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Opnieuw beachvolleytornooi Gurdilo in Westrode 
WESTRODE – Na twee GURDILO-loze 
jaren is het eindelijk weer zover: het Beachvol-
leytornooi Gurdilo vindt plaats op zaterdag 30 
juli. “We zullen er voor zorgen dat alle ingredi-
enten opnieuw aanwezig zijn voor een super 
GURDILO”, zegt Dirk Van de Voorde namens 
de organisatie. “Alles gebeurt volgens het 
gekende patroon: liefst 17 terreinen worden 
klaargemaakt voor 102 ploegen (recreatief en 
geoefend) om een ganse dag en avond te ge-
nieten van zon, zand, ambiance en volleybal in 
Westrode. Vanaf 12 uur ’s middags starten de 
competitieploegen met hun tornooi en vanaf 
14 uur treden ook de recreanten in het strijd-
toneel.”

“Het permanent zandterrein wordt opnieuw 
in gereedheid gebracht op het vroegere voet-
balveld in Westrode in de Jan Hammenecker-
straat, daar waar ook de Chiro van Westro-
de zijn jaarlijkse Beachparty organiseert. 
Deze twee evenementen samen maken van 
Westrode ongetwijfeld “the place to be(ach)”. 
De schitterende locatie zorgde ook mee voor 
de explosieve groei van het tornooi, zodat 
tijdens de vorige editie opnieuw op 17 vel-
den met het maximum van 102 deelnemende 
ploegen kon worden uitgepakt. 

Op de tornooidag is er uiteraard ook voor de niet deelnemers van alles te beleven, 
zowel voor jong als oud.” 

GURDILO zorgt zoals elk jaar opnieuw, voor een uitgebreide en verzorgde keuze 
aan eten en drinken. De bijhorende beats, de geur van de BBQ en de verzorgde toog 
op het zonnige terras aan de rand van de spectaculaire zandbak doen de rest. “De 
sfeer is altijd top en het tornooi wordt afgesloten met 2 finales onder kunstlicht en 
massale belangstelling”, weet Dirk. “Na de prijsuitreiking (rond 22u30) volgt er naar 
goede gewoonte nog een knaller van een feest met gratis optreden en DJ-set in de 
tent.” (jh)

Voor meer info en inschrijvingen: surf naar www.gurdilo.be  

FOTO INGEZ.
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Project waterbuffering: eerste resultaten zijn positief

LONDERZEEL - Londerzeel is gestart met het bufferen van 
water in grachten. Dat is een methode om het waterpeil te be-
heersen in een periode van wateroverlast door bijvoorbeeld veel 
regenval of net langdurige droogte.

“Daarbij worden drempels in bestaande grachten geplaatst”, zegt 
schepen van Ruimtelijke Ordening Leen Van Aken (Groen). “Deze 
drempels zijn grote betonnen schotten die het water ter plaatse 
houden. In het voorjaar van 2022 werden de eerste drempels ge-
plaatst in de gracht aan de Plas in Steenhuffel. Deze gracht watert 
af naar de Vuilbeek en mondt uit in de Grote Molenbeek.”
De drempels blijken meteen succesvol te zijn. “Het waterpeil in 
de grachten stond de afgelopen weken vrij laag”, gaat Van Aken 
verder. “Hierdoor konden we het systeem van waterbuffering tij-
dens een periode van droogte een eerste maal testen. De eerste 
bevindingen zijn alvast positief. We merkten dat er effectief veel 
meer water wordt gebufferd. Hierdoor kan het water langzaam 
infiltreren in de bodem.”

Grote buffering
“Ook in natte periodes moeten de drempels zorgen voor een 
grotere buffering van water”, vult burgemeester Conny Moons 
(LWD) aan. “De afvoer van het regenwater naar de Grote Mo-
lenbeek wordt hierdoor vertraagd en moet de wateroverlast in 
lagergelegen gebieden beperken. Zijn ook hier de resultaten be-
moedigend, dan plaatsen we de komende jaren ook in andere 
grachten drempels. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de 
steun van de provincie Vlaams-Brabant.”

De burgemeester merkt ook op dat dit niet de enige projecten 
zijn om water te bufferen. “Op gemeenteraad werd het riviercon-
tract Vliet-Molenbeek”, goedgekeurd vertelt Moons. “De gemeen-
ten Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-
Amands, kortom, alle gemeenten waar de Molenbeek richting de 
Vliet vloeit, gaan samen bekijken welke maatregelen er kunnen 
genomen worden tegen wateroverlast aan de grillige oevers van 
de Molenbeek en Vliet. Daarbij wordt ook gekeken of de maatre-
gelen een draagvlak hebben bij de mensen.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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Restaurant Auberge Napoleon is gelegen te Meise naast de 
Nationale Plantentuin en heeft een uitzonderlijk interieur en 
een prachtig terras gelegen in het groen. 

De gasten kunnen genieten van een discrete, doch gemoe-
delijke sfeer tijdens een lunch of diner. Eigenaars Jan en 
Karlien Stallaert en keukenchefs Nico Struelens en Steven 
Verschueren zweren bij Franse klassieke bereidingen met een 
moderne twist (inclusief zaalbereidingen en zaalversnijdingen) 
en halen steeds het onderste uit de kan om hun gasten een 
onvergetelijke ervaring te bezorgen. 

De beloning is navenant met een score van 14/20 in de 
Gault & Millau gids en 3 vorken in de Michelin gids.

Eind dit jaar zal het 10 geleden zijn dat Auberge Napoleon 
werd overgenomen en voor deze gelegenheid wordt het res-
taurant tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode in augustus in een 
nieuw, hedendaags jasje gestoken. Op deze manier willen Jan 
en Karlien na tien jaar een frisse wind door de zaak blazen 
en staan ze te popelen om u te verrassen met een ware 
make-over, waarbij tijdloosheid, elegantie en stijl opnieuw 
centraal zullen staan.

