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Bart Laeremans over ‘paleisrevolutie’ in Grimbergen:
“Niet Jumbo, maar wantrouwen was struikelsteen”
GRIMBERGEN - Een paleisrevolutie. Zo kan je best omschrijven wat er dinsdag in het gemeentehuis in Grimbergen gebeurde.
Elke partij heeft zijn eigen versie van de feiten. Maar wat denkt
de toekomstige burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) erover?

FOTO JH

Waarom is de coalitie Open VLD-N-VA-Vernieuwing opgeblazen?
Afhankelijk van de bron/partij verschilt het verhaal. De inplanting
van het warenhuis Jumbo met de ondergrondse parking is een
reden die vele partijen aanwijzen. “Het klopt dat we daar geen
draagvlak hadden”, zegt toekomstig burgemeester Bart Laeremans. “Maar de impasse in de coalitie heeft volgens mij wel een
heel andere voedingsbodem. Deze coalitiewissel kwam er nadat
er een onoverbrugbaar wantrouwen was gekomen tegenover coalitiepartner Open VLD. Er was veertien dagen geleden een wisselmeerderheid in de maak, waarbij ik plots zonder aanleiding bij
Open VLD werd uitgenodigd. CD&V-mandatarissen waren daar
ook, maar niemand wist eigenlijk dat er vanuit de liberalen een
demarche kwam om de coalitie op te blazen. De bedoeling was
blijkbaar om N-VA te dumpen en een nieuwe coalitie te vormen
met Open VLD, CD&V en Vernieuwing. Dit was compleet buiten
onze denkwijze. Het vertrouwen was zwaar geschonden. Vernieuwing en N-VA zijn in reactie dan zelf gaan spreken met CD&V en

Aangewezen burgemeester Bart Laeremans.
we vonden een akkoord. Zo is de nieuwe coalitie N-VA-Vernieuwing-CD&V ontstaan.” Dat akkoord resulteert alvast in een aantal zeer belangrijke bestuurswijzigingen. Normaal zou het Sociaal
Huis - de OCMW-diensten - compleet verhuizen van Strombeek
naar Grimbergen-centrum. “Maar de sociale dienstverlening in
Strombeek blijft helemaal behouden”, zegt Laeremans. Meteen is
een belangrijke eis van de nieuwe coalitiepartner CD&V ingevuld.
“Strombekenaren moeten dus niet naar Grimbergen voor sociale
dienstverlening.” Over andere heikele punten, onder andere de
uitbreiding van de zijvleugel van het gemeentehuis, blijft de burgemeester in spe op de vlakte. “Er moeten veel dossiers worden bekeken met alle partners”, bevestigt Laeremans. “Er zullen plannen
worden aangepast, maar dat zal met alle partners gebeuren.” (jh)
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Burgemeester Selleslagh reageert ontzet op
coalitiewissel: “Mes in de rug”
GRIMBERGEN - “Dit had ik echt niet zien aankomen”, reageert Chris Selleslagh op de demarche van N-VA en Vernieuwing
om Open VLD te wippen in het schepencollege. “Ik kreeg vanmiddag bezoek van schepenen Laeremans en Roosen met de melding
dat ze het coalitie-akkoord opblazen.

FOTO JH

Ze vertelden nog dat het niet “tegen mij” was, maar eerder tegen de partij. Ik sta helemaal perplex. Ze hebben me in de nek
geschoten, dit is geen klein beetje schrikken. We hebben een coalitie aangegaan met Open VLD, N-VA en Vernieuwing met de
bedoeling dit uit te doen. Dit komt ontzettend hard aan.” Over het
dossier van de ondergrondse parking en het Jumbo-warenhuis is
de burgemeester duidelijk. “Het was on-hold gezet. Oké, dat was
zo, maar ik voel me nu echt bedrogen. Ik ben zwaar aangeslagen.
Ik verwijs ook door naar onze voorzitter van Open VLD Patrick
Van Binst.”Voorzitter van Open VLD Grimbergen Patrick Van Binst
ging in crisisberaad met de partij. “Er was wel al langer een probleem”, zegt Van Binst. “De werking met de twee tenoren van de
coalititiepartners (Laeremans en Roosen, red.) werd moeilijk. Ik
heb nog overleg met Roosen gehad en daarbij werd gezegd dat
we de zes jaar zouden uitdoen. Inmiddels is er een coalitiewissel.
Wij voelen ons overvallen.”

