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Gemeente last kerstfeest senioren af: “Geen onnodige risico’s nemen”
Le Collège annule la fête de Noël pour les seniors : “Pas de risques inutiles”.

WEMMEL- Nu we in de vierde coronagolf zijn 
beland, wil het gemeentebestuur van Wemmel geen 
risico nemen. “Het traditionele kerstfeest voor de 
senioren wordt afgelast”, zegt burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel). “De situatie met Co-
vid-19 is te onzeker. Nu in de sporthal een kerst-
feest organiseren waarop 700 senioren zijn uitgeno-
digd, vinden we geen goed idee. De verluchting in 
de sporthal is ook niet optimaal en een Covid Safe 
Ticket invoeren, zou een hele operatie worden. Dan 
is het plezier er voor de senioren ook af. Bovendien 
staan heel wat senioren niet te springen om met 
veel mensen af te spreken, zeker nu het aantal be-
smettingen toeneemt. De gemeente wil het goede 
voorbeeld geven en geen onnodige risico’s nemen.” 
(jh)

F  WEMMEL - Maintenant que nous sommes entrés dans la quatrième vague de contamination du coronavirus, la commune de 
Wemmel ne veut prendre aucun risque. “La traditionnelle fête de Noël pour les seniors sera annulée”, déclare le bourgmestre Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel). “La situation sanitaire est trop incertaine. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée d’organiser 
aujourd’hui une fête de Noël dans le hall des sports à laquelle 700 seniors sont invités. La ventilation de la salle de sport n’est pas 
non plus optimale et l’introduction d’un Covid Safe Ticket serait une opération compliquée à mettre en place. Cela enlèverait aussi le 
plaisir des seniors. En outre, de nombreux seniors n’ont pas envie de rencontrer beaucoup de monde, surtout maintenant que le nombre 
d’infections augmente. La commune veut donner le bon exemple et ne pas prendre de risques inutiles.” (jh)

FOTO INGEZ.
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WEMMEL - Met een boekenruilbib hopen afvalinter-
communale Intradura en het gemeentebestuur sluikstor-
ten in de omgeving van glasbollen tegen te gaan. “De boe-
kenruilbib nodigt uit om te beginnen lezen en tegelijk is er 
sociale controle om de omgeving van de glasbol proper te 
houden”, zegt schepen van Milieu Vincent Jonckheere (LB 
Wemmel). “De boekenruilbib is gratis. Je kan er een boek 
ruilen voor een ander boek dat jou interesseert. Iedereen 
heeft in zijn boekenkast thuis immers wel boeken staan 
die ze niet meer lezen. Aan enkele omwonenden en de 
school werd inmiddels gevraagd om een oogje in het zeil 
te houden. Ze vullen de boekenruilbib aan wanneer nodig 
en ruimen een aantal keren per week het afval op rond 
de glasbol.” Wie zich ook wil inzetten voor een nette om-
geving of wat meer info over het project wil, kan contact 
opnemen met Intradura (02-334.17.56) of de milieudienst 
(02-462.05.63). (jh)

Boekenruilbib aan glasbol moet sluikstorten tegengaan
La boîte à livres près des bulles à verre doit lutter contre les 
déchets clandestins

KORT / 
EN BREF
PARKEERPLAATSEN - Op de 
Windberg zijn met de heraanleg door 
het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) heel wat parkeerplaatsen ge-
sneuveld. Voor de plaatsen die over-
bleven, net voor de grens met Ham-
me, keurde de gemeenteraad een 
aanvullend verkeersreglement goed.

F  PLACES DE PARKING - Un 
des effets du réaménagement du 
Windberg par l’AWV (Agence Fla-
mande pour les routes et la mobilité) 
est la suppression de beaucoup de 
places de parking. Pour les espaces 
restants, situés juste avant Hamme, le 
conseil communal a approuvé des mo-
difications au règlement communal de 
circulation.

F  WEMMEL - Par la présence d’une boîte à livres, l’organisation intercommunale In-

tradura et les autorités communales espèrent lutter contre les décharges illégales à proxi-

mité des bulles à verre. “Une armoire d’échange de livres invite les gens à se mettre à la 

lecture et, dans le même temps, instaure un contrôle social pour que l’espace situé autour 

des bulles à verre reste propre”, explique l’Echevin de l’environnement Vincent Jonckheere 

(LB Wemmel). “L’utilisation de la boîte à livres est gratuite. Vous pouvez échanger un livre 

contre un autre qui vous intéresse. Chacun a chez lui, sur son étagère, des livres qu’il ne 

lit plus. Les services communaux complètent le rayon lorsque cela est nécessaire et net-

toient les déchets autour des bulles à verre plusieurs fois par semaine.” Toute personne 

qui souhaite également s’engager en faveur d’un environnement propre ou qui souhaite 

obtenir de plus amples informations sur le projet peut contacter Intradura (02-334.17.56) 

ou le service de l’environnement (02-462.05.63). (jh)

