
1

           Afgiftekantoor Brussel X • prijs € 1 • maandelijks tijdschrift • 20ste jaargang • v.u. LeleuGroup NV • oplage 17.494 ex. • www.cursiefje.be

Meise
Wolvertem
Londerzeel

Kapelle o/d Bos

29 september 2022

Deze maand:
• Böcker - blz 2
• Fietsvrienden Eddy Merckx ontdek-

ken Fietsparadijs Limburg - blz 3
• Annebel - blz 4
• Thermae Sports - blz 7
• Colorcasa - blz 8
• Van Hemelrijck - blz 10
• Loepzuiver - blz 14
• Alfagomma Merchtem -  blz 18 & 21
• Billtobox - blz 21
• Extra financiering voor zwembad 

Kapelle-op-den-Bos - blz 22
• 97 betrapte sluikstorters  - blz 24
• Vastgoedkantoor We Invest strijkt 

neer in Meise - blz 25
• Bedrijvig - blz 30 & 31
• Zoekertjes - blz 34
• CoMarkt - blz 36

ZIE PAGINA 5



2



3

Fietsvrienden Eddy Merckx ontdekken 
Fietsparadijs Limburg

Gratis inkom 
voor thuiswed-
strijden van KFC 
Meise
MEISE - KFC Meise bestaat 90 jaar 
en viert dat op een speciale manier. Zo 
schaft de club tot het einde van het jaar 
het inkomgeld van de Fanionploeg af. 
“We zijn een familieclub”, zegt voorzit-
ter Birgen Wyns (42) van KFC Meise. 
“Voetbal is een feest en de beste feest-
jes zijn die met de meeste gasten. Daar-
om nodigen we iedereen uit om gratis 
naar onze thuismatchen van de Fanion-
ploeg te komen kijken. Op die manier 
willen we onze lokale verankering met 
het dorp nog versterken. Onze kanti-
ne wordt zo een plek waar buren en 
kennissen vrienden worden. Het is ons 
doel om van de kantine het gezelligste 
café van Meise te maken. Door onze 
actie willen we ook ons steentje bijdra-
gen in deze barre financiële tijden. Het 
idee om het inkomgeld voor de Fani-
onploeg af te schaffen, komt voort uit 
een filosofie die we reeds jarenlang in 
het vaandel dragen: bij KFC Meise is de 
toegang voor alle jeugdploegen gratis. 
Voetbal en jeugdvoetbal is een middel 
om mensen te verbinden. Inkomgeld 
vragen verhoogt de drempel om te ko-
men kijken. We hopen dat clubs uit de 
streek ons voorbeeld volgen.” (jh)

FOTO INGEZ. WOLVERTEM - Elf leden 
van Eddy Merckxvrienden 
gingen op vierdaagse fietsuit-
stap naar Sint-Truiden waar 
ze Fietsparadijs Limburg ont-
dekten. De eerste dag fiets-
ten ze 97 km van Wolvertem 
naar Sint-Truiden. De tweede 
dag 134 km, de derde dag 85 
km om de vierde dag terug 
te komen naar Wolvertem. In 
Sint-Truiden verbleven ze in 
Château de la Motte Vorig jaar 
fietsten ze nog naar de regio 
Rochefort. (jh)
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Standbeeld van Paul Gregoir voor Levedale inge-
huldigd: “Gevoel van blijheid voor de bewoners”

Naar aanleiding van de uitbreiding van Levedale met een nieuw-
bouw aan de Reedijk in Merchtem vroeg het bestuur aan kunste-
naar Paul Gregoir uit Wolvertem om een beeld te creëren voor 
de tuin van deze nieuwe locatie. De kunstenaar vertaalde deze 
opdracht in een inox beeld dat “muziek, zang, dans en samenho-
righeid: oorzaken van onze blijheid” moet uitstralen. 

Inhuldiging
Het kunstwerk werd in de tuin van Molendijk ingehuldigd in aan-
wezigheid van de bewoners, de kunstenaar, zijn echtgenote, doch-
ter en enkele genodigden die dit project mee realiseerden. 

“Het beeld zelf toont een zittende meisjesfiguur gericht op het 
huis”, legt de kunstenaar uit. “Zij speelt muziek voor de bewoners. 
Achter haar is er een danser die op de toon van de muziek reikt 
naar de buitenwereld. Het kunstwerk symboliseert het verlangen 
om de getoonde blijheid te mogen waarmaken in het dagelijks 
leven van de bewoners en bezoekers van het huis.”

Het beeld kreeg een mooie plaats en biedt een esthetische meer-
waarde aan de tuin. De bewoners en begeleiding van het huis 
Molendijk zijn alvast blij met het kunstwerk en kunnen er dagelijks 
van genieten. (jh)

MERCHTEM / WOLVERTEM - In opdracht van de vzw 
Levedale is aan de nieuwbouw op de Reedijk in Merchtem een 
opmerkelijk beeld van kunstenaar Paul Gregoir uit Wolvertem 
ingehuldigd.

Levedale is een woon- en begeleidingscentrum voor volwasse-
nen met een verstandelijke beperking met hoofdzetel in Wolver-
tem. De vzw biedt haar dienstverlening aan op diverse locaties 
aan voor een zeventigtal klanten. 

Bewoners van Levedale genieten samen met de kunstenaar van het 
beeld dat blijheid uitstraalt. 

FOTO INGEZ.
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Al 20.000 uitnodigingen verzonden voor vierde prik: 
“Covid is nog niet weg, prik is zeker nuttig”
REGIO - De Eerstelijnszone (ELZ) Grimbergen, met het vacci-
natiecentrum aan de Zijp in Wemmel start met het toedienen van 
een vierde boosterprik.

“Voor een volgende heropflakkering van Covid zich aandient, wil 
de Vlaamse overheid alle volwassenen de kans geven om een 
booster te halen”, zegt voorzitter Armand Hermans van de ELZ 
Grimbergen. “Covid is nog niet weg, er worden in de herfst- en 
wintermaanden heropflakkeringen verwacht. Je kan flink ziek wor-
den en er belanden nog altijd mensen in het ziekenhuis en er 
zijn nog steeds overlijdens als gevolg van coronabesmettingen. 
Een aangepaste booster halen aan de nieuwe Omicron-variant is 
dus zeker nuttig. Wij dienen het Pfizer-vaccin toe. Er zijn 20.000 
uitnodigingen vertrokken voor alle 65-plussers en mensen met 
onderliggende aandoeningen uit Wemmel, Meise, Grimbergen, 
Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos. We vragen de mensen om 
voor eind september hun afspraak te bevestigen. Het gaat om 
een vrijwillige boosterprik. 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 der-
de boosterprikken worden gegeven aan mensen die op vakantie 
waren, of door besmetting of ziekte niet konden komen naar het 
vaccinatiecentrum”, licht Hermans toe. “Minderjarigen zullen deze 
keer geen uitnodiging krijgen voor een booster. 

