
1

           Afgiftekantoor Brussel X • prijs € 1 • maandelijks tijdschrift • 17e jaargang • v.u. LeleuGroup NV • oplage 7.827 • www.cursiefje.be

Grimbergen
Beigem

Humbeek

25 februari 2021

blz. 23

• Desbuquois - blz. 2
• Eigen Thuis - blz. 4
• Data cursiefjes - blz. 6
• CureVac - blz. 7
• Cultuurpal(l)et grimbergen - blz. 8
• Fort - blz. 9
• Loepzuiver - blz. 10
• Deniwol - blz. 14-15
• Wolvertemsesteenweg - blz. 16
• Recyclagepark Strombeek - blz. 17
• WISE- blz. 18
• billtobox - blz. 19
• Beverbos - blz. 20
• Uitbreiding Waardbeekdreef - blz. 21
• Bedrijvig - blz. 20-21
• Colofon - blz. 21
• Zoekertjes - blz. 26
• GreenThing - blz. 27

Deze maand:

Curs_grimbergen_25_02.indd   1Curs_grimbergen_25_02.indd   1 14/02/2021   20:2314/02/2021   20:23



2

“Niets zo zalig als een sneeuwdouche”
GRIMBERGEN / REGIO – We hebben er lang op moeten 
wachten, maar een beetje sneeuw kan blijkbaar veel deugd doen. 
Gewezen schepen en fractieleider van Groen Grimbergen Ed-
die Boelens (64) nam tijdens de korte ‘ijsprik’ elke morgen een 
‘sneeuwdouche’. Hij liet van z’n eerste douche een filmpje maken 
dat op Facebook massaal werd ‘leuk bevonden’.

“Fantastisch!, goed voor de bloemsomloop, de Poetin van Grim-
bergen, Chapeau!, sterke beer!.” Het zijn maar enkele van de vele 
reacties die Eddie Boelens kreeg op zijn filmpje dat hij postte 
waarin hij een sneeuwdouche neemt. “Natuurlijk laat ik dit niet 
elke dag filmen, maar ik was zo blij dat ik de eerste keer opnieuw 
een sneeuwdouche kon nemen, dat ik het op mijn facebookpagi-
na zette”, zegt Boelens. “Het is jaren geleden -van met de vorige 
koudegolf, ik denk zo’n negen jaar geleden- dat ik dat hier in mijn 
eigen tuin een sneeuwdouche kon nemen.”

“Ik stap dan in mijn zwembroek in mijn tuin door de sneeuw die 
nu dik genoeg ligt en wrijf me helemaal van kop tot teen in met 
sneeuw. Het duurt maar een paar minuutjes en dan ga ik naar bin-
nen om een warme douche te nemen. Daarna ben ik herboren 
en kan ik de dag goed beginnen. Ik moet overigens elke morgen 
ook oefeningen doen voor mijn rug en dan is een sneeuwdouche 
zalig.” 

Zolang er sneeuw ligt, is de sneeuwdouche elke morgen een vast 
ritueel van Boelens. “En ik zou het iedereen willen aanraden”, gaat 
Boelens verder. “Nu we niet naar de sauna kunnen gaan, is dit een 
prima alternatief. Het is gezond, goed voor de bloeddoorstroming 
en de weerstand. Ik vind de reacties op Facebook wel plezant. 
Jaren geleden in Cap Gris-Nez in Frankrijk, toen het echt beren-
koud was, ook in de Atlantische oceaan gedoken. Ook enkele mi-
nuutjes maar, je mag het niet te lang doen. Maar je voelt je daarna 
als herboren. Ik duim voor nog meer sneeuw deze winter.”  (jh)

Je kan het filmpje bekijken via de facebookpagina 
van Eddie Boelens. 

FOTO INGEZ. 

Eddie Boelens (64) nam tijdens de eerste winterprik alle dagen zijn 
sneeuwdouche “zalig nu het nog kan”
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Vernieuwing draagt steentje bij aan de 
bouwplannen van Eigen Thuis
FOTO INGEZ. 

Grimbergen 
verlengt 
coronasubsidie 
voor 
handelaars
GRIMBERGEN - Handelaars kun-
nen nog tot en met 31 december 2021 
aanspraak maken op de gemeentelijke 
coronasubsidie. ”Om onze lokale eco-
nomie te ondersteunen in deze moei-
lijke periode, voorzag het gemeentebe-
stuur in 2020 een coronasubsidie voor 
handelaars”, legt schepen voor Lokale 
Economie Yves Verberck (Vernieuwing) 
uit. “Wij kregen van verschillende han-
delaars de oproep om vooralsnog van 
deze gemeentelijke coronasubsidie ge-
bruik te kunnen maken. Het leek ons 
opportuun deze periode te verlengen, 
aangezien het einde van de crisis nog 
niet meteen in zicht is. Het gemeente-
bestuur besliste deze coronasubsidie 
tot het einde van 2021 te verlengen. 
Het bedrag van de gemeentelijke subsi-
die varieert naargelang eerder gekregen 
premies tussen de 150 en 400 euro.” 
(jh)