FOTO JH

GEMEENTERAAD - De gemeen-
teraad van oktober vond plaats in de 
polyvalente zaal van de nieuwe Wel-
zijnscampus, omdat er in de kleine 
raadzaal van het gemeentehuis geen 
anderhalve meter afstand kan wor-
den gehouden tussen de raadsleden. 
Het complex Zijp wordt intussen nog 
steeds gebruikt door het vaccinatie-
centrum. In november was er dan 
weer een digitale gemeenteraad we-
gens het stijgend aantal besmettingen 
en de maatregelen tegen de vierde 
coronagolf.
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‘Wemmel Schittert’ tijdens eindejaarsperiode 
Wemmel “brille” pendant la période de fin d’année

WEMMEL – ‘Wemmel Schittert’. Dat is de nieuwe wedstrijd die het 
gemeentebestuur organiseert naar aanleiding van Kerst en de einde-
jaarsperiode. Het gemeentebestuur roept de inwoners op om hun ge-
vel te versieren met kerstverlichting. Je kan waardebonnen winnen die 
je bij de lokale handelaars kan uitgeven. Wemmel zal ook zelf feestver-
lichting in de straten ophangen en investeert hier 20.000 euro in. En van 
15 december tot de tweede week van januari organiseert het gemeen-
tebestuur opnieuw een speciale lichtshow met fonteinen in de vijver 
aan het gemeentehuis. Ook daarvoor is 20.000 euro voorzien. Kinderen 
kunnen deelnemen aan een zoektocht en moeten ‘minimensjes’ zoeken. 
Alle details zijn binnenkort te lezen op www.wemmel.be (jh)

F  WEMMEL - ‘Wemmel brille’. Il s’agit du nouveau concours organisé 
par la commune à l’occasion des fêtes de Noël et de fin d’année. Le collège 
invite les habitants à décorer leur façade de lumières de Noël. Vous pouvez 
gagner des bons d’achat que vous pouvez dépenser chez les commerçants 
locaux. Wemmel installera également ses propres décorations de fête dans 
les rues et investit 20 000 euros à cet effet. Et du 15 décembre à la deuxi-
ème semaine de janvier, la commune organise un autre spectacle de jeux 
de lumières autour des fontaines de l’étang à l’arrière de la maison com-
munale. Pour cela aussi, 20 000 euros ont été prévus. Les enfants pourront 
participer à un jeu de piste afin de trouver des animaux “miniatures”. Tous 
les détails seront bientôt disponibles sur www.wemmel.be (jh).

In de vijver achter het gemeentehuis zullen er net 
zoals vorig jaar kleurrijke fonteinen schitteren.

Dans l’étang derrière le château, s’élèveront, com-
me l’année dernière, des fontaines colorées.
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Slimme verkeerslichten op kruispunt Windberg en 
Rassel
WEMMEL - Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft het be-
heer van de verkeerslichten op het kruispunt van de Rassel met 
de Windberg overgenomen. Dat gebeurde nadat AWV de Wind-
berg (N290) tot aan de grens met Hamme heraanlegde.
“Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste er nu zogenaamde 
slimme verkeerslichten”, zegt schepen van Grondgebiedszaken 
Raf De Visscher (LB Wemmel). “Dat zijn verkeerslichten die de 
densiteit van het verkeer scannen en zich vervolgens aanpassen in 
functie van de verkeerssituatie. Dat moet zorgen voor een vlot-
tere doorstroming, al kan je natuurlijk nooit verhinderen dat er 
eens een file ontstaat. De verkeerslichten op het kruispunt van de 
Ridderlaan met de Brusselsesteenweg (N290) zullen op termijn 
dan weer verdwijnen. Ook de andere lichten op de gewestweg 
worden aangepakt en overgedragen aan AWV. De rest van de 
gewestweg wordt door AWV overigens vanaf 2023 heraangelegd. 
Het gaat om het deel tussen het kruispunt met de Rassel en de 
Ring. (jh)

FOTO JH

De verkeerslichten op het kruispunt Rassel-Windberg meten de druk-
te van het verkeer en passen zich aan in functie van de verkeerssi-
tuatie.

Middernachtmis in Sint-Servaaskerk
WEMMEL - De Sint-Servaas-parochie van Wemmel is een van de weinige parochies in de omgeving waar nog altijd een midder-
nachtmis wordt gevierd.  Het is een zeer stemmige viering, die op professionele wijze wordt opgeluisterd met traditionele kerstliede-
ren. Iedereen is welkom in de Sint-Servaaskerk op 24 december om 24 uur, middernacht.  Dit alles onder voorbehoud van strengere 
conona-maatregelen. (jh)
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Overval op 
Albert Heijn 
Vol à main armée 
chez Albert Heijn
WEMMEL - Aan de Romeinsesteen-
weg in Wemmel is vrijdag 12 november 
om 10 uur ’s ochtends een filiaal van Al-
bert Heijn overvallen. Twee gemaskerde 
mannen kwamen de winkel binnen met 
een wapen en gingen er vandoor met 
de inhoud van twee kassa’s. Woord-
voerster Carol Vercarre van het Parket 
Halle-Vilvoorde bevestigt dat één van 
de medewerkers bedreigd werd met 
een wapen tegen het hoofd. Naast geld 
werden, er ook sigaretten gestolen. De 
tweede overvaller bedreigde een andere 
medewerker met een pepperspray. De 
klanten in de winkel werden ongemoeid 
gelaten. De daders vluchtten te voet weg, 
ze zijn spoorloos. De medewerkers wa-
ren zwaar onder de indruk en moesten 
opgevangen worden. (jh)

