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GRIMBERGEN - De politiezone Grimbergen start met een 
verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Deze verkeers-
actie, die twee maanden zal duren, heeft als doel de verkeersvei-
ligheid te verhogen en de leefbaarheid voor de omwonenden. 
Het Parket Halle-Vilvoorde waarschuwt ervoor dat het rijbewijs 
van overtreders voor acht dagen zal worden ingetrokken.
 De actie focust zich enerzijds op een zone met tonnagebeperking 
tot 3,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 30km/u 
of 50km/u geldt. In deze zone is de inrichting van de straten niet 
voorzien op zwaar verkeer gelet op de beperkte breedte van de 
rijbaan en de vestiging van verschillende scholen. “Het kruisen van 
vrachtverkeer met andere voertuigen is moeilijk en in veel geval-
len onmogelijk zonder daarbij de berm of trottoir op te rijden”, 
zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het Parket Halle-Vilvoor-
de. “Daarnaast ontbreken hier vaak (afgescheiden) fietspaden, 
waardoor deze weggebruikers extra in gevaar komen. Kortom, 
zwaar vrachtverkeer, inclusief de landbouwvoertuigen die niet 
voor landbouwactiviteiten gebruikt worden, horen in deze zone 
niet thuis.”

Anderzijds focust de actie zich ook op een kleinere zone met ton-
nagebeperking tot 7,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid 
van 50 km/u geldt. “Deze zone bestaat uit verbindingswegen, die 
veelvuldig gebruikt worden door fietsers. 

Desondanks de hogere tonnagebeperking worden er heel wat 
inbreuken gemeld”, gaat de parketwoordvoerder verder. “Bij vast-
stelling van inbreuken, zal er streng opgetreden worden door het 
intrekken van het rijbewijs van de bestuurder gedurende acht da-
gen. Door de aankondiging van de actie, willen politie en parket de 
bestuurders en hun werkgevers sensibiliseren tot het respecteren 
van de geldende tonnagebeperkingen.” 

De politie-actie vindt plaats in alle “wijken” waar een tonnage-
beperking geldt: Wijk Borgt – Wijk Zonneveld – Beigem – Wijk 
Driekastanjelaars (+ de Veldkantstraat) – Centrum Grimbergen 
– Wijk Strombeek. Het gaat om groot gedeelte van het grondge-
bied. Werkgeversorganisatie VOKA vraagt inmiddels bedrijven die 
zwaar vervoer organiseren, om de correcte routes na te leven, 
met respect voor tonnagebeperkingen en snelheidsbepalingen. 
(jh)
Wie vragen heeft, kan terecht via mail: mobiliteit@grimbergen.be.

Politie en parket viseren truckers die tonnagebeperking 
niet respecteren: “Rijbewijs van overtreders wordt acht 
dagen ingetrokken” FOTO INGEZ. 
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GRIMBERGEN - Pastoor Johan Goossens van Grimbergen 
is op zoek naar mensen die de livestreaming van de misvierin-
gen mee kunnen helpen tot stand brengen. “Net zoals de vorige 
maanden gaan we dagelijks de misvieringen via internet uitzenden, 
ook als we terug mogen vieren met publiek” zegt Johan Goossens. 
Vanaf nu gaan in de Grimbergse kerken weer eucharistievieringen 
met publiek door. “Sinds 2 november 2020 was dit zo goed als 
onmogelijk omwille van de strenge coronamaatregelen”, vertelt 
pastoor Johan Goossens. “Maar de recent aangekondigde versoe-
pelingen laten publiek weer toe en daar zijn we heel blij om. We 
konden de voorbije maanden vanuit de abdijkerk van Grimbergen 
dagelijks misvieringen via het internet uitzenden. Hierbij zeker een 
bijzonder woord van dank aan Studio JM! (www.studiojm.be). Elke 
zondag zorgen ze voor een professionele uitzending via YouTube 
en Facebook.” Ook in de toekomst wil de pastoor vanuit de ab-
dijkerk van Grimbergen de vieringen blijven livestreamen met een 
nieuwe en vaste installatie die in de basiliek wordt geïnstalleerd. 
“De bedoeling is vooral dat mensen die in een woon-zorgcen-
trum verblijven of mensen niet meer tot aan de kerk geraken 
omwille van gezondheids- of ouderdomsproblemen ook op zon-
dag de eucharistieviering rechtsreeks vanuit de abdijkerk op TV 
kunnen volgen”, gaat Johan Goossens verder. “Momenteel loopt 
er een proefproject met het woon-zorgcentrum Heilig Hart in 
Grimbergen. In de toekomst zal dit ongetwijfeld nog worden uit-
gebreid. Om de nieuwe livestreaminstallatie te bedienen, zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij in een beurtrolsysteem 

