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Bushaltes verplaatst of samengevoegd 
Déplacement ou fusion d’arrêts de bus

FOTO JH 

F   WEMMEL  - Dans le cadre d’une analyse des arrêts de De Lijn à Wemmel, 
certains arrêts ont été déplacés ou fusionnés. Cette analyse a tenu compte de 
l’environnement, de la distance entre deux arrêts, du nombre de passagers, de la 
sécurité et de la distance par rapport aux habitations. Sur les 52 arrêts, 34 ont été 
conservés, quatre fusionnés, deux déplacés et sept supprimés. Les quatre arrêts de 
bus de De Lijn qui ont été fusionnés étaient trop proches les uns des autres. Les 
sept arrêts qui ont été ou seront supprimés sont situés à Molenweg (deux arrêts), 
Zijp (deux arrêts) et Avenue des Quatre-Vents (deux arrêts). Ces arrêts étaient peu 
utilisés et les prochains arrêts sont situés un peu plus loin, entre 250 et 350 mètres. 
Un arrêt situé dans la rue Frans Robberechts sera également supprimé. Cet arrêt 
n’avait de valeur ajoutée que pour le bus de fête qui circule pendant la nuit de la 
Saint-Sylvestre. Il y a trois autres arrêts dans cette zone, il a donc été décidé d’en 
supprimer un. (jh)

WEMMEL - In het kader van een ana-
lyse van de haltes van De Lijn in Wemmel, 
werden enkele haltes verplaatst of samen-
gevoegd. Bij deze analyse werd rekening 
gehouden met de omgeving, de afstand tot 
de vorige en de volgende halte, het aantal 
passagiers of opstappers, de veiligheid en 
de afstand tot de woningen. Van de 52 hal-
tes werden er 34 behouden, vier samenge-
voegd, twee verplaatst en zeven geschrapt. 
De vier bushaltes van De Lijn die zijn sa-
mengevoegd, lagen te dicht bij mekaar. De 
zeven haltes die werden of zullen worden 
geschrapt, zijn gelegen aan de Molenweg 
(twee haltes), Zijp (twee haltes)  en Vier 
Windenlaan (twee haltes). Deze haltes 
werden weinig gebruikt en de volgende 
haltes bevinden zich even verderop, tussen 
de 250 en 350 meter. Ook een halte in de  
Frans Robberechtsstraat wordt geschrapt. 
Deze halte had enkel een meerwaarde 
voor de feestbus die rijdt tijdens oudjaar. In 
die omgeving bevinden zich nog drie ande-
re haltes, waardoor er voor werd gekozen 
om één haltepaal te schrappen. (jh)
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Vijf gemeenten willen niet opdraaien voor snel-
tram A12
REGIO - De Werkvennootschap berekende dat het gemeen-
telijk aandeel voor Meise, Londerzeel, Grimbergen, Willebroek 
en Puurs 17 miljoen euro zou bedragen voor aanleg, beheer 
en onderhoud van de sneltram langs de A12. De vijf gemeen-
ten protesteren. Er volgen onderhandelingen met de Vlaamse 
regering.

Al enkele jaren worden er plannen gemaakt om een sneltram-
verbinding aan te leggen tussen Willebroek en Brussel, langs de 
A12. Over een afstand van 30 km verbindt de sneltram Wille-
broek met Londerzeel, Meise en Brussel. De tram stopt slechts 
op enkele plaatsen en rijdt daardoor in 40 minuten van Wille-
broek naar Brussel. Dat is 35 minuten sneller dan het openbaar 
vervoer vandaag. De haltes zijn: Fort Willebroek, Willebroek, 
Londerzeel, Wolvertem, Meise, Strombeek en Heizel. Tijdens 

de vergaderingen met de Werkvennootschap kwam nu aan het 
licht dat de vijf gemeenten mogelijk voor 17 miljoen euro moe-
ten opdraaien als gemeentelijk aandeel in de werken. 

Voor Londerzeel zou dit neerkomen op 3,3 miljoen euro. “Mei-
se zou liefst 8,8 miljoen euro moeten betalen voor omgevings-
werken, onderhoud, tramhaltes enzomeer”, zucht burgemeester 
Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise. “Maar dat kunnen wij 
helemaal niet. Tijdens het overleg tussen de gemeenten Meise, 
Londerzeel, Grimbergen, Willebroek en Puurs is duidelijk ge-
maakt dat de gemeenten niet wensen tussen te komen in de 
financiering van het project van de Vlaamse overheid, noch voor 
de investeringen, noch voor exploitatie of onderhoud. 

De gemeenten hebben hiervoor geen 
middelen voorzien en hebben deze 
overigens ook niet ter beschikking.” 

“Voor Grimbergen zou dit neerkomen 
op zo’n 1,5 miljoen euro”, zegt schepen 
van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). 
“Maar dat is nooit afgesproken en er is 
regelmatig overleg. De Werkvennoot-
schap is de bemiddelende partij in dit 
dossier, maar uiteindelijk zal de Vlaamse 
regering moeten beslissen, in deze dus 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters 
(Open VLD). Wij gaan dit dossier tot bij 
de minister brengen, want dit kan voor 
ons niet. Die 17 miljoen euro op zo’n 
enorme investering kunnen ook meege-
nomen worden in de publiek-private sa-
menwerking (PPS) die voor de sneltram 
zal worden opgezet, maar kunnen niet 
worden afgewenteld op de gemeenten.”