Hun ouders mogen hen wel zelf inschrijven. Vóór dinsdag 1 no-
vember moet iedereen de kans gekregen hebben om een herfst-
booster te krijgen. Je moet wel wachten op je uitnodiging met de 
code, want we werken  uitsluitend op afspraak.” (jh)

Het vaccinatiecentrum Zijp is klaar voor de vierde prik”, zegt voorzit-
ter Armand Hermans van de ELZ Grimbergen. 

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

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 gediplo-
meerde 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! 

Hebben we je warm 
gemaakt om ons aanbod 
te ontdekken?
Scan dan deze QR-code en schrijf je 
in voor een gratis proefdag! Gedu-
rende een volledige dag mag je dan 
alles eens uitgebreid uitproberen. 
Nadien kan je je aan de receptie van 
de club inschrijven. Tot snel!

Thermae Sports

Kwekelaarstraat 4 - 1785 Merchtem
T. 02 305 43 04

www.thermae.com

FOTO’S INGEZ. 

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! 

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 omgere-
kend € 58,75 per maand!

Een all-in abonnement bij Thermae Sports 
Merchtem, wat houdt dat allemaal in?
• Fitness
• Groepslessen
• In- en outdoor tennis
• Padel
• Zwembad
• Wellness
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Westrodestraat wordt deel van veilige schoolroute
MEISE - Het gemeentebestuur van Meise maakt dankzij een 
vernieuwde fietsoversteekplaats, betere omheining en verschillen-
de manieren om autobestuurders te vertragen van de Westrode 
straat een veiligere weg naar school.

De Westrodestraat is vandaag een belangrijke verbindingsweg 
tussen de scholen van Westrode, Londerzeel en Kapelle-op-den-
Bos. “Al enkele jaren werd de Westrodestraat aangehaald als 
een knelpunt op vlak van mobiliteit”, zegt schepen van Mobiliteit 
Ruben Algaba (LB+). “In 2021 belandde een kind in de Westro-
destraat in een gracht waar het fiets- en voetpad geen scheiding 
met de gracht kent. Om zulke scenario’s tot een minimum te be-
perken, werden verschillende hekken geplaatst op de plek van het 
voorval. In december 2021 werd er een rijbaankussen geplaatst in 
de Jan Hammeneckerstraat. Na een brief van aangrenzende be-
woners die hun bezorgdheid hadden geuit over de lawaaihinder 
en barsten aan hun woning door het onjuist gebruik van autobe-
stuurders, werd beslist om dit verkeersremmende rijbaankussen 
te verplaatsen naar de Westrodestraat in het kader van de veilige 
schoolroute. Deze komt op voldoende afstand van de wonin-
gen te liggen en aan een voetweg die veel gebruikt wordt door 
schoolgaande kinderen.”

Al enkele jaren ontving de gemeente ook klachten over de fiets-
oversteekplaats in de Westrodestraat. “De toenmalige situatie was 
onoverzichtelijk en gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker”, 

vertelt schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert (LB+). “De 
zichtbaarheid was slecht, de wegversmalling maakte het lastig voor 
landbouwvoertuigen en bussen om te passeren en de oversteek 
was onduidelijk. Om deze problemen te verbeteren, werd de 
fietsoversteek heraangelegd. Dankzij verkeersremmers daalt de 
snelheid van het verkeer sterk. De zichtbaarheid van aankomende 
fietsers is met het nieuwe ontwerp zeer goed. De haakse over-
steek zorgt er voor dat fietsers ook moeten afremmen en aan een 
trage snelheid de oversteek maken.” (jh)

FOTO INGEZ.
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Tweede keer plaatsverbod voor hangjongeren: 
rust keert (even) terug aan zwembad

“De rust is weergekeerd aan de parking van het zwembad, het plaatsver-
bod werkt dus”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande. 

In overleg met de politiezone Kapelle-
op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) 
hebben we dan een plaatsverbod uit-
geschreven voor vijftien hangjongeren.”

Die kregen volgens de burgemeester 
nog eerst de kans om zich te verde-
digen. “Ze werden uitgenodigd op 
gesprek op mijn kantoor”, vertelt Van 
den Brande. “Maar geen van hen kwam 
opdagen, dus ging het plaatsverbod ge-
woon in. Worden ze in de omgeving 
van het zwembad opgemerkt, dan krij-
gen ze een boete, die ook kan oplo-
pen bij recidive. Momenteel is de rust 
er teruggekeerd, al heb ik ook gehoord 
dat er nu meer hangjongeren zijn aan 
het Cultuurhuis. We zullen blijven op-
treden.” Het is niet de eerste keer dat 
er een plaatsverbod in Meise werd uit-
geschreven tegen hangjongeren. “Vo-
rig jaar bedreigden jongeren mensen 
aan de bushalte en de uitbater van de 
Eet- en Praatcafé Brazzaville aan het 
Gemeenteplein in Wolvertem”, gaat 
de burgemeester verder. “Toen werden 
zes jongeren uitgenodigd op gesprek, 
vier kwamen wel opdagen. Ze kregen 
toen allen een plaatsverbod.” Los van 
de hangjongeren kampt Meise ook met 
een plaag van vandalisme op verkeers-
borden. “In de buurt van Amelgem is 
er schade aan identificatieborden voor 
brandkranen. Ze worden verplaatst, 
uitgetrokken of beschadigd. Dat zorgt 
voor veel onnodige kosten, gevaarlijke 
situaties en overlast. De politiezone 
KLM is extra alert. We roepen mensen 
op die zelf iets verdacht zien om het te 
melden aan de politie via 0800 90 333 
of 101.” (jh)

FOTO JH MEISE / WOLVERTEM - Vijftien hangjongeren die voor 
overlast zorgen aan de parking en de omgeving van het zwem-
bad kregen een plaatsverbod. Worden ze door de politie of 
gemeenschapswachten daar opgemerkt, dan krijgen ze een ad-
ministratieve boete.

“We kregen heel veel klachten van mensen die bedreigd wer-
den door jongeren in de buurt van het zwembad”, zegt burge-
meester Gerda Van den Brande (N-VA). “Ze dagen onze ge-
meenschapswachten uit, maar bedreigen ook gewoon mensen 
die er langskomen.  Ikzelf werd gewoonweg uitgelachen. Ze 
trekken zich van niets iets aan. Ze vliegen er met brommertjes 
rond, terwijl daar gemotoriseerd vervoer verboden is, of racen 
met steps.  Ze maken ook veel lawaai tot ’s avonds laat.
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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 Bel-
gië 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 Der-
tigers, ook de mooiste, leukste en lekkerste plaatsen van de regio.

Naar aanleiding van de reeks zal Toerisme Vlaams-Brabant toeris-
tische producten ontwikkelen, zoals een Dertigers fietszoektocht. 
“Onze Groene rand rond Brussel is de meest onderschatte toe-
ristische regio van Vlaanderen”, zegt gedeputeerde voor Toeris-
me Gunther Coppens (N-VA). “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 nati-
onale campagne en afgeleide producten ontwikkelen, zoals een 
Dertigers-fietszoektocht. 