Chris Selleslagh reageert verbolgen. “Ik voel me echt wel bedrogen.
Zwaar aangeslagen. Een mes in de rug.”
Schepen Philip Roosen (N-VA) merkt op dat er eerder alternatieve gesprekken tussen Open VLD en CD&V waren. Maar dat ontkent Van Binst: “Integendeel: het was blijkbaar omgekeerd en het is
blijkbaar heel snel gebeurd. In twee drie dagen tijd hoor ik nu.” (jh)
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Voor 25.530
euro aan
boetes
uitgeschreven
GRIMBERGEN - Aspirant-hoofdinspecteurs van de Grimbergse politiezone hielden in het kader van hun opleiding
een verkeersactie. De focus van deze actie lag voor onze diensten voornamelijk
op het gebruik van het GSM toestel achter het stuur. De politie werd bijgestaan
door controleurs van de FOD Financiën
Douane. Die richtten hun controles op
het rijden met rode diesel en het innen
van eventuele openstaande boetes. De
politie en douane controleerde samen
op de Veldkantstraat en de Antwerpselaan. Tien bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze hun gordel niet of
verkeerd droegen. 45 bestuurders bliezen safe. Acht bestuurders kregen een
pv voor het bellen achter het stuur. De
douane schreef voor 25.530 euro aan
boetes uit. Twee voertuigen reden met
rode diesel. (jh)

Het Cursiefje Zomert….
Het Cursiefje gaat zomeren…. Een leuk
nieuwtje? Mooie foto’s gemaakt? Een zomeractiviteit aan te kondigen? Laat het
ons tijdig weten. Het Cursiefje verschijnt
net voor de zomer op 29 juni. Alle artikels moeten binnen zijn VOOR 18 juni.
Mail: jorisherpol@hotmail.com
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CD&V krijgt drie
nieuwe schepenen na
coalitiewissel

FOTO INGEZ.

GRIMBERGEN - De coalitiewissel in Grimbergen houdt
in dat Open VLD-mandatarissen burgemeester Chris Selleslagh, schepen William De Boeck en schepen Tom Gaudaen
naar de oppositiebanken worden gestuurd tot eind 2024. In
de plaats worden voor CD&V Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs
en Jelle De Wilde schepen. Een ongeziene wissel, twee jaar
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitter Bart Van
Humbeeck van CD&V onderstreepte wel dat het stopzetten van het project van Jumbo de ondergrondse parking in
centrum-Grimbergen een absolute voorwaarde was om toe
te treden tot de nieuwe coalitie. Burgemeester Chris Selleslagh, schepen William De Boeck en schepen Tom Gaudaen,
allen Open VLD, worden naar de oppositiebanken gestuurd.
(jh)

Oppositie: “Coalitiewissel
stond in de sterren
geschreven”
GRIMBERGEN - “Deze coalitiewissel stond in de sterren geschreven”, zeggen oppositieraadsleden Gerlant van Berlaer en Karima
Mokhtar van Vooruit. “Sinds de start in 2019 voelden we zeer goed
de kilte in dit zwarte huwelijk, en zowat elke partij die deel uitmaakte van deze coalitie (Open VLD, N-VA en Vernieuwing) sprak slecht
over de anderen. Het dossier over de ondergrondse parking en het
warenhuis Jumbo bleek de splijtzwam teveel: heel de bevolking kwam
ertegen in opstand. Wat ons nog verbijstert, is dat CD&V zonder
blozen depanneert en daarmee een oud Vlaams-Belanger – en hun
aartsvijand van de laatste 20 jaar - aan de burgemeesterssjerp helpt.
Zal hun achterban dit zomaar slikken? We vragen ons ook af wat het
standpunt van CD&V in lopende dossiers zal zijn waar ze zelf eerst
tegen waren.” Ook oppositiepartij Groen spreekt over grote barsten
in de coalitie. “De coalitie is gebroken vanwege de aanhoudende druk
van de Grimbergenaren tegen de ondergrondse parking, de Jumbo
en andere projecten waar ze niet om gevraagd hebben”, zegt fractieleider Eddie Boelens (Groen). “We vragen ons nu af wat CD&V
zal doen in dossiers van het sociaal beleid, mobiliteitsbeleid, erfgoed,
verkoop van waardevolle gemeentelijke eigendommen, het Sociaal
Huis, enzomeer.” (jh)
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Pol (79) kocht nieuwe wagen om naar UZ te rijden,
maar nu blijkt die investering overbodig
Toegangsweg UZ Jette valt buiten LEZ-zone
REGIO - De toegangsweg naar het UZ Brussel via de Dikke-Beuklaan valt niet langer onder de Brusselse lage-emissiezone
(LEZ) en daar zijn patiënten uit de Rand die het ziekenhuis met
een oude wagen bezoeken blij om. Alleen hebben velen hun oude
dieselwagen inmiddels vervangen. Eén van hen is Paul Van Den
Eynde.

FOTO JH

Voormalig schepen Paul Van Den Eynde (79) uit Merchtem stelde zich in 2018 niet meer verkiesbaar. “Ik gaf de fakkel door aan
de jongere generatie”, zegt hij. “Maar ik wilde niet stil zitten. Zo
ben ik in 2019 begonnen met vrijwilligerswerk bij de mindermobielencentrale (MMC) van Merchtem. Ik vervoer Merchtemnaren
naar de ziekenhuizen in Asse, Dendermonde, Aalst, het UZ Jette,
enzomeer.”

