
1

           Afgiftekantoor Brussel X • prijs € 1 • maandelijks tijdschrift • 27ste jaargang • v.u. LeleuGroup NV • oplage 5.041 ex. • www.cursiefje.be

Deze maand:
• Oostens - blz 3
• WemmelAir zoekt plekken voor 

een ‘plukparcours’ - blz 5
• Wemmel bouwt bijzonder kinder- 

en jeugdwerk verder uit - blz 6
• Structura - blz 9
• Deniwol, Ultiem slaapcomfort - 

blz 11 
• De Stoffeerder - blz 18
• 10 jaar BCM - blz 19
• Gené meubelen - blz 21
• Thermae Sports,  een gezonde en 

sportieve zomer - blz 23
• Grote Prijs Go-cartrace lokt 

massa volk - blz 24
• Zoekertjes - blz 26
• ERA Key One - blz 27
• Time2Sleep - blz 28

Wemmel

30 juni 2022



2

Het Cursiefje 
Zomert 

We gaan er even tussenuit en wensen 
iedereen een deugddoende zomer en een 

zalige vakantie! 
Het Cursiefje is er opnieuw op 1 september. 

Namens het hele team van Het Cursiefje. 

Het Cursiefje en 
vacances

Nous faisons une pause et vous souhaitons 
à tous un agréable été et de merveilleuses 

vacances !
Het Cursiefje sera de retour le 

1er septembre.
Au nom de toute l’équipe de Het Cursiefje.
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WemmelAir zoekt plekken in Wemmel om een ‘plukparcours’ 
te verwezenlijken
WemmelAir recherche des endroits à Wemmel pour mettre en 
place un itinéraire de cueillette.

WEMMEL – “Naast de verschillende groene plekken in Wemmel wil 
WemmelAir graag een plukparcours verwezenlijken”, zegt Dirk Van der 
Velden. “Vrijwilligers van WemmelAir willen dit parcours graag nog dit 
jaar openen. We hebben al enkele plaatsen in Wemmel waar we fruit-aan-
plantingen kunnen doen, maar we zoeken nog kleine plekken in Wemmel-
se buurten waar enkele fruitbomen of struiken welkom zijn. Denk dan 
aan een pleintje, rondpunt, een berm, een buurtweg, een verwaarloosde 
hoek, enzovoorts.” Van der Velden zegt ook dat het op het openbaar 
domein niet altijd mogelijk is om zomaar zaken aan te planten. “Daarom 
zoeken we privé-eigendommen”, gaat hij verder. “Dat kan bijvoorbeeld in 
een voortuin of zelfs in de vorm van een haag.” (jh)

Wie potentiële plukplekken in Wemmel kent, kan dit laten weten via  
wemmelair@gmail.com.

F  WEMMEL - “En marge des différents espaces verts de Wemmel, 
WemmelAir aimerait créer un parcours de cueillette”, déclare Dirk Van 
der Velden. “Les bénévoles de WemmelAir aimeraient inaugurer ce par-
cours cette année encore. Nous avons déjà quelques endroits à Wem-
mel où nous pouvons planter des arbres fruitiers, mais nous sommes 
toujours à la recherche de petits coins dans les quartiers de Wemmel 
où quelques arbres ou buissons fruitiers seraient les bienvenus. Pensez à 
une place, un rond-point, un accotement, un chemin local, un coin négligé, 
etc.” M. Van der Velden indique également qu’il n’est pas toujours possible 
d’effectuer ces plantations dans le domaine public. “C’est pourquoi nous 
recherchons des propriétés privées”, poursuit-il. “Cela peut être dans un 
jardinet devant une habitation, par exemple, ou même sous la forme 
d’une haie”. 