“We hopen alvast op een stevige economische return ter on-
dersteuning 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)

De Dertigers zijn klaar om de Groene Gordel met de fiets te 
ontdekken. 

FOTO PROV VL BRAB 
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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. 

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 Dis-
telmans, die directeur is van Topaz. “Uit studies weten we dat zij 
het liefst zo lang mogelijk thuis blijven en niet naar het ziekenhuis 
willen. 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 ondersteu-
nen initiatieven zoals Topaz dus graag financieel én met vriend-
schap.” 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, de-
mens.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)

Alle info: https://www.uzbrussel.be/web/topaz

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

FOTO JH 
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Weekend van de klant: 100 euro = 1 gratis dagpas *

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!

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.

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 kuur-
oord: Thermae Boetfort bevindt zich in Melsbroek, op een prach-
tig 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
Wolvertemsesteenweg 74 - 1850 Grimbergen - 02 270 81 96

Thermae Boetfort
Sellaerstraat 42 - 1820 Melsbroek - 02 759 81 96

www.thermae.com

FOTO’S INGEZ. 

* 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
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Londerzeelse 1840 Gin wereldwijd in de prijzen: 
“Nooit gedacht, wat een eer”

LONDERZEEL - Vader Yves (59) en zoon Kristof De Sloovere 
(35) uit Londerzeel verbijten zich in het ultieme gin-recept. Ze 
vielen in de prijzen in de meest prestigieuze wedstrijd wereldwijd.
Het verhaal van Yves en Kristof begint net voor corona. “We zijn 
allebei Londerzelenaren”, zegt Yves, die ook in Kapelle-op-den-
Bos Resto Sudwest samen met zijn zoon uitbaat. “Ik wilde op een 
leuke en goeie manier uit corona geraken. Er was toen tijd, de 
horeca was dicht.  Ik werkte het idee met Kristof uit om een gin 
te lanceren.” 

Geen gewone gin, zo blijkt. “In het Pajottenland wordt onze Gin 
1840 gedistilleerd volgens de London Dry-methode”, gaat Yves 
verder. “Dat betekent dat er één aaneensluitend proces is: er is 
geen tweede kans, het moet meteen goed zijn. Zowel voor de 
alcoholhoudende als de alcoholvrije gin. We gebruiken dertien 
kruiden voor de alcoholhoudende, daarvan worden er elf voor de 
alcoholvrije gin gebruikt. Die kan je eigenlijk een beetje vergelijken 
met een thee met een zeer intense smaak. Het is allergeenvrij, 
zonder smaak- en kleurstoffen.”

Hoogmis 
“We leerden in het productieproces veel en perfectioneerden”, 
gaat Kristof verder. “Zo zetten we nu een product neer dat af 
is. Op The World Spirits International Trophy in Luxemburg, zeg 
maar de hoogmis van de beste gins ter wereld, haalden we voor 
onze alcoholhoudende gin zilver, voor de alcoholvrije goud. We 
wisten niet wat ons overkwam. Deze wedstrijd staat heel hoog 

aangeschreven als een erkende internationale wedstrijd voor ge-
distilleerde dranken.”
“Zowel wijnen als gedistilleerde dranken ingezonden uit 48 ver-
schillende landen worden er blind geproefd door een jury van 
92 zorgvuldig geselecteerde vakmensen. Als bedenkers van de 
Batch 1840 Gin samen met onze partner distillateur DC, zijn wij 
trots en fier over dit resultaat bij een eerste inzending . Dit geeft 
verhoudingsgewijs de kwaliteit, vakmanschap en meesterschap in 
distilleren weer.”

Kriebels 
“Dit geeft echt kriebels in de buik”, pikt vader Yves in. “Inmiddels 
werd onze gin op zomerbars in Willebroek en Kapelle-op-den-
Bos geschonken, waar telkens ook een sociaal doel aan gekoppeld 
was, want dat vinden we belangrijk.” 

Burgemeester Conny Moons (LWD) is vol lof over de Gin 1840. 
“Wauw, dit draagt écht Londerzeel uit”, zegt Moons. “Het is ook 
een heel milieubewust concept. Yves en Kristof lieten glazen pro-
duceren in een beschutte werkplaats waar volgens een speciale 
methode de onderkant van (wijn)flessen wordt afgezaagd, glad 
gemaakt en zo een nieuw leven als Gin-glas krijgt.”

“Ook hun rietjes zijn in gepersonaliseerde bamboe gemaakt. Dat 
hun gin “1840” meekreeg, is top. Ik ben echt heel fier dat ze dit 
doen. Ik hoop dat het niet bij deze medailles blijft.” Volgens de 
zaakvoerders verkopen inmiddels 90 procent van de Londerzeel-
se horecazaken Gin1840. (jh)

Vader Yves (59) en zoon Kristof De Sloovere (35) uit Londerzeel worden ontvangen door burgemeester Conny Moons (LWD) die hen feliciteert 

voor de bijzondere prijzen die ze haalden met hun gin.

FOTO JH
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Opvangcentrum laat 36 gerevalideer-
de torenvalken vrij tijdens open dag

Politie waarschuwt voor 
valse webshops voor hout-
producten

MALDEREN - Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Mal-
deren (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 mogen vrijkomen in de natuur”, zegt 
Marc Van De Voorde (65), stichter van het Vogelopvangcentrum in Malde-
ren. “Deze  werden op onze opendeurdag vrijgelaten. Ons nieuw gebouw 
werd op dit evenement voor open verklaard. We hebben wij een nieu-
we 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 

REGIO - De politiezone Grimbergen waarschuwt 
voor valse webshops. Ook in Grimbergen zijn er ver-
schillende feiten gemeld, zo laat de politie in een bericht 
weten.

“Via het meldpunt van de FOD Economie, KMO, Mid-
denstand en Energie kwamen er nationaal liefst 126 
meldingen binnen over valse webshops”, meldt de poli-
tie. “Het gaat over websites voor de verkoop van hout-
producten zoals houtpellets, brandhout of paletten. Op-
lichters spelen op deze manier in op de actualiteit van 
stijgende energieprijzen en de vraag naar alternatieven 
om te verwarmen. Ze lokken consumenten met aan-
trekkelijke deals die ze promoten. Nietsvermoedende 
burgers plaatsen hun bestelling, voeren de betaling uit 
en blijven daarna in het ongewisse. In de meeste geval-
len reageert de oplichter niet en blijft de consument 
achter met financieel nadeel, gemiddeld 750 euro per 
slachtoffer.” De politie roept inwoners op om alert te 
zijn en zich te informeren bij twijfels over de echtheid 
van een webshop. Oplichters riskeren een gevangenis-
straf van 1 maand tot 5 jaar. (jh)
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SHOPPING IN STYLE
MARKT WEMMEL

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 10U TOT 13U • GESLOTEN OP MAANDAG
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www.alfagomma.com

VOOR ONZE VESTIGING 
TE MERCHTEM ZIJN 
WIJ OP ZOEK NAAR:
JUNIOR BOEKHOUDER

Check de volledige vacature op 

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

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Vast contract met conform verloningspakket
Ervaren en gemotiveerd team
Boeiende B2B markt 
Internationale groep
Werken in eigen streek

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.