F  WEMMEL - Le vendredi 12 no-
vembre à 10 heures du matin, une suc-
cursale d’Albert Heijn, située Chaussée 
Romaine à Wemmel, a été dévalisée. 
Deux hommes masqués sont entrés 
dans le magasin avec une arme à feu et 
ont emporté le contenu de deux cais-
ses enregistreuses. La porte-parole Carol 
Vercarre du parquet de Halle-Vilvorde a 
confirmé qu’un des employés a été me-
nacé avec une arme à feu braquée sur 
la tête. Outre l’argent, des cigarettes ont 
également été volées. Le second voleur 
a menacé un autre employé à l’aide d’un 
spray au poivre. Les clients du magasin 
n’ont pas été menacés. Les auteurs ont 
fui à pied et ont disparu dans la nature. 
Les employés sont sous le choc et ont 
été pris en charge. (jh)

Handelaars die reclame willen maken 
in heel Wemmel en daarbuiten, kunnen 
ook bij ons terecht voor de beste con-
dities.  Neem hiervoor contact op met 
onze advertentiedienst (Contact: Erwin 
Van Gucht - Tel. 0477 72 36 33)

Les commerçants qui désirent faire de 
la publicité sur Wemmel et sa région 
peuvent aussi s’adresser à nous pour 
obtenir les conditions. A ce sujet, veuil-
lez prendre contact avec notre ser-
vice compétent (Erwin Van Gucht Tél. 
0477/72.36.33)
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Laura Tesoro proeft krekels in chocoladen omhulling 
voor Rode Neuzen Dag
STROMBEEK / GRIMBERGEN - Vliegende reporter Lau-
ra Tesoro trok voor Rode Neuzen Dag naar de Concept Store 
van Jsté op het Gemeenteplein in Strombeek. Ter plaatse werden 
chocolade rode neuzen én krekels verkocht worden ten voordele 
van Rode Neuzen Dag.

“We hebben er in één dag tijd al twintig verkocht”, vertelde 
zaakvoerder Joost Machiels tijdens het interview op QMusic. “De 
verkoop zal enkele weken duren, we hopen op een mooie op-
brengst. We verkopen ook speculaas naar aanleiding van Sinter-
klaas. De chocoladen krekels zijn eigenlijk wel gezond, ze zitten 
boordevol proteïnes. En we willen zo de drempel wegnemen om 
krekels te proeven. Mensen vinden de krekels met chocoladen 
omhulling lekker en geven die ook graag als geschenk.”  En Laura 
Tesoro mocht ook eens proeven. “Inderdaad, crusty en lekker”, 
zegt ze. “Het smaakt naar chocolade en is krokant.” Concept Store 
Jsté zoekt nu andere verdeelpunten voor de krekels. Tijdens de 
verkoop werd een tentje buiten de winkel geplaatst, zodat het 
proeven coronaproef kon gebeuren. Rode Neuzen Dag staat dit 
in het teken van leerkrachten. Die willen de organisatoren van de 
Rode Neuzen Dag een extra duwtje in de rug geven, zodat ze nog 
meer een sidekick kunnen zijn voor hun leerlingen. “Want jon-
geren zijn helden in problemen verbergen”, zegt woordvoerster 
Isabelle Couvreur. 

“En we durven ambitieus te zijn: we zouden graag minstens één 
leerkracht per school opleiden tot een Sidekick Sam. Dat is ie-
mand bij wie leerlingen hun hart durven te luchten. Een soort 
schakel die jongeren na alle lockdowns en digitale contacten weer 
vlot met elkaar laat omgaan binnen én buiten de schoolmuren.” 
Momenteel bracht de Rode Neuzendag bracht meer dan 3 mil-
joen euro op.

FOTO JH

“Krekels in chocoladen omhulling proeven: dit moet je zeker eens 
doen”, zeggen Joost Machiels en Laura Tesoro.
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GRIMBERGEN - Vastgoedkantoor Structura.Biz uit Strom-
beek heeft meer dan honderd studenten van hogescholen en 
universiteiten bevraagd via een online enquête over wat ze ver-
wachten van hun toekomstige werkplek. De resultaten zijn soms 
verrassend: zo willen de studenten bijvoorbeeld maximum twee 
dagen telewerken, allicht heeft het verplicht thuisonderwijs tijdens 
Covid-19 die keuze mee bepaald. 

“Sinds de Covid-19-crisis is de manier waarop we werken grondig 
veranderd”, zegt general manager Ann Verresen van Structura.Biz, 
dat dit jaar 20 jaar bestaat en gespecialiseerd is verkoop en ver-
huur van vastgoed in de industrie, kantoren en retailsector.  “Be-
drijven kregen er nieuwe uitdagingen bij om jong talent te kunnen 
aantrekken. Er is een war for talent bezig, elk bedrijf wil immers de 
beste werkkrachten aan zich kunnen binden.”

