventions de 40 %. Les travaux sont nécessaires. Les
jours de grande chaleur, par exemple, il faisait une
chaleur insupportable dans l’école communale
francophone. Là, il n’y a pas encore d’isolation. En
hiver, nous devons utiliser beaucoup trop d’énergie pour chauffer les classes dans les écoles. (jh)
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Vastgoedkantoor We Invest strijkt neer in Meise
“Zoals vele het al weten zijn we van oranje naar
blauw veranderd. Ons team blijft hetzelfde,
met een strikje erbij”

FOTO’S INGEZ.

Op de Nieuwelaan 58 kan je vanaf nu terecht in een volledig
vernieuwd vastgoedkantoor. Daar nemen Christine Adriaens, en
op termijn ook haar zoon Quentin Bonnet, de leiding van een
innovatief immokantoor onder de paraplu van We Invest.

Christine is geen onbekende in de regio Meise, ze had al 17 jaar
haar eigen immokantoor in Meise. Bij We Invest Meise kan je terecht voor de verkoop, aankoop & verhuur van vastgoed in de
gemeentes Meise, Wemmel, Merchtem, Asse, Opwijk en Affligem.
Op korte termijn willen ze ook een extra makelaar aantrekken
voor de regio’s Hamme, Brussegem en Asse-Zellik.

“Dankzij de innovatieve tools van We Invest maken we meer tijd
vrij voor onze klanten. Zo kunnen we ze nog persoonlijker adviseren. Ons team bestaat nu uit vijf personen. Ik combineer in eerste
instantie de functies van bestuurder en makelaar-expert. Dat geeft
Quentin de tijd om organisch mee te groeien. Als moeder en zoon
weten we wat we aan elkaar hebben en ook met onze twee administratieve krachten werk ik al jaren samen. Daarnaast kunnen
we steunen op de andere We Invest kantoren over heel België.”

Om dit allemaal officieel te maken, organiseerde We Invest Meise
deze donderdag 15 september een feestelijke openingsdrink!
Onder de genodigden kon je onder meer burgemeester van Meise
Gerda Van den Brande, verschillende andere ondernemers uit
onze gemeente, klanten van Christine, alsook medewerkers van
de verschillende We Invest kantoren in Vlaanderen zien.
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Omstreden Russisch warenhuis na vier maanden
alweer dicht
FOTO EG

Voor het omstreden warenhuis werd tweemaal geprotesteerd, maar incidenten waren er niet.

OPWIJK - Het omstreden Russisch warenhuis Mere in Opwijk gaat na vier maanden alweer
dicht. De winkel bleek onvoldoende rendabel te zijn. “Maar het plan om tien winkels in België
te openen, blijft overeind”, schrijft het filiaal in een bericht op Facebook. De burgemeester is er
niet rouwig om dat het filiaal verdwijnt.
Op 8 juni opende discounter Mere in het pand aan de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk waar
vroeger een filiaal was van Red Market het eerste Russisch warenhuis in ons land. Zonder veel
bombarie en zonder voorafgaande aankondigingen, zoals het gemeentebestuur had gevraagd.
“Ze hadden al in het voorjaar van 2021 een aanvraag ingediend, lang voordat Rusland Oekraïne binnenviel”, schetst burgemeester Inez De Coninck (N-VA) de voorgeschiedenis. “De
producten zouden 20 procent goedkoper zijn dan waar ook. Dat kon door de winkel primitief
in te richten, de producten op paletten uit te stallen en een beperkt aanbod aan te bieden.Toen
ze dan in de paasvakantie wilden opengaan op het ogenblik dat veel vluchtelingen naar ons
land kwamen, hebben we ons gewend tot de Task Force van het ministerie van Binnenlandse
Zaken, dat uiteindelijk van mening was dat de sancties tegen Rusland niet zo ver reikten dat
we dat konden weigeren.
Het is een privé-initiatief en als ze aan
een aantal voorwaarden voldeden,
moest het kunnen.”
“Ik ben er niet rouwig om dat ze nu sluiten’, aldus de burgemeester. “Blijkbaar
sloeg hun concept, waarbij ze goederen
supergoedkoop verkochten in financieel
benarde tijden, toch niet aan. Een aantal
opgelegde voorwaarden, zoals stewards
voorzien bij de opening, sloegen ze in
de wind, maar de verwachte overrompeling bleef uit. Dat kon dus geen kwaad.
Ook aan de taalvoorwaarde werd niet
voldaan. Als je je klanten niet in hun eigen taal kan aanspreken, dan maak je je
niet populair. Uiteindelijk hebben ze zich
zelf misschien wel in de voet geschoten.
Ik ben in elk geval opgelucht dat ze hier
binnenkort weg zijn.”
“Het is geen dag te vroeg”, reageert
Rony Cuyt, de man uit Balen die zelf een
paar Oekraïense vluchtelingen opvangt,
en tweemaal een stille actie kwam voeren voor het warenhuis. “Dit is positief
nieuws. De mensen hebben hun gezond
verstand getoond. De meesten zijn er
weggebleven. Dat is ook niet moeilijk als
ze minderwaardige producten aanbieden. In Duitsland sluiten verschillende
Mere-filialen. De warenhuizen krijgen
weinig of geen toevoer uit Rusland. Nu
beweert Mere dat ze op zoek zijn naar
panden in Brussel, Antwerpen, Gent,
Brugge en Leuven. Ik zie dat niet gebeuren. In Wallonië kregen ze ook geen
voet aan de grond.” Rony Cuyt was van
plan om nog eenmaal naar Opwijk af te
zakken. “Ik wilde verhaal halen in de gemeenteraad. Maar dat hoeft nu gelukkig
niet meer”, besluit hij. (EG)
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Wemmels showbizzkoppel Nicole en Hugo: “Jaarmarkt
willen we voor geen geld ter wereld missen”
FOTO JH