35 Jaar eetfestijn De Kampanje Steenhuffel
STEENHUFFEL - De Kampanje in Steenhuffel huisvest drie 
schitterende bands: Het CBS-Orkest, de Big Band UB² en het per-
cussie-ensemble No Limits. 
Op 15 en 16 oktober 2022 viert deze muziekvereniging haar 35ste 
eetfestijn, een jubileumeditie waarbij elke bezoeker in de watten zal 
worden gelegd.

In 1988 organiseerde De Kampanje een eerste eetfestijn om de kas 
te spijzen. Met maar liefst 820 bezoekers werd dit eerste eetfestijn 
in zaal Flandria een succes. Meteen werd een stevige basis gelegd 
voor de vele edities die zouden volgen.  Met de inhuldiging van 
het repetitielokaal in de Brouwerijstraat in 2002, verhuisde ook het 
eetfestijn naar deze goed uitgeruste feestzaal en overschreed het 
bezoekersaantal de kaap van 1300 gasten. Een bezoekersaantal dat 
in 2019 nog altijd stand hield. 

In 2020 en 2021 moest het gezellige steak-restaurant van De Kam-
panje plaats ruimen voor een aangepast take away-menu. Zo pas-
seerde de 20ste verjaardag van de repetitielokalen van De Kampan-
je in mineur, maar dat wil de vereniging dit jaar inhalen. 
2022 is dan ook een bijzonder jaar voor De Kampanje. Het eetfes-
tijn viert op 15 en 16 oktober maar liefst zijn 35ste editie. Om dit 
jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, heeft De Kam-
panje voor elke bezoeker een extra verwen-momentje voor de 
smaakpapillen in petto. 

Kom op zaterdag 15 oktober vanaf 17u30 of zondag 16 oktober 
vanaf 11u30 en 17u30 langs op het Eetfestijn van De Kampanje en 
geniet gratis van onze verse huisbereide soep volgens het originele 
recept uit 1988.

Laat je daarna betoveren door een heerlijke steak, tomaat-garnaal, 
vol-au-vent of vegetarische schnitzel. Afsluiten doe je met een keu-
ze uit onze uitgebreide dessertkaart. En voor je naar huis gaat, een 
heerlijke surprise voor elke bezoeker…Tot dan?
Contact en bijkomende info: Jef Van Rossum, jefvanrossum@yahoo.
com,  GSM: 0477 46 46 05 .
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Vilvoordsesteenweg 172 | 1860 Meise 
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

In-outdoormeubelen - Wellness - Decoratie 
Sfeer - Outdoor Cooking - Tuinonderhoud

Vilvoordsesteenweg 172 | 1860 Meise 
T +32 (0)2 272 01 72 | info@vanhie.be 
Dinsdag t.e.m. zaterdag: 09.00 - 18.00
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen

Elke eerste zondag van de maand open van 14.00 - 17.00

www.vanhie.be

Je levenskwaliteit verbeteren?
Ontdek Health Mate 
bij Vanhie.

Boek jouw gratis testsessie
en ontdek zelf de voordelen.

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, fi bromyalgie
• Reinigt en creëert een jongere huid
• Betere sportprestaties en snelle recuperatie na sporten

Inspiratieweekend
8 en 9 oktober
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Verzamel en betaal 
al je facturen op 

één centraal platform

sales-btb@unifiedpost.com - +32 2 634 06 20 - www.billtobox.com 

Banqup Terminal 
De elektronische betaalterminal 

voor handelaars 

sales-btb@unifiedpost.com - +32 2 634 06 20 - www.billtobox.com 

Banqup Terminal 
De elektronische betaalterminal 

voor handelaars 

sales-btb@unifiedpost.com - +32 2 634 06 20 - www.billtobox.com 

Banqup Terminal 
De elektronische betaalterminal 

voor handelaars 

UP Advertentie Bill To Box_Cursiefje.indd   1 16/09/2022   12:07:23
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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?
Vast contract met conform verloningspakket
Ervaren en gemotiveerd team
Boeiende B2B markt 
Internationale groep
Werken in eigen streek

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.

TAKEN
All-round magazijnier / Montage slangen

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

Verzamel en betaal 
al je facturen op 

één centraal platform

sales-btb@unifiedpost.com - +32 2 634 06 20 - www.billtobox.com 

Banqup Terminal 
De elektronische betaalterminal 

voor handelaars 

sales-btb@unifiedpost.com - +32 2 634 06 20 - www.billtobox.com 

Banqup Terminal 
De elektronische betaalterminal 

voor handelaars 

sales-btb@unifiedpost.com - +32 2 634 06 20 - www.billtobox.com 

Banqup Terminal 
De elektronische betaalterminal 

voor handelaars 

UP Advertentie Bill To Box_Cursiefje.indd   1 16/09/2022   12:07:23

Paard uit kanaal gered KORTNIEUWS 
UIT DE REGIO 

REGIO -  Nabij de Lourdesgrot in Humbeek deed zich op 11 september 
een merkwaardig incident voor. Een ruiter begeleidde zijn paard nabij het 
kanaal aan de Westvaartdijk. Plots struikelde dit paard en viel het in het 
water. Het voorval had niets te maken met het Voodoofestival, maar door-
dat de brandweer daar aanwezig was, kon er snel worden ingegrepen. Het 
paard wist gedurende een half uur zwemmend te overleven in het water. 
Brandweerlui van de kazernes van  Vilvoorde, Londerzeel en Lennik waren 
met het nodige materieel ter plaatse, waarna het dier uit het water kon 
getild worden. 
Zaterdagavond -de dag ervoor- nog is een festivalganger van het Voodoofes-
tival door de brandweer uit de slotgracht van het kasteel van Humbeek 
gered. De man kwam vast te zitten in het slib en raakte niet meer op eigen 
kracht uit de slotgracht. Het duikersteam van de brandweer kon hem red-
den met touwen en door het water en slib te waden. Burgemeester Bart 
Laeremans (Vernieuwing) loofde het optreden van de brandweer. (jh)

FOTO JH 

RESTAURANT - De Koninklijke fanfare Sint Cecilia 
houdt, naar jaarlijkse gewoonte, ook dit jaar een gele-
genheidsrestaurant in de Ceciliazaal gelegen Oppem-
straat 32 in Wolvertem. Op 9 oktober beginnen ze 
vanaf 11.30u te serveren. Op het menu staan varkens-
gebraad en kipfilet tot vispannetje.
KRUISPUNT - Het Agentschap Wegen en Verkeer 
werkt vanaf woensdag 14 september op de Merchtem-
sesteenweg (N211) in Merchtem. Het kruispunt met de 
Linthoutstraat krijgt verkeerslichten en de fietspaden 
worden heraangelegd. De werken duren ongeveer vier 
weken.
ELEVEN SPORTS – Cafés en kantines die voetbal-
wedstrijden van de hoogste klasse uitzenden, betalen 
fors meer door een tariefverhoging van Eleven Sports, 
de televisierechtenhouder van onze competitie. De 
wedstrijden van de hoogste voetbalklasse worden uit-
gezonden door Eleven Sports. Om die te zien, betalen 
café-uitbaters, net zoals iedereen thuis, abonnements-
kosten. 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 on-
der de noemer 31 à 100m², dat komt op 100 euro per 
maand of 1200 euro per jaar bijkomende kosten. (jh)
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Extra financiering voor zwembad Kapelle-op-
den-Bos én inkomprijs gaat omhoog

Mathias Diricx: “Er is nog een akkoord voor 2023 over de financiering, ik hoop dat dit nog komt.”