Toute personne connaissant des lieux de cueillette potentiels à Wemmel 
peut nous le faire savoir à wemmelair@gmail.com. (jh)

FOTO’s JH 

Dirk Van der Velden zoekt met WemmelAir plekken in 
Wemmel om te « plukken »

FOTO JH
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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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Wemmel bouwt bijzonder kinder- en jeugdwerk 
verder uit
Ines (34) gaat kwetsbare kinderen begeleiden naar verenigingsleven
WEMMEL - Het bijzonder jeugdwerk voor kwetsbare kin-
deren en jongeren in Wemmel wordt opnieuw uitgebreid. Ines 
Vansteenkiste (34) zal naast Younes El Yousfi (52) Wemmelse 
kinderen en jongeren opvolgen en drempels wegnemen om hen 
te laten deelnemen aan het verenigingsleven. Het project krijgt 
een subsidie van 100.000 euro vanuit Vlaanderen.

Verbindingsambassadeur. Dat is de officiële functie die Ines Van-
steenkiste van Groep Intro halftijds in Wemmel uitvoert. “Maar 
omdat die term toch wat vraagtekens bij de mensen oproept, 
maak ik mij eerder bekend als jeugdwerker”, zegt Ines. “Mijn 
missie is om een mooie brug te maken tussen het reguliere 
jeugdwerk en kinderen en jongeren die daar moeilijk toegang 
toe hebben. Ik zal kwetsbare kinderen en jongeren begeleiden 
om zich aan te sluiten bij een jeugdvereniging. Daarvoor is een 
samenwerking met drie vzw’s aangegaan: Speelplein Kajuit, de 
taalkampen van Vzw Vitaal en Sportyfun, die nu met dit bijzonder 
project een inclusieve werking aanbieden.” 

Verdoken armoede
“Via het OCMW kennen we wel gezinnen die in armoede le-
ven. Maar er is ook heel wat verdoken armoede. Via scholen en 
buurtnetwerking zoek ik de gezinnen die het moeilijk hebben. 
Ik maak contact en zal hun kinderen begeleiden naar het jeugd-
werk.”
“Vaak zijn er drempels zoals taal of cultuurachtergrond of ge-
woon omdat gezinnen het jeugdaanbod niet kennen. Dat is jam-
mer, want verschillende jeugdverenigingen in Wemmel bieden 
net kansen aan kinderen en jongeren. Bij vzw Vitaal bijvoorbeeld 
krijgen jonge anderstalige kinderen, samen met leeftijdsgenoot-
jes tijdens de schoolvakanties speelse workshops om taalachter-
stand weg te werken.” 

Jongerenopbouwwerker
Niet alleen Ines Vansteenkiste versterkt het Wemmelse jeugd-
werk. Sinds begin dit jaar is ook jongerenopbouwwerker Younes 
El Yousfi (52) aan de slag gegaan in Wemmel. Hij heeft 25 jaar 
ervaring in onder andere Mechelen en Antwerpen. In Wemmel 
focust hij op de groep jongeren vanaf 16 jaar, Ines focust zich op 
de jongere kinderen en tieners.

FOTO JH

Younes is halftijds voor de gemeente ac-
tief om jongeren te bereiken en zal mee 
instaan voor de organisatie en onder-
steuning van een basisaanbod voor de 
jeugd. Ook hij zal jongeren begeleiden 
naar het reguliere verenigingsleven. 

Daarnaast is hij halftijds actief in een sa-
menwerkingsproject tussen de gemeen-
te Wemmel, Asse en Dilbeek waarbij er 
gewerkt wordt aan de contacten tussen 
jongeren en politie, zodat ze mekaar be-
ter leren begrijpen. Zowel Younes als Ines 
van Groep Intro werken nauw samen 
met de Wemmelse jeugdconsulente Eva 
Helpers. (jh)

Ines Vansteenkiste maakt zich op voor de begeleiding van kinderen 
en tieners naar het verenigingsleven.
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FOTO’S INGEZ. 