Woordvoerder Marijn Struyf van de 
Werkvennootschap, die het project van 
de sneltram opvolgt, meldt dat er niet 
plots een factuur op tafel wordt ge-
legd voor de gemeenten. “We komen 
nu in de projectfase”, zegt Struyf. “We 
berekenen daarbij welke delen voor de 
gemeenten zouden ten laste komen, 
mocht dit een gewoon project zijn. Maar 
dit is geen gewoon project. Het gaat om 
een investering van 360 miljoen euro. Er 
zal nog onderhandeld worden wie wat 
zal betalen en dat moet politiek worden 
overlegd. Er is nu wel een berekening 
gemaakt, maar dit hadden we misschien 
beter moeten communiceren.” (jh)
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Expertisecentrum voor waardig levenseinde in Wemmel opent 
de deuren: afspraak op 5 mei 

FOTO JH 
WEMMEL - Het expertisecentrum WEMMEL, waarin verschillende orga-
nisaties zetelen die de burger ondersteunen bij een waardig levenseinde, or-
ganiseert een open deur. Daarmee wil het expertisecentrum de werking van 
de verschillende organisaties in de werking bekendmaken en dit zowel bij het 
brede publiek als bij de eerstelijnszorgverleners van Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Op vrijdag 5 mei is iedereen vanaf 10 uur welkom bij de infostands van 
de verschillende organisaties. Op de middag (11-13u) is er een debat ‘Eigen 
regie: wat kan beter?’ gepland voor zorgverleners. In de namiddag (15-16u) 
geeft Dr. Prof. Wim Distelmans een presentatie over ‘Waardig levenseinde’ 
voor het brede publiek. Naast het feit dat het in Wemmel gelegen is, staat de 
naam W.E.M.M.E.L van het centrum als  acroniem voor W (wetenschappelijk, 
waardig), E (ethisch, educatief-informatief), M (maatschappelijk, multidiscipli-
nair), M (medisch, multicultureel), E (expertisecentrum, excellentiecentrum), 
L (leven, levenseinde). Het centrum bundelt expertise en wetenschappelijke 
kennis, neemt een actieve rol op in het maatschappelijk debat en doet aan 
sensibilisering en praktische ondersteuning van de brede bevolking, de pati-
ent, de mantelzorger en de hulpverlener op het vlak van palliatieve zorg en 
het levenseinde. Dit gebeurt in het kader van de rechten van de patiënt en 
met het volle respect voor zijn beslissingskader en autonomie. Minister Hilde 
Crevits gaf eerder bevestiging aanwezig te zullen zijn.  Vanaf 16 uur is ieder-
een welkom op de Afterwork Party met live music. Aan de foodtrucks zullen 
doorlopend hapjes en drankjes te verkrijgen zijn. Afspraak op 5 mei 2023 van 
10 tot 18 uur aan de Vander Vekenstraat 158 in Wemmel. Contactmail via: 
info@wemmel.center

Dr. Prof. Wim Distelmans wil via het centrum de be-
geleiding voor een waardig levenseinde meer bekend 
maken.

FOTO JH
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Plantentuinjogging verwacht opnieuw honderden 
deelnemers
MEISE - Ook dit jaar organiseert Joggingclub Meelopers Meise, in nauwe samen-
werking met de Sportdienst van de gemeente Meise en met Plantentuin Meise, de 
jaarlijkse Plantentuinjogging. Deze negende editie vindt plaats op zondag 14 mei 
2023. Er kan gekozen worden voor twee afstanden: 7,4 km of 13,4 km. Ook wande-
laars zijn welkom. Het licht heuvelachtige parcours loopt voor 90 procent  door de 
Plantentuin Meise. Dit unieke kader biedt aan iedereen de gelegenheid om er een 
mooie sportieve dag van te maken. Vorige edities telden rond de 900 enthousiaste 
deelnemers. Ook dit jaar wordt met een deel van de opbrengst van de Planten-
tuinjogging het Virunga National Park in Congo gesteund. Daar leven berggorilla’s in 
het wild die met uitsterven worden bedreigd. Een ander deel van de opbrengst zal 
dit jaar ook naar een tweede goede doel gaan. Er werd ditmaal gekozen voor het 
Rondoufonds; zij steunen wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne, 
een ernstige progressieve spierziekte. Inschrijven voor deze unieke jogging kan via de 
website www.meelopersmeise.be (jh)

FOTO INGEZ.



8



9



10

Reglement goedgekeurd voor aanleg van geveltuinen in Wemmel
Règlement approuvé pour la création de jardins de façade à Wemmel

FOTO INGEZ. 

F   WEMMEL  - Le conseil communal de Wemmel a approuvé un règlement au-
torisant les jardins de façade. “Les jardins de façade sont disposés contre les façades, 
là où la façade est jointive au trottoir”, a déclaré l’échevin des affaires territoriales 
Raf De Visscher (LB Wemmel). “Ils sont donc principalement disposés dans les zones 
urbanisées. Le fait que nous voulions maintenant rendre cela possible à Wemmel 
s’inscrit dans le cadre de notre pacte climatique 2.0. Aujourd’hui, la commune a
recruté un responsable de l’environnement durable et il existe une réglementation 
pour les jardins de façade. Le propriétaire peut demander à la commune un jardin 
de façade. Cette dernière approuve ensuite le projet. Nous voyons si c’est tech-
niquement possible et un entrepreneur fait alors un trou dans le trottoir pour y 
planter les plantes grimpantes. La commune prend en charge les coûts. Un budget 
de 15 000 euros est prévu. Nous estimons qu’un jardin de façade coûte environ 500 
euros. Nous pouvons donc réaliser environ 30 demandes par an. Si nous recevons 
plus de demandes, nous pourrons toujours envisager d’augmenter le budget. Nous 
avons également l’intention, lorsque nous rénovons des rues entières et des trottoirs, 
d’informer à l’avance les gens sur les jardins de façade, afin que l’entrepreneur puisse 
immédiatement les inclure dans la construction du trottoir.”
Le projet de jardins de façade a été approuvé à l’unanimité par le conseil communal. 
(jh)

WEMMEL - De Wemmelse gemeenteraad keurde een regle-
ment goed waardoor geveltuinen mogelijk worden. “Geveltuinen 
zijn aangelegd tegen gevels waar de gevel tot recht tegen het 
voetpad komt”, zegt schepen van Grondgebiedzaken Raf De 
Visscher (LB Wemmel). “Die worden dus vooral in verstedelijkt 
gebied aangelegd. Dat we dit nu ook in Wemmel willen mogelijk 
maken, past in ons klimaatpact 2.0. Nu heeft de gemeente een 
duurzaamheidsambtenaar aangeworven en is er een reglement 
voor geveltuinen. De eigenaar van de woning kan een aanvraag 
doen voor een geveltuin bij de gemeente. Die keurt dan het pro-
ject goed. We kijken of het technisch mogelijk is en een aannemer 
maakt dan een gat in het voetpad om de klimplanten er te kunnen 

planten. De gemeente neemt de kosten op zich. Er is een budget 
van 15.000 euro voorzien. We schatten dat een geveltuin zo’n 
500 euro per stuk kost. We kunnen dus een dertigtal aanvragen 
per jaar realiseren.  Krijgen we meer aanvragen, dan kunnen we 
altijd eens bekijken om het budget op te trekken. Verder is het 
ook de bedoeling, dat als we volledige straten en voetpaden gaan 
vernieuwen, dat we op voorhand de mensen informeren over 
geveltuinen, dan kan de aannemer dat meteen meenemen bij de 
aanleg van het voetpad en moet er niet achteraf een gat worden 
gemaakt.” Het project van de geveltuinen is unaniem goedgekeurd 
op de gemeenteraad. (jh)
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FOTO INGEZ. 