GRIMBERGEN - Vorig jaar besloten de mandatarissen van de Grimbergse 
partij Vernieuwing om jaarlijks een deel van hun afdrachten te besteden aan een 
goed doel, dat op één of andere wijze verbonden is met Grimbergen. Dit jaar is 
het de beurt aan de vzw Eigen Thuis aan de Beukendreef. Die biedt kwaliteitsvolle 
dienstverlening aan personen met een fysieke handicap, die hun leven zo zelf-
standig mogelijk willen uitbouwen.  “Vorig jaar vroeg Eigen Thuis een vergunning 
aan voor een hoogwaardig nieuwbouwproject ter vervanging van de bestaande 
gebouwen”, zegt voorzitter Chantal Lauwers van Vernieuwing. “Men wil 35 per-
manente studio’s en vijf logeerstudio’s voor mensen met een fysieke beperking 
realiseren. Daarnaast worden er 20 logeerkamers voorzien voor een zorghotel, 
waar volwassenen tijdelijk begeleid en geholpen zullen worden na een verblijf in 
het ziekenhuis. Dat is een absolute primeur voor Grimbergen. Het leek ons een 
goed idee om een steentje bij te dragen aan deze veelbelovende nieuwbouwplan-
nen.” Directeur Katty Stas mocht de bijdrage van 500 euro coronaveilig ontvangen 
uit de handen van Chantal Lauwers. (jh)
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GRIMBERGEN - De 165 
bewoners van woon-zorg-
centrum Heilig Hart in 
Grimbergen kregen hun 
tweede spuitje en daar wa-
ren ze erg blij mee. Ook vijf-
tig personeelsleden kregen al 
een eerste prik. De hoop op 
versoepelingen van de maat-
regelen wordt zo opnieuw 
groter. (jh)

Tweede spuitje voor 165 bewoners 
wzc Heilig Hart 

FOTO INGEZ. 

Zone 30 
tijdens werken 
Wolvertemsesteenweg
GRIMBERGEN - De werken aan de 
N211 Wolvertemsesteenweg zorgen 
voor overlast in de de Merodestraat en 
de Rijkenhoekstraat. Door de invoering 
van een tijdelijke zone 30 en een fysieke 
herinrichting van de straten wil het ge-
meentebestuur de druk op deze wegen 
verminderen. De werken zullen vermoe-
delijk tot begin 2022 duren, tot zolang 
blijft de zone gelden. Omwille van de wer-
ken, werden omleidingsroutes vastgelegd 
door het Agentschap Wegen en Verkeer 
in overleg met De Lijn en de gemeente 
Grimbergen. (jh)

Zware boetes voor 
sluikstorters 
REGIO - Vier Roemenen zijn door de 
rechter veroordeeld tot boetes die op-
lopen tot 16.000 euro omdat ze maan-
denlang hun huisvuil dumpten langs de 
Grensstraat in Vilvoorde. Dat meldt Ring 
TV. Afvalintercommunale Incovo, die ook 
actief is in Grimbergen, stelde zich bur-
gerlijke partij. Het opruimen van het afval 
kostte Incovo in totaal 15.000 euro. Dank-
zij camerabeelden en facturen die in het 
huisvuil werden gevonden, konden de ver-
dachten worden geïdentificeerd. Incovo 
kreeg een schadevergoeding toegekend 
van 2.800 euro voor elk van de vier ver-
dachten. (jh)
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Tweeduizend vrijwilligers gezocht uit Brussel en 
Rand om vaccin CureVac te testen  
RAND - Eind februari start het team van prof. Pierre Van Dam-
me van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met externe 
medische dienstverleners Cohezio en Mensura, een grootschalige 
studie naar het kandidaat-coronavaccin van het Duitse CureVac. 
Daarvoor worden 2.000 vrijwilligers gezocht in Brussel en de 
Rand. Het team van Cohezio, dat de vaccins op de vrijwilligers 
zal toedienen en hen zal begeleiden, wordt geleid door medisch 
directeur van Cohezio Eddie De Block, tevens oud-burgemeester 
van Merchtem en broer van Maggie De Block. 

“Voor alle duidelijkheid: dit heeft niets met mijn zus Maggie, noch 
met de politiek te maken”, zegt Eddie De Block. “Ik ben in 2018 
gestopt met de politiek en heb me verder toegelegd op mijn ja-
renlange passie als arbeidsarts. Ik ben wel fier dat ik nu samen 
met een team van 17 mensen een stuk kan meehelpen aan de 
grootschalige studie van professor Pierre Van Damme. Het team 
moest samengesteld worden in veertien dagen. Dat was een hu-
zarenwerk. We hebben artsen, verpleegsters, data-inputters, re-
ceptionisten en laboranten samengebracht in één team.” 

“Heel concreet gaat het om de fase drie van de studie het Duitse 
CureVac-vaccin. Daarvoor worden in Brussel en de Rand twee-
duizend vrijwilligers gezocht voor een coronaprikje. De helft van 
hen wordt via Mensura, de andere helft via  Cohezio opgevolgd. 
Ons team zal aan 500 mensen een écht vaccin toedienden, de 
andere 500 vrijwilligers krijgen een placebo, dus geen vaccin. Deze 
dubbel-blind-studie gebeurt wereldwijd in totaal op 32.500 proef-
personen, waarvan dus 2.000 in België. Die worden nu gezocht en 
het moet snel gaan, want de studie start snel op.”

Zijn er geen risico’s voor de proefpersonen? “Het gaat om fase 
3 van het studiewerk. Fase 1 en 2, waarbij op dieren én mensen 
werd getest, zijn positief geëvalueerd”, weet De Block. “Fase 3 
is de laatste fase die het vaccin doormoet om op de markt te 
komen. 

We hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk kan gebeuren.”  

Kandidaat-vrijwilligers moeten wel aan enkele voorwaarden vol-
doen. “Ze moeten minsten 18 jaar oud zijn en in goede gezond-
heid zijn”, zegt professor Pierre Van Damme van UAntwerpen. 
“Natuurlijk staat er ook een vergoeding tegenover: de deelne-
mers moeten vijf keer op visite komen en krijgen 150 euro per 
visite. De medische visites, waarop onder meer een bloedstaal zal 
genomen worden, zullen plaatsvinden in Brussel.”  “Voor de groot-
schalige studie slaat UAntwerpen de handen in elkaar met de be-
drijfsgeneeskundige diensten Cohezio en Mensura. “Met Cohezio,  
staan we mee vooraan in de strijd tegen de verspreiding van het 
virus”, zegt communicatiedirecteur Fabienne Defrance van Co-
hezio. “We deden al aan preventie en aan tracing en testing, nu 
komt vaccinatie daar ook bij. We zijn blij mee te kunnen werken 
aan een nieuw, veelbelovend vaccin.”  Info: www.uantwerpen.be/
vaccinetrials-covid-brussel  (jh)

Medisch directeur van Cohezio en oud-burgemeester Eddie De Block 
werkt samen met team Prof. Pierre Van Damme voor grootschalig 
onderzoek coronavaccin

FOTO JH
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Cultuurpal(l)et Grimbergen nieuw tweejaarlijks 
kunstevenement

FOTO INGEZ. GRIMBERGEN - Grimbergen start met een nieuw tweejaarlijks kun-
stevenement, want de Biënnale van de Grimbergse kunstenaars en de 
Kunst- en Ambachtenroute versmelten vanaf 2021 tot het Cultuurpal(l)et. 
Creatievelingen worden opgeroepen om hieraan deel te nemen. 

“Cultuurpal(l)et slaat enerzijds op het schilderspalet en anderzijds op de 
industriële palletten die een grote rol in onze maatschappij hebben ver-
worven”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). “Om dit groots 
kunstevenement uit te rollen, bundelen het Cultuurcentrum Strom-
beek-Grimbergen, de Academie Grimbergen, het Museum voor Oudere 
Technieken (MOT) en het gemeentebestuur samen de krachten. Gedu-
rende de hele maand juni zetten we alle vormen van kunstbeoefening (vi-
deokunst, muziek, beeldende kunst, graffiti, schilderkunst, toneel, woord…) 
en ambachten in de kijker met een ruime overzichtstentoonstelling, open 
ateliers, optredens, workshops en andere randactiviteiten.” 

Steltenlopers 
verrassen 
Wendy Van 
Wanten op 
VTM

FOTO INGEZ. 

MERCHTEM - De Merchtemse 
Steltenlopers waren vorige maand 
op 26 januari te zien op VTM waar ze 
mee optraden tijdens een kleine pa-
rade voor Wendy Van Wanten. “Afge-
lopen zomer, werden we met een be-
perkte groep van maximum 20 leden 
gevraagd voor TV-opnames van het 
VTM-programma Groeten Uit”, zegt 
voorzitter Roger Daelemans van de 
steltenlopers. “Dat is een programma 
waarin Bekende Vlamingen een week-
end herbeleven in de tijdsgeest van 
toen ze zelf twaalf jaar waren. Wen-
dy Van Wanten werd verrast door 
een kleine parade waaraan ook onze 
groep deelnam. Zo konden mensen 
onze steltenlopers ook nog eens aan 
het werk zien.” (jh)
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GRIMBERGEN - Luka Leupe (17) uit Grimbergen brengt haar 
debuutsingle ‘Come Back’ uit. Een eerbetoon aan haar papa die uit 
het leven stapte. “Maar de dijk van de onzekerheid is
doorbroken. Ik ga door en schrijf meer nieuwe songs”, zegt ze. 
Met haar achtergrond bij Studio 100, maar ook met Charlotte 
Cannoot van ‘Mind The Voice’ van de online muziekshow ‘Popland’ 
gaat ze verder. Van deze Grimbergse gaan we nog veel meer ho-
ren, zoveel is duidelijk.

Luka Leupe (17) volgt haar laatste jaar humaniora en wil zich 
volgend jaar inschrijven in Lucas School of Arts waar haar verdere 
studies in de richting van Muziek of Interieurvormgeving zullen 
gaan. Maar daar ging een hele weg aan vooraf. Op haar achtste 
deed Luka auditie voor het Studio 100-zangkoor. 
“Een avontuur dat leidde tot zeven prachtige jaren samen met 
mijn zangcoaches en een heleboel vrienden voor het leven”, 
zegt ze. “Twee keer per week bolde mama voor de repetities 
van Grimbergen naar Boom, en terug. De vele uren in de auto 
besteedden we aan lessen opvragen, oefenen voor de zanglessen 
en goeie gesprekken. Het was een prachtige tijd. Ik leerde op een 
podium staan en was steeds een vaste waarde op de jaarlijkse 
Samson en Gert-kerstshows. Ik zong liedjes in voor de cd’s van 
K3 en we wonnen met een medley zelfs een prijs in Nederland. 
Ik voelde me prima als deeltje van een groep, als schakel in een 
groot koor.”