GC De Zandloper pakt uit: feestjaar met super programmatie
WEMMEL - Voorbijgangers kunnen er op de Kaasmarkt 
niet naast kijken. Al twee jaar staan de gebouwen van GC 
De Zandloper in de steigers, maar de grote duurzaamheids-
werken naderen hun voltooiing dit najaar. Dan wordt ook 
de aftrap gegeven van het nieuwe cultuurseizoen. “Ook het 
komende cultuurseizoen 2022-2023 presenteren GC de 
Zandloper en de Muze van Meise één gezamenlijk cultuur-
aanbod”, zegt centrumverantwoordelijke Kristof Smet van 
De Zandloper. “GC de Zandloper wordt tegelijk helemaal 
vernieuwd. Een nieuwe gevel, een nieuw podium, een nieu-
we website en… een nieuw cultuurseizoen. Iedereen kan bij 
ons terecht. Er is theater, muziek, films, comedy en een groot 
familiaal aanbod. Voor elk wat wils.” 
Alle info: www.dezandloper.be (jh)

KORT / 
EN BREF 
SKATE - Wemmel koopt mobiele 
skatetoestellen aan voor 90.000 euro. 
Die worden tijdens de schoolvakanties 
verplaatst op verschillende locaties in 
de gemeente. Ze kunnen ook in een 
doodlopende speelstraat worden ge-
plaatst of op een schoolfeest. Bedoeling 
is om de skatetoestellen zo letterlijk 
dichter bij het doelpubliek te brengen. 
Mocht er overlast zijn, kunnen ze ook 
snel worden verplaatst. (jh)

F  SKATE - Wemmel a acquis des 
équipements mobiles de skate pour 90 
000 euros. Ceux-ci seront déplacés dans 
différents endroits de la commune pen-
dant les vacances scolaires. Ils pourront 
également être placés dans une rue ou-
verte aux jeux d’enfants sans issue ou 
utilisés lors d’une fête scolaire. L’objec-
tif est de rapprocher littéralement l’é-
quipement de skate du public cible. En 
cas de nuisance, ils peuvent également 
être déplacés rapidement. (jh)

ZEBRAPADEN  - In de Frans 
Robbrechtsstraat, Parklaan, Jagersweg, 
Bruyndonckxstraat en Hugo Verriest-
straat worden zebrapaden aangelegd, 
dat keurde de gemeenteraad goed. (jh)

F  PASSAGES POUR PIETONS  
- Dans la rue Frans Robbrechts, l’avenue 
du Parc, Chemin des Chasseurs,  rue 
Bruyndonckx et rue Hugo Verriest, des 
passages pour piétons seront aménagés, 
une décision du conseil communal. (jh)

FOTO JH
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Muzikale duizendpoot Johan Waegeman treedt 
opnieuw op met Trol
“Puur Bruut is muzikaal testament voor mijn muze en kleinkind Suze”

REGIO - Muzikale en creatieve duizendpoot Johan Waegeman 
(65) uit Bollebeek (Merchtem) brengt met het album Puur Bruut 
naar eigen zeggen zijn muzikaal testament uit. “Het is een album 
geworden met luisterliedjes over verhalen van het echte leven 
voor kleinkunstliefhebbers”, zegt Waegeman.

Anderhalf jaar heeft Johan Waegeman eraan gewerkt, maar wat 
hij zijn muzikaal testament noemt, is eindelijk klaar. “Puur Bruut 
is een album geproduceerd door Bert Candries en mezelf met 
tien luisterliedjes”, zegt Johan Waegeman. “De liedjes brengen 
verhalen over het échte leven in Wemmel en omstreken. Over 
volksmensen zoals Louis van de Champetter, Michel van de met-
ser, over de vroegere voetbalclub Playboys in Wemmel en over 
de tijd dat we nog op straat konden sjotten.” 
“Ik kaart ook de verfransing van de terrasjes aan en met ’t is 
Altijd iets toon ik aan dat mensen eigenlijk nooit content zijn. Is 
het 33 graden, ’t is te warm, valt er regen, ’t is te nat, in de file: ’t 
is te traag. Mensen zouden terug naar de essentie moeten gaan 
en minder zagen.”