KORT / EN BREF
POLITIE - Er is nog altijd een tekort aan politiemensen in de po-
litiezone AMOW. Dat antwoordde burgemeester Walter Vansteen-
kiste op een vraag van gemeenteraadslid Gil Vandevoorde (Wem-
mel Plus). “Het organogram van AMOW telt 120 politiemensen. 
Daarvan zijn 92 vacatures ingevuld. Het probleem is dat kandi-
daat-politiemensen vaak naar grootsteden trekken en niet naar de 
kleinere zones in de Rand. Er is wel een lichtpuntje voor Wemmel: 
momenteel is er één wijkagent, die krijgt binnenkort versterking 
van twee collega’s. We werken wel al samen met de politiezone 
Dilbeek, zodat we tijdens grote acties meer politiecombi’s kunnen 
inzetten. Er zijn ook gesprekken gaande om de samenwerking op te 
schalen en de zone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) 
te vergroten met politiezone Dilbeek. Zo kunnen we 170 politie-
mensen inzetten.”
 
F  POLICE - Il y a toujours un manque de policiers dans la zone 
de police AMOW. C’est ce qu’a répondu le bourgmestre Walter 
Vansteenkiste à une question du conseiller communal Gil Vande-
voorde (Wemmel Plus). “L’organigramme de l’AMOW compte 120 
policiers. Sur ce nombre, 92 postes ont été pourvus. Le problème, 
c’est que les candidats policiers partent souvent dans les grandes 
villes et pas dans les petites zones de la périphérie. Il y a cependant 
une lueur d’espoir pour Wemmel : il y a actuellement un agent de 
police de quartier, qui sera bientôt renforcé par deux collègues. 
Nous collaborons déjà avec la zone de police de Dilbeek, afin de 
pouvoir déployer davantage de combis de police lors d’actions 

d’envergure. Des discussions sont également en cours pour in-
tensifier la coopération et élargir la zone Asse, Merchtem, Opwijk, 
Wemmel (AMOW) à la zone de police de Dilbeek. Cela nous 
permettra de déployer 170 policiers”.

COMBI’s - Er zijn problemen met de productie van de zoge-
naamde rijdende politiecommissariaten. Dat zijn politiecombi’s die 
zijn uitgerust als rijdend kantoor, zodat er ter plaatse processen-ver-
baal kunnen worden opgesteld. “Volkswagen wil die ombouwing 
niet meer doen, dus gaan we op zoek naar een merk dat die spe-
ciale combi’s wel kan leveren”, zegt burgemeester Walter Vansteen-
kiste (LB Wemmel). 

F  COMBIS - Des problèmes se posent quant à la producti-
on des commissariats de police mobiles. Il s’agit de combis de 
police équipés de bureaux mobiles permettant de dresser des 
procès-verbaux sur place. “Volkswagen ne veut plus faire cette con-
version, nous allons donc chercher une marque qui peut fournir 
ces combis spéciaux”, explique le Bourgmestre Walter Vansteen-
kiste (LB Wemmel).

ASFALT - De Limburg Stirumlaan en de Romeinsesteenweg kre-
gen een nieuwe asfaltlaag. 

F  ASPHALTAGE - L’Avenue de Limbourg Stirum et la Chaus-
sée Romaine ont été recouvertes d’une nouvelle couche d’asp-
halte.
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Mobiliteitsplan goedgekeurd: “Bijna overal zone 30 en de snelheid 
zal worden gecontroleerd” 
Approbation du plan de mobilité : “Des zones 30 presque partout et 
des contrôles de vitesse seront mis en oeuvre”.

WEMMEL - De gemeenteraad keurde het mobiliteitsplan goed. 
Wemmel wil via de uitvoering van dit  werk maken van een ver-
keersveilige en groene gemeente. ““De auto is niet verbannen”, 
zegt schepen van Mobiliteit Vincent Jonckheere (LB Wemmel). 
“Alle straten blijven toegankelijk voor motorvoertuigen, maar er 
is meer plaats en veiligheid geboden aan voetgangers en fietsers. 
Doorgaand verkeer in woonstraten zal ontmoedigd worden door 
het opzetten van knippen (betonblokken) in enkele straten. Die 
aanpassingen zijn niet definitief, ze worden geëvalueerd. Belangrijk 
om weten, is ook dat de snelheid zowat overal in de gemeente 
wordt beperkt tot 30 kilometer per uur, met uitzondering van 20 
kilometer per uur in de nieuwe woonzones. Op de grote assen 
Brusselsesteenweg - Kaasmarkt en Rassel - Zijp blijft het snel-
heidsregime van 50 kilometer per uur gelden. Voorts zullen er 
gerichte controles komen om de snelheidsbeperkingen te doen 
naleven. De eerste deelauto’s zijn inmiddels besteld bij Cambio. 