“Wij vroegen ons af hoe ze dat best doen en daarom hebben we 
studenten in hogescholen en universiteiten via een online enquê-
te bevraagd.  Het gaat om studenten uit zowat alle studierichtin-
gen van de VUB, ULB, KU Leuven, Karel de Grote Hogeschool, 
Institut Libre Marie Haps,  University of Mons en AP Hogeschool 
Antwerpen. Zo hebben we een goede geografische spreiding. We 
kregen meer dan honderd ingevulde enquêtes binnen.  De resul-
taten werden besproken tijdens een webinar door vier experts.”

Bereikbaarheid
En die resultaten zijn opmerkelijk. “Zo wil 78 procent van de 
studenten maximum 30 minuten onderweg zijn van en naar het 
werk”, legt Verresen uit. “Ze kiezen bij voorkeur voor de wagen, 
gevolgd door de fiets, openbaar vervoer en te voet. Een vlotte 
bereikbaarheid is voor de toekomstige werknemers een absolute 
must. 53 procent van hen vindt dat de ideale werkplek in de stad 
is gelegen, vlakbij een treinstation, shops en restaurants.”

“Voorts vinden studenten flexibele werkuren ook belangrijk. Op-
merkelijk daarbij is dat 90 procent van hen twee dagen telewerk 
het absolute maximum vindt. Het merendeel ziet het ook niet 
zitten om voor een bedrijf te werken waar meer dan de helft 
van de werktijd bestaat uit telewerk. Dat ervaren de toekomstige 
werknemers als demotiverend. Ze vinden sociaal contact met col-
lega’s belangrijk, net zoals een aparte werkruimte weg van thuis. 
Slechts negen procent van de studenten kiest voor een open kan-
toorruimte. De anderen kiezen voor activiteitsgestuurd werken, 
met andere woorden een kantoor waar er ook een plaats is waar 
informele contacten mogelijk zijn, maar ook een individuele ver-
gaderruimte, enzomeer. Daarnaast zijn voldoende parkeerplaat-
sen voor de auto en fiets, een terras of buitenruimte, voldoende 
vergaderruimte, een koffiehoek of een aangename plaats om een 
pauze te nemen en aparte werkplekken om geconcentreerd te 
kunnen werken belangrijk.” (jh)

Studenten willen geen open kantoor, 
twee dagen thuiswerk is het maximum

Structura.Biz bracht verwachtingen van studenten over hun toekomstige werkplek in kaart.
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Annulaties…  
MERCHTEM - Na een reeks nieuwe 
beschermingsmaatregelen die door de 
hogere overheid zijn opgelegd en gezien 
het stijgend aantal coronabesmettingen 
en de huidige maatregelen, schrapt het 
gemeentebestuur van Merchtem reeds 
enkele aankomende evenementen. “Zo 
zullen de Verlichte wandeling (17/12), 
de kerstmarkt van Ossel (26/12), de 
Kleuterhappening (5/01) en de Nieuw-
jaarshappening (8/01) helaas niet door-
gaan”, meldt het gemeentebestuur. “De 
Blokspot (13/12 t.e.m. 28/01) kan door-
gaan zoals gepland in de gemeentelijke 
feestzaal van Brussegem, rekening hou-
dend met de huidige coronamaatrege-
len. Speelplein Wiebeltje (27/12 t.e.m. 
7/01) zal doorgaan, maar de uitstappen 
worden geannuleerd (enkel activiteiten 
ter plaatse).” 

De geplande Nieuwjaarshappening op 
8 januari 2022 in Merchtem wordt ook 
geannuleerd. “Het is het praktisch niet 
haalbaar om de Nieuwjaarshappening 
te organiseren”, zegt burgemeester 
Maarten Mast (LVB). “Uitstel is natuur-
lijk geen afstel. Wanneer de cijfers en 
covid-19-maatregelen het opnieuw toe-
laten, organiseert het gemeentebestuur 
graag een nieuw evenement voor zijn 
inwoners.”
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Dringend medische hulp gezocht voor vaccinatie-
centrum Zijp
WEMMEL - Het vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel draait de 
komende maanden weer op volle toeren oor eerste, tweede én 
derde prikken voor inwoners uit Wemmel, Grimbergen, Meise, 
Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel. “Hiervoor zijn we op zoek 
naar extra medische helpende handen voor de periode decem-
ber tot en met april 2022”, zegt voorzitter van de Eerstelijnszone 
(ELZ) Grimbergen Armand Hermans. “We zoeken op zeer kor-
te termijn artsen, specialisten, vroedvrouwen met diploma van 
voor 2018, verpleegkundigen en apothekers. Zowel zelfstandigen 
als vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Qua niet-medisch perso-
neel hebben we voorlopig voldoende medewerkers.” (jh)

Je kan contact opnemen via planning@harno.be, 
liefst met elz.regio.grimbergen@gmail.com in CC.
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Merchtem-centrum kampt met rattenplaag: 
“ze zitten overal” 
Buurtbewoner roept op om rattenvallen te zetten, “maar gebruik zeker geen gif ” 

MERCHTEM - Op heel wat plaatsen in Merchtem-centrum 
kampen inwoners met een rattenplaag. Zo ook aan de Reedijk bij 
Henk Willocx. Hij roept op om rattenvallen te plaatsen en zeker 
geen gif te leggen, want dat doodt ook huisdieren zoals honden 
en katten en kerkuilen die net ratten vangen.  