Podium
Op het podium staan, dat zag Luka niet meteen zitten. “Dat was 
toen nog te vroeg”, gaat ze verder. “Heel even leek het mis te 
gaan, mijn coaches kaartten een probleem aan bij mijn ouders. 
Ze hadden de indruk dat er iets niet klopte met mijn aandacht en 
concentratie, waardoor ik mijn volle potentieel niet benutte. Een 
aantal onderzoeken later duikt de schuldige op: ADD (Attention 
Deficit Disorder). Dat inzicht hielp me om muzikaal te groeien“. 
Maar dan kreeg de jonge zangeres vreselijk nieuws. “Ik kwam thuis 
van een leuke zangrepetitie op een heel zonnige maandag”, zegt 
Luka. “Iedereen zit stilletjes in de woonkamer en de sfeer is erg 
bedrukt, wat bij ons thuis heel abnormaal is. Ik krijg boterhammen 
met choco, dat herinner ik me nog goed. Langzaamaan wordt het 

me duidelijk dat er iets ergs aan de hand is. Met horten en stoten 
dringt het door: mijn papa is die ochtend uit het leven gestapt. In 
alle stilte. Zonder enig signaal. De wereld is die dag een beetje 
donkerder geworden.”

Studio-opname
Maar ondanks alles blijft de wereld toch draaien, zo beseft Luka. “Ik 
rondde mijn Studio 100-avontuur af, kocht een gitaar en volgde er 
privélessen mee. Ik leer nu nieuwe muziek kennen en interpreteer 
covers – ook van nummers die ik niet denk aan te kunnen.” Voor 
haar verjaardag kreeg Luka een heuse studio-opname cadeau. Ik 
leerde ‘Mind The Voice’-zangcoach Charlotte Cannoot kennen. 
Ze leerde me ontzettend veel bij. Ze boost mijn zelfvertrouwen 
en laat me dingen doen die ik nooit voor mogelijk achtte. Al is ze 
ook streng en kordaat. Dat maakt toch wat bij je los. Ik kijk heel 
erg op naar haar.”

Herdenkingsdag 
Zonder dat hij het nog weet, is het Luka’s papa die haar die weg 
toont. “Op de zesde herdenkingsdag van papa’s overlijden organi-
seren we een samenzijn met familie en vrienden”, getuigt Luka. “Ik 
heb het die dag moeilijk en schrijf dat van me af in een gedichtje. 
En dat vloeit over in een liedje. Met een klein hartje laat ik het 
aan mama horen. Want zelf vind ik het niet spectaculair. Onzeker, 
maar mama staat versteld van wat ik op nog geen uur in elkaar 
knutselde. Na positieve reacties van mensen die dicht bij mij staan, 
maakte ik er een volledig nummer van. Ik vind het eigenlijk erg 
moeilijk om dit nummer te delen, omdat heel mijn hart erin ligt. 
Maar ik werkte er met een groep fantastische mensen aan. Zon-
der dat mijn papa het weet, toont hij me nu de weg.”

“Dankzij de duwtjes in de rug van mijn familie en mijn vrienden, 
ben ik er nu echt klaar voor om er ‘iets’ mee te doen. En dat re-
sulteerde in ‘Come Back’. Ik hoop later dit en volgende jaren nog 
andere nummer uit te brengen.” 
Info: www.puurluka.be 

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht 
bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en 
op de website www.zelfmoord1813.be.

Luka (17) uit Grimbergen zet eerste solostapjes met 
debuutsingle ‘Come Back’
“Toen papa uit het leven stapte, werd de wereld een beetje donkerder. 
Zonder dat hij het nog weet, toont hij me nu de weg.”

FOTO INGEZ.
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Spectaculaire werken voor aanleg riolering: tunnel van 
300 meter lang onder Wolvertemsesteenweg

Kristof GorisProjectmanager AWV: “De persmachine duwt de rioolbuizen met 10 centimeter per 
minuut de tunnel in.”

FOTO INGEZ.GRIMBERGEN - De komende we-
ken voert een aannemer in opdracht 
van het Agentschap Wegen en Verkeer 
spectaculaire werken uit aan de Wol-
vertemsesteenweg in Grimbergen om 
in de toekomst het afval- en regenwater 
gescheiden af te voeren. Zo worden er 
op acht meter diep over een lengte van 
een driehonderd meter buizen met een 
diameter van 2,5 meter onder de steen-
weg geperst.

In oktober 2020 startte het Agent-
schap Wegen en Verkeer (AWV) met 
de herinrichting van de Wolvertem-
sesteenweg. Niet alleen de riolering 
wordt vernieuwd, ook de bovengrondse 
weginfrastructuur wordt  volledig ver-
nieuwd. Maar de komende weken wor-
den vooral ondergronds op acht meter 
diepte spectaculaire werken uitgevoerd.

Onder de Maalbeek 

“Bij de (her)aanleg van riolering wordt 
meestal “in open sleuf ” gewerkt”, legt 
woordvoerder Anton De Coster van 
AWV uit. “De aannemer graaft dan 
een brede, open geul (een sleuf) waar-
in de buizen komen. In Grimbergen is 
dat geen haalbare methode en moet 
de riolering dieper aangelegd worden, 
omdat ze onder de Maalbeek door gaat. 
Daarom wordt de methode van “micro-
tunneling” toegepast. 

Er wordt een tunnel geboord en de buizen worden in de grond rond de tunnel geperst. 
Binnenkort zou je dus in principe een wandeling kunnen maken onder de Wolvertemse-
steenweg, ware het niet dat het om een tunnel van rioleringsbuizen betreft.”