Kleinkind
Opmerkelijk: op de cover van het album pronkt  Johan met een 
kindje. “Dat is Suze, mijn kleinkind, getekend door Mieke Eve-
nepoel”, zegt Johan Waegeman. “Zij is mijn muze geweest voor 
deze cd. Ik wil dat ze later aan de hand van deze liedjes ook weet 
wie ik was en vooral in welke tijd we leven en hoe het vroeger 
was. Winst zal ik niet maken met de cd, ik wilde dit vooral graag 
doen, een beetje als muzikaal testament.” 
Johan Waegeman is gekend van onder andere het kinderkoor 

de Wamblientjes dat verschillende cd’s uitbracht onder ander 
met Samson en Gert. Hij bracht in totaal meer dan 600 liedjes 
uit, onder andere met de Wamblientjes. Hij speelde drie keer 
op Nekka Nacht ter ere van Toon Hermans en werkte samen 
met Lisa Del Bo en Will Tura. Daarnaast speelde hij ook in the-
aterstukken.

Podium
Hij won in 2013 met zijn klas in Mater Dei in Wemmel de Ef-
teling Anton Pieck Prijs met het sprookjesliedje Koek en Bak. 
Daarnaast kan je Johan aan het werk zien in het kleinkunsten-
centrum ’t Smiske in Asse. “Maar ook met onze muziekgroep 
Trol”, vertelt Waegeman. “Na een rustpauze van liefst 30 jaar 
staan we opnieuw op het podium. Daarnaast ben ik nog altijd 
actief in scholen. Ik leer via workshops in scholen aan kinderen 
eenvoudige liedjes van Appelmoes aan in het Nederlands. Ap-
pelmoes is een leuke bende muzikanten van ’t Smiske die een 
live-band vormen.”

Meezingen
“De kinderen komen na de workshop dan naar een live-optre-
den van de groep en kunnen meteen meezingen. In sommige 
klassen is er geen enkel kind dat nog Nederlands als thuistaal 
heeft. Via die eenvoudige liedjes leren we hen ook onze taal. Met 
corona zijn er liefst 40 workshops afgelast, maar dit jaar zijn er 
30.” 

Info: Je kan Puur Bruut (15 euro) bestellen via 
Johan Waegeman: petrolmogendoen@gmail.com

FOTO JH

Johan Waegeman stelt trots Puur Bruut voor. 
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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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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  

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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Toekomst voor beschermde Ronkelhoeve 
gezocht  

WEMMEL - De beschermde 18de eeuwse Ronkelhoeve is on-
bewoonbaar en ongeschikt verklaard, zo bevestigt burgemeester 
Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “De hoeve is privé-eigendom 
en ligt in beschermd agrarisch gebied. Vanuit de gemeente hopen 
we voor een nieuwe invulling.”  

In de loop der jaren is al een imker in de buurt actief en in de 
hoeve is een oude op hout gestookte broodoven waar er wordt 
gebakken met de buurtbewoners. Er is al een Ronkelcomité actief 
dat de boerderij Ronkelhof nieuw leven wil inblazen. Imker Yves 
Van Parys (66) formuleerde het met de oprichting zo: “We willen 
activiteiten organiseren die rechtstreeks verband houden met de 
boerenstiel. Deze hoeve is de enige van deze soort in de streek, 

die nog in gebruik is. Wij willen dit met de buren zo houden, om-
dat ze deel uitmaakt van onze unieke omgeving. Het Ronkelhof 
met landerijen errond, is immers officieel een cultureel historisch 
beschermd landschap. Van die categorie zijn er maar elf in heel 
Vlaanderen erkend. En dat koesteren we.” Eigenaar van de hoe-
ve Erik Baert (56) houdt onder andere schapen in de buurt en 
wil de boerderij mee in stand houden en de korte keten verder 
promoten. Daarvoor krijgt hij de hulp van de hele buurt. Om de 
sociale cohesie in de wijk te verstreken, worden al sinds 2007 tal 
van activiteiten zoals een zomerpicknick en buurtfeesten georga-
niseerd. Het is nu afwachten welke initiatieven via onder andere 
Erfgoed Vlaanderen er kunnen genomen voor een renovatie. (jh) 