WEMMEL - Wat hebben ze er in Wemmel naar uitgekeken:
eindelijk weer een jaarmarkt én goed weer. De vreugde kon niet
op en het was dan ook gezellig flaneren tussen de kraampjes en
meer dan 500 dieren. Het Wemmels showbizzkoppel Nicole en
Hugo tekende eveneens present.

“Hier zien Wemmelaars mekaar en dat is fijn, zeker als je ook
mensen ontmoet die je al lang niet meer gezien hebt. Het is mooi
weer, niet te warm, ideaal jaarmarktweer. We gaan straks ook een
stukje eten” Welke dieren spreken jullie het meeste aan? “We komen voor alle beesten, maar ik heb een lichte voorkeur voor de
renpaarden, dat zijn heel sierlijke beesten”, zegt Hugo. “Geef mij
maar een gezellige ezel”, lacht Nicole, terwijl ze Hugo een warme
knuffel geeft en lacht. (jh)

Handjes schudden, goeiedag zeggen, verhalen opdissen: voor
het Wemmelse showbizzkoppel Nicole Josy (75) en Hugo Sigal
(74) was de jaarmarkt alvast zeer geslaagd. “Wij wonen hier heel
graag”, zegt Hugo. “Nicole is een echte Wemmeles, ze is hier geboren en we bouwden ons huisje op haar geboortegrond. Hier
zijn we thuis en we komen dan ook heel graag naar de jaarmarkt.”
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Verwaarloosde woning kan worden aangeslagen
Plus d’emballages plastiques dans le conteneur à
presse
WEMMEL
De gemeenteraad keurde
FOTO JH
het agendapunt goed waardoor woningen
die langdurig leegstaan en/of verwaarloosd
zijn, kunnen worden aangeslagen als sociale
woning. “Het gaat daarbij om een procedure waarbij de eigenaar verschillende keren
de kans kreeg om zich in regel te stellen”,
zegt burgemeester Walter Vansteenkiste
(LB Wemmel). “Komt er geen reactie van
de eigenaar, dan kunnen we de woonst ter
beschikking stellen van een sociale woonmaatschappij. In verschillende steden en
gemeenten is zo’n reglement al in voege. In
Wemmel zijn er helemaal niet zoveel woningen die daarvoor in aanmerking komen,
we keurden het reglement net unaniem
goed op de gemeenteraad om te kunnen
optreden als er zich zo’n geval zou voordoen.” (jh)
WEMMEL - Le conseil communal a approuvé le point de l’ordre du jour selon
lequel les maisons vides depuis longtemps et/ou négligées peuvent être taxées comme
des logements sociaux. “Il s’agit d’une procédure dans le cadre de laquelle le propriétaire
a plusieurs occasions de se mettre en règle”, explique le bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “En l’absence de réaction du propriétaire, nous pouvons alors mettre le logement à la disposition d’une société de logements sociaux. De telles réglementations sont déjà en place dans plusieurs villes et communes. A Wemmel, il n’y a pas tant de
maisons que cela qui sont visées. Nous avons juste approuvé le règlement à l’unanimité
au conseil communal afin de pouvoir agir si un tel cas devait se présenter.” (jh)
F