KAPELLE-OP-EN-BOS - De gemeenten Kapelle-op-den-
Bos en Willebroek bereikten een akkoord over bijkomende 
maatregelen en financiering voor het noodlijdende zwembad De 
Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos. Nieuwe maatregelen waren 
noodzakelijk door de stijging van de energieprijzen en personeels-
kosten.

Zo werd er beslist om de tarieven van het zwembad te verho-
gen vanaf 1 september. “Een eenmalig inkomticket voor inwoners 
ouder dan 12 jaar zal bijvoorbeeld stijgen van 3,30 euro naar 4 
euro”, zegt Mathias Diricx (CD&V), die namens de oppositie in de 
beheerraad van het zwembad zetelt. 

“Zwemclubs zullen ook aanzienlijk meer moeten betalen. Daar-
naast kunnen scholen niet langer beroep doen op de redders 
van het zwembad om zwemlessen te geven, wat een personeels-
besparing is. Ondanks de maatregelen verwacht men dit jaar 
nog een negatief resultaat van zo’n 800.000 euro, waarvan de 
gemeente Willebroek 375.000 euro zal bijpassen, Kapelle-op-den-
Bos de rest. De vorige jaren betaalde Willebroek echter een vaste 
bijdrage van 198.000 euro.”

Onbetaalbaar 

Het oppositieraadslid is blij dat er een oplossing is. “De stijgende 
energiekosten zijn bijna, net zoals bij vele gezinnen, onbetaalbaar”, 
gaat Diricx verder. “Het is goed dat er nu een akkoord met Wille-
broek is voor de financiering van het zwembad. Wel is het jammer 
dat onze scholen niet langer beroep kunnen doen op redders van 
het zwembad. Dit was een efficiënte manier om onze schoolkin-
deren zwemlessen te geven door opgeleide redders. 

De kosten van de zwemlessen werden vroeger in het kader van 
het flankerend onderwijs ook terugbetaald aan de Kapelse scho-
len.”

Onderhandeling
Het raadslid waarschuwt dat er nog geen akkoord is met Wil-
lebroek over de jaarlijkse bijdragen vanaf 2023, waardoor de 
toekomst van het zwembad onzeker blijft. “We zijn volop in on-
derhandeling met Willebroek”, reageert burgemeester Renaat 
Huysmans (N-VA). “De gas en elektriciteitsprijzen zijn maal vier 
gegaan en er is de indexering van de lonen. Het verlies loopt 
op. Willebroek betaalde een contractueel vastgelegd bedrag van 
198.000 euro, Kapelle-op-den-Bos de rest. Maar dat was onhoud-
baar geworden voor ons budget en een sluiting drong zich op. 
We zijn blij dat Willebroek haar bijdrage verhoogde naar 375.000 
euro. De gemeente gaf net als ons ook aan het zwembad te willen 
open houden.”

Zwemclubs
“Inmiddels is het zwembad in Boom gesloten, waardoor de Wil-
lebroekse zwemclub met meer dan 200 leden nu uitwijkt naar 
De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos. Om het zwembad effici-
enter te benutten, wordt er aan de clubs nu ook per zwembaan 
verhuurd: 20 euro per baan, 100 euro voor het hele zwembad. 
Het vroegere tarief van 27 euro voor het afhuren van het hele 
zwembad, is onhoudbaar. Het zwembad zal zondag ook de deu-
ren openen voor de zwemclub. De tarieven zijn nog altijd lager 
dan andere zwembaden in de buurt.” (jh)

FOTO INGEZ.
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Werken in 
centrum 
Steenhuffel 
van start 
STEENHUFFEL - De platines in 
het centrum van Steenhuffel liggen 
er niet goed bij. De gemeente breekt 
de rijbaan daarom uit tussen de grep-
pels en vervangt er de platines door 
afgezaagde kasseien. Waar nodig wor-
den de voetpaden hersteld, maar ze 
blijven toegankelijk voor voetgangers 
en fietsers met de fiets aan de hand. 
De werfzone blijft afgesloten tot vrij-
dag 28 oktober. De voetpaden blijven 
toegankelijk. De huisvuilophaling gaat 
door zoals voorzien. De bewoners uit 
de werfzone moeten hun vuilniszakken 
en gft-container plaatsen bij het verza-
melpunt dat wordt ingericht aan het 
begin van de werfzone. Het eenrich-
tingsverkeer in de Van Doorslaerstraat 
wordt tijdelijk opgeheven en er zal een 
parkeerverbod gelden. Het dorpsplein 
blijft zo bereikbaar. Voor het doorgaand 
verkeer wordt een omleiding voorzien 
via de Sint-Niklaasstraat. Er is geen im-
pact voor de diensten van De Lijn. De 
boerenmarkt op zaterdag 15 oktober 
op het plein vindt plaats zoals voorzien. 
De markt is bereikbaar te voet en met 
de fiets. (jh)

97 betrapte sluikstorters krijgen factuur van minimum 500 euro
MEISE - Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn 97 sluikstor-
ters op heterdaad betrapt in Meise. Dit is mogelijk dankzij de vele ca-
mera’s die Incovo inzet tegen sluikstorters. “De sluikstorters mogen een 
flinke GAS-boete en de gepeperde rekening voor de opruimingskosten 
in hun brievenbus verwachten”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan 
De Valck (N-VA). “Afvalintercommunale Incovo zet al jarenlang came-
ra’s in om sluikstorters te betrappen. Dat doet het dus met succes. 
Tijdens de eerste 6 maanden van het jaar kon Incovo 97 sluikstorters 
betrappen in Meise, zowel via camera’s als via manuele controles in het 
gesluikstort afval. Daar stelt Incovo telkens een proces-verbaal van op. 
De totale rekening -GAS-boete en opruimkosten- loopt vaak op tot 
500 euro of meer. Van de 97 vaststellingen in Meise waren er 24 aan de 
glasbollen aan café t’ Eiland in Oppem. “Deze daders mogen spoedig 
een fikse GAS-boete en de rekening voor de opruimkosten verwach-
ten. We gaan overigens in overleg met afvalintercommunale Incovo om 
die glasbollen ondergronds te brengen. Dat zou minder sluikstorters 
aantrekken”, besluit schepen De Valck.(jh)

Schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA) is duidelijk: 
“Weet dat je in Meise gemakkelijk kan worden betrapt als je 
afval illegaal dumpt. De factuur loopt op tot 500 euro en (veel) 
meer.”