“Het is hier al veertien dagen dat de ratten opduiken en het pro-
bleem wordt steeds erger”, zucht Henk Willocx. “Het gaat om de 
bruine rat. Die komt massaal uit de riolen omdat ze wegvluchten 
van de trillingen die veroorzaakt worden door de vele bouwwer-
ken. Het is wetenschappelijk bewezen dat ratten niet gestoord 
willen worden en vluchten uit hun schuilplaats als dat gebeurt. Ze 
gaan dan bij de mensen binnen. Bij ons worden de vogels ’s nachts 
in de volière door de kooi getrokken. De ratten bijten hun pootjes 
af terwijl ze slapen. Ze zijn ook heel erg stout en zijn niet schuw. 
Ze komen dicht bij de mensen.” 

Privédomein 

Henk Willocx nam ook al contact op met de gemeente. “De mi-
lieudienst gaat contact opnemen met de provincie om te kijken 
wat er kan gebeuren”, gaat Willocx verder. “Maar vermits de rat-
ten vaak op privédomein komen, kunnen de gemeente en provin-
cie daar niet optreden. Via de facebookgroep  ‘Ge zijt van Merch-
tem als’ plaatste ik een bericht en zo proberen we de rattenplaag 
in kaart te brengen. Het is belangrijk om de rattenplaag aan te 
pakken, want één koppel Je weet van één koppel bruine ratten 

komen in één jaar tijd 1.200 nakomelingen voort. Dit mogen we 
niet op zijn beloop  laten.” Ter illustratie: één vrouwtjesrat kan 
zo’n 40 jongen per jaar voortbrengen die op hun beurt na drie 
maanden al geslachtsrijp zijn. 

Rattenvallen 

Wat kunnen mensen die met ratten te maken hebben, doen? 
“Koop rattenvallen, ze kosten 2,70 euro per stuk. Leg er een stuk-
je brood en chocolade in en je zal zien dat je ratten vangt. Als je 
er dan eentje vangt, gooi die weg in een vuilzak, raak ze niet te 
veel aan en was grondig je handen, want een rat is een drager van 
heel wat ziektekiemen. Inmiddels zijn heel wat winkels in de buurt 
die rattenvallen verkopen, uitverkocht, we hopen dat er snel terug 
binnenkomen.” 

“Geen gif leggen”  
“Koop geen lokdozen, want die blijken niet zo effectief te zijn. En 
koop zeker geen gif. Leg dat alsjeblieft nergens, want ook onze 
huisdieren zoals honden en katten sterven eraan. Er zijn er al heel 
wat door overleden. Bovendien sterven ook kerkuilen ervan. We 
zien er hier in Merchtem-centrum ’s avonds heel wat vliegen, zij 
vangen de ratten. Maar als die rat dan gif heeft gegeten, dan gaat 
de kerkuil er ook aan. En dat is net een prima rattenvanger. Net 
zoals onze Fox Terriër, die heeft er al enkele te grazen genomen.”  
(jh)

Henk Willocx toont één van zijn vogeltjes die ten prooi viel aan de ratten.

FOTO’s JH
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Warme bakker in de 
bloemetjes gezet

FOTO JH. 

Wandelaars Pasar Wemmel 
ontdekken mooiste plekjes

WEMMEL - Warme bakker Edwin Charels (71) en zijn echtge-
note Lieve Van De Velde (73) zijn op pensioen gegaan en zijn door 
het college van burgemeester en schepenen in de bloemetjes ge-
zet. Daarmee stopt een generatie bakkers ‘Charels’ die in Wemmel 
sinds 1965 een gekende warme bakker was. Ze kregen van het 
gemeentebestuur geschenken van lokale handelaars voor een to-
tale waarde van 250 euro. Met Sinterklaas en de eindejaarsfeesten 
gaat bakker Charels wel nog chocolade en pralines maken die je 
online kan bestellen. (jh)

WEMMEL - Onder een stralende zon vertrokken 34 wande-
laars met Pasar aan het Auxilium voor een wandeling van vijf of 
acht kilometer waarbij ze de mooiste landelijke plekjes ontdekten 
van Relegem en Hamme. Via de Obberg en de Motte wandelden 
ze naar Relegem, waar ze in dorpscafé De Groenvink een tussen-
stop hielden. Daar sloten nog vier wandelaars zich bij de groep 
aan. Na een bezoek aan de kerk van Relegem met heel wat uitleg 
over de historiek, ging het verder naar Hamme en via voetweg 25 
terug naar het vertrekpunt. Als organisator kijkt Pasar Wemmel 
terug op een zeer geslaagde namiddag. Als Corona het toestaat, 
gaan ze binnenkort op winterwandeling met koffie en koeken. (jh)

FOTO INGEZ. 
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GRIMBERGEN - Voor het tweede jaar op rij besliste het 
gemeentebestuur Grimbergen om de Kerstmarkt in centrum 
Grimbergen en Ter Borre niet te laten doorgaan. “”Een beslissing 
met spijt in het hart, maar die gezien de stijgende besmettings-
graad de enige juiste is”, zucht burgemeester Chris Selleslagh 
(Open VLD).