Paul Van Den Eynde kocht een nieuwe auto om patiënten naar het UZ
Jette te kunnen voeren. Nu blijkt dat de toegangsweg naar het UZ Jette
sinds kort buiten de LEZ zone valt.
De toegangsweg naar het UZ Jette valt immers sinds één maand
niet meer onder de LEZ. “Ik had met mijn oude Volvo nog heel
mijn leven kunnen rijden”, zucht Paul. “Het is sneu dat ik hem heb
weggedaan en zo’n grote investering heb gedaan. Zo’n LEZ-zone,
dat is toch écht wel pesten op de wegen. Zeker als je daardoor
niet meer naar het ziekenhuis kan rijden. Maar dat is nu dus opgelost en daar ben ik wel blij om. Mensen moeten als ze naar het UZ
willen rijden met een oudere wagen, wel via dezelfde weg heen
en weer rijden, dus geen lus richting Brussel maken.” (jh)

Maar even zag het ernaar uit dat Van Den Eynde zijn vrijwilligerswerk moest stopzetten. “Er werd een LEZ aan het UZ Jette
ingevoerd en ik mocht er niet meer door”, vertelt hij. “Ik besloot
om een nieuwe wagen te kopen. Opnieuw een Volvo voor 35.000
euro.” Maar nu blijkt dus dat hij zijn auto helemaal niet had moeten vervangen.
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Tour de Crème bundelt 18 adressen met hoeve-ijs:
een absoluut record
REGIO - Tour de Crème kent steeds meer bijval in Vlaams-Brabant. Het provinciaal netwerk bundelt inmiddels achttien adressen
waar men hoeve- of streekijs met melk recht van de koe of het
schaap kan verkrijgen. Bovendien is elk adres gelinkt aan een pittoreske fiets- of wandeltocht in de buurt.

FOTO INGEZ.

“Tour de Crème bestaat nu al zes jaar en de familie groeit”,
zegt gedeputeerde voor land- en tuinbouw zegt Tom Dehaene
(CD&V). “Met een netwerk van achttien adressen zitten we aan
een record sinds sinds de start in 2017. De melk is niet enkel
afkomstig van koeien maar ook van schapen. Dit jaar zijn er twee
nieuwe adressen waar men schapenijs kan verkrijgen. Ideaal voor
mensen met een koemelkintolerantie.”
Inmiddels blijkt uit een rondvraag van Tour de Crème dat de absolute favoriet bij 62 procent van de Vlaams-Brabanders een bolletje
vanille-ijs is. “Daarna mag het iets frivoler want het leeuwendeel
van de bezoekers vraagt twee bolletjes”, weet gedeputeerde Tom
Dehaene. “Daarbij is als tweede smaak stracciatella de absolute
topper.”

Maar je kan ook in het Pajottenland proeven in de Zoete Zomer
in Dilbeek, in de Krijmerie in Gaasbeek, in de hoeve De Baerdemaeker-Vangelder in Gooik in de Smulhoeve in Liedekerke, in de
hoeve de Calogne in Galmaarden en in de Aerebeekhoeve in
Herne. (jh)
Meer info en alle leuke Tour de Crème-adresjes met de gekoppelde
fiets- of wandeltochten, kan je vinden via: https://www.vlaamsbrabant.
be/nl/tour-de-creme

In de Noordrand zijn Hoeveijs Lint (Grimbergen), ’t Molenhof
(Merchtem),en ’t Stappershof (Merchtem) populaire adressen.
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Historisch verleden na vier jaar op Sint-Servaasommegang
opnieuw uitgebeeld
GRIMBERGEN - Vier jaar hebben ze er in Grimbergen op moeten wachten: maar zondag 15 mei
was het eindelijk zover. De Sint-Servaasommegang
vond opnieuw plaats met liefst zeshonderd figuranten. “Servaas is niet enkel onze patroonheilige, maar
ook de laatste ijsheilige die menig landbouwer zorgen
baarde”, zegt schepen van Cultuurbeleid Philip Roosen
(N-VA). “Daarom trok de landbouwer met zijn paard
naar de patroonheilige om de zegen over het dier te
krijgen. Sint-Servaas wordt hier al sinds 1280 vereerd.”
In 2021 verhinderde de coronapandemie een uitgebreide viering van 900 jaar Norbertijnen. Daarom
kreeg Norbertus extra aandacht in deze Ommegang
met nieuwe taferelen, praalwagens en zelfgemaakte
kostuums. Er namen zo’n 600 figuranten deel aan de
processie: verenigingen, gezinnen, vriendengroepen en
individuele kandidaten uit Grimbergen en omstreken.
(Boeren)paarden, ezels, schapen, geiten, een os, honden, een papegaai en een roofvogel: 145 dieren liepen
(of vlogen) mee. 50 vrijwilligers werkten hard achter
de schermen. (jh)

FOTO’s INGEZ.

FOTO INGEZ.