Kanaaltunnel 

De werkzaamheden zijn volgens AWV een beetje te vergelijken met hoe men de Kanaal-
tunnel gegraven heeft, al gaat hier uiteraard over een veel kleinere tunnel. “Momenteel legt 
de aannemer een eerste deel van de riolering aan door middel van microtunneling”, vult 
projectmanager Kristof Goris van AWV aan. “Dit gebeurt van aan het bufferbekken, op 
zo’n honderd meter van het kruispunt van de Kloosterpoort tot aan het kruispunt van de 
Beiaardlaan en de Abdijstraat. Aan het bufferbekken is een grote “persput” gemaakt van 
zo’n tien meter diep. Daarin staan een boorkop met een diameter van tweeënhalve meter 
die de tunnel boort en een persmachine die de buizen in de grond duwt. Dat zal gebeuren 
tot aan de “ontvangstput” die al te zien is op het kruispunt Beiaardlaan en Abdijstraat. In 
totaal zal er meer dan driehonderd meter riolering geperst worden.”

Aankomstput

De aannemer werkt de komende maanden hard door. “De persmachine duwt de rioolbui-
zen met 10 centimeter per minuut de tunnel in”, gaat Goris verder. “Volgens de planning zal 
de streng tussen de Kloosterpoort en het kruispunt Beiaardlaan klaar zijn voor het einde 
van deze maand. Daarna wordt de aankomstput op het kruispunt een persput en gebeu-
ren er daar nog twee persingen. In de zomermaanden werken we de riolering af en in het 
najaar van 2021 leggen we de bovengrondse infrastructuur aan.” Er zijn op de werf van de 
Wolvertemsesteenweg momenteel op een gemiddelde werkdag tien à vijftien arbeiders 
tegelijk aan de slag om de werken vlot vooruit te laten gaan. Er wordt niet alleen geboord 
en geperst, er is ook een ploeg arbeiders die in de ondergrond van de steenweg een 
mengsel van cement en water injecteren. “Zo komt er in het tracé waar daarna de riole-
ringsbuizen geperst worden, een rij van palen die de grote rioolbuizen dragen. Dat is nodig 
omdat de ondergrond er onvoldoende draagkracht heeft,” besluit de projectmanager. (jh)

Curs_grimbergen_25_02.indd   16Curs_grimbergen_25_02.indd   16 14/02/2021   20:2414/02/2021   20:24



17

GRIMBERGEN / STROMBEEK - De meerderheid (Open 
VLD, N-VA, Vernieuwing) besliste om het beheer van de recycla-
geparken en het sluikstortbeleid over te dragen aan afvalintercom-
munale Incovo. Het recyclagepark van Strombeek wordt gesloten 
en het afvalbeleid in Grimbergen wordt nu versnipperd over twee 
intercommunales (Incovo en Intradura). De oppositie vreest chaos 
en bereidt een klacht bij de gouverneur voor.

De activiteiten voor sluikstortbeleid en het beheer van de recy-
clageparken wordt in Grimbergen overgedragen aan Incovo, dat 
al actief is in Vilvoorde, Londerzeel, Meise, Zemst en Machelen. 
“Het belangrijkste gevolg voor de bevolking is dat het recyclage-
park van Strombeek zou verdwijnen”, zegt oppositieraadslid Eddie 
Boelens (Groen). “Bewoners van Strombeek zouden voortaan be-
roep moeten doen op de diensten van het recyclagepark langs de 
Humbeeksesteenweg of dat van Koningslo (Vilvoorde). Strombeek 
heeft 11.500 inwoners. Veel mensen hebben er geen wagen. Hen 
doorverwijzen naar Grimbergen of Koningslo is onaanvaardbaar.”

“Bovendien blijft afvalintercommunale Intradura als opdrachthou-
dende organisatie tot 2035 verantwoordelijk voor de huisvuilop-
haling in Grimbergen en het lichten van de containers in het Grim-
bergse recyclagepark. We vrezen voor een kluwen met juridische 
procedures. Het recyclagepark in Strombeek zou perfect kleinscha-
lig kunnen worden open gehouden. Dat werd in 2018 al besproken 
met Intradura, toen ik schepen was. Maar nu wil de meerderheid dit 
absoluut niet. Onbegrijpelijk.” 

Volgens Boelens is de overstap naar Incovo onvoldoende gemo-
tiveerd. “De Grimbergenaar zal ook twee keer betalen”, zegt hij. 
“Voor de opdracht “preventie en veiligheid” is de gemeente alvast 
tot 2035 gebonden aan Intradura. Ze betaalt daarvoor jaarlijks on-
geveer 32.000 euro per jaar. Daar komt nu de kost van Incovo 
bovenop. Dit vinden wij geen behoorlijk bestuur. We bereiden een 
klacht bij de gouverneur voor,” besluit Boelens. Ook de oppositie-
partijen Sp.a en CD&V bereiden mee een klacht voor.

“We betreuren de improvisatie van het college met het afvalbe-
heer”, zeggen raadsleden Gerlant van Berlaer en Karima Mokhtar 
van Sp.a. “Dit zaait veel verwarring onder de Grimbergenaren. Na 
de rode zak, wordt nu ook groenafval duurder. Strombeek wordt 
verder uitgekleed met verlies van het eigen recyclagepark. Onvoor-
stelbaar”, zeggen beide raadsleden. “Op basis van een onvolledig 
dossier wordt een ingrijpende beslissing genomen met verregaan-
de financiële en praktische gevolgen voor alle inwoners, niet in het 
minst in Strombeek-Bever. Dit is bijzonder betreurenswaardig”, re-
ageert Kirsten Hoefs (CD&V).