Taken:
• Bijdragen tot de organisatie van de keuken en volbren-

gen van taken in de koude keuken
• Instaan voor keukenwerkzaamheden voor en/of na de 

dienst
• Verantwoordelijk voor het correct en tijdig bereiden en 

doorgeven van de koude gerechten en desserten
• Diverse keukenwerkzaamheden onder leiding van de 

chef
 
Profiel:
• Hotelschool opleiding is gewenst, basiskennis van de 

koude keuken/patisserie is een must.
• Gedreven en leergierig
• Zelfstandig kunnen werken
• Gevoel voor verantwoordelijkheid en stiptheid is een 

must
• Teamplayer

Startdatum:
• Zo snel mogelijk!
 
Aanbod:
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Vrije dagen op zaterdagmiddag, zondag, maandag EN 

woensdagavond !!!
• Werken in een jong, ervaren en dynamisch team
• Een aantrekkelijk loon en extra voordelen te bespreken
 
Solliciteren:
• Restaurant Auberge Napoleon tav Jan Stallaert

Bouchoutlaan 1, 1860 Meise
T: 02/269.30.78
M: info@aubergenapoleon.be

VACATURE:
Momenteel is Auberge Napoleon dringend op zoek naar

een Chef de partie patisserie/koude kant om hun team te versterken.

www.aubergenapoleon.be
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Eerste praatcafé voor Oekraïense vluchtelingen is succes

Politie takelt vier 
wagens 
STEENHUFFEL - Tijdens het fes-
tival de Slinkse Sinkse in Steenhuffel 
(Londerzeel) heeft de politiezone KLM 
21 parkeerboetes uitgeschreven. Vier 
voertuigen die onterecht op parkeer-
plaatsen voor mindervaliden stonden, 
werden getakeld. Er werd één diefstal 
van een portefeuille gemeld, die later 
is teruggevonden. De politie kon ook 
drie gezinnen herenigen nadat ze elkaar 
uit het oog verloren hadden. Eén man 
werd tijdelijk aangehouden omdat hij 
kort na het evenement voor overlast 
zorgde. Enkele vandalen kieperden bij 
de uittocht van het festival enkele grote 
vuilnisbakken om. (jh)

Drie rijbewijzen 
ingetrokken 
REGIO - De verkeersdienst van de 
politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londer-
zeel, Meise (KLM) voerde vorige maand 
op veertien locaties snelheidscontroles 
uit. Deze werden gespreid over de drie 
gemeenten. In totaal werden er 6.663 
voertuigen gecontroleerd, waarvan er 
1.280 (20 procent) de snelheidslimiet 
niet respecteerden. In totaal werden 
er drie rijbewijzen ingetrokken. In de 
Bloemstraat (zone 30) reed 57 procent 
van de bestuurders te snel. Daar zijn 
drie rijbewijzen ingetrokken. (jh)

MEISE - De Sociale Dienst van Mei-
se organiseerde een eerste praatcafé 
voor Oekraïense gezinnen. De Actie 
Meise Schenkt #helpoekraïne nam aan 
het praatcafé deel. “Onder een stralen-
de zon, knutselmogelijheden, een piano, 
gezelschapspelen, een springkasteel, een 
hapje en drankje werd het een geslaagd 
praatcafé”, zegt Jorgen Noens van de 
Actie Meise Schenkt. “We deelden veel 
informatie, er werden nieuwe contacten 
gelegd en we brachten mensen samen. 
(jh)
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Hele zomer lang optredens, ambiance en genieten in 
de achtertuin van Jo Vally
WESTRODE / MEISE - Vlaamse zanger Jo Vally heeft iets 
met de zomer. Twee jaar geleden scoorde hij met de hit Zomer in 
mijn straat, nu wordt zijn nieuwe song De Zomer van ons twee’ 
overal op de radio gedraaid én met een heus zomerfestival doet 
de artiest er een schepje bovenop. Liefst achttien keer zijn er 
optredens in zijn achtertuin in Westrode met muziek, ambiance 
en vooral veel genieten.

Het zal wel zijn dat corona een grote impact had op de arties-
ten. Maar Jo Vally gaf nooit op. “Ik begon met huiskamerconcertjes 
die de mensen konden streamen”, zegt Jo Vally. “Ik zong eigenlijk 
blind voor een gsm, zonder dat ik iemand zag. Dat was raar zo 
zonder publiek. Maar mensen waardeerden het enorm. Ik werd 
zelfs door veel Vlamingen in het buitenland gevolgd. En ik kreeg 
flessen wijn toegestuurd als bedanking.” Toen er opnieuw kleine 
optredens tot 50 bezoekers in openlucht mogelijk waren, zette 
Jo Vally alle zeilen bij. “Ik organiseerde hier in mijn tuin in de Jan 
Hammeneckerstraat tuinconcerten”, zegt de geboren en getogen 
Wolvertemnaar. “Daar zat duidelijk meer in en dus geef ik met 
het zomerfestival Zomer in mijn straat een hele zomer lang op-
tredens met animatie, artiesten, The Voice For Kids, dans- en coun-
try-avonden, barbecue, bar tropical, noem maar op. Ik wil iedereen 
laten meegenieten van de zomer in mijn straat.”

Het team van Jo Vally laat een grote feesttent van 35 meter lang 
aanrukken die met de grote publieksopening op 1 juli om 18.30 
uur voor het eerste deze zomer in gebruik wordt genomen. 
Vlaams minister President Jan Jambon (N-VA) komt die dag de 
Zomer in Mijn straat openen en zal het publiek zal toespreken. Er 
is gratis inkom met optreden van Jo Vally en orkest, de Koninklijke 
Steltenlopers treden op en de fanfare De Eendracht komt ook. 

“Dan zijn we vertrokken voor een hele zomer lang ambiance in 
mijn straat”, zegt de zanger. “Er is staan op het programma deze 
zomer ook een ontbijt, een artiestenparade, Spaanse avond met 
paella, spaghetti-avond met dans, een familiebarbecue en een 
Mystery guest die als een ware Masked Singer komt optreden. 
Op 19 augustus komen artiesten uit onze gemeente optreden: 
John Terra, Luc Steeno, en ikzelf en dan is er nog John Dennis en 
een speciale gast. (jh)

Het hele programma en tickets reserveren kan op de website 
van Jo Vally: www.jo-vally.be

FOTO JH 

Jo Vally is helemaal klaar voor de Zomer in Mijn Straat.
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Unieke grassoort gevonden in Neromhof: “slechts en-
kele hectare maar in heel Vlaanderen van aanwezig”

WOLVERTEM - In het gemeentelijk parkgebied Neromhof 
heeft het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) een 
uiterst zeldzame grassoort ontdekt. Natuurpunt Meise reageert 
verrast en wil de grassoort verder z’n gang laten gaan door aan 
de gemeente te vragen minder te maaien.  