FOTO INGEZ
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Een art-deco herenhuis met drie verdiepingen en pakken charme
REGIO - Argenta Strombeek integreerde recent de kantoren van Laken en Neder-Over-Heembeek en is vandaag
verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning en gemoedsrust van maar liefst 9.000 klanten in deze rand van
Brussel. Én behoort daarmee bij de grootste portefeuilles
van Argenta België. “Grotere kantoren zorgen voor meer
stabiliteit, meer expertise en meer klantgerichtheid”, aldus
zaakvoerster Tanja Van Looy.
Het kantoor is een geliefd aanspreekpunt voor advies over
woonkredieten en beleggingen, en voor de bijzonder persoonlijke aanpak, engagement en langetermijnvisie van het
team. “In alles wat ze doen gaan de medewerkers nét die
extra mile om zaken gerealiseerd of in orde te krijgen. ‘Wij
begeleiden en beschermen uw plannen en dromen’ is meer
dan een holle tekst op een muur.”, zegt een klant hierover.
“Zij zien altijd en overal de mens achter het rekeningnummer. De droom achter de belegging. Het plan achter het
krediet. Het verhaal achter de verzekering.”

FOTO INGEZ.

BELEVING
De samensmelting van de Argentakantoren betekende niet
alleen een verdubbeling van het aantal klanten, maar ook een
forse uitbreiding van het aantal medewerkers. Meteen het
signaal voor Tanja en haar team om op zoek te gaan naar een
nieuw, groter pand. En dat vonden ze in de Sint-Amandsstraat in het hartje van Strombeek: een karaktervol art-deco
herenhuis met drie verdiepingen en pakken charme.
Omdat Tanja altijd wel te vinden is om eens uit de band te
springen, lijkt de nieuwe vestiging – qua interieur, sfeer en
concept - in niets op het ‘traditionele’ bankkantoor. Reken
maar op heel wat beleving, in een context waar je het het
minst verwacht. “Het voormalige kantoor van notaris Gypens
werd compleet gerenoveerd. En hoewel we toch heel wat
originele elementen van het pand bewaard hebben, brachten
we ook veel (ecologische) vernieuwing. De look en feel van
het pand geven duidelijk de nieuwe richting aan en onderstrepen onze waarden,” vult Tanja aan. Zo straalt het nieuwe
Argentakantoor warmte, huiselijkheid en elegantie uit. Heel
anders dan wat je van een bank gewoon bent.

Als drijvende kracht achter Argenta Strombeek jongleert Tanja met tientallen ballen tegelijkertijd en bouwt ze mee aan levensdromen van haar
klanten. Een fris idee, een brainstorm of een out of the box oplossing?
Tanja pakt het vast met flair. Reken verder op een brede glimlach, een
ontzettende drive en best wat vurigheid. “Als marathonloper beschik ik
over aardig wat uithoudingsvermogen, dat helpt.”

‘BARGENTA’
Op het gelijkvloers bevinden zich het loket, een gezellig salon
rond de open haard, waar klanten een koffie kunnen drinken in afwachting van hun afspraak, en drie gespreksruimtes.
“Om het voor minder mobiele klanten, rolstoelgebruikers
en kinderwagens comfortabel te maken voorzien we een
lift tot op de 1ste verdieping, waar een tweede wachtruimte
werd voorzien alsook vijf extra werk- en praatplekken en
een classy badkamer (voor collega’s die met de fiets komen
of over de middag wat willen sporten – of zich in het zweet
hebben gewerkt ;-).”
Op de 2de verdieping (rechtstreeks onder het dakgebinte)
kom je om te ontspannen, te lunchen, te vergaderen, én voor
de occasionele afterwork drink. “In de toekomst gaan we hier
ook info avonden (jaja, ook voor jongeren!) en klanten-events organiseren,” blikt Tanja alvast vooruit. “Les Soirées Inspirées, In De Watten, Kennis Ateljee, Cafépraat… zijn enkele
van de headliners die we hebben klaarzitten voor ‘Bargenta’.”
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LOKAAL EN ZINVOL
Moeten de klanten van Laken en Neder-Over-Heembeek nu niet iets verder rijden
voor hun bankzaken? Hier is Tanja niet bang voor. ”Bereikbaarheid heeft vele definities,”
verduidelijkt ze. “Het gaat over toegankelijkheid of het gemak waarmee je met ons kan
communiceren. Over laagdrempelig zijn en snel reageren. Je moet bereikbaar zijn op
zoveel mogelijk fronten, en dat zijn we.” Duurzaamheid koppelen ze bij Argenta Strombeek niet alleen aan het milieu, of aan de relatie met klanten en collega’s. “In ons kantoor
worden levens gepland. Toekomsten uitgestippeld. Maar onze meerwaarde reikt verder
dan expertise, goede producten en persoonlijk contact.
We willen ons ook onderscheiden door een ruimere maatschappelijke rol op te nemen. Doorheen de jaren gingen we daarin steeds verder... Samenwerkingen met lokale
partners en duurzame bedrijven, sponsoren van lokale verenigingen, events en sportclubs, … Maar ook eigen initiatieven werden meer regelmaat dan uitzondering: het
Appeltuin-project van UZ Jette, het uitdelen van herbruikbare mondmaskers, én recent
droegen we met de realisatie van de expo en kunstboek van GAL ons steentje bij aan
een belangrijke culturele erfenis voor toekomstige generaties.” Leidt deze purpose tot
meerwaarde? Tanja is alvast overtuigd van wel. “Het maakt ons zinvol, inspirerend, oprecht, ... En net dáárom kiezen klanten vaak voor ons.”
ONDERNEMERSCHAP
Dit ‘new chapter’ kwam er niet zomaar. “Een tweede kantoor overnemen, een nieuwe
regio leren kennen, een kersverse locatie klaarstomen, én een groter team succesvol
laten samenwerken. Het is geen kleine stap natuurlijk. Eerder een grande e quart tussen
hard werken, keuzes maken en doorbijten.Vallen en opstaan, trial and error”, aldus Tanja.
“Het was een staaltje ‘mezelf challengen’. Maar de weg was boeiend en uitdagend en dit
nieuwe pand was het nog ontbrekende stuk van de puzzel om een breder verhaal te
gaan schrijven,” besluit Tanja.
VAN HARTE WELKOM
Omdat het openen van een nieuw kantoor niet onopgemerkt voorbij kan gaan, organiseren Tanja en haar team op 25 juni een housewarming. “Iedereen is uitgenodigd om
kennis te komen maken.
We voorzien blokken van uur zodat we onze tijd kunnen nemen voor elke bezoeker. En
uiteraard zijn een streepje muziek, hapjes en drankjes voorzien”, aldus Tanja. Meer info
volgt spoedig op de sociale media van het kantoor.