Grote investeringen

Schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid Yves Verberck (Vernieu-
wing) zegt dat er wel een financieel voordeel is voor de gemeente. 
“Bovendien krijgen we nu een betere aanpak van de sluikstorten”, 
zegt Verberck. “Bij Intradura wordt er preventief gewerkt om sluik-
storten te voorkomen. Incovo beschikt over mobiele bewakings-
camera’s en ruimt de sluikstorten in 90 procent van de gevallen 
ook binnen de dag op. Dat wordt niet door Intradura verzekerd. 
Totnogtoe moesten onze eigen diensten sluikstorten opruimen. 
Wat de recyclageparken betreft, moet er in ons recyclagepark aan 
de Humbeeksesteenweg dringend worden geïnvesteerd en dat 
wordt nu door Incovo gecoördineerd. Incovo zal ook het beheer 
overnemen.”

Recyclagepark Strombeek sluit de deuren, inwoners 
moeten naar Koningslo voor hun afval

FOTO JH 

“Het recyclagepark in Strombeek is te 
klein en kan zo niet verder worden open 
gehouden. Dat van Koningslo (Vilvoor-
de) is één kilometer verderop gelegen 
en wordt ook door Incovo uitgebaat. 
Voor het overige verandert er voor 
onze inwoners niets, aangezien Incovo 
identieke tarieven hanteert. Grimber-
genaren zullen bovendien met hun afval 
ook terecht kunnen op de recyclage-
parken van Incovo Londerzeel, Mache-
len, Meise, Vilvoorde en Zemst. Voor 
de huisvuilophaling, afvalverwerking en 
sensibilisering blijven we verbonden met 
Intradura.” (jh)
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Bibliotheek start met eengemaakt 
bibliotheeksysteem ‘WISE’

Toch meer 
startende bedrijven 
in 2020 
ondanks corona
REGIO - Ondanks de coronacrisis tel-
de Vlaams Brabant 1,45 procent meer 
starters in 2020 (11.999) dan het jaar 
ervoor (11.827). In absolute aantallen 
laat Vlaams-Brabant opnieuw Limburg 
en West-Vlaanderen achter zich. Dat 
blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau 
Graydon en UNIZO. Voor Vlaams-Bra-
bant betekent dit de negende stijging 
in aantal starters op rij. “Jaar na jaar 
zet de provincie recordcijfers neer”, 
laat Unizo Vlaams-Brabant en Brussel 
weten in een persbericht. “Ook in de 
eerste twee maanden van 2020 steeg 
het aantal starters. Vanaf maart wer-
den er – omwille van de coronacrisis 
en de daaropvolgende lockdown – tot 
en met mei sterke dalingen opgeme-
ten. Toch bleven veel ondernemers niet 
bij de pakken zitten. In de zomermaan-
den juni, juli, augustus tot en met het 
najaar in oktober, stortten toekomstige 
ondernemers zich volop op het onder-
nemerschap. Het najaar ging dan ook 
gepaard met hoge cijfers in vergelijking 
met 2019. Uiteindelijk vonden 11.999 
ondernemers hun weg naar het on-
dernemersstatuut, een kleine stijging 
tegenover de 11.827 van vorig jaar.” 

“Ondanks, of net dankzíj, de coronacri-
sis zijn er nog altijd duizenden mensen 
die de sprong waagden naar het zelf-
standig ondernemerschap. Dat wijst 
op lef, durf en motivatie. De drang om 
te ondernemen, is groter dan de angst 
om te falen, zélfs in tijden van crisis”, 
zegt directeur Elke Tielemans van Uni-
zo Vlaams-Brabant en Brussel. “Unizo 
merkt dat voor ettelijke starters de 
coronacrisis een trigger is geweest 
om werk te maken van die lang ge-
koesterde ondernemersdroom, die ze 
voordien misschien voor zich uitscho-
ven. Zeker tijdens de lockdown zaten 
veel mensen thuis, met tijd te over om 
een professionele balans op te maken 
en hun carrièreloopbaan met nieuwe 
ogen te bekijken. Ook de realiteit van 
tijdelijke werkloosheid of jobonzeker-
heid speelde bij sommigen vanzelfspre-
kend een rol.” (jh)

GRIMBERGEN - De bibliotheek van Grim-
bergen schakelt over op het eengemaakt biblio-
theeksysteem met de naam ‘WISE’. De bib werd 
even gesloten om het nieuwe systeem te instal-
leren. “WISE stelt de gebruiker centraal en met 
de data kunnen we onze beslissingen baseren op 
gedragspatronen van onze bibliotheekgebruikers.  
Zo kunnen we ons aanbod en onze initiatieven 
nog

FOTO INGEZ.