Er worden ook over heel Wemmel beveiligde fietsenstallingen ge-
plaatst en we voeren het systeem van deelfietsen in. Het plan om 
de op- en afritten nummer 8 van de Ring aan de Limburg Stirum-
laan te sluiten, blijft gelden. De Werkvennootschap zal aan afrit 9 
een nieuw op- en afrittencomplex bouwen. In de Limburg Stirum-
laan zal een zone 30 worden ingevoerd. De straat zal opnieuw het 
karakter krijgen van woonstraat in plaats van een straat met veel 
doorgaand verkeer richting Ring.   Wanneer de werken in Wem-
mel aan de Ring zelf beginnen, weten we niet, vermoedelijk in 
2025-2026. De Brusselsesteenweg zal ook vernieuwd worden en 
er komt een gesubsidieerd fietspad op de Isidoor Meyskensstraat 
en de Diepestraat. Doel van het mobiliteitsplan is om een beter 
evenwicht te creëren tussen de individuele auto en de andere 
vervoersmiddelen. Alle gemeenten in onze provincie zijn op weg 
naar een ander model qua mobiliteit om de levenskwaliteit van de 
inwoners te verbeteren.” (jh)

 FOTO JH

F   WEMMEL  - Le conseil communal a approuvé son plan 
de mobilité. Grâce à la mise en œuvre de ce plan, Wemmel veut 
devenir une commune plus verte et plus sûre sur le plan de la cir-
culation. “La voiture n’est nulle part interdite”, a déclaré l’Echevin 
de la Mobilité, Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “Toutes les rues 
resteront accessibles aux véhicules à moteur, mais plus d’espace et 
de sécurité seront attribués aux piétons et aux cyclistes. Le trafic 
de transit dans les rues résidentielles sera découragé par la mise 
en place de coupures (blocs de béton) dans certaines rues. Ces 
ajustements ne seront pas définitifs; ils feront l’objet d’évaluations. 
Il est également important de savoir que la vitesse sera limitée à 
30 kilomètres par heure à peu près partout dans la commune, à 
l’exception de 20 kilomètres par heure dans les nouvelles zones 
résidentielles à mettre en oeuvre. Sur les grands axes Chaussée 
de Bruxelles - Kaasmarkt et Rassel - Zijp, la limitation de vites-
se à 50 kilomètres par heure restera d’application. En outre, des 
contrôles ciblés seront effectués pour faire respecter les limita-
tions de vitesse. Les premières voitures partagées ont déjà été 

commandées à Cambio. Des stations de vélos sécurisées seront 
également installées dans tout Wemmel et nous introduirons le 
système de vélos partagés. Le projet de fermeture de la bretelle 
numéro 8 du Ring, au niveau de l’Avenue de Limbourg Stirum 
reste d’actualité. De Werkvennootschap construira un nouveau 
complexe d’entrée/sortie à la sortie 9. La zone 30 sera introduite 
dans l’avenue de Limbourg Stirum. La chaussée retrouvera son 
caractère résidentiel au lieu d’une avenue où le trafic de transit 
en direction du Ring est important. Nous ne savons pas quand les 
travaux à Wemmel sur le Ring lui-même commenceront, proba-
blement en 2025-2026. La Chaussée de Bruxelles sera également 
rénovée et une piste cyclable subsidiée sera aménagée dans la 
Rue Isidore Meyskens et la Rue Profonde. L’objectif du plan de 
mobilité est de créer un meilleur équilibre entre la voiture indivi-
duelle et les autres moyens de transport. Toutes les communes de 
notre province s’orientent vers un modèle différent en matière 
de mobilité afin d’améliorer la qualité de vie des habitants”. (jh)
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Beauty Clinic voor zichtbare huidverbetering - Thermae Grimbergen

THERMAE GRIMBERGEN - WOLVERTEMSESTEENWEG 74 - 1850 GRIMBERGEN - 02 270 81 96 - WWW.THERMAE.COM

REGIO - Met meer dan 25 jaar ervaring is Thermae Grimbergen de plek waar je moet zijn voor een gelaatsverzorging om je huid 
te verbeteren. Of je nu last hebt van acné, roodheid, rimpeltjes of simpelweg aan preventieve huidverzorging wil doen, de Beauty 
Clinic heeft het allemaal in huis.

Er zijn zeven verschillende behandelingen: microdermabrasie, cryotherapie, mesotherapie, oxygentherapie en ook enkele combina-
tiebehandelingen: micromesotherapie, microcryotherapie en cryomesotherapie. We stellen ze graag aan je voor!

Je kan al deze behandelingen uiteraard als losse behandeling reserveren, maar voor een optimaal 
resultaat raden wij een kuur aan. Hiervoor hebben we voordelige beurtenkaarten.

Zit je nog met vragen? Reserveer een gratis en vrijblijvende infosessie. Een van onze schoonheids-
specialistes maakt tijd om je te ontvangen, al je vragen te beantwoorden en je advies op maat te 
geven.
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Beauty Clinic voor zichtbare huidverbetering - Thermae Grimbergen
Microdermabrasie
Een diepzuiverende gelaatspeeling met microkristallen die de 
dode huidcellen wegneemt, de huid verfijnt en grove poriën ver-
nauwt. De ideale verzorging bij onder andere een onzuivere huid 
dus. Niet alleen is het een diepreinigende behandeling, maar ook 
de doorbloeding van de huid verbetert en de collageenproduc-
tie gaat omhoog met als resultaat een stralende teint en meer 
stevigheid!

Microcryotherapie
Microcryotherapie zuivert de huid niet alleen dankzij de peeling 
met microkristallen, maar hydrateert ze ook dankzij het peltier-
effect. Dat wil zeggen dat je haarvaten zich vernauwen en weer 
openen door het gebruik van warmte en koude waardoor je 
bloed sneller begint te stromen. Zo geraken de werkzame stoffen 
van de gebruikte verzorgingsproducten sneller bij de huidcellen 
en worden afvalstoffen sneller afgevoerd.

Micromesotherapie
Heeft je huid nood aan extra verzorging? Heb je bijvoorbeeld last 
van een extreem uitgedroogde huid, een grauwe teint of fijne lijn-
tjes? Dan is micromesotherapie de behandeling voor jou. Naast 
het zuiveren van de huid dankzij de peeling met microkristallen 
voedt het de huid ook tot in de diepere huidlagen. Deze behan-
deling is ook ideaal voor de iets rijpere, onzuivere huid.

Mesotherapie
Deze krachtige en huidverjongende gelaatsverzorging brengt de 
werkzame stoffen tot in de diepere huidlagen waardoor ze de huid 
voedt, maar ook kalmeert. Bovendien verstevigt het de haarvaten 
waardoor je minder last hebt van couperose. In combinatie met de 
juiste producten vermindert dit de gevoeligheid van je huid.