FOTO JH
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Brandstichting aan feestzaal SKC: 
“Net op tijd kunnen blussen”

WEMMEL - Een hoop afval die in brand is gestoken, zette 
bijna de feestzaal SKC in lichterlaaie. Buurtbewoner Armand 
Hermans kon net op tijd blussen.
Vandalen hebben ‘s avonds brand gesticht aan de inkomdeur 
van Feestzaal SKC in de Raedemaekerlaan in Wemmel. Buurt-
bewoner Armand Hermans, die tevens voorzitter is van de vzw 
Jeugdlokalen die zaal SKC beheert, was er gelukkig snel bij. “Ik 
woon rechtover de feestzaal”, zegt Hermans. “Toen we ’s avonds 
met de wagen thuis kwamen, zag ik vlammen aan de deur van de 
feestzaal. Daar was een hoop afval tegen gedumpt en in brand 
gestoken. Ik ben meteen naar huis gelopen en heb emmers wa-
ter gehaald om het vuur te blussen. Het was maar heel nipt op 
tijd. We leggen klacht neer bij de politie. Dit was niet de eerste 
keer dat er vandalisme was.” (jh)

FOTO JH

Armand Hermans was er net op tijd bij om het in brand gestoken 
afval aan de inkom van zaal SKC te blussen.

Senioren in de bloemetjes gezet

WEMMEL - Tijdens de ontspanningsnamiddag van de Senio-
ren Wemmel in zaal SKC in Wemmel zijn vier koppels gevierd. 
Het gaat om Francis Thoen en Hélène Verberen (gouden huwe-
lijksjubileum), Marie-Elise Goeman en Joseph Potloot (diaman-
ten jubileum), Jeanine De Bondt en Jozef Massager (diamant) en 
Maurice De Knibber en Frieda Van Hove (diamant). “Elk tweede 
woensdag van de maand komen we samen in zaal SKC”, zegt 
Jacqueline Moreau van de Senioren Wemmel. “Deze keer waren 
er 78 senioren. Het is natuurlijk altijd fijn als we enkele van hen 
in de bloemetjes kunnen zetten.” (jh)

FOTO INGEZ.

Vlaams Feest is terug met jubileren-
de Nederlandse Culturele Raad

WEMMEL - De Nederlandse Culturele Raad Wemmel 
(NCRW) organiseert in samenwerking met GC de Zandloper 
opnieuw een Vlaams Feest. Twee jaar stak Corona stokken in de 
wielen, maar nu is het Vlaams Feest is terug. Op 3 juli 2022 kan 
je in de Zandloper op de binnenkoer, Kaasmarkt 75 terecht om 
14.30 uur voor een wandel- of fietstocht. De groep PassePar-
toe start vanaf 17 uur en brengt de nodige ambiance, er is een 
barbecue verzorgd door cultuur Bar-Bar vanaf 18 uur. NCRW 
wordt dit jaar 50 jaar en dat wordt gevierd. (jh)

FOTO 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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Ga bij Thermae Sports een gezonde en sportieve
zomer tegemoet!
REGIO - Ook tijdens de zomermaanden is het bij Thermae 
Sports heerlijk vertoeven. De club heeft outdoor namelijk ook 
heel wat te bieden. Met 3 outdoor padelterreinen (2 overdekt) 
en 4 outdoor tennisterreinen kunnen racketsportliefhebbers hun 
favoriete sport buiten beoefenen. Daarnaast beschikt de club 
over een groot kunstmatig grasveld waardoor de lesgevers bij 
mooi weer de groepslessen buiten kunnen geven. Niets rustge-
vender dan bijvoorbeeld een yogales tussen het groen. Wie op 
zoek is naar ontspanning kan ook terecht op de ligweide naast 
de Finse sauna. Daar staan ligbedden waar je na enkele baantjes 
zwemmen of een saunabezoekje lekker kan wegdromen. Enjoy!