beter afstemmen op de echte noden van de gebruikers”, zegt schepen van cultuur Philip 
Roosen (N-VA). “Het systeem wordt per provincie uitgerold. Vanaf de overgang naar WISE 
zal de bibliotheek van Grimbergen ook een nieuw gebruiks- en retributiereglement hanteren. 
Hierin veranderen een aantal praktische zaken zoals het feit dat er 20 materialen ontleend 
mogen worden per keer, in plaats van 15 en een dvd of cd ontlenen wordt gratis.”  (jh)
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Plaats hier uw reclame:
• Londerzeel/Meise/Kapelle: € 60
• Grimbergen/Eppegem/Zemst: € 45
• Merchtem/Opwijk/Buggenhout: € 60
• Wemmel: € 30
• In de 4 regio’s: € 160
(bedrijvig 53 op 40 mm, prijs per maand, excl. 21% BTW)

Natuurpunt breidt beheer 
in Beverbos verder uit
WEMMEL / GRIMBERGEN - Natuurpunt beheert dankzij 
de aankoop van een private eigenaar nu ook de laatste bosper-
celen in Beverbos die in particulier bezit waren. En Natuurpunt 
heeft nog meer uitbreidingsplanning rond Beverbos. De vereni-
ging doet daarvoor een oproep aan inwoners voor financiële 
steun.

“Via onze zusterafdeling Grimbergen konden we twee bosper-
celen aankopen, die vlak naast de Leestbeek liggen, niet ver van 
de monding in de Maalbeek, op het grondgebied van Strom-
beek-Bever”, zegt conservator van het Beverbos Rik Devriese. 
“Zo breiden we het beheersgebied uit met een 1,15 hectare 
vochtig populieren-elzenbos, het biotoop van heel wat bosvo-
gels zoals de boomklever, grote bonte specht en matkopmees. 
Nu is de volledige vallei vanaf Villa Beverbos tot aan de voorma-
lige hoeve Van Hie in beheer door Natuurpunt.” Het volledige 
aankoopbedrag werd gesubsidieerd door het Vlaamse gewest, 
maar de afdeling moet de registratierechten en notariskosten 
zelf financieren. “Gelukkig hebben we een spaarpotje met de 
opbrengst van de verkoop van populieren en van giften van 
leden en sympathisanten.”

“We kunnen door de verwerving van het laatste bosperceel dat 
in particuliere handen was, nu volledig inzetten op natuurbe-
heer en waterbeheersing, want een deel van Beverbos is over-
stromingsgebied”, zegt voorzitter Paul Desmet van Natuurpunt 
Wemmel, dat 141 leden telt. “Onze afdeling beheert Beverbos 
sedert 2003. We zijn begonnen met tien hectare die eigendom 
zijn van de gemeente Wemmel en die we huren voor een sym-
bolische euro. Vijf jaar later konden we nog vijf hectare extra 
van de gemeente huren. Het gaat om de weilanden ten zui-
den van de Maalbeek. En enkele jaren nadien sloten we een 
gebruiksovereenkomst af met de provincie Vlaams-Brabant voor 
gronden in Strombeek-Bever, die aansluiten op de gronden van 
de gemeente. Die gronden had de provincie verworven voor de 
aanleg van bufferbekkens.”
Maar Natuurpunt Wemmel kijkt ook naar de toekomst. “In de 
omgeving van Beverbos liggen nog andere gronden van private 
eigenaars”, gaat de voorzitter verder. 

“Momenteel zijn ze nog in gebruik als landbouwgrond, als akkers 
of weilanden, maar hoe lang dat nog zal duren, is onzeker. De 
gronden aan de Ezel zijn nu nog landbouwgrond en vormen een 
buffer tussen de bebouwde kom en Beverbos. De weilanden zijn 
geen probleem, maar van akkerland stromen er meststoffen en 
pesticiden naar de Maalbeekvallei. Dat is zeer nadelig voor de 
flora van het natuurgebied.”

Daarenboven denkt Natuurpunt op lange termijn. “Zullen de 
gewestplannen de komende dertig jaar onveranderd blijven, of 
zal er ooit een Vlaamse regering de bestemming willen verande-
ren?”, vraagt de voorzitter zich af. “Daarom willen we, indien de 
opportuniteit zich voordoet, gronden aankopen om Beverbos 
verder uit te breiden en het natuurbehoud er te verzekeren in 
de toekomst. Maar daarvoor hebben we geld nodig. We lance-
ren een warme oproep om een gift te storten. Vanaf 40 euro 
krijg je een fiscaal attest; het aftrekpercentage is verhoogd naar 
60 procent. Dat wil zeggen dat je zelf maar 16 euro bijdraagt. 
Met die 40 euro kunnen wij 15 vierkante meter grond kopen en 
als we subsidies krijgen, 100 vierkante meter. En zo kan iedereen 
de natuur een handje toesteken om Beverbos verder te laten 
groeien.” Meer informatie kan je vinden op de website van Na-
tuurpunt Wemmel of Grimbergen. (jh)

Vrijwilligers van Natuurpunt hopen dat het Beverbos op termijn 
nog verder kan worden uitgebreid. 
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FOTO INGEZ.

GRIMBERGEN - De gemeente wil de bestaande bedrijvenzone Waardbeekdreef van 
zo’n 3 hectare, uitbreiden met vijf hectare. Zo komt er extra plaats voor Grimbergse 
KMO’s die willen uitbreiden of van locatie veranderen.