Cryotherapie
De koudetherapie kalmeert de huid en zorgt er dankzij zijn ont-
stekingsremmend effect voor dat de bloedvaten vernauwen en 
vochtophopingen verminderen. Daarnaast is het ook een huid-
verjongende gelaatsverzorging, door het wisselen van warm en 
koud versnelt de bloedcirculatie waardoor de werkzame stoffen 
sneller in de huidcellen terecht komen en afvalstoffen beter wor-
den afgevoerd. Bovendien verhoogt ook de natuurlijke collageen-
aanmaak waardoor de huid weer steviger wordt.

Oxygen therapie
Zuurstof is van essentieel belang voor een gezonde huid. Met 
deze gelaatsverzorging gaat zuurstof de ruimte tussen je huid-
cellen opvullen waardoor je huid weer strakker wordt. Naast 
zuurstoftoevoer komt ook de collageenproductie op gang, het 
geeft de huid een echte opkikker. Het is een behandeling met 
onmiddelijk resultaat!

NIEUW: Cryomesotherapie
Een revolutionaire behandeling met verbluffende resultaten die 
koude zuurstof en warme radiofrequentie combineert. De huid 
wordt tot in de diepste huidlagen gevoed en hersteld en rimpels 
worden opgevuld. Resultaat: een stevigere, stralende huid!
De behandeling is uiteraard volkomen pijnloos.

 

THERMAE GRIMBERGEN - WOLVERTEMSESTEENWEG 74 - 1850 GRIMBERGEN - 02 270 81 96 - WWW.THERMAE.COM

TOT 15 JUNI 2023 GENIET JE VAN

€ 15 KORTING
OP DE GELAATSVERZORGINGEN 

VAN DE BEAUTY CLINIC.

FOTO’S INGEZ. 
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Gemeentediensten onder één dak in Campus W

De gang die de verbinding maakt tussen de Residentie en Cam-
pus W, kreeg overal grote ramen, met zicht op het park. De ver-
binding geeft uit op het centraal onthaal van alle diensten, de 
bibliotheek en de nieuwe cafetaria-ontmoetingsruimte, ook wel 
de foyer genoemd. Enkel de diensten Omgeving (Ruimtelijke Or-
dening en Milieu), Financiën en Lokale Economie blijven in het 
gemeentehuis gevestigd. Campus W kreeg het label Bijna Energie 
Neutraal (BEN) en heeft ook een groendak en de modernste 
technieken. Er komt ook een wintertuin met zicht op het park 
binnenin het gebouw. De buitenomgeving wordt ook helemaal 
heraangelegd tot een mooi park.”

“Hoger kostenplaatje”

Het kostenplaatje van de nieuwe Campus W is niet min en kwam 
hoger te liggen dan de aanvankelijke geraamde investering van 
6,5 miljoen euro. “Het gaat om 8 miljoen euro, waarvan bijna 1 
miljoen wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid voor het 
Lokaal Dienstencentrum”, zegt Hermans. “De kostprijs is hoger 
dan voorzien, maar dat komt ook omdat er bijkomende werken 
waren voor een extra uitbouw voor de gemeentediensten. De in-
vestering wordt gefinancierd door de gemeente en het OCMW. 
De oude gebouwen van het OCMW en de gemeente op de 
Limburg Stirumlaan worden op termijn verkocht.”

De feestelijke opening van Campus W is voorzien op vrijdag 5 en 
zaterdag 6 mei. De praktische informatie is binnenkort te raadple-
gen op de gemeentelijke website www.wemmel.be

WEMMEL - De gemeente- en 
OCMW-diensten, die momenteel ver-
spreid zitten op verschillende locaties, zijn 
volop aan het verhuizen naar de nieuwe 
Campus W, een grote uitbouw aan de Re-
sidentie, waar zo’n 160 seniorenflats van 
het OCMW zijn gevestigd. Campus W 
wordt in mei officieel geopend met een 
groot feest.

“Bijna drie jaar hebben we hier in wer-
ken gezeten”, licht OCMW-voorzitter Ar-
mand Hermans (LB Wemmel) toe. “Door 
corona hebben de werken ook een hele 
tijd stilgelegen, maar uiteindelijk is het ge-
bouw in fases afgewerkt.

Het merendeel van de diensten van het 
OCMW en gemeente worden gecentra-
liseerd en zijn volop aan het verhuizen. 
In Campus W met hoofdingang aan de 
Ridderlaan, komen alle diensten die recht-
streeks betrokken zijn bij de dienstverle-
ning aan de burger.”

Armand Hermans is blij dat de Campus nu officieel wordt geopend.

“Het gaat onder andere om de dienst Vrije Tijd, Jeugd en Sport, het Lokaal Dienstencen-
trum, de bibliotheek, de diensten van de seniorenflats van de Residentie, de Sociale dienst 
en de thuisdiensten. Ook Kind en Gezin kreeg nieuwe lokalen. Die zaten vroeger in de 
kelder van de Residentie, wat helemaal niet evident was. Zij kregen een aparte zij-ingang.
Er zijn ook vergaderruimtes en een polyvalente zaal. Campus W sluit naadloos aan op de 
gebouwen van de Residentie en Kinderdagverblijf Snoopy. 
De vroegere bibliotheek en foyer werden afgebroken en verhuisden vorig jaar al naar de 
nieuwbouw. 

FOTO JH
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 “Werken op Nieuwelaan duren tot de zomer”
MEISE - Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf maandag 
6 maart 2023 met de herinrichting van de Nieuwelaan (N277) in 
Meise. De werken duren tot de zomervakantie.
“Tussen de kruispunten met de Vilvoordsesteenweg en de Kapelle-
laan krijgt de gewestweg veilige fietspaden, zes nieuwe bushaltes en 
veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers”, laat Vlaams 
minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) weten in een 
persbericht. “Omdat er afwisselend per weghelft gewerkt wordt, 
blijft de weg tijdens de werken open. De werken duren volgens de 
huidige planning tot begin juli 2023. Tijdens de aanleg van de nieu-
we afgescheiden fietspaden blijven de bestaande fietspaden open 
voor fietsers. Wanneer de bushaltes aangelegd worden, zullen fiet-
sers binnen de lokale werfzone van 200 meter even mee de rijweg 
moeten oprijden. Het oude fietspad wordt dan mee opgebroken. 
Binnen de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. 
voor alle verkeer. De aannemer pakt de fietspaden en bushaltes 
apart aan en werkt afwisselend op de weghelft richting Wolver-
tem en richting Meise. Daardoor blijft de hinder beperkt en kan de 
Nieuwelaan tijdens de werken open blijven, zonder omleidingen. 
Tijdens de werken aan de bushaltes werkt de aannemer met een 
asverschuiving en versmalde rijstroken voor gemotoriseerd verkeer. 
Wanneer het nodig is voor de veiligheid en het vlotte verloop van 
de werken, kan hij tijdelijk alternerend verkeer invoeren. De buslij-
nen 250, 251 en 821 kunnen vertraging oplopen door de versmal-
de rijstroken. Reizigers raadplegen voor hun vertrek dan ook best 
delijn.be/routeplanner.” 