 Het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO) brengt in 
het kader van de updating van de Biologische Waarderingskaart 
overal in Vlaanderen de aanwezige natuur in kaart.  Zo ook in 
Meise. Wat onderzoeker Indra Jacobs (40)  van het INBO in het 
Neromhof in Wolvertem aantrof, is een zeldzaamheid.  “Het gaat 
om een heel bijzonder grasland” zegt Jacobs. 
“Dit graslandtype is in Vlaanderen bijna verdwenen. Er is nog maar 
enkele hectare van dit soort blauwgras, vaak in oudere parken. 
Ook in Europa zijn er niet veel van zulke graslanden. Nu is het 
grasland hier al gemaaid -helaas-. Mits een goed beheer zijn zo’n 

graslanden enorm bloemrijk, met onder andere blauwe knoop. Ze 
lokken enorm veel vlinders. Hier zou een bloemenpracht kunnen 
ontstaan die mensen in Vlaanderen niet kennen. Maar dan moet 
er een ander beheer komen.” 

 “Daar wordt aan gewerkt”, zegt voorzitter Frank Vermoesen (54) 
van Natuurpunt Meise. “Al jaren pusht Natuurpunt dat er meer 
aandacht komt voor de natuurwaarden in het het gemeentelijk 
parkgebied Neromhof. We initieerden een samenwerking met 
het regionaal landschap enkele jaren terug en dat resulteerde on-
der andere in het herstel van een oude boomgaard.”

Stuurgroep 
Nu is er een stuurgroep opgericht, die werkt aan een beheersplan, 
dat door een extern bureau gaat opgesteld worden.  Ook het 
Agentschap Natuur en Bos zetelt in die stuurgroep. 

FOTO JH

Waarnemers van Natuurpunt Meise, INBO en Natuur en Bos stellen vast dat het unieke grasland gemaaid is. Ze stellen een minder intensief 

maaibeheer voor zodat de natuur zich kan ontwikkelen in het Neromhof.

Wij willen vanuit Natuurpunt sterk ijveren 
voor zo hoog mogelijke ambities, want 
het gebied heeft een hoge biologische 
waarde. Dat wordt niet alleen door INBO, 
maar ook door onze plantenwerkgroep 
Arnicamenza bevestigd. De werkgroep 
volgt al enkele jaren de plantenrijkdom op. 
We willen nu het verder ‘verparken’ van 
het gebied tegengaan en door uitbreiding 
die er zit aan te komen versnippering van 
natuurgebied tegengaan. Daarnaast willen 
we een minder intensief beheer -onder 
andere minder maaien- zodat de natuur 
haar gang kan gaan in het Neromhof. Hier 
is plaats genoeg voor. We zouden een nog 
uniekere natuurplek kunnen ontwikkelen.” 
(jh)
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Twee maanden renovatiewerken in 
Zwembad De Wauwer 

MEISE - Van 1 augustus tot 30 september sluit Zwembad De Wauwer in Meise voor nood-
zakelijke verbouwings- en onderhoudswerken.
“Na de laatste renovatiewerken in 2009 is Zwembad de Wauwer opnieuw toe aan een 
grondige renovatie en modernisering om het comfort van onze zwemmers te verhogen”, 
zegt schepen van Sport Jonathan De Valck (N-VA). “Er gebeuren werken aan de badkuip, 
het plafond en de inkomhal. Het gebouw wordt ook toegankelijker voor mensen met een 
beperkte mobiliteit. Er komt een toilet voor mensen met een handicap en een kindertoilet. 
Er wordt bovendien een nieuwe luchtgroep geïnstalleerd en de verlaagde plafonds in de 
gangen en de kleedkamers worden vervangen. Tegelijkertijd zal de badkuip worden leegge-
maakt en zullen de voegen worden hersteld. Het gemeentebestuur investeert 200.000 euro 
voor deze noodzakelijke werken. De recreatlon die normaal midden augustus plaatsvindt, zal 
door de renovatiewerken dit jaar jammer genoeg niet kunnen doorgaan. We verwachten een 
vlot verloop van de werken en hopen onze zwemmers terug te kunnen ontvangen vanaf 1 
oktober 2022 in het vernieuwde zwembad.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Controle-actie op 
lijnbussen: 44 
processen verbaal
LONDERZEEL / KAPELLE-
OP-DEN-BOS - De politiezone 
KLM hield in juni met enkele me-
dewerkers van De Lijn opnieuw 
een controleactie op het openbaar 
vervoer. De actie werd ditmaal ge-
houden in Londerzeel en Kapelle-
op-den-Bos. Er werden 26 bussen, 
26 bestuurders en 336 reizigers ge-
controleerd. Bij de actie werden 44 
processen-verbaal opgemaakt voor 
diverse inbreuken zoals zwartrijden, 
het niet op zak hebben van een iden-
titeitskaart, een illegale vreemdeling, 
enzomeer. (jh) 

Het Cursiefje Zomert  
We gaan er even tussenuit en wen-
sen iedereen een deugddoende zo-
mer en een zalige vakantie!  
Het Cursiefje is er opnieuw op 1 
september.  
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Natuurpunt: “Neem gewoon je voorzorgen: teken zitten 
echt overal”

RAND - In de Rand rond Brussel en het Pajottenland zijn Meise, 
Tervuren en Hoeilaart de enige drie gemeenten met een sterk 
verhoogd risico op teken, zo blijkt uit gegevens van de Vlaamse 
overheid. Natuurpunt Meise stelt dat er niet aan paniekvoetbal 
moet worden gedaan. “Je moet Meise daarvoor niet mijden, neem 
gewoon altijd je voorzorgen, teken zitten overal, ook elders in de 
Rand.”
Meise heeft volgens gegevens die de Vlaamse overheid in kaart 
bracht in 2019 een risicofactor drie op teken. Dat is het hoog-
ste risiconiveau in onze regio. Al is er volgens voorzitter Frank 
Vermoesen (54) van Natuurpunt Meise enige nuance nodig. “De 
kaart op www.tekenbeten.be is opgesteld op basis van bestaan-
de meldingen in combinatie met omgevingsfactoren”, zegt Ver-
moesen. “Voor die meldingen riep Natuurpunt ook actief op. Hoe 
meer gegevens en meldingen je hebt, hoe hoger het risico kan 
zijn.”