Argenta Strombeek. - Tanja Van Looy bv - Sint- Amandsstraat 51 - 1853 Strombeek Bever
02 267 40 35 - strombeek@argenta.be - Instagram: argenta_strmbk - Facebook: Argenta Strombeek
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Plantentuinhoning bijzonder gegeerd: “We zaten
door de voorraad heen”

Imker Jan (33) van Plantentuin Meise beheert meer dan honderd bijenkasten in ons land
FOTO JH

Imker Jan (33), zijn vriendin Stefanie Van Gansbeke (32) en dochtertje Mila (1,5): “De opvolging in de imkerij is verzekerd”, klinkt het.
REGIO - Al vijf jaar is Jan Van Malderen (33) als zelfstandige
voltijds imker actief in onder andere de Plantentuin van Meise.
Hij beheert er de dertien bijenkasten die gezien de enorm diverse planten- en bloemensoorten in de Plantentuin unieke honing
voorbrengen, die alleen hier verkrijgbaar is en bijzonder gegeerd
is.

wit. Ik plaats ook niet teveel bijenkasten op één plek, want dan
overbelast je de natuur.”
Enkel in de winkel van de Plantentuin van Meise wordt de enige
echte Plantentuinhoning verkocht. “We zaten wel even zonder”,
gaat Jan verder. “Het productieseizoen vorig jaar was slecht en
we zaten door de voorraad heen. Nu is er nog, maar door het
stijgend aantal bezoekers in de Plantentuin - nu meer dan 220.000
per jaar- is de unieke Plantentuinhoning een gegeerd goedje geworden. Er wordt geen vreemde honing toegevoegd aan het assortiment.”

Jan Van Malderen (33), die afkomstig is van Baardegem (Aalst), is
naar eigen zeggen een natuurmens. Als kind al ging hij mee met
zijn vader Leo Van Malderen (61). “Mijn vader was in de Plantentuin vele jaren imker. Dat deed hij als hobby. Ik trad vijf jaar
geleden in zijn voetsporen en ben nu imker in de Plantentuin. Ik
maakte van mijn passie in bijberoep nu mijn hoofdberoep. Ik ben
zelfstandig imker.Ik beheer intussen meer dan honderd productievolken over heel België. Hier in de Plantentuin in Meise staan
dertien bijenkasten. Ik selecteer de bijenvolken en heb hier rustige
bijenvolken. Ik maai het gras rond de kasten wel zelf, omdat ik wil
vermijden dat grasmachines te dicht bij de vliegplanken komen.
Daar houden de bijenvolken niet van.”

Passie
In de Plantentuin in Meise kunnen bezoekers Jan aan het werk zien
en krijgen ze een kijk op de bijenpopulatie in de bijenhal. Jan heeft
zelf ook een imkerij in Baardegem. “Die is helemaal vernieuwd”,
vertelt Jan. “Ik produceer niet alleen honing, maar via onze imkerij
Be My Honey produceren we ook het honingbier Horny Hornet,
honinglikeur, honingchoco, honingadvocaat, noten in honing, noem
maar op. We personaliseren onze honingproducten en ik deel
mijn passie via lessen, lezingen, workshops en gastcolleges.” Ook
na Jan is de opvolging verzekerd, gelooft hij. “Onze dochter Mila
(1) is gefascineerd door bijen, dus dat komt goed”, lacht hij. (jh)