Dankzij de werken wordt het voor alle weggebruikers veiliger om 
zich via de Nieuwelaan tussen Wolvertem en Meise te verplaatsen. 
“Nieuwe fietspaden achter de bomen zorgen ervoor dat fietsers 
afgescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer”, gaat Peeters 
verder. “Ook de verschillende kruispunten worden overzichtelijker 
ingericht, met verkeerslichten voor het kruispunt met de Kardinaal 
Sterckxlaan. Bovendien krijgen de zes bushaltes in de projectzone 
een verhoogd perron om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo kan 
in de toekomst iedereen makkelijk van en op de bus stappen.” (jh)

Actuele info kan je vinden via www.wegenenverkeer.be/meise

FOTO Google Street View

De fietspaden op de Nieuwelaan zijn momenteel in slechte staat. 
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Veel vragen over verdwijnen van bankautomaten 
WEMMEL – Gemeenteraadslid Wies Herpol (LB Wemmel) 
vroeg op de laatste gemeenteraad of er al cashpunten van Ba-
topin zijn voorzien, daar de banken hun aantal bankautomaten 
overal zelf willen afbouwen. “Veel mensen betalen nog cash en 
hebben dus een bankautomaat nodig”, aldus Herpol. Schepen 
Vincent Jonckheere (LB Wemmel) antwoordde dat er veel au-
tomaten zullen verdwijnen op termijn. “Via Batopin worden er 
cashpunten geplaatst, naar schatting meer dan 1.200 in heel België 
tegen 2024”, zegt de schepen. “We hebben contact opgenomen 
met Belfius, maar ze wisten er nog niets over. We vroegen hen om 
ons te op de hoogte te houden. Inmiddels is er al één cashpunt 
van Batopin in Strombeek en één in de Wandstraat in Laken. Ik 
hoop dat er ook minstens één in onze gemeente komt. Maar er 
is nog niets concreet voor Wemmel beslist. Nochtans is er nood 
aan bankautomaten, want in 2019 is nog altijd 35 miljard cash geld 
opgenomen uit automaten in ons land.” Burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel) vindt de evolutie schandalig. “Banken 
promoten om met de bankkaart te betalen, maar veel mensen 
betalen nog altijd cash”, zegt de burgemeester. “Ik vraag me ook af 
wie voor de kosten van die nieuwe bankautomaten van Batopin 
moet opdraaien. Ik vrees dat de banken de kosten op de burger 
of op de lokale besturen willen afwenden. Dat is echt schandalig. 
Het brengt niet op en ze stoten het af. Het kan toch niet zijn dat 
wij als overheid daarin moeten investeren. Er is veel onduidelijk-
heid hierover. Men kijkt naar de gemeentebesturen om het op te 
lossen, maar dat is wel veel te gemakkelijk. 

Vergeet niet dat een bankbiljet nog altijd een gewaarborgde waar-
de heeft door de Nationale Bank. Het is een schuldbekentis van 
de Nationale Bank. Geld op een bankrekening is in feite gegaran-
deerd door de betrokken bank. Dat is wel een verschil. Momen-
teel zijn er nog wel voldoende bankautomaten in Wemmel, maar 
we volgen de evolutie op.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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FOTO INGEZ. 

De nombreuses questions sur la disparition des dis-
tributeurs automatiques de billets

F   WEMMEL  - Le conseiller communal Wies Herpol (LB 
Wemmel) a demandé lors de la dernière réunion du conseil com-
munal si les nouveaux automates de Batopin sont déjà prévus, 
étant donné que les banques veulent réduire le nombre de distri-
buteurs automatiques de billets partout elles-mêmes. “De nom-
breuses personnes paient encore en espèces et ont donc besoin 
d’un distributeur automatique”, a déclaré M. Herpol. L’échevin 
Vincent Jonckheere (LB Wemmel) répond que de nombreux dis-
tributeurs automatiques de billets vont disparaître avec le temps. 
“Selon Batopin, des automates seront installés, pour atteindre, d’ici 
2024, environ 1 200 dans toute la Belgique”, précise l’échevin. 
“ Nous avons contacté Belfius, mais ils n’étaient pas encore au 
courant. Nous leur avons demandé de nous tenir informés. En-
tre-temps, il existe déjà un point de vente Batopin à Strombeek 
et un autre dans la Rue de Wand à Laken. J’espère qu’il y en aura 
aussi au moins un dans notre commune. Mais rien de concret n’a 
encore été décidé pour Wemmel. Cependant, il y a un besoin de 
guichets automatiques bancaires, car 35 milliards d’argent liqui-
de ont encore été retirés des guichets automatiques dans notre 

pays en 2019.” Le bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB Wem-
mel) trouve l’évolution scandaleuse. “Les banques encouragent 
le paiement par carte bancaire, mais de nombreuses personnes 
continuent de payer en espèces”, explique le bourgmestre. “Je me 
demande également qui doit payer le coût de ces nouveaux dis-
tributeurs automatiques de Batopin. Je crains que les banques ne 
veuillent rejeter le coût sur les citoyens ou les autorités locales. 
C’est vraiment scandaleux. Cela ne rapporte pas d’argent et ils 
s’en débarrassent. Il n’est pas possible qu’en tant qu’autorité com-
munale, nous devions investir dans ce domaine. Il y a beaucoup 
d’ambiguïté à ce sujet. On se tourne vers les communes pour 
résoudre le problème, mais c’est beaucoup trop facile. N’oubliez 
pas qu’un billet de banque a toujours une valeur garantie par 
la Banque nationale. Il s’agit d’un titre de créance de la Banque 
nationale. L’argent sur un compte bancaire est en fait garanti par 
la banque concernée. Cela fait une différence. Actuellement, il y 
a encore beaucoup de guichets automatiques à Wemmel, mais 
nous suivons l’évolution.” (jh)