De kerstmarkten in centrum Grimbergen en in Ter Borre 
(Strombeek-Bever) brengen ieder jaar duizenden bezoekers op 
de been. Ze staan garant voor heel wat sfeer en gezelligheid.” De 
gemeente staat klaar om de kerstmarkten volgens de nieuwe 
regels te organiseren, maar heeft toch beslist om de kerstmark-
ten af te gelasten”, licht de burgemeester toe. “Het is een zeer 
moeilijke beslissing die we met de pijn in het hart nemen. Tot 
op de dag van vandaag hebben de gemeentelijke diensten de 
organisatie van de kerstmarkt aangepast aan de geldende co-
ronamaatregelen. De meest recente verplichting om het Covid 
Safe Ticket te combineren met een mondmasker (of zelftest) zal 
in de praktijk echter zeer moeilijk te handhaven zijn.”

“Mensen komen nu eenmaal ook naar een kerstmarkt om te 
eten en te drinken en dat gaat niet met mondmasker”, vult sche-
pen van Feesten William De Boeck (Open VLD) aan. “Daarnaast 
willen we als gemeentebestuur ook onze verantwoordelijkheid 
nemen. In tijden van een stijgende besmettingsgolf, is het onze 
taak om het goede voorbeeld te geven en geen grootschalige 
evenementen te organiseren.”

Kerstmarkt Grimbergen opnieuw afgelast 
FOTO JH 

Het college trekt ook ineens de lijn door met betrekking tot andere 
evenementen die in december plaatsvinden. Zo zal de Sinterklaas-
optocht van 5 december niet doorgaan. Ook de verkiezing van de 
Senior van het jaar wordt geannuleerd. Over de kerstmaaltijd voor 
alleenstaande senioren en de nieuwjaarsreceptie wordt later nog 
een beslissing genomen. (jh)

Voor alle vragen omtrent het coronavirus kan u 
terecht op 
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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Jo Vally pakt uit met Kerstconcert, deel opbrengst 
gaat naar Levedale

MERCHTEM / REGIO – Vlaamse 
zanger Jo Vally geeft in de kerk van Mer-
chtem een kerstconcert met zijn orkest 
en kinderkoor ’t Vrolijk Lawaai uit Mer-
chtem. De opbrengst is ten voordele 
van Levedale, een woon- en begelei-
dingscentrum voor volwassenen met 
een (verstandelijke) beperking.

“Het wordt een concert helemaal in 
de sfeer van Kerst”, zegt Jo Vally. “We 
gaan voor nummers die allen passen in 
het thema Kerst. Het is overigens niet 
de eerste keer dat ik een kerstconcert 
geef. Het is inmiddels een jarenlange 
traditie geworden. Mensen genieten van 
die speciale sfeer en met een kinder-
koor erbij krijgt het concert in Merch-
tem toch iets magisch.” 

Jaarlijkse traditie 
Schepen van Cultuur David De Valck 
(LVB, Open VLD) hoopt dat het kerst-
concert een jaarlijkse traditie wordt. 
“Het is een privé-initiatief van enkele 
vrienden”, zegt De Valck. “Maar de ge-
meente biedt logistieke steun. Dat Jo 
Vally hier in Merchtem komt zingen, is 
een opsteker. Hij is afkomstig uit buur-
gemeente Wolvertem (Meise), maar is 
hier al goed bekend bij het publiek. Het 
is overigens niet de eerste keer dat hij 
hier komt. We willen elk jaar een deel 
van de opbrengst van het kerstconcert 
aan een goed doel verbinden. Deze 
keer is dat de vzw Levedale, dat ook 
een vestiging heeft in Merchtem en hier 
eveneens een nieuwbouw optrekt.” 

INFO – Kerstconcert met Jo Vally, don-
derdag 23 december om 19.30 uur in 
de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt Kerk 
van Merchtem. 

Info: tel. 0473/32 48 19. Kostprijs: 25 
euro te storten op 

Rek.nr. BE52 0637 1976 6509 Kerst-
concert Merchtem. 

Tijdens het concert gelden de corona-
maatregelen van dat moment. 

FOTO JH

Jo Vally bezocht de kerk met schepen David De Valck om de akoestiek al te testen.