Algemeen verspreid

“Omgevingsfactoren zijn onder andere het voorkomen van na-
tuurgebieden en de reepopulatie. In Meise zijn die zeker aanwe-
zig, maar even goed in andere gemeenten. Teken kennen geen 
gemeentegrenzen. De kaart geeft daarom een vertekend beeld. 
Teken zijn er altijd al geweest en je kan ze evengoed in andere 
gemeenten oprapen. Ze zijn algemeen verspreid.”
Frank Vermoesen roept daarom op om Meise niet speciaal te mij-
den. “De voornaamste boodschap moet zijn: geniet van de natuur, 
maar weet dat er teken zijn”, zegt de voorzitter. “Die zijn er van 

vroeg in het jaar tot laat in de herfst. De klimaatopwarming is 
hierbij een negatieve factor. Neem dus je voor- én nazorgen als je 
erop uit trekt. En zorg dat je een tekentangetje in huis hebt; dat 
is heel handig.”

Controleren

“Voorkomen is het beste. Dat doe je vooral door niet van paden 
af te wijken en door je na een tocht te (laten) controleren. Maar 
een nulrisico bestaat niet, tenzij je de deur niet uitgaat en geen 
huisdieren hebt die ook teken kunnen meedragen naar binnen. 
Laat je hond dus niet overal loslopen, wat sowieso al niet mag. Op 
infoborden waarschuwt Natuurpunt al lang voor teken.” Schepen 
van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA) heeft geen weet van 
een verhoogd aantal tekenmeldingen in Meise. “Ik weet wel dat er 
bijvoorbeeld in het Neromhof veel zijn, maar we krijgen hierover 
niet massaal veel klachten”, zegt de schepen.

Speciale broeken

“Onze werkmannen van de groendienst dragen wel speciale lan-
ge broeken die tekenwerend zijn. Bij warm weer is dat niet zo 
aangenaam, maar het is een preventieve maatregel voor hun eigen 
gezondheid.” Een teek draagt virussen en bacteriën met zich mee. 
Een beet kan de ziekte van Lyme veroorzaken, maar lang niet elke 
tekenbeet maakt je ziek. Alle preventieve tips en veilige manieren 
om een teek te verwijderen, kan je vinden via www.tekenbeten.
be . (jh)

FOTO JH

Geniet van de natuur, maar weet dat er teken zijn en neem je voorzorg”, zegt voorzitter Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise.
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Humbeek Plage is (eindelijk) aan zijn tiende editie toe

HUMBEEK - Na twee Covidjaren mag er eindelijk terug ge-
feest worden en dat zal Humbeek en omstreken geweten heb-
ben. Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus wordt de tiende edi-
tie van Humbeek Plage georganiseerd. Humbeek Plage lokt zo’n 
5.000 bezoekers.

Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus wordt de Westvaartdijk in 
Humbeek naar jaarlijkse traditie omgetoverd tot een exotisch va-
kantieparadijs: tonnen zand, een beachbar met zomerse cocktails 
en zwoele muziek zullen je een weekend lang een vakantiegevoel 
bezorgen, maar dan dicht bij huis. “Tijdens dit weekend kan jong 
en oud op de Plage terecht voor tal van activiteiten, telkens van 
11 uur ‘s morgens tot 22 uur ’s avonds”, zegt Sven Moerenhout 
van de vzw Humbeek Plage. 

“Doorlopend kan je er proeven van een lekkere mojito of een 
streekbiertje. De hongerige badgasten kunnen smullen van huis-
gemaakte tapas en snacks. Tevens kunnen de kinderen zich uitle-
ven dankzij de kinderanimatie en springkastelen. Ook dit jaar zal 
er terug een adventure run op het terrein geplaatst worden. Dit 
opblaasbaar hindernissenparcours van 60 meter zal het doorzet-
tingsvermogen van zowel groot als klein op de proef stellen.”

Sergio
Traditioneel wordt er zaterdag een petanquetornooi georgani-
seerd en is er Lalaaland in de namiddag met een unieke show 
en animatie voor kinderen. ’s Avonds is er een loungeset. Zondag 
staat Sergio op het podium. Hij brengt zijn eigen hits, maar ook 
covers van André Hazes en vele ambiancemakers. Daarna maakt 
Sergio plaats voor een optreden van charmezanger Steve Tielens. 
De editie 2022 wordt afgesloten met DJ Tom & DJ Massive.

Goed doel
“Naar jaarlijkse traditie schenkt Humbeek Plage ook dit jaar het 
merendeel van de opbrengst aan een goed doel”, merkt Sven 
Moerenhout op. “Dit jaar werd gekozen om de vzw Victory For 
Kids” te ondersteunen. Deze VZW uit Leest is opgericht om hulp-
behoevende kinderen tussen 0 en 12 jaar uit onze regio te helpen. 
Humbeek Plage is volledig gratis maar zou onmogelijk tot stand 
kunnen komen zonder de steun van onze trouwe sponsors, onze 
leden en tal van sympathisanten.” (jh)

Meer info en het programma kan je vinden via 
www.humbeekplage.be 

FOTO INGEZ. 