“We hebben voor die uitbreidingsplannen eerst een bedrijfsbehoeftestudie laten uitvoe-
ren die unaniem in de vorige legislatuur is goedgekeurd door de gemeenteraad”, zegt 
schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Laeremans (Vernieuwing). “Uit die studie blijkt dat 
er een grote vraag is aan plaats voor KMO’s in Grimbergen. Zeker nu de uitbreidingsmo-
gelijkheden voor KMO’s aan de Verbrande Brug is weggevallen. Daar gelden de regels van 
een ‘brownfieldconvenant’. Dat houdt in dat zich daar kanaalgebonden bedrijven vestigen 
en geen KMO’s. Daarom is de uitbreiding van de KMO-zone aan de Waardbeekdreef, 
vlakbij de kledingszaak C&A en elektrozaak Krëfel nodignodig.” 
De gemeente stelde voor het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  bedrijvenzone Waard-
beekdreef een start- en procesnota op die iedereen kan die raadplegen van 3 maart 
tot en met 1 mei 2021. Dat kan na afspraak op de dienst Omgevingsbeleid of via www.
grimbergen.be/ruimtelijk-uitvoeringsplan-in-opmaak. Op dinsdag 9 maart 2021 om 19u30 
is er een digitaal participatiemoment. Inschrijven is nodig via 02 260 13 41 of ruimtelijke.
planning@grimbergen.be. (jh)

Gemeente wil bedrijvenzone 
Waardbeekdreef uitbreiden met 
vijf hectare 

FOTO INGEZ. 

Ree doodgebeten door 
loslopende hond
GRIMBERGEN - In het Lintbos is vorige maand een ree aan-
gevallen door een loslopende hond. Die  takelde de kleine ree zo 
ernstig toe dat het dier het uiteindelijk niet overleefde. De zwaar-
gewonde ree werd opgevangen door het opvangcentrum voor 
vogels en dieren (VOC) uit Malderen. Ondanks de goede hulp zat 
er voor de hulpverleners van het centrum niets anders op dan het 
diertje te laten inslapen. De politie van Grimbergen roept daarom 
hondeneigenaars opnieuw op om de hond aan de leiband te 
houden en ook eens te gaan kijken op de website van Natuur en 
Bos (www.natuurenbos.be). Daarop worden drie goede redenen 
aangehaald om de hond toch aangelijnd te houden. Om de natuur 
te beschermen. Uit respect voor de andere bezoekers, maar ook 
om de eigen hond te beschermen, zo meldt de website. (jh)
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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. 
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JOBS 

FLEXIJOBS - Slagerij Houman te Brussegem 
is op zoek naar Flexijobs, Winkelmedewerker 
M/V slager/afwasser, Contact: jonas.houman@
hotmail.com

GEMOTIVEERDE JOBSTUDENTEN (m/v/x) 
– gezocht bij Vaste-plantenkwekerij Jan Spruyt, 
Mostenveld 30, Buggenhout. Ben je in juli of 
augustus een hele maand vrij en heb je groe-
ne vingers? Mail dan naar mark@vasteplant.be 
(minimumleeftijd voor vakantiewerk is 15 jaar)

SCHOONHEIDSSPECIALISTE – gezocht op 
zelfstandige basis naast kapsalon bij nagelsty-
liste, succes verzekerd, regio Meise mail:  lvan-
ding@hotmail.com 

KUISEN EN STRIJKEN – Ik zoek werk kuisen 
en strijken gsm 0487 95 86 33 

OOGST – Heb je vlugge groene vingers en wil 
je ons helpen bij de oogst van hoppescheuten 
van 22 februari tot 4 april tel. 0474 038 487 

TE KOOP ALLERLEI

VITRINEKAST – te koop kers 75 euro, antiek 
tafel 100 euro, prachtige tafel 3 meter lang, 50 
euro , perchtige kast 50 euro,  tel. 0476 205 380 

DIVERSE FITNESSTOESTELLEN – oa Spinner, 
als nieuw, 3 koersfietsen met Campagnolo en 
Sram Red bellen 0477 251 131 
 
VAKANTIE TE HUUR 

NIEUWPOORT – Studio Penthouse, 100 m 
van het strand, groot terras, zonnekant, voor 
3-4 personen, alle comfort tel. 0474 251 224 

NIEUWPOORT: Appartement 2slpks (4-6 
pers)zicht op zee en duinen - Wifi - alle com-
fort NU KORTING op niet verhuurde perio-
des in 2021 -10%  zie www.nieuwpoort-ver-
huur.be  Tel. 0477 66 34 18

VASTGOED TE HUUR 

MERCHTEM – Autostaanplaats te huur gele-
gen op 50 m van station contact: 
tel. 0499 539 190 

VASTGOED   

DRINGEND GEZOCHT – Vastgoed te koop, 
te renoveren woning rechtstreeks van eige-
naar, tel. 0474 305 519 

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

TE KOOP GEVRAAGD - Rustig gelegen wo-
ning of grond - regio Londerzeel. (mag bouw-
vallig zijn) Tel: 0475 25 53 47

TE HUUR 

OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS - 
Kerkstraat 6 Londerzeel (nabij kerk). €65/
maand. Info: 0475 25 53 47

ALLERLEI 

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

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

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

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

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

Curs_grimbergen_25_02.indd   22Curs_grimbergen_25_02.indd   22 14/02/2021   20:2414/02/2021   20:24



23

Curs_grimbergen_25_02.indd   23Curs_grimbergen_25_02.indd   23 14/02/2021   20:2414/02/2021   20:24



24

Curs_grimbergen_25_02.indd   24Curs_grimbergen_25_02.indd   24 14/02/2021   20:2414/02/2021   20:24