Gemeenteschool hangt 23 nestkastjes op in Beverbos
WEMMEL - De twee klassen van het zesde leerjaar van de Ge-
meentelijke Basisschool De Wondertuin hebben 23 nieuwe vogel-
nestkastjes met de hulp van Natuurpunt Wemmel opgehangen in 
Beverbos. De 46 leerlingen knutselden een deel van de vogelnest-
kastjes zelf in mekaar door middel van een bouwpakket. Voor het 
ophangen van de nestkastjes werd er een quiz gespeeld, zodat de 
leerlingen weten welk nestkastje voor welke vogel dient. Nadien 
gingen vier groepjes op pad, gewapend met ladder, hamer, krammen, 
meter en kompas, om de nestkastjes op te hangen. (jh)

FOTO INGEZ.
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REGIO - Ongediertebestrijder Kurt Bellon (50) uit Malderen 
(Londerzeel) kan het nog niet geloven. “In vijftien maanden tijd 
heb ik een derde witte albino-mol gevangen, terwijl slechts één 
op de 15.000 mollen wit is. Dit is zo uniek, dat ik hem deze keer 
zal laten opzetten door een taxidermist”, zegt hij.
Kurt Bellon is de mollen- en rattenvanger van de gemeente Lon-
derzeel en ook zaakvoerder van bestrijdingsfirma Antimal. “Vijf-
tien maanden geleden had ik al een witte mol kunnen strikken in 
de Houtmolenstraat in Opdorp (Buggenhout.)”, vertelt de mol-
lenvanger trots.  “Een albino komt één keer om de 15.000 mollen 

voor. Dat was dus al uitzonderlijk. Maar in dezelfde buurt kon 
ik begin januari dit jaar een tweede witte mol vangen. Nu heb 
ik op drie kilometer van de eerste vangst in een paardenweide 
opnieuw een witte mol gevangen. Er moet hier in de buurt een 
albino-bloedlijn zijn. Deze witte mol was speciaal. Hij had een klein 
beetje een oranje en gouden tint aan de voorpoten, rug en nek. 
Dat is een pigmentfout. Deze keer besliste ik om de mol te laten 
opzetten door een taxidermist, omdat het zo uniek is. Maar ik 
vang dus alle mollen, naast ook ratten en muizen. Ik verdelg ook 
wespennesten.” (jh)

Derde keer een witte mol gevangen: 
“Nu zet ik hem op!”
FOTO INGEZ. 

Kurt Bellon heeft derde witte mol gevangen in vijf-
tien maanden: “Dat is uitzonderlijk zeldzaam, deze 
keer zet ik hem op”
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Verschillende vakantie-
regeling in Nederlands- 
en Franstalig onderwijs 
is absurd: “Het kan ons 
niet schelen welke, 
als het maar dezelfde 
wordt overal”
WEMMEL - Wemmels gemeenteraadslid Gil Vandevoorde 
(Wemmel Plus) diende een motie in om de ministers van Onder-
wijs rond de tafel te krijgen over de veranderde schoolkalender 
voor de leerlingen van het Franstalig onderwijs. “In eenzelfde gezin 
heeft het ene kind vakantie, terwijl het andere nog naar school 
moet. Samen op gezinsvakantie gaan wordt zo onmogelijk. Stop 
deze onzin”, zegt Vandevoorde.

Sinds dit schooljaar is de kalender voor scholen van de Franse 
Gemeenschap veranderd. De zomervakantie wordt met twee 
weken ingekort en in ruil daarvoor wordt er telkens een week 
toegevoegd aan de herfst- en krokusvakantie. In Vlaanderen en 
het Duitstalige gewest wijzigt de vakantieregeling niet. 

“En dat heeft zware gevolgen voor veel ouders”, zegt gemeen-
teraadslid Gil Vandevoorde (Wemmel Plus). “Ouders met twee 
of meer kinderen zijn het slachtoffer van een verschillende va-
kantieregeling. Het ene kind gaat bijvoorbeeld naar Franstalige 
basisschool in een faciliteitengemeente, waar de vakantieregeling 
van Vlaanderen geldt, het andere naar een Franstalige secundaire 
school in Brussel, waar dus de andere vakantieregeling geldt.”

Vakantiepuzzel
“Niet alleen de herfst- en krokusvakantie zijn een probleem voor 
vakantieplanning. Ook de paasvakantie, die in beide onderwijs-
systemen twee weken telt, valt nu zelfs op een ander moment. 
Gevolg: de ouders kunnen niet op vakantie met hun kinderen 
en dit van december tot juli. De vakantiepuzzel leggen, wordt zo 
onmogelijk.”

De gevolgen zijn ook op vlak van hobby’s groot. “Ik ben zelf direc-
teur in het Collège Roi Baudouin in Schaarbeek”, zegt het Wem-
melse gemeenteraadslid. “Daar zie je dat  kinderen geen paasstage 
meer kunnen volgen bij hun hockeyclub, omdat die naar school 
moeten. Hun broers of zussen kunnen dat wel, omdat ze les vol-
gen in een school met een ander vakantieregime.”

Schoolritme
“Ook verenigingen die taalstages, zomercursussen of vakantie-
kampen organiseren, krijgen te kampen met kalenderproblemen. 
Alle faciliteiten-, taalgrens- en Brusselse gemeenten hebben met 
dit probleem te maken. 

Het kan ons niet schelen welke vakantieregeling de bevoegde 
ministers uitwerken, als het maar dezelfde is voor heel het land.”