Humbeek bruist deze zomer weer een weekend lang tijdens Humbeek Plage. Madame Jeanne Photography

Ferm leert kaarsen maken
SLOZEN / MEISE - Twaalf dames van Ferm 
Sint-Brixius-Rode namen deel aan een work-
shop kaarsen maken met Erika Deprez van 
Ateljee Lalyboo in Slozen (Meise). De dames 
leerden in de ambachtelijke kaarsenmakerij in 
de Slozenstraat, onder het toeziend oog van 
Erika, drie verschillende kaarsentechnieken toe-
passen. “De gemaakte kaarsen kregen bij ieder 
een leuk plaatsje thuis”, zegt Erika. (jh)

FOTO JH 
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KAPELLE-OP-DEN-BOS / REGIO - Opnieuw heugelijk 
nieuws uit de Trieststraat 26 in Kapelle-op-den-Bos. Ooievaars-
koppel Oscaar en Victoire heeft opnieuw een nest van drie jon-
gen bovenop een verlichtingspaal om groot te brengen. 

“Zo te zien verkeren ze in uitstekende gezondheid”, zegt be-
stuurslid Herman Dierickx van Natuurpunt Kanaalregio Bos van 
Aa. “De foto‘s werden genomen door Wiske Teugels. We hopen 
dat de drie jongen gezond blijven en dat ze opnieuw zorgen voor 
de verdere uitbreiding van de populatie. Het koppel Oscaar en 
Victoire keert jaarlijks terug naar hun nest op de verlichtingspaal 
in de Trieststraat.”  

De paal werd in 2020 nog weggenomen omdat het stro van het 
nest bovenaan de verlichtingspaal vuur vatte. Het nest is toen 
gered, energiemaatschappij Fluvius plaatste een nieuwe paal vlak-
bij, zodat het ooievaarskoppel er ook in de toekomst kan blijven 
broeden. 

Het is het achtste jaar dat Oscaar en Victoire naar hun paal in de 
Trieststraat komen. “Meestal hebben ze één of twee jongen, 

maar dat het er dit jaar drie zijn, heeft allicht te maken met de 
goede weersomstandigheden en voedselvoorraden”, gaat Die-
rickx verder. “De ooievaarsjongen zijn nu enkele weken oud. We 
verwachten dat de jongen in juli onafhankelijk worden en het nest 
verlaten. Een paar maanden later zullen ze, om te overwinteren, 
naar het zuiden vertrekken.” (jh)
 

Ooievaarskoppel keert voor de achtste keer terug 
naar nest op verlichtingspaal
Opnieuw drie jongen bij Oscaar en Victoire 

FOTO’s: Wiske Teugels  
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Pastoor Jan Lagae (75) gaat op pensioen en 
schrijft boek
“Ook vrijwilligers zouden eindverantwoordelijkheid in parochie mogen krijgen”

Jan Lagae presenteert trots zijn boek Gewijden en toegewijden. 

FOTO JH

WOLVERTEM / MEISE / LONDERZEEL - Pastoor 
Jan Lagae (75) viert z’n gouden jubileum als priester en gaat op 
pensioen. Een verplicht pensioen op 75 jaar, zo schrijft de kerk 
voor. Maar Lagae stopt niet helemaal. Hij maakt tijd voor het be-
heer van zijn geliefde Boskapel, meer bezoeken aan mensen in 
woon-zorgcentra en szerviceflats én hij schreef een boek.
Jan Lagae werd in Heverlee in 1972 tot priester gewijd. Hij werd 
meteen tot onderpastoor in Strombeek benoemd. Daarna werd 
hij verantwoordelijke voor de parochiale catechese in Vlaams-Bra-
bant en Brussel en begeleidde hij doop-, eerste communie-, vorm-
sel- en jeugdcatechisten. Hij werd ook medepastoor in Zaventem, 
later pastoor in Schiplaken en hij werd deken in Diest en sinds 
2001 in Londerzeel. 
“Hier ben ik pastoor van twaalf parochies in Meise en Londer-
zeel”, zegt Jan Lagae, die in de pastorij in de Oppemstraat 10 
woont. “Maar ik zal hier de deur achter mij sluiten en verhuis naar 
een appartement in de Wilgenlaan. Ik ga immers op verplicht pen-
sioen.”

Boek 
Maar Jan Lagae zal niet stilzitten. “Ik heb de laatste twee jaar ge-
werkt aan mijn boek Gewijden en toegewijden. Dat is een plei-
dooi voor een kerkelijk vrijwilligersbeleid”, licht Lagae toe. “Ik vind 
dat de tijd gekomen is dat vrijwilligers -toegewijden- ook in de 

kerk eindverantwoordelijkheid over parochies zouden mogen 
krijgen of bijvoorbeeld ook over het financieel beheer. Nu moe-
ten het altijd gewijden zijn voor die taken.”

Geen zwart gat
Een zwart gat vreest Lagae niet. “Ik ga nu tijd maken voor zaken 
die ik door het vele werk in de twaalf parochies niet kon doen”, 
weet hij. “Zo zal ik als bejaarden- en rustoordpastoor meer men-
sen bezoeken in woon-zorgcentra en serviceflats in Meise Lon-
derzeel. Sinds corona weten we maar al te goed dat heel wat 
mensen eenzaam achterblijven en welke noden zij hebben. Ik zal 
me omringen met vrijwilligers en beroepskrachten. Daarnaast zal 
ik nog altijd meewerkend priester zijn in Meise en Londerzeel en 
mijn opvolger helpen en bijstaan wanneer hij wordt aangesteld.”

Boskapel
Eén van zijn favoriete bezigheden is het opvolgen van de restau-
ratie van de Boskapel. “Toen ik in Oud-Heverlee actief was, kende 
ik daar ook de Boskapel Onze-Lieve-Vrouw Van Steenbergen aan 
de rand van de Zoete Waters. Wel, hier in Imde (Meise) staat een 
zowat identieke kopie van die eeuwenoude kapel. Het restaura-
tiedossier en beheer en gebruik van de kapel zal ik nog graag mee 
opvolgen.” (jh)
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Afboording atletiekpiste zorgt voor duurzamer 
gebruik
LONDERZEEL - Op de atletiekpiste van Schaselberg 
is een afboording aangebracht in de vorm van een raster 
van 110 cm hoog. Kostprijs: 10.000 euro. “Zonder afboor-
ding zou de piste sneller beschadigd worden en dus minder 
lang meegaan”, zegt schepen van Sport Dimitri Robbyns 
(LWD).