FOTO JH
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Vastgoedkantoor We Invest strijkt neer in Meise

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. 

“Dankzij de innovatieve tools van We Invest maken we meer tijd 
vrij voor onze klanten. Zo kunnen we ze nog persoonlijker advise-
ren. 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 ad-
ministratieve krachten werk ik al jaren samen. Daarnaast kunnen 
we steunen op de andere We Invest kantoren over heel België.”

Christine is geen onbekende in de regio Meise, ze had al 17 jaar 
haar eigen immokantoor in Meise. Bij We Invest Meise kan je te-
recht 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.

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.

FOTO’S INGEZ. 

“Zoals vele het al weten zijn we van oranje naar
blauw veranderd. Ons team blijft hetzelfde,
met een strikje erbij”
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Omstreden Russisch warenhuis na vier maanden 
alweer dicht
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 Mar-
ket het eerste Russisch warenhuis in ons land. Zonder veel bom-
barie en zonder voorafgaande aankondigingen, zoals het gemeen-
tebestuur 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 zou-
den 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 paasva-
kantie 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 minder-
waardige 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 Brus-
sel, 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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Scholen krijgen overkapping op 
speelplaats

Prikkelarm 
moment op 
kermis mislukt
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het 
prikkelarm moment dat voorzien was 
op de kermis, is niet nageleefd. De ge-
meente wil voor de volgende kermis in 
juni volgend jaar dat het wél kan en gaat 
opnieuw in overleg met de uitbaters 
van de kermisattracties.

Niet iedereen geniet van flitsende lich-
ten, veel muziek en lawaai tijdens de 
kermis. Voor kinderen en volwassenen 
die extra gevoelig zijn voor prikkels, is 
het niet gemakkelijk om een bezoekje 
te brengen aan de kermis. Daarom had 
het gemeentebestuur het voornemen 
geuit om samen met de kermiskramers 
een prikkelvrij moment tijdens de ker-
mis te organiseren. Dit zou zondag 11 
september tussen 13 en 15 uur door-
gaan.  “Maar slechts twee van de tien 
kermiskramers hielden zich aan onze 
afspraak om geluid en licht te dimmen”, 
legt schepen van Feestelijkheden Lena 
Ghysels (N-VA) uit. “Onze diensten 
namen vanaf de zomer verschillende 
malen contact op met de verschillende 
uitbaters, zowel via e-mail als telefonisch. 

We vinden het jammer dat ondanks 
hun toezegging verschillende uitbaters 
het uiteindelijk toch niet zagen zitten 
om hun kermisattractie prikkelarm te 
openen. We gaan opnieuw met hen 
in gesprek om te kijken waar het fout 
gelopen is en hoe we onze kermis in 
de toekomst samen verder kunnen la-
ten groeien.” De schepen is zondag zelf 
komen kijken naar de kermis. “Ik wilde 
zelf wel eens zo’n prikkelarm moment 
meemaken”, zegt Ghysels. “Er is wel de-
gelijk vraag naar. Er zijn kinderen die ge-
voelig zijn aan teveel prikkels zijn en dan 
kunnen zij tijdens zo’n prikkelarm mo-
ment ook genieten van de kermis. De 
volgende kermis is in juni volgend jaar 
met Pinksteren. We zetten dit opnieuw 
op de agenda en gaan met het schepen-
college in overleg met elke uitbater van 
een kermisattractie afzonderlijk.” (jh)

MALDEREN / STEEN-
HUFFEL - De basisscholen 
Ter Elst in Steenhuffel en de 
Kouterschool in Malderen kre-
gen elk een overkapping over 
hun speelplaats. “We investeer-
den 23.000 euro in de overkap-
ping in Ter Elst en 43.000 euro 
in de overkapping in de Kou-
terschool”, zeggen schepen van 
Onderwijs Greet Segers

FOTO INGEZ. 

(CD&V) en burgemeester Conny Moons (LWD). “Als het regen kunnen de kinderen nu 
ook schuilen op de speelplaats, zo worden de speelmogelijkheden bij slecht weer ook 
vergroot.” (jh)
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Niet alleen schoolkinderen welkom in 
nieuwe Sinte-Maartenschool: “De sport-
zalen zullen ook verhuurd worden”

FOTO JH 

De Sinte-Maartenschool ligt in centrum Meise naast de Planten-
tuin. Er lopen 557 kleuters en leerlingen school. Het schoolbe-
stuur bouwde al een nieuw secretariaat in 2013 en een nieuwe 
ruimte voor de peuters in een woning op de site in 2016. Nu 
wordt er gebouwd aan een nieuwe school voor de kleuters en 
de lagere school. “Vanuit een vernieuwde visie, die zich ook uit 
in de constructie van het gebouw, gaat de school aan de slag om 
leerlingen te vormen op basis van kennis, betrokkenheid, welbe-
vinden en competenties”, zegt directrice Inge Scholliers van de 
Sinte-Maartenschool.

“We werken onder andere aan vaardigheden van deze tijd 
waarbij zelfsturing, verbondenheid en autonomie een belang-
rijke rol spelen. De klaslokalen zijn ruim met ertussen brede 
gangen, die geschikt zijn als leerplatformen. Daar kunnen leer-
lingen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten om samen 
te experimenteren, te ontdekken, te werken en te leren. Op 
de gelijkvloerse verdieping is er één ruime leerruimte voor alle 
jongste kleuters, begeleid door een lerarenteam. Er is ook een 
lift in het gebouw.” 

Speelbos 
De ruimte van de jongste kleuters geeft uit op het speelbos van 
de school. “Zo wordt meteen bij het eerste schoolse leren en 

leven de natuur meer betrokken”, gaat de directrice verder. “De 
klassen van de oudste kleuters hebben een tussendeur, wat het 
samenwerken bevordert en vergemakkelijkt. Er is een speelplat-
form, dat tevens dient als afdak en op de speelplaats worden 
er twee buitenklassen voorzien.”  De nieuwbouw huisvest ook 
een polyvalente ruimte met professionele keuken en de moge-
lijkheid om presentaties te geven. “Er is een sporthal voorzien 
voor de lagere school met kleedkamers en douches én er is een 
gedeelte voor de kleuters”, vertelt Scholliers. Alles is toegan-
kelijk voor mindervaliden. Zowel de polyvalente ruimte als de 
sportzalen kunnen gehuurd worden.” 