Spetterende studentenactie:
€ 165 i.p.v. € 225

voor 3 maanden all-in fitness!
Ben je student en op zoek naar een sportieve start van je welver-
diende vakantie? Twijfel dan niet en geniet van onze supervoorde-
lige studentenactie waardoor je voor drie maanden all-in fitness 
slechts € 165 in plaats van € 225 betaalt!

Waar heb je allemaal toegang toe met een all-in abon-
nement?
• Een ruime fitnesszaal met kwalitatieve toestellen van Tech-

nogym.
• Verschillende grote studio’s waar groepslessen in doorgaan.
• Een zwembad van 18m lang.
• Een wellnessruimte met infraroodsauna, Turks stoombad en 

Finse sauna.
• Drie padelterreinen waarvan twee overdekt.
• Zes indoor en vier outdoor tennisterreinen.

Voorwaarden:
• Actie enkel op vertoon van een studentenkaart.
• Enkel geldig voor studenten van 15 tot 25 jaar en in voltijds 

dagonderwijs.
• Inschrijven is enkel mogelijk tussen 01/06/2022 en 

31/07/2022.
• Ook de inschrijvingskost krijg je er gratis bij. Als nieuw lid 

hoef je dus geen € 50 inschrijvingsgeld te betalen.
• Elk abonnement is strikt persoonlijk.

Voor verdere vragen kan je altijd terecht op het nummer 
02 305 43 04 of via mail naar sportsmerchtem@thermae.com. 
Inschrijven gebeurt rechtstreeks aan de receptie.

Thermae Sports
Kwekelaarstraat 4 - Merchtem

www.thermae.com
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Grote Prijs Go-cartrace lokt massa volk
Le Grand Prix karting attire la grande foule
WEMMEL - De meikermis lokte met de 
Grote Prijs Wemmel Go-cartrace opnieuw 
een massa volk naar het centrum. Deelne-
mers reden rondjes rond de kerk en de ro-
tonde aan het Glazen Huis en moesten on-
derweg ook afstappen om zo veel mogelijk 
blikken met een bal omver te gooien. (jh) FOTO  JH

Knip in Ambiorixlaan 
Avenue Ambiorix: voie sans issue.
WEMMEL - De gemeenteraad keurde een zogenaamd knip in de Ambiorixlaan goed. 
Tijdens de bouwwerken op de vroegere site van Rodania op de hoek van de Limburg 
Stirumlaan hadden we de straat al voor voertuigen afgesloten in de draai”, zegt schepen 
van Mobiliteit Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “Het ging om een tijdelijk project, maar 
dat is positief geëvalueerd en nu gaan we de knip dus definitief maken. Het stukje van 
aan de Limburg Stirumlaan zal wel parkeervrij worden gemaakt, zodat auto’s er in en uit 
kunnen rijden. Met de knip willen we sluipverkeer weren. Vaak namen automobilisten de 
Ambiorixlaan als sluipweg om zo via de Bogemansstraat en het Luitenant Graffplein om 
te rijden. De knip was ook voorzien als maatregel in het mobiliteitsplan.”