23



24

Gemeenteraad vraagt bijna 
unaniem om meer blauw op straat: 
“Overlast en onveiligheid nemen hand 
over hand toe”  
WEMMEL - De Wemmelse gemeenteraad nodigt de korps-
leiding van de politiezone AMOW uit om uitleg te komen geven 
op de raad over de politiewerking in Wemmel. “De situatie op 
het vlak van veiligheid en het tekort aan agenten zorgt voor angst 
bij de burgers”, stellen gemeenteraadsleden Gil Vandevoorde en 
Carol Delers (Wemmel Plus!)
“De situatie verslechtert week na week en er is niets dat veran-
dert”, zucht Gil Vandevoorde (Wemmel Plus!). “Het gebrek aan 
politieagenten creëert een angstgevoel bij de burgers. Het gaat 
om twee wijken waar de situatie problematisch is: aan het Graf-
fplein waar dronken mensen ’s avonds met gevaarlijke  honden 
staan en zorgen voor overlast, zwerfvuil en nachtlawaai. En op de 
parking van KVK Wemmel. Daar is sprake van feestende jongeren 
die roken, drugs nemen en alcohol drinken. Ook daar is er heel 
wat nachtlawaai, sluikstort,... We krijgen steeds meer meldingen 
van ongeruste burgers. We zien te weinig politiepatrouilles en het 
beloofde mobiele commissariaat is er nog steeds niet. Vandaar 
onze interpellatie op de gemeenteraad.” 
Ook door oppositiepartij IC werd een gelijkaardige vraag op de 
gemeenteraad gesteld. LB Wemmel, Wemmel Plus! en IC keurden 
uiteindelijk een tekst goed met een uitnodiging voor de korpslei-
ding om op de gemeenteraad uitleg te komen geven. Enkel raads-
lid Marc Installé (Intérêts Communaux / IC) onthield zich.

Personeelstekort
Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) geeft toe dat 
er de laatste tijd problemen zijn met een groep hangjongeren. 
“Het gaat om een kleine kern die voor een onveiligheidsgevoel 
zorgt”, zegt de burgemeester. “Uit een bevraging op de JeugdAc-
tieDag (JAD) blijkt dat ook jongeren zich effectief onveilig voelen. 
De zone AMOW beloofde ook al lang om twee mobiele politie-
commissariaten - dat zijn omgebouwde combi’s - in te zetten op 
het terrein, zodat de politie ter plaatse pv’s kan opmaken. Maar 
die zijn er nog niet. Er is een personeelstekort bij de politie, maar 
onze gemeenschapswachten hebben buiten het controleren op 
stilstaan en parkeren geen handhavende bevoegdheid. Er moet 
dus wel iets gebeuren. Het politiecommissariaat in Wemmel is wel 
open, maar enkel op afspraak.” (jh)

Raadsleden Carol Delers en Gil Vandevoorde van Wemmel Plus! ma-
ken zich zorgen over de veiligheid in Wemmel. 

Les conseillers Carol Delers et Gil Vandevoorde de Wemmel Plus sont 
inquiets pour la sécurité à Wemmel.

FOTO JH
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Mais ils ne sont pas encore là. Il y a une pénu-
rie de personnel de police, et nos gardiens 
de la paix n’ont aucun pouvoir de sanction 
au-delà du contrôle des infractions de stati-
onnement. Il faut donc faire quelque chose. 
Le poste de police de Wemmel est ouvert, 
mais seulement sur rendez-vous.” (jh)

Le conseil communal réclame à la 
quasi-unanimité plus de bleu dans les rues : 
“Les nuisances et l’insécurité augmentent à 
vue d’œil”.

F  WEMMEL - Le conseil communal de Wemmel invite la direction de la police de la 
zone de police AMOW à venir expliquer au conseil le travail de la police à Wemmel. “La 
situation en matière de sécurité et le manque d’agents suscitent la crainte des citoyens”, 
déclarent les conseillers communaux Gil Vandevoorde et Carol Delers (Wemmel Plus !).

“La situation se dégrade semaine après semaine et rien ne change”, soupire Gil Vande-
voorde (Wemmel Plus !). “Le manque d’agents de police crée un sentiment de peur chez 
les citoyens. Il y a deux quartiers où la situation est problématique : la Place Graff, où des 
personnes ivres se promènent la nuit en compagnie de chiens dangereux et causent des 
nuisances et du tapage nocturne. Et sur le parking du KVK Wemmel. Là, les jeunes font 
la fête, fument, se droguent et boivent de l’alcool. Il y a aussi beaucoup de bruit la nuit 
et ils abandonnent des crasses derrière eux. Nous recevons de plus en plus de plaintes 
de citoyens inquiets. Nous voyons trop peu de patrouilles de police et le poste de police 
mobile promis n’est toujours pas là. D’où notre interpellation au Conseil communal.”
Une question similaire a également été posée au conseil communal par le parti d’oppo-
sition IC. LB Wemmel, Wemmel Plus ! et IC ont finalement approuvé un texte avec une 
invitation pour la direction de la police à venir s’expliquer au conseil communal. Seul le 
conseiller Marc Installé (Intérêts Communaux / IC) s’est abstenu.