Fietspaden
“Samen met de gemeente gaat de school voor een veilige 
schoolomgeving met een schoolstraat. Er zijn ook nieuwe fiets-
paden in het verschiet. De school stimuleert het gebruik van de 
fiets en voorziet in het nieuwbouwproject een ruime fietsen-
stalling van ongeveer 150 plaatsen. We hopen de nieuwe school 
in te huldigen als de buitenaanleg achter de rug is, vermoedelijk 
rond september 2023. De kleuters en leerlingen zullen vanaf 
februari 2023 al in fases verhuizen naar de nieuwbouw.” (jh)

MEISE – Het schoolbestuur 
van de Sinte-Maartenschool 
in Meise bouwt een nieuwe 
school voor de kleuters en de 
leerlingen van de eerste en 
tweede graad. De geraamde 
kostprijs bedraagt 8 miljoen 
euro.

Inge Scholliers met op de achtergrond de ruwbouw van 
de nieuwe school. “Vanaf februari zullen de leerlingen 
verhuizen naar de nieuwbouw”, zegt ze. 
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Inwendige defibrillator redt leven van Grimberg-
se speler : “Ik kom sterker terug”
REGIO - Tijdens de wedstrijd Veltem-Beisem-Grimbergen in 
eerste provinciale zakte Nabil Toufik (28) plots in mekaar, maar 
een inwendige defibrillator voorkwam een drama. Bij zijn club zelf 
vielen ze uit de lucht. “Wat zou er gebeurd zijn, moesten we hem 
zelf met een externe defibrillator hebben proberen reanimeren?”

Het was heel confronterend: spelers en toeschouwers zagen 
Nabil Toufik van KSC Grimbergen plots in elkaar in stuiken. “Ik 
zakte ineen”, zegt Nabil. “Maar ik ben, in tegenstelling tot wat el-
ders werd meegedeeld, altijd bij bewustzijn gebleven. Dat zit zo: 
in oktober 2021 ben ik eens flauwgevallen tijdens het voetballen. 
Niemand zag het, ik ben toen zelf opgestaan en heb verschillende 
testen ondergaan. Toen liet ik een interne defibrillator inplanten. 
Die meet constant je hartritme en grijpt in indien nodig. Veel voet-
balspelers op hoog niveau doen dit ook, daar is niks mis mee. 

Tijdens de wedstrijd met Veltem kreeg ik plots een stroomstoot 
van de interne defibrillator. Even later kreeg ik een tweede shock. 
Ik zeeg neer, spelers van de tegenspelende ploeg sommeerden 
me te blijven liggen. Ik beleefde alles heel bewust mee. De interne 
defibrillator gaf volgens de uitlezing achteraf vier stroomstoten. Ik 
recupereerde twee dagen en nachten in het ziekenhuis in Leuven. 
Na de medische zorg is nu alles oké.” Of hij dan ook wedstrijden 
gaat spelen?

“Nu even niet, ik sta onder toezicht van de cardioloog”, zegt Nabil. 
“Ik speelde eerder voor Grimbergen, Dendermonde, Durbuy, en 
daarna terug voor KSC Grimbergen. Daar voel ik me thuis, de club 
is een familie. Ik heb wel 1.001 steunberichten gekregen. Dit doet 
zo’n deugd. Ik mag nu minstens een maand geen wedstrijd spelen. 
Ik revalideer. Daarna  zien we. Ik voel me toch een beetje super-
man, ik herstel snel, alles is mogelijk. Schrijf het op: binnenkort sta 
ik terug op het veld.” 

Intensieve opvolging
Sportverantwoordelijke Bart Cums van KSC Grimbergen rea-
geert: “Alle spelers worden intensief gevolgd. We wisten niet dat 
Nabil een interne defibrillator had. Gelukkig liep het goed af, de 
medische staf volgt het op. Er worden geen risico’s genomen. We 
zijn blij dat we nu weten dat Nabil zo’n interne defibrillator heeft. 
Want wat zou er gebeurd zijn, moesten we hem zelf met een ex-
terne defibrillator hebben proberen reanimeren? We monitoren 
alle (jeugd)spelers zeer intensief op hun gezondheid en fitheid.

FOTO JH 

We gaan daar met testen ook heel ver in.” 

Een voetnoot: de wedstrijd tussen Veltem-Beisem-Grimbergen lag 
uiteindelijk zo’n 40 minuten stil, maar werd nadien nog hervat. 
Grimbergen won uiteindelijk de partij met 1-3. (jh)



32

Drie straten 
worden Fietsstraat 
in Malderen
MALDEREN - De driehoek Opdorpstraat, 
Kloosterstraat en Van Hoeymissenstraat zijn 
omgevormd tot fietsstraat. Dat meldt het ge-
meentebestuur. “Op sommige wegen is er 
geen plaats voor veilige fietspaden”, klinkt het. 
“Hierdoor moeten fietsers op de rijbaan rijden. 
Dit kan gevaarlijke verkeerssituaties teweeg-
brengen. Door deze fietsstraat in Malderen in 
te voeren, kunnen fietsers zich veiliger verplaat-
sen.” Een fietsstraat is een zone waar de fietser 
voorrang heeft. Op een tweerichtingsbaan mo-
gen de fietsers de volledige rechterhelft van de 
weg innemen, fietsers die in een éénrichtings-
straat tegen de richting in rijden, laten het ver-
keer uit de andere richting altijd door. Er geldt 
een snelheidslimiet van 30 km per uur voor fiet-
sers, speedpedelecs en gemotoriseerd verkeer. 
Bestuurders van motorvoertuigen hebben nog 
steeds toegang tot de fietsstraat, maar mogen 
fietsers niet inhalen. Speedpedelecs mogen wél 
andere fietsers inhalen in een fietsstraat. (jh)

KORTNIEUWS 
UIT DE REGIO 
SAVEBORD - Op de Nieuwelaan in Meise is door Ouders van Verongelukte 
Kinderen een SAVE-bord ingehuldigd vlakbij de Plantentuin voor de herdenking 
van Tristan De Prins, die er in juli 2019 om het leven kwam toen hij op zijn brom-
mer werd aangereden. 

MEER REIZIGERS - In juli en augustus jongstleden vlogen 4,4 miljoen reizi-
gers via Brussels Airport, dat is 81 procent van het aantal reizigers in de zomer 
van 2019. Er zijn wel nog zo’n 600 openstaande vacatures op de luchthaven. 

HUURPRIJZEN - Volgens Immobiliënfederatie CIB Vlaanderen zijn de huur-
prijzen door de inflatie en de stijging van het aantal verhuringen fors toegeno-
men. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen ligt nu boven de 800 euro per 
maand, een Vlaams-Brabander betaalt gemiddeld 961 euro huur. 