Jan heeft meer dan honderd bijenkasten die over heel België staan.
“Ik zet die afhankelijk van het seizoen op verschillende plaatsen”,
zegt hij. “Met de bloesems staan ze in de fruitboomgaarden in
Sint-Truiden, maar ik heb er ook staan in Wallonië in de koolzaadvelden. Of in bossen waar kastanjebomen staan. Elk bijenvolk
brengt afhankelijk van de locatie een andere honingproductie. Dat
proef je echt en zie je ook. Koolzaadhoning is bijvoorbeeld melk-

Info over de imkerij van Jan Van Malderen kan je vinden via
www.bemyhoney.be
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Campus Fenix ontving Erasmusstudenten
als Wijze Wereldburgers
GRIMBERGEN - GO! Campus Fenix, ontving 40 leerlingen
uit verschillende regio’s in Europa.
“Dat gebeurde in het kader van
Erasmus Plus, een uitwisselingsprogramma dat uitgaat van de
Europese Unie”, zegt directeur
Kurt De Rop van Campus Fenix.
“We werkten met leerlingen uit
Slovenië, Litouwen, Italië, Portugal
en Grimbergen rond het thema
Shortfilm for Europe. De leerlingen werden ook opgevangen door
gastgezinnen.” (jh)

FOTO INGEZ.

Tweedehandsmarkt tijdens Sas
Kermis
HUMBEEK - Tijdens de Sas Kermis
wordt er opnieuw een tweedehandsmarkt georganiseerd in de Saslaan op
zondag 3 juli van 13 tot 18 uur. Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht vòòr
24 juni 2022. Dat kan via een e-mail naar
bestuur@humbeeksas.be met vermelding van je naam, e-mailadres en telefoonnummer. (woon je in de straat en wil
je voor je huis je standje, vermeld dit dan
ook). Opbouwen van je stand tussen 12u
13u en afbreken na 18u. (jh)

Studeerplekken
klaar om blokkers
op te vangen

GRIMBERGEN - De blokperiode is
weer in zicht en dat gaat gepaard met
heel wat zuchtende studenten. Maar
Grimbergen biedt opnieuw studieplekken aan. Het gaat om een prikkelarme
sfeer zonder smartphone of laptop, wat
een verademing is. In Grimbergen kunnen maximum 30 mensen elke dag terecht in het JOC (JH Rafiki) tussen 8 en
22 uur. In Sint-Alexius kunnen maximum
15 studenten terecht op weekdagen tussen 8 en 21 uur, in het weekend tussen 8
en 18 uur. Elke zondag om 9 uur starten
de inschrijvingen voor de week erna. Het
is aangewezen snel te reageren, want het
aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan
via de website van de Jeugdraad Grimbergen of hun Facebook- of Instagrampagina. (jh)
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Vaccinatiecentrum wordt ook zorgpunt voor
Oekraïense vluchtelingen
REGIO - Het vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel wordt ook ingericht als zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen. Dat bevestigt
voorzitter Armand Hermans van de Eerstelijnszone Grimbergen
(ELZ).

FOTO JH

“In Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Wemmel, Meise en Londerzeel, die allen tot de ELZ Grimbergen behoren, zijn er momenteel naar schatting zo’n 350 tot 400 Oekraïense vluchtelingen die
worden opgevangen”, zegt Hermans. “Dat kan bij particulieren of
door gemeentelijke of andere initiatieven zijn. Maar die mensen
hebben niet altijd de nodige basisvaccinaties zoals bij ons tegen
onder andere polio, mazelen en rodehond. Het is ook niet zeker
of ze een Covid-vaccin kregen.”
Zo is volgens de Vlaamse overheid Oekraïne het enige land in
Europa waar nog polio circuleert en in 2019 kende Oekraïne een
uitbraak van mazelen met 57.000 besmettingen. Ook difterie en
tetanus komen er voor en de vaccinatiegraad tegen covid-19 is er
een pak lager dan bij ons. Een derde van de bevolking is volledig
gevaccineerd, 1,5 procent heeft een boosterprik gekregen. Vlaams
minister Wouter Beke (CD&V) verklaarde in het Vlaams parlement dat het de bedoeling is om samen met de lokale besturen
en de huisartsenkringen preventieve medisch onderzoeken te organiseren. “In het belang van henzelf en om de Belgische bevolking
ook te beschermen, worden daarom medische dossiers opgestart”, vertelt Hermans. “Mensen zijn niet verplicht, maar worden
toch aangeraden. De Huisartsenkring Harno (Noordrand) zal nu
de bezoeken in het zorgpunt organiseren. Er wordt zowel preventief als curatief gewerkt. Het vaccinatiecentrum is groot genoeg
om naast het toedienen van vaccins dat zorgpunt in te richten. Er
volgen voor de Oekraïense vluchtelingen drie vrijwillige bezoeken: een intakegesprek en twee opvolgingen voor het medisch
dossier.”