KORT / EN BREF

VUILNISBAKKEN - Het gemeentebestuur gaat de vier vuilnisbakken op de hoeken van de Markt vervangen door kleinere exemplaren omdat er misbruik van wordt
gemaakt. Sommige inwoners gebruiken die om hun restafval in te dumpen. Er worden
kleinere vuilbakjes in het midden van de Markt geplaatst.
F POUBELLES - La commune va remplacer les quatre poubelles situées aux coins
de la place Markt par des poubelles plus petites car elles sont mal utilisées. Certains
habitants les utilisent pour y déposer leurs déchets résiduels. Des poubelles plus petites
seront placées au milieu de la place
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Mater Dei is een jaar lang
boekenschool
WEMMEL - Met een leuk toneeltje
gespeeld door de meesters, juffen en
de directeur gaf de Vrije Basisschool
Mater Dei het startschot voor het
nieuwe schooljaar. Dat staat dit jaar
volledig in het teken van de boekenschool, waarbij kinderen warm
worden gemaakt een boek te lezen.
Mater Dei huldigt ook officieel de
splinternieuwe polyvalente ruimte /
sportzaal in. (jh)
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Lichtpuntjes als jaarthema in
Sint-Jozef
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FOTO JH

WEMMEL - Ook in de Sint-Jozefsschool was het een blij weerzien op 1 september.
Er werd een heuse opvoering gehouden op de speelplaats. De Sint-Jozefsschool heeft
als jaarthema lichtpuntjes met een vuurtoren als symbool. De school startte met 136
kleuters en 246 kinderen in de lagere school. (jh)
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Een leuk artikel van
je sportclub of
vereniging.
Bezorg het aan de
redactie.
joris@herpol.be

Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33
te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities.

JOBS

VASTGOED TE HUUR

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

WINKELBEDIENDE – Dringend gezocht voor slagerij, kan direct beginnen, traiteur De Valck Wolvertem tel. 02 269 13 05

BUGGENHOUT – Lijneveldstraat 7, 90
m2, gelijkvlrs appt, 2 slpk, inger kkn, living,
berging, kelder, auto-fiets pl, vrij 10 okt, prijs
695 euro, terras tel. 0497 51 89 02

MASSAGE – Dame geeft massage te
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470 564
165

POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken en strijken gsm tel. 0476 381 080
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
POETSVROUW – zoekt werk gsm 0497
149 347
BIJVERDIENSTE – Gepensioneerde
man, zg tweetalig, prive vervoer,horeca, winkel, alles bespreekbaar, avond en weekend
tel. 0475 921 877

TE KOOP ALLERLEI
JUKE BOX – Rock Ola 464, prijs overeen
te komen tel. 0477 291 884
BARBIEHUISJE – Zo goed als nieuw en
fietskar voor twee kindjes tel. 0486 524 450
GRAVELBIKE – Niner staal/carbon/aluminium. J.Guillem titanium. Meer info op
www.gravelbike.be
DAKKOFFER – te koop Thule, zwart, L =
2,10 m, Breedte : 75 cm, H = 35 cm, slechts
één keer gebruikt, netto = 15 kg, laden = 50
kg, tel. 0477 259 619

VASTGOED TE KOOP
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
DRINGEND GEZOCHT – te renoveren
woningen, rechtstreeks van eigenaar voorschot bij compromis tel. 0474 30 55 19

RELATIE – ik zoek vr 60 jr en ouder, relatie samenwonen, open minded, woon zeer
rustig, discreet, hou van B&B ben 80 + knuffel tel. 0478 829 839
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
ALLEENSTAANDE MAN – 85 jr, rkt,
drnkt niet, zkt vr voor relatie vriendschap,
goed gesprek, ben welst, auto eigendom inw
kan plus testament tel. 052 371 697

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
BELGISCHE POSTZEGELS – Ik koop
Belgische postzegels tel. 0477 68 70 43 kom
maar op thuis.
HOBBY – GEZOCHT Voor uitoefening van hobby: oude bromfietsen, moto’s,
koersfietsen, u mag alles aanbieden, staat
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

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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