Van 1 tot 8 mei is het Week van de Vrije Tijd. “Dat is een 
moment voor mensen om meer stil te staan bij hoe ze hun 
vrije tijd invullen”, vertelt de schepen. “Naar buiten gaan en 
bewegen, blijft een fijne en gezonde optie. In Londerzeel 
kan dat op de atletiekpiste van Schaselberg.”

“In 2017 werd het buitensportcentrum Schaselberg aan-
gelegd. Een infrastructurele tekortkoming die al snel aan 
het licht kwam, was dat er geen vorm van afboording was 
voorzien voor de atletiekpiste. Daardoor werd de piste te 
pas en te onpas gebruikt als doorsteekplaats om naar de 
achterliggende site te gaan, met beschadiging van de piste 
als gevolg.”

“Het aanbrengen van signalisatie om te vermijden dat de 
piste als doorsteekplaats werd gebruikt, bracht geen oplos-
sing”, vult burgemeester Conny Moons (LWD) aan. 

Schepen Dimitri Robbyns en burgemeester Conny Moons bij de nieuwe 
afboording.

FOTO GEM LONDERZEEL

“Daarom werd, met het oog op de duurzaamheid van de atletiekpiste 
en de veiligheid, extra budget voorzien voor de aankoop van de afboor-
ding. De oplossing kwam er in de vorm van een dubbeldraads raster-
werk van 110 cm hoog. Verder werden er ook twee poorten voorzien 
om het voetbalterrein makkelijk te bereiken in geval van grasonderhoud 
of andere werkzaamheden.” (jh)
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Belevingscentrum helpt bezoekers de juiste keuze maken: 
computer berekent na rondleiding welke Grimbergen je het 
lekkerst vindt

GRIMBERGEN - Het interactief belevingscentrum van de Mi-
crobrouwerij Grimbergen opent voor het grote publiek de deu-
ren. Bezoekers kunnen er aan de hand van een reeks vragen door 
een computer te weten komen welke Grimbergen hen het beste 
ligt.

Na de opstart van de microbrouwerij, de opening van de abdijtuin 
met het hopveld en de bierkruidentuin is met het belevingscen-
trum het laatste puzzelstukje gelegd voor een compleet bezoek 
aan de Microbrouwerij Grimbergen.

“Het belevingscentrum is ingericht op een mezzanine die uitkijkt 
op de brouwerij van de abdij”, legt Pater-brouwmeester Karel 
Stautemas (58) uit. “Bij het binnenkomen krijgen bezoekers een 
badge die ze doorheen het digitale parcours kunnen gebruiken, 
zodat ze het maximum uit hun bezoek kunnen halen. Bezoekers 
maken een reis door de geschiedenis van de abdij en de brouw-
kunst met een fascinerende wereld van smaken, ambacht en in-
novatie. Zo krijgt de bezoeker een beeld van de brouwkunst die 
door de eeuwen heen door de paters op de historische site werd 
beoefend.”

Proeven
“Ze komen er alles te weten over de uitgelezen ingrediënten zo-
als hop. Ze ontdekken het hele brouwproces én krijgen na het 
bezoek via een krachtige computer te weten welke van de tien 
Grimbergen-bieren en drie bieren van de Microbrouwerij het 
best bij hen past.”
“Om dat te weten moeten ze doorheen de rondleiding vragen 
rond smaak beantwoorden. De computer houdt de gegevens bij 
en zo weten wij ook welk Grimbergenbier het best gesmaakt 

wordt in bepaalde leeftijdsgroepen en landen. Na het bezoek is er 
natuurlijk ook mogelijkheid om te proeven.”

Koffiesmaak
Naast individuele rondleidingen met de speciale interactieve 
badge, kunnen ook groepen een rondleiding vragen. “We hebben 
vijftien Grimbergen-bierambassadeurs opgeleid om hen rond te 
leiden in de Abdijtuin met het hopveld, de oude waterput en 
het belevingscentrum”, vertelt pater Karel. Inmiddels wordt er 
regelmatig gebrouwen in de Microbrouwerij. Belangrijk daarbij is 
natuurlijk het proeven.

“Dat gebeurt om 11 uur”, zegt pater Karel. “Dan is je tandpasta- 
en koffiesmaak weg en zijn je smaakpapillen op zijn best. We pas-
sen het brouwsel aan indien nodig. Er wordt per jaar zo’n 10.000 
hectoliter gebrouwen in de Microbrouwerij. Het gaat om onze 
drie speciale Grimbergse bieren en eenmalige brouwsels. Zeven-
tig procent gaat naar de handelszaken in vaten, dertig procent 
wordt gebotteld.”

Geen trappist
Pater Karel laat ook weten dat de Norbertijnen werken aan een 
soort keurmerk. “We zullen nooit een trappist brouwen, want 
wij zijn Norbertijnen, geen Trappisten”, weet Karel. “Maar we wil-
len wel een eigen keurmerk van de Norbertijnen ontwikkelen. Er 
wordt in ons land door de paters bier gebrouwen in de Nord-
bertijenabdijen in Grimbergen, Averbode en Park Leuven. In het 
buitenland in Wenen en Tsjechië.” (jh)

FOTO JH

Tijdens de rondleiding kunnen bezoekers een foto laten nemen met een kartonnen pater Karel, hier naast de échte pater Karel. 
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Cornet Gravelroute verrijkt aanbod 
voor sportieve fietser
Nieuwe gravelroute met start en finish in Roubaix-
stijl

FOTO PROV VL BRAB 

Sinds enkele jaren zit gravelrijden, een fietsdiscipline waarbij fiet-
sers met een gravelbike of mountainbike onverharde trajecten 
opzoeken, in de lift. Met de Cornet Gravelroute breidt Toerisme 
Vlaams-Brabant haar aanbod voor de sportieve wielertoerist 
verder uit. 

De lusvormige route start aan de wielerpiste van Affligem. Het 
traject trekt door Affligem, Opwijk, Merchtem, Londerzeel, Ka-
pelle-op-den-Bos, Zemst, Grimbergen, Meise en Asse. Het is re-
latief vlak tot glooiend, maar de 117 lange kilometers maken het 
een uitdagende route voor de geoefende gravelrijder. “Start en 
finish in echte Roubaixstijl dus”, zegt gedeputeerde voor Toeris-
me Gunther Coppens (N-VA). “De sportieve fietser krijgt een 
gevarieerde rit langs grindwegen en hier en daar een kasseis-
trook voorgeschoteld. De hopvelden waar men voorbij fietst, 
zijn op hun mooist aan het einde van de zomer, wanneer de 
hopbellen  bijna rijp zijn voor de pluk.”