Pénurie de personnel
Le bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) admet que, ces derniers temps, il 
existe des problèmes avec un groupe de jeunes en mal d’activité. “Cela concerne un petit 
noyau qui provoque un sentiment d’insécurité”, dit le bourgmestre. “Une enquête réalisée 
à l’occasion de la Journée d’Action pour la Jeunesse (JAD) a montré que les jeunes se 
sentent, eux aussi, effectivement en insécurité. La zone AMOW a également promis depuis 
longtemps de déployer deux commissariats mobiles - des fourgons combi aménagés - sur 
le terrain, afin que la police puisse établir des procès-verbaux sur place. 
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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 - Slagerij Houman te 
Brussegem zoekt student of flexijobbers M/V 
als winkelbediende voor enkele dagen per 
week. Uren zijn bespreekbaar, Contacteer 
ons: 0475/79.23.15 Jonas.houman@hotmail.
com

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

SCHILDEREN / KLUSJES – ik zoek gepensio-
neerde schilder voor schilderen van ramen en 
deuren tel 0473 448 618 – Meise

HOF TER DREEF - is een B&B met 2 gas-
tenkamers te Meise (Eversem) en zoekt een 
flexibele deeltijdse poetshulp (tussen 9 uur 
en 13 uur).  Flexi-job met mogelijkheid tot 
vast contract. Interesse? Bel O496 41 38 68.

DAKWERKER - Ervaren dakwerker gezocht 
voor onmiddellijke indiensttreding, platte en 
schuine daken, zinkwerk, schrijnwerkelemen-
ten kunnen plaatsen, renovaties, plan kunnen 
lezen, in het bezit zijn van een rijbewijs, Ne-
derlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34 
33 95

FIRMA - te Wemmel zoekt Ramenwasser/
Schoorsteenveger, rijbewijs B, Nederlands-
talig/kennis van Frans. Zelfstandig kunnen 
werken. Contact: info@master-cleaner.be of 
0471 27 70 88, Dhr. Gribbe.

TE KOOP ALLERLEI

KERSTKADOOTJES - aan huis geleverd, re-
gio Grimbergen, bruishartjes, massagekaar-
sen of olie 8€, vibrators, glijmiddel, lingerie, 
alles aan aankoop prijzen, koop LOKAAL, 
steun de kleine zelfstandige, , voor meer 
info@funtoys.be, groep op FB Kerstmis-Noël, 
0474 47 23 66

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

VASTGOED TE KOOP 

DRINGEND GEZOCHT – Te renoveren 
woningen, onmiddellijk voorschot bij com-
promis, snelle akte, tel. 0474 305 519

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

TE KOOP GEZOCHT - Projectgronden / ap-
partementsgebouwen / woningen. 
0495 44 54 11

ALLERLEI 

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR TOPAZ 
- ‘Supportief palliatief dagcentrum TOPAZ 
in Wemmel zoekt een chauffeur (vrijwilliger) 
om ons gasten van en naar het dagcentrum te 
brengen. Je mag contact opnemen via sofie.
moens@uzbrussel.be, alvast bedankt’

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

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

www.johanjanssens.be / Cartoon JOWE
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WEMMEL - BTC Tennis & Padel aan de Neerhoflaan in Wem-
mel mag zichzelf de eerste CO2-neutrale tennis- en padelclub van 
België noemen en daar is de Brusselse Tennisclub (BTC) terecht 
trots op. BTC groeit inmiddels als nooit voordien en kent met 
1.340 spelende leden en 150 barleden het hoogste  ledenaantal 
ooit.

“Tijdens het realiseren van onze nieuwe tennishal groeide de 
ambitie om deze zoveel mogelijk energie-efficiënt te bouwen 
en het energieverbruik van de club sterk te verminderen”, zegt 
voorzitter Johan De Keersmaeker van BTC. “Door middel van 
een energie-audit door ‘CO2logic’ werd er een CO2-balans op-
gesteld en konden de nodige acties ondernomen worden. Liefst 
42 energiezuinige led-lampen en extra isolatie zorgen voor heel 
wat besparingen. 

Bovendien verzekeren driehonderd zonnepanelen van ENGIE op 
het dak een productie van elektriciteit die gelijk staat aan het ver-
bruik van 25 huishoudens. We vermijden daarmee een CO2-uit-
stoot gelijk aan twintig dieselwagens in het dagelijkse verkeer.”

De resterende ecologische voetafdruk van de BTC wordt verder 
gecompenseerd door een participatie van BTC Tennis & Padel in 
een herbebossings-project in Burkina Faso. “Daar moet de aanleg 
van een ‘grote groene muur’ verdere woestijnvorming voorko-
men”, gaat de voorzitter verder. 

“Dankzij al deze inspanningen, in combinatie met een 100 pro-
cent groen Belgisch energiecontract, hebben de club het label 
‘CO2-Neutraal’ opgeleverd. Als bestuur staan we voor een duur-
zame club, waar we graag initiatieven steunen die zorgen voor 
een beter klimaat en een gezonde, sportieve toekomst.”

De leden van BTC stonden ook te popelen om na corona hun 
geliefkoosde sport opnieuw te beoefenen. De sportsite van BTC 
telt met de uitbreiding inmiddels acht tennisterreinen buiten, 
waarvan drie in de winter overdekt met een ballon, drie tennisvel-
den in de nieuwe tennishal en vier padelterreinen. “Op dit ogen-
blik zijn er 1.340 spelende leden en 150 barleden. Dat zijn zeker 
300 leden meer dan BTC ooit heeft gehad”, besluit de voorzitter 
trots. (jh)

BTC eerste CO2-neutrale tennis- en padelclub 
FOTO INGEZ.
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