“Het is in hun en in ons belang dat Oekraïense vluchtelingen ook de
basisvaccinaties toegediend krijgen”, zegt voorzitter Armand Hermans
van de ELZ Grimbergen.
Momenteel worden er enkel coronavaccins in het vaccinatiecentrum in Wemmel toegediend aan mensen die erom vragen. “Dat
kan enkel als ze na hun expliciete vraag worden uitgenodigd”,
weet Hermans. “Het vaccinatiecentrum blijft sowieso beschikbaar
tot eind dit jaar. Alle aanvragen worden gegroepeerd. Er worden
door het Agentschap Zorg geen uitnodigingen meer gestuurd.
Mensen moeten hun vaccinatie die ze hebben mislopen, om welke reden ook -ziekte, verblijf in het buitenland, enzomeer- zélf aanvragen via e-mail aan elz.regio.grimbergen@gmail.com. We vragen
hen om hun gsm-nummer erbij te zetten en een korte omschrijving van hun vraag. Momenteel ligt het aantal gevaccineerden (18
plussers) in Wemmel net iets boven de 70 procent. In Grimbergen en Meise halen we meer dan 80 procent en in Londerzeel
en Kapelle-op-den-Bos ligt de vaccinatiegraad van 18-plussers op
meer dan 90 procent”, besluit Hermans. (jh)
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Opmaak RUP Beigem-Centrum zorgt voor
ongerustheid in buurt
Burgercollectief wil landelijk Beigem redden
BEIGEM - In Beigem verenigden inwoners zich in het burgercollectief Red Landelijk
Beigem. “We vragen de instandhouding van het landelijk karakter van Beigem en de
weide de Kerselaar”, zegt het collectief.
FOTO INGEZ.

Het Burgercollectief wil dat de open ruimte aan de Kerselaar gevrijwaard wordt.
Tijdens een participatiemoment stelde de gemeente Grimbergen haar Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) Beigem-Centrum aan
haar inwoners voor. Inwoners konden bemerkingen, suggesties en
voorstellen indienen over hoe de ruimte in Beigem best wordt
ingevuld. “We hebben de koppen bij elkaar gestoken en een burgercollectief opgericht”, zegt Roeland Theuwissen (76) namens
het collectief. We vragen het behoud van het landelijk karakter
van Beigem en de instandhouding van de weide de Kerselaar. We
vragen dat die weide een niet bebouwde onverharde groene
zone blijft. Als het daar wordt volgebouwd, dan zal er meer verkeer zijn aan de rotonde van de Kerselaar, de leefbaarheid door
bijkomende CO2-uitstoot komt in het gedrang en het water infiltreert niet en komt in de riolering terecht.”

remmende maatregelen in de dorpskern. “Het is noodzakelijk om
van de ganse dorpskern van Beigem, van Kerselaar tot Koppendries en in het bijzonder het centrum rond de kerk, een autoluwe
en bewonersvriendelijke omgeving te maken”, gaat Theuwissen
verder. “Dat kan door onder andere de complete kasseibaan Beigemsesteenweg - de dorpstraat eigenlijk- tot een zone 30 om te
vormen. Al even onontbeerlijk is het volledig herinrichten van de
Meerstraat met de aanleg van een degelijk en voldoende breed
fiets- en voetpad over zijn hele lengte en het strikt laten naleven
van de 50 km/u snelheidsbeperking). Deze straat doet nu immers
niet vermoeden dat men een landelijk dorp binnenrijdt.”
Schepen van Omgeving Bart Laeremans (Vernieuwing) -inmiddels
aangewezen burgemeester- meldt dat het RUP Beigem-Centrum
in een startfase zit. “Het klopt dat de weide van de Kerselaar momenteel open gebied is”, zegt de schepen. “Het is wel ingekleurd
als rode zone, bouwzone dus en de twee hectare is eigendom
van het OCMW. De gemeente wil dat het in belangrijke mate een
groene buffer blijft, maar hoe groot die moet zijn, is nog voorwerp
van discussie. Het RUP ligt nog niet vast.” (jh)

“De weide is schitterend dorpszicht. Het zou teloorgaan moest de
weide door een of andere projectontwikkelaar zou worden volgebouwd. Heel duidelijk of ondubbelzinnig zijn de plannen op dit
moment niet, maar mocht het onverhoopt toch die kant uitgaan,
zullen we er ons met alle mogelijke middelen tegen verzetten. Dat
is alvast wel duidelijk.” Het burgercollectief vraagt ook verkeers20
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GRIMBERGEN - Voor de editie 2022 van de Lentemarkt Grimbergen sloegen Jan
Vanden Meerssche van restaurant-hotel-residentie Abbey en Jonas Weerts van de wijnFOTO INGEZ.
boetiek Altavina de handen in elkaar om samen een mooie, gezellige stand op het Kerkplein te voorzien. Pastoor Johan Goossens trok als onschuldige hand twee hoofdprijzen.
Myriam Vanderzijpen won de waardebon van twee ABBEY luxe kennismakingsmenu‘s,
Johan Van Sever won het Altavina wijnpakket. (jh)

De volgende
Cursiefjes
verschijnen:
· Londerzeel/Meise/Kapelle
· Grimbergen/Beigem/Humbeek
· Merchtem/Opwijk/Buggenhout