Gravelpaadjes 
Het traject passeert ook de Plantentuin in Meise, slingert door 
het Kravaalbos in Asse en kronkelt langs de Zenne en de Sluisto-
ren in Weerde. De route brengt de fietsers langs kleine gravel-
paadjes door het glooiende landschap met weidse vergezichten. 
“Er bestaat geen betere manier om de verrassend mooie Bra-

bantse Kouters te ontdekken”, weet de gedeputeerde. “Wan-
neer de fietser Steenhuffel nadert langs de kronkelende Grote 
Molenbeek ziet hij de toren van Brouwerij Palm en de aanpa-
lende micro-brouwerij De Hoorn aan de horizon verschijnen.

Bewegen en genieten 
In de kleine koperen ketels van  De Hoorn maken de brouw-
meesters het blonde bier Cornet. “De gravelroute passeert 
voor onze deur”, zegt woordvoerder Peter Buelens van brou-
werij Palm. “Fietsers zijn er altijd welkom. Bewegen is gezond 
en genieten is goed voor onze moraal, het is mooi dat beide 
samenkomen in het rijden van deze Cornet Gravelroute. Omdat 
onze brouwerij op het parcours ligt, hebben fietsers de kans 
een stukje bierbeleving mee te pikken en samen te genieten 
van Cornet.” 

Je kan de Cornet Gravelroute downloaden via www.toerisme-
vlaamsbrabant.be/gravel

Het volledige sportieve fietsaanbod in Vlaams-Brabant kan je 
vinden via www.toerismevlaamsbrabant.be/cycling
De cyclingbrochure ‘Vlaams-Brabant voor wielerhelden’ is te 
bestellen  via https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/cy-
cling/vlaams-brabant-voor-wielerhelden

LONDERZEEL / REGIO 
- Toerisme Vlaams-Brabant 
lanceerde de nieuwe Cornet 
Gravelroute. Deze route, die 
door 666gravel werd uitge-
tekend, telt zo’n 117 km en 
430 hoogtemeters. Het traject 
doorkruist de Brabantse Kou-
ters via de mooiste grindwe-
gen en verrassende fietswe-
geltjes.

De nieuwe Cornet Gravelroute werd in brouwerij De 
Hoorn aanpalend aan brouwerij Palm voorgesteld.
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Veiligere schoolomgeving in Wolvertem
Schoolstraten aan Fusieschool en GO De Zonnebloem

WOLVERTEM - De proefperiode voor een veilige schoolomge-
ving in Wolvertem is deze maand van start gegaan. In de Karel Bau-
dewijnlaan en de Lindelaan plaatste het gemeentebestuur van Meise 
slagbomen. Gedurende één maand worden deze straten tijdens de 
start en het einde van de schooldag een schoolstraat.

In schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgan-
gers, fietsers en speed pedelecs. “Deze laatste twee weggebruikers 
moeten stapvoets in de straat rijden”, zegt schepen van Mobiliteit 
Ruben Algaba (LB+). “Prioritaire voertuigen die hun zwaailicht aan 
hebben, mogen in de schoolstraat rijden. Ook het uitrijden van de 
schoolstraat -door bijvoorbeeld bewoners- is toegelaten. Bestuur-
ders moeten ook stapvoets rijden in een schoolstraat. Ze moeten 
de voetgangers en fietsers voorrang verlenen en er zo nodig voor 
stoppen.”

Gedragsverandering 
Volgens het gemeentebestuur vraag het inrichten van een school-
straat wel een gedragsverandering van ouders die hun kinderen 
afzetten en ophalen. “Daarom zijn er drie routes uitgestippeld van 
gemakkelijk bereikbare parkings tot aan de twee basisscholen”, zegt 
schepen van Onderwijs Jorn Lathouwers (LB+). “De parkings aan 
het Administratief Centrum, in de Godshuisstraat en aan de Sport-
schuur zijn handige locaties om te parkeren en vandaar uit veilig te 
voet naar school te gaan. Iedere route heeft een eigen kleur. Op de 
voetpaden zijn er groene, gele en blauwe voetafdrukken die naar de 
verschillende parkings leiden.”

700 stappen 
Verschillende klassen van Fusieschool en GO De Zonnebloem heb-
ben op voorhand de kleurrijke routes verkend. Ze telden de stap-
pen en kwamen tot de conclusie dat je iedere parking een kleine 
500 meter verwijderd is van de school, wat neerkomt op zo’n 700 
stappen. 

FOTO INGEZ.

Leerlingen leggen het traject af naar de dichtstbijzijnde parkings die 
op  700 stappen verwijderd zijn van de school.

De gemiddelde wandeltijd was zes tot zeven minuten.
“We hopen hiermee een positieve verandering te zien in de drukte aan de schoolpoor-
ten tijdens de start en het einde van de schooldag”, vertelt Ruben Algaba. “De school-
straat moet zorgen voor minder gevaar voor de jongeren. Als er na een maand een 
positieve evaluatie is van de huidige uurregeling, worden de schoolstraten met begin van 
het nieuwe schooljaar definitief.” (jh)
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Plantentuin Meise roept op om je mooiste 
herinnering aan de Plantentuin te delen
MEISE / REGIO - Naar aanleiding van de 225ste verjaardag 
roept de Plantentuin van Meise mensen op om mooie herinne-
ringen te delen.

De 225ste verjaardag viert de Plantentuin met onder andere de 
expo Schatten op glas, waarbij een collectie glasplaten het ver-
leden van onze tuin in Brussel belicht. In het najaar opent ook 
een unieke Eilandtuin. “Maar de Plantentuin draait ook rond de 
verhalen van mensen, toen en nu”, zegt woordvoerster Manon 
van Hoye van de Plantentuin. “Daarom lanceren we een oproep 
waarbij we het grote publiek vragen om hun mooiste herinnering 
aan de Plantentuin te delen.”