Druk
Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) meldt dat ook 
al andere faciliteitengemeenten het probleem eerder aankaartten. 
“Maar met een motie op de gemeenteraad, hopen we de druk 
bij de ministers op te voeren om de schoolkalenders in beide 
gemeenschappen opnieuw gelijklopend te maken”, zegt de bur-
gemeester, die ook  opmerkt dat de scholen zélf aan beide zij-
den worden getroffen. “Dat komt omdat leraren en leerlingen 
wegtrekken om in hetzelfde schoolritme te kunnen zitten als hun 
gezinsleden”, besluit Vansteenkiste. (jh)

FOTO INGEZ.“De vakantiepuzzel leggen, wordt voor veel ouders met twee of meer 
kinderen onmogelijk”, zegt Gil Vandevoorde (Wemmel Plus).
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Natuurfotografe brengt woon-zorg-
centrum tot leven met twintig unieke 
foto’s

“De hobby is een passie geworden, de natuur mijn tweede thuis. Ik trek er op uit wan-
neer ik kan om dit alles mooi in beeld te brengen. Ik ga vaak naar Plantentuin Meise, maar 
ook de rest van het land en de wereld bezoek ik graag met mijn camera.”
Brenda komt naar eigen zeggen helemaal tot rust wanneer ze kan fotograferen en pro-
beert haar gevoel en emotie in haar foto’s te tonen. “Eind vorig jaar werd ik finalist met 
twee van mijn beelden in twee internationale fotowedstrijden, wat voor mij een heel 
mooie erkenning is”, vertelt de natuurfotografe. 

REGIO - Natuurfotografe Brenda Heyvaert (54) stelt tot 14 juni 20 foto’s tentoon in 
woon-zorgcentrum Hestia. Het gaat om echte pareltjes, want Brenda werd ook al finalist 
op internationale fotowedstrijden.

“Ik ben al sinds mijn jonge jaren geïnteresseerd in fotografie, maar het werd pas echt 
serieus toen ik in 2017 een Masterclass Natuurfotografie volgde bij CVO Semper in 
Meise”, zegt Brenda. 

“In 2019 sloot ik mij aan bij Fotoclub De 
Korrel in Wemmel, waar ik mijn plekje 
heb gevonden als natuurfotograaf. Door 
een mooie samenwerking tussen onze 
fotoclub en Armonea Woon-zorgcen-
trum Hestia in Wemmel mag ik 20 van 
mijn beelden exposeren, en dit tot 14 
juni 2023. Ik hoop de bezoekers te kun-
nen boeien met mijn foto’s en ze te laten 
genieten van de prachtige natuur om ons 
heen, zoals ik steeds doe.”

De tentoonstelling is elke dag te bezoe-
ken in het woon-zorgcentrum, Zijp 20 in 
Wemmel, van 13 tot 18 uur, tijdens de 
openingsuren van de cafetaria.



26

JOBS 

FLEXIJOBS – Ijssalon Brixius zoekt Flexi-
jobs en studenten voor week en weekend-
werk, zaal en keuken tel. 0475 416 884 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken GSM 0476 381 080 

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

TECHNIEKER - Gezocht voor onder-
houd en herstelling centrale verwarming, 
met rijbewijs B (tweetalig). indien u tech-
nisch geschoold bent en op zoek naar een 
fijne werkplek kan u bij ons solliciteren op 
info@declerckwemmel.be of 02 460 49 08

PRAKTIJKRUIMTE - Multidisciplinair 
medisch centrum te Merchtem biedt prak-
tijkruimte aan op zelfstandige basis. Medi-
sche of verzorgende functie? Stuur naar sa-
menfit@outlook.com  voor meer info. Tel: 
0472 83 74 77

BABY+VANDERSTRAETEN 
MERCHTEM - zoekt student voor tijdens 
de week en vakanties. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be

ADMINISTRATIE - Administratieve 
ondersteuning nodig, zie je door het bos de 
bomen niet meer? Ik kan je helpen met je 
maandelijkse afsluiting of klassement, aan-
werving, marketing, facturatie, aanwezigheid 
op sociale media? Dit kan via een flexi job 
aanwerving of interim contract. Bel of mail 
me zeker voor meer info en quality time 
voor jezelf of met je gezin 0474 47 23 66, 
nattascha@hotmail.com

TE KOOP ALLERLEI   

WIT LIGBAD – Acryl en docuhescherm 
en alle benodigdheden tel. 0472 774 239 

FIETS – Eddy Merckx tel. 02 269 67 56 

GRAVELBIKES – Staal/carbon/alumi-
nium/titanium, custom build. Meer info op 
www.gravelbike.be

OUDE KROONLUSTERS – te koop, na 
erfenis 2 lusters met 3 glazen bollen en 1 
met 3 dubbele porcelaine kaarsen tel. 0495 
521 447 

ARTIS BOEKEN – 60 stuks verschillen-
de landen, tel. 0472 682 074, te koop nieu-
we frigo combi, top AEG, 5 jaar garantie, tel. 
0472 682 074 

VAKANTIE TE HUUR 

LUXE STACARAVAN – te huur, 4 p, 
rust, groen en ontspanning in de Limburgse 
Maaskant tel. 0488 16 46 50 of 0477 452 341 

NIEUWPOORT: Appartement 2slpks 
(4-6 pers) zicht op zee en duinen. Wifi – ge-
renoveerd en alle comfort NU KORTING. 
Op nog niet verhuurde periodes in 2023 
-10% zie www.nieuwpoort-verhuur.be – Tel. 
0477 66 34 18

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

VASTGOED TE HUUR 

STEENHUFFEL – Duplex appt, 2 slpks, 
1ste verdieping en terras, EPC B, 780 euro, 
geen lasten tel. 0477 93 61 16 

OPWIJK – Huis, 3 slpk, tuin, hob, EPC Neg 
-9 elec vw, koel inb laadpaal met gratis elc 
ongvr 2000 W/jaar, kan verko, besch 1 juni 
1.600 euro tel. 0479 556 677 

ALLERLEI   

WEDUWE – zoekt man voor relatie en 
vriendschap en vriendschap, ben 69 jaar tel. 
0472 33 12 40 

GRAVELBIKES TE HUUR - Meer info 
op www.gravelbike.be

LEEGMAKEN VAN HUIZEN – appar-
tementen, magaijnen, kelders, zolders, ook 
volledig schoongemaakt, correcte afhande-
ling tel. 0477 452 341 

VERHUIS - van woning naar serviceflat of 
rustoord? 
Zie je door de bomen het bos niet meer? 
Weet je niet waar te beginnen ? 
ADVIES nodig bij het leeghalen van kelder 
tot zolder? 
Enkel bestelwagen nodig met chauffeur om 
naar het containerpark te gaan ?
 Bel voor meer info 0474 47 23 66

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

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

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

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

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

Nieuws of 

een aankondiging?

Laat het ons weten.

Joris@herpol.be
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