F   WEMMEL - Le conseil communal a approuvé la mise en circulation locale de l’a-
venue Ambiorix en la bloquant en son milieu. Pendant les travaux de construction de 
l’ancien site Rodania à l’angle de l’avenue de Limbourg Stirum, nous avions déjà fermé 
la rue aux véhicules motorisés à hauteur du virage”, a déclaré l’échevin de la Mobilité 
Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “C’était un projet temporaire, mais il a été évalué 
positivement et nous allons maintenant rendre la fermeture partielle permanente. Le 
tronçon allant de l’avenue de Limbourg Stirum à la coupure sera interdit au parking 
afin d’assurer la fluidité du trafic.. Les habitants de l’autre partie de l’avenue Ambiorix 
peuvent passer par la Rue Bogemans. La coupure est destinée à empêcher la circu-
lation en sens inverse. Les automobilistes empruntaient souvent l’avenue Ambiorix 
comme raccourci pour rejoindre la place Lieutenant Graff via la rue Bogemans. Cette 
modification était également prévue dans le plan de mobilité.”

F   WEMMEL - La foire du mois de mai a de nouveau attiré beaucoup de monde 
au centre du village à l’occasion de la course de go-carts du Grand Prix de Wemmel. 
Les participants ont fait plusieurs fois le tour de l’église et du rond-point au Glazen 
Huis et devaient également renverser le plus grand nombre possible de boîtes de 
conserve avec une balle. (jh)
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KORT / EN BREF 
LEIBAND - Het gemeentebestuur roept de baasjes van honden op om hun hond 
aan de leiband te houden. “Zo kan je je hond ook beschermen”, stelt het gemeentebe-
stuur. “Honden die de natuur intrekken, zijn immers vatbaarder voor ziekten en vreem-
de beestjes. Met je hond aan de leiband bescherm je ook de natuur, want loslopende 
honden kunnen dieren verstoren door hun geur, hen wegjagen of zelfs doden. Je hond 
aan de leiband houden, doe je ook uit respect voor andere bezoekers. Wie honden los 
laat lopen, kan een boete krijgen tot 80 euro.” (jh)

F  EN LAISSE  - Le Collège Communal appelle les propriétaires de chiens à les tenir 
en laisse. “De cette manière, vous pouvez également protéger votre chien”, indiquent 
les autorités communales. “Les chiens qui se baladent en liberté sont plus sensibles aux 
maladies et aux parasites. Tenir son chien en laisse permet également de protéger la 
nature; les chiens en liberté peuvent, en effet, perturber les animaux sauvages par leur 
odeur, les chasser ou même les tuer. Tenir son chien en laisse se fait également par res-
pect pour les autres promeneurs. Toute personne qui laisse son chien courir en liberté 
peut se voir infliger une amende allant jusqu’à 80 euros.” (jh)

VALSE E-MAILS   - De gemeente waarschuwt voor valse e-mails in naam van de 
gemeente. Een vals incassobureau stuurt zo valse e-mails uit naam van de gemeente. 
Hierin vorderen ze een tegoed op. De gemeente roept op om niet in te gaan op deze 
e-mails, niet op de link te klikken en ook geen betaling uit te voeren. Wie toch zijn of 
haar gegevens heeft doorgegeven, moet zijn wachtwoord onmiddellijk wijzigen. Heb je 
bankkaartgegevens vrijgegeven? Bel onmiddellijk naar Cardstop (078 170 170) om je 
kaart te blokkeren. (jh)

F  FAUX E-MAILS   - La commune met en garde ses habitants contre les faux 
e-mails au nom de celle-ci. Une fausse agence de recouvrement envoie de faux e-mails 
au nom de la commune. Par ce moyen, elle essaie de récupérer frauduleusement de 
l’argent. Les services communaux vous invitent à ne pas répondre à ces e-mails, à ne pas 
cliquer sur le lien et à ne pas effectuer de paiement. Toute personne qui a quand même 
fourni ses coordonnées doit changer son mot de passe immédiatement. Avez-vous 
communiqué les détails de votre carte bancaire ? Appelez immédiatement Cardstop 
(078 170 170) pour bloquer votre carte. (Jh)

Een leuk artikel van 
je sportclub of 

vereniging. 
Bezorg het aan de 

redactie.

joris@herpol.be
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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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