“Zo is er het prachtige verhaal van Lieve. Zij is het meisje dat 
te zien is op een foto van de opening van het domein in Meise 
in 1958. Ze mocht toen het kussen met de schaar vasthouden 
die gebruikt werd om het lintje door te knippen. Extra bijzon-
der is dat Lieve’s vader, Laurent Luypaert, maar liefst 40 jaar in 
onze Plantentuin heeft gewerkt.” De herinnering van Lieve en de 
mooiste foto’s en verhalen bundelt Plantentuin Meise in een di-
gitaal verjaardagsalbum, dat zowel via de website als in de ingang 
van het Plantenpaleis te zien zal zijn. “Iedereen kan een foto met 
bijhorend verhaal bezorgen via mail aan 225@plantentuinmeise.
be of de foto meteen zelf delen op Instagram met de hashtag 
#225jaarplantentuin”, vertelt van Hoye. 

“Was jij één van de baby’s op onze reuzenwaterlelies en is die 
foto nog steeds bijzonder voor je? Kreeg je hier een huwelijksaan-
zoek of deelde je een bijzonder moment met iemand speciaal? 
We horen graag alle verhalen.” (jh)

FOTO INGEZ. PLANTENTUIN 

Bij de opening van de Plantentuin van Meise in 1958 was Lieve Luy-
paert het meisje dat de schaar op het kussentje bracht om het lint 
door te knippen. 
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Gouverneur bezoekt 
Kapelle-op-den-Bos

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Gouverneur Jan Spooren bezoekt als nieuwe gouver-
neur van Vlaams-Brabant de 65 gemeenten in onze provincie. Hij is gouverneur sinds 1 
september 2020, maar toen kwam er corona en konden bezoeken niet doorgaan. Nu 
bezocht hij na buurgemeente Meise ook Kapelle-op-den-Bos om kennis te maken met 
de gemeentebesturen. Tijdens dit bezoek wilde de gouverneur niet alleen de specifieke 
dienstverlening van het provinciebestuur toelichten, maar ook de uitdagingen van het lo-
kaal bestuur leren kennen en begrijpen. Het gemeentebestuur kreeg zo de kans om haar 
vele projecten voor een verbeterde verkeersveiligheid en fietsmobiliteit, de vele investe-
ringen in het openbaar domein en patrimonium en haar visie op het ruimtelijk beleid toe 
te lichten. (jh)

GBS De Kei krijgt peterschap over 
Kollintenbos - Bos van Aa

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Al meer dan 20 jaar zetten de leerlingen en leerkrachten 
van gemeentelijke basisschool De Kei zich in voor de natuurgebieden Kollintenbos en Bos 
van Aa. Als beloning voor hun jarenlang engagement hebben Natuurpunt en de Provincie 
Vlaams-Brabant besloten om hen het peterschap toe te kennen. De school engageert 
zich hiermee om de natuurgebieden te blijven beschermen en ook de komende jaren de 
handen uit de mouwen te steken voor de natuur in hun buurt via het project Educatief 
Natuurbeheer. Het beheer bestaat voornamelijk uit hakhoutbeheer en uit de inrichting 
van potentieel waardevolle soortenrijke graslanden. Het hout dat door Natuurpunters 
afgezet werd, wordt door de schoolkinderen opgeruimd en gehakseld met een machine 
van de gemeente Kapelle-op-den-Bos. Achteraf kan dit materiaal gebruikt worden als bo-
demverbeteraar in de landbouw. De missie bestaat erin om door deze inspanningen de 
biodiversiteit in de gebieden te verbeteren. (jh)

FOTO INGEZ.
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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. 

JOBS 

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

KINDEROPVANG  BIEKEBOKE - 
zoekt peuterjuf/meester voor in ons peu-
terklasje vanaf september ’22. Gsm 0485 76 
74 91

BABY+VANDERSTRAETEN MER-
CHTEM  - zoekt Flexijob meubelmonteer-
der en klusjesman. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be

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

IJSSALON BRIXIUS – zoekt enthou-
siaste flexi’s en studenten voor week en 
weekend, keuken, zaal, afwas, tel. 0475 416 
884

GEBROEDERS VAN PRAET LON-
DERZEEL – Gezocht: ervaren glasplaat-
sers. Plaatsen van dubbel en enkel glas, 
elastisch kunnen opspuiten. Profiel: min. 3 
jaar ervaring, zelfstandig kunnen werken, 
rijbewijs B. Onmiddellijke indiensttreding 
in ons vast team. Aantrekkelijk loon in een 
familiale omgeving. Contacteer Danny Van 
Praet 0475 49 59 38 of Emiel Van Praet 052 
301 470.

TE KOOP ALLERLEI  

DISCOBAR – Te koop volledige discobar 
wegens overlijden: 700 euro, contant of cash 
betalen tel. 0468 11 30 91 

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

HERENFIETS – in goede staat te koop 
tel. 0474 261 035 

VASTGOED TE KOOP 

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

SPANJE SALOU – mooi appartement 
aan zee, 2 slpk, mod keuken, living, 2 terras, 
garage, een koopje, 130.000 euro tel. 0475 
82 36 55 

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

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

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

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

VERVOER - Vervoer met chauffeur nodig 
naar meubelzaak, containerpark of luchtha-
ven, kleine verhuis? Bestelwagen beschikbaar 

, 15m2, of personenwagen met chauffeur. 
Prijs vanaf 25€. 0479 82 02 96 

MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-
564.165 

GRAVELBIKES TE HUUR - Niner 
staal/aluminium. Meer info op www.gravel-
bike.be

ZOEKTOCHTEN  GRIMBERGEN - 
Van 1 juli t/m 31 augustus, wandel-, fiets- en 
autozoektocht.
www.zoektochten.aurica-rally.be  Tel. 015 
71 13 71
 
LAT-RELATIE – Welke vrouw wil een 
LAT-relatie met een 60-jarige man tel. 0471 
02 36 22  

VERHUIS - van woning naar appartement 
of rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder, 
schilder-of kleine renovatiewerken voor ver-
huur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66

Een fijne 
vakantie 
gewenst!
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