Acht rijbewijzen ingetrokken
tijdens actie zwaar vervoer
GRIMBERGEN - Acht vrachtwagenbestuurders moeten zich voor de politierechtbank in Vilvoorde verantwoorden omdat ze de tonnagebeperking niet respecteerden
in Grimbergen.
Hun rijbewijs werd daarvoor eerder al acht dagen ingetrokken, nu volgt de definitieve
straf. Eind vorig jaar startte de politiezone Grimbergen met een verkeersactie zwaar
vervoer in bepaalde wijken. Verspreid over drie maanden werden er controles gehouden op het naleven van de tonnagebeperking in deze wijken. “Tijdens de actie werden
55 voertuigen gecontroleerd, hiervan waren er 29 in orde”, zegt Gilles Blondeau van
het Parket Halle-Vilvoorde. “Achttien chauffeurs kregen een onmiddellijke inning voor
allerhande inbreuken met betrekking tot onder andere gordeldracht en ladingzekering.
Acht chauffeurs die de tonnagebeperking niet respecteerden, moesten onmiddellijk hun
rijbewijs indienen voor acht dagen.
Deze laatsten zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank in Vilvoorde.
Zij riskeren een geldboete tussen 240 en 4.000 euro en een intrekking van het rijbewijs
tussen de 8 dagen en 5 jaar. Door deze succesvolle samenwerking tussen de politiezone
Grimbergen en het parket Halle-Vilvoorde zullen deze acties in de toekomst herhaald
worden, waarbij de te controleren plaatsen zullen bepaald worden naar gelang de actuele pijnpunten.” (jh)
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Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33
te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities.

JOBS

VASTGOED TE HUUR

POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken en strijken, tel. 0476 381 080

MERCHTEM – Appartement, Burchtlaan,
1e verdiep, inkomt, berging, 2 slpk, ruime
living, open keuken, badkamer, wc, garage,
prijs: 750 euro, tel. 0499 60 83 24

IJSSALON BRIXIUS – zoekt flexijobbers of studenten, week en weekend, gesloten op maandag en dinsdag, zaal en keuken
tel. 0475 416 884
ONDERHOUD TUIN – Obberg Wemmel, ongeveer 4 uren per week tel. 0477 350
318 of 0477 427 645
BABY+VANDERSTRAETEN
MERCHTEM - zoekt Flexijob klusjesman
Student of flexijob voor woensdag, vrijdag,
zaterdag en schoolvakanties. CV mailen naar
info@babyplusvanderstraeten.be
DAKWERKER - Ervaren dakwerker gezocht voor onmiddellijke indiensttreding,
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijnwerkelementen kunnen plaatsen, renovaties,
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34 33 95

VAKANTIEWONING
TE HUUR

VASTGOED TE KOOP
SPANJE SALOU – mooi appartement
aan zee, 2 slpk, mod keuken, living, 2 terras,
garage, een koopje, 130.000 euro tel. 0475
82 36 55
GEZOCHT – Te renoveren woningen, appartementen of projectgronden tel. 0474 89
77 34
IK ZOEK – te renoveren woningen/appartementen en/of projectgronden tel. 0456 32
66 00
DRINGEND GEZOCHT – te renoveren
woningen, rechtstreeks van eigenaar voorschot bij compromis tel. 0474 30 55 19

ZOEKTOCHTEN
GRIMBERGEN
– Van 1 juli t/m 1 augustus, wandel-, fietsen autozoektocht, www.zoektochten.aurica-rally.be info: tel. 015 71 13 71
INBOEDELS – Leegmaken en hulp bij
verkoop van de inboedel. Alle info tel. 0477
720 400
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken
van huizen, appartementen, kelders, zolders,
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 –
0474 80 44 45
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
GARAGEVERKOOP - op zondag
19/06/2022, Wolvertemsesteenweg in 1850
Grimbergen , van 10u tot 16u, enkel bij mooi
weer, kristal, koper, tin,salontafels, kasten,
fietsen, huishoudgerei, bel voor meer info of
foto’s, 0474 47 23 66

ALLERLEI

REGIO MURCIA – App 2 slpk op Golf El
Valle, voll inger keuken, inloopdouche, groot
terras, wifi, 5 zwembaden, vanaf 75 euro/
nacht tel. 0475 255 863

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

NIEUWPOORT BAD – dakapp, 2 gr
terras, 2 slpk, gar, alle comf, gn huisd, 50 m
van zee en winkels, tel. 0474 315 305

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

SPANJE CALPE – Prachtig appartement
2/4 pers., Zeedijk, zonkant, groot terr, zeezicht, tv vl., wifi, vrij aug en wintermaanden
tel. 0478 983 545

GRAVELBIKE BUITENKANSEN Voor fietsers die zowel op de weg als offroad willen rijden. Staal, carbon, aluminium
of titanium. Meer info op www.gravelbike.be

Aan alle
vaders,
een fijne
Vaderdag!!!

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

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