POLITIEJOBS - Het enorme tekort aan mensen in de politiezones resulteert 
nu in een extra actie om mensen te motiveren voor een job bij de politie. Pro-
vinciegouverneur Jan Spooren kondigde aan dat de 23 Vlaams-Brabantse politie-
zones en diensten van de federale politie de handen in elkaar slaan om samen 
een grootscheepse rekruteringscampagne te lanceren. Zestien politiemensen uit 
Vlaams-Brabant werkten als “ambassadeurs” mee aan deze campagne door hun 
aanstekelijke passie voor het politiewerk te delen. (jh)

Junior en Laura winnen de sleutel van hun 
Vakantiehuis for Life
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Na een volle maand zweten en 
zwoegen, kregen Junior (22) en Laura (27) uit Kapelle-Op-Den-
Bos de sleutel van hun chalet in Durbuy. Zij mogen gedurende 
20 jaar hun vakantie doorbrengen in hun volledig gerenoveerde 
vakantiewoning. Vanaf dag één hebben de competitieve Junior en 
goedlachse Laura zich voor de volle 100% gegeven. Ze werden 
opgezadeld met het eerste bouwnadeel maar lieten hun hoofd 
niet hangen en bleven alles doorheen de hele rit tot in de puntjes 
afwerken.

Laura is dolenthousiast en sprakeloos: “Oh my god, dank u! We 
did it!” En ook Junior is ongelooflijk blij: “We hebben er elke dag al-
les aan gedaan om dit te kunnen afleveren. We zouden graag ook 
de andere kandidaten bedanken en feliciteren. In onze ogen heeft 
iedereen gewonnen. We hebben bangelijke momenten meege-
maakt, super veel bijgeleerd, vriendschappen gemaakt voor het 
leven en we gaan heel ons leven terugkijken op deze bangelijke 
tijd hier!” 

Hoewel juryleden Anne-Catherine en Marc Coucke het duo 
doorheen de wedstrijd de minste punten gaven, waren ze nu me-
teen weggeblazen door het eindresultaat. “Ik ben heel aangenaam 
verrast”, klonk het bij Anne-Catherine. “

Door de trap te verzetten hebben ze beneden veel ruimte ge-
creëerd. In hun chalet heb ik verschillende elementen gezien die 
ik ga onthouden voor mijn andere projecten”, klinkt het bij Mister 
Durbuy. Dina Tersago was dan weer vooral onder de indruk van 
de badkamer en luxueuze keuken en ook werfleider Johny was lo-
vend over de technische capaciteiten van het duo. Zij mogen dus 
met trots terugblikken op hun parcours en de prachtige chalet in 
Durbuy die ze eigenhandig hebben verbouwd. 
De afleveringen van Vakantiehuis for Life zijn ook te (her)bekijken op 

VTM GO.

FOTO VTM
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Traiteur Delivento:  “Stijgende 
energiefactuur onhoudbaar, er 
moet iets gebeuren”

WOLVERTEM - De stijgende energiefactuur en loonkosten laten zich voelen bij 
de traiteurs die met hun ovens, diepvriezers en koelkasten een hoog energieverbruik 
hebben. Ook bij traiteur Delivento komt het water tot de lippen. 

“We hebben een buffer, maar dit mag niet blijven duren, we hebben ook nog maar 
net corona achter de rug”, zegt zaakvoerder Kiono De Maeseneer (35). “Veel collega’s 
verhoogden hun prijzen al. Op een gegeven moment zal het ook bij mij niet anders 
kunnen.” Traiteur Delivento in de Stationsstraat in Wolvertem startte in 2010 op en 
groeide uit tot een bloeiende zaak. “Ik heb zeven mensen in dienst en een goed ge-
vuld orderboekje”, vertelt Kiono. “Door de hoge energie en brandstofprijzen én stij-
gende lonen wordt het wel heel erg moeilijk nu. Veel collega’s verhoogden hun prijzen 
al. Ik houd voorlopig de boot af, maar op een gegeven moment zal het niet anders 
kunnen. Ik heb vier koelcellen, vijf diepvriezers, verschillende ovens, vier bestelwagens 
voor leveringen, terwijl de energieprijs minstens maal drie is gegaan. Ook boter, fri-
tuurolie, bloem, noem maar op zijn fors duurder geworden. Mijn medewerkers klagen 
ook dat ze er met hun loon niet meer komen, maar ik kan niet zomaar hun lonen 
opslagen, want dan creëer je een vicieuze cirkel en swingen de kosten uit de pan. Die 
zal je dan toch moeten doorrekenen. Maar we mogen niet te duur worden, anders 
haken de klanten af.”

Kiono merkt dat klanten ook steeds meer naar acties zoeken. “In de bistro Eldorado 
in Humbeek bieden we menu’s aan tegen een goedkoper tarief, je merkt dat er veel 
vraag naar is”, gaat de zaakvoerder verder. “Mensen besparen op alles. We zijn ook lid 
van het platform Too Good To Go. Daar bieden we overgebleven schotels aan van 
feesten die niet zijn genuttigd. Het is zonde om die weg te smijten en we verkopen 
die dan aan 5 euro. We doen dit vooral uit ecologisch standpunt. Vroeger was daar 
niet zoveel vraag naar, maar nu verkopen we zo soms tot twintig maaltijden, dat is 
ongezien.”

Unizo vraagt inmiddels maatregelen aan de regering. “De kmo’s en zelfstandigen wor-
den verpletterd door de hoge energiefactuur”, zegt directeur Elke Tielemans van Uni-
zo Vlaams-Brabant en Brussel “Uit een recente bevraging die Unizo voerde bij meer 
dan duizend ondernemers, waarvan bijna 200 uit Vlaams-Brabant en Brussel, blijkt dat 
een kwart op dit moment verlieslatend is. Intussen blijven de energieprijzen crescen-
do gaan. We moeten vermijden dat we in een golf van faillissementen terechtkomen.” 
(jh)

FOTO INGEZ. 

Kiono De Maeseneer wil zijn prijzen niet opslagen, “maar op een gegeven moment zal ik 
helaas niet anders kunnen”, vreest hij. if
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
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redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

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

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

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

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

JOBS 

WINKELBEDIENDE – Dringend ge-
zocht voor slagerij, kan direct beginnen, trai-
teur De Valck Wolvertem tel. 02 269 13 05 

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

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

POETSVROUW – zoekt werk gsm 0497 
149 347 

BIJVERDIENSTE – Gepensioneerde 
man, zg tweetalig, prive vervoer,horeca, win-
kel, 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/alu-
minium. 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 HUUR  

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 

VASTGOED TE KOOP  

GEZOCHT – Te renoveren woningen, ap-
partementen of projectgronden tel. 0474 89 
77 34 

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

DRINGEND GEZOCHT – te renoveren 
woningen, rechtstreeks van eigenaar voor-
schot bij compromis tel. 0474 30 55 19 

ALLERLEI  

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

BELGISCHE POSTZEGELS – Ik koop 
Belgische postzegels tel. 0477 68 70 43 kom 
maar op thuis. 

HOBBY – GEZOCHT Voor uitoefe-
ning 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

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

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

RELATIE – ik zoek vr 60 jr en ouder, re-
latie samenwonen, open minded, woon zeer 
rustig, discreet, hou van B&B ben 80 + knuf-
fel 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
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