willen helpen. Ongetwijfeld zijn er in Grimbergen of omstreken 
mensen die hier handig in zijn en/of dit als hobby graag willen 
doen. Met een korte opleiding en enkele oefensessies moet dat 
zeker lukken.” (jh)

Wie interesse heeft, mag contact opnemen met pastoor Johan 
Goossens of met het parochiesecretariaat in Grimbergen: 
02 270 95 13 of j.goossens@telenet.be.

Vrijwilligers voor ‘livestreaming’ misvieringen gezocht
FOTO INGEZ. 

Een technische ploeg zorgt ervoor dat de misvieringen via een inter-
netuitzending tot in het woon-zorgcentrum Heilig Hart te volgen zijn.
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Voor het eerst in meer dan 200 jaar wordt er opnieuw 
bier gebrouwen in abdij

FOTO INGEZ. 

Burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) en schepen Karlijne Van Bree (Vernieuwing) woon-
den de inhuldiging bij.

GRIMBERGEN - Voor het eerst in 
223 jaar is er opnieuw bier in de maak 
in de Abdij van Grimbergen. Ten tijde 
van de Franse Revolutie werd de abdij 
vernield en ook het brouwen gestaakt. 
Nu wordt de praktijk voor het eerst 
opnieuw hervat, en dat gaat meteen ge-
paard met de lancering van drie nieuwe 
bieren. 

Om de nieuwe Microbrouwerij op te 
starten, heeft de Grimbergse abdij de 
handen in elkaar geslagen met brouwe-
rijen Alken-Maes en Carlsberg. “De mi-
crobrouwerij is een plek om tradities uit 
het verleden nieuw leven in te blazen. 
Net als de feniks, ons symbool, vinden 
we de kracht om elke keer te herrijzen, 
maar ook om telkens nieuwe ideeën toe 
te voegen”, zegt pater Karel Stautemans, 
provisor van de abdij. “We hebben bij-
na negen eeuwen ervaring. Puur vak-
manschap dat we, in de zoektocht naar 
nieuwe, uitzonderlijke bieren en smaken, 
willen combineren met de innovatieve 
technieken van vandaag. De microbrou-
werij maakt dat mogelijk.” 
De drie bieren die de Abdij van Grim-
bergen produceert, hebben karakteris-
tieke namen meegekregen. Het eerste, 
de Ignis Quadruple, verwijst naar het 
woord ‘vuur’ en het feit dat de abdij in 
haar 900-jarige geschiedenis drie keer 
platgebrand is. 
Het tweede bier kreeg de naam Astrum 
Pale Ale, en duidt op de volkssterren-
wacht Mira, die op de site van en in de 
abdij gelegen is. 
Tot slot is er nog de Magnum Opus Brut, 
die met een bepaalde wijngist gemaakt 
wordt, wat zorgt voor een soortgelijke 
smaaktoets als die van sauvignon blanc. 

De bieren zijn te proeven in de brasse-
rie naast de abdij. Vanaf de zomer zijn 
ze ook verkrijgbaar via drankenhandel 
Prik&Tik en de webwinkel Belgian Beer 
Factory. 

In september liggen ze ook in de lokale 
supermarkten. (jh)
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GRIMBERGEN - Luka Leupe (17) uit Grimbergen brengt na 
haar debuutsingle ‘Come Back’ een tweede nummer uit. “ ‘Not En-
ough’ is een song over het opboksen tegen verwachtingen van 
de buitenwereld. En over het tegengif, verpakt in het aanstekelijke 
refrein: gewoon jezelf blijven en doen wat jij zinvol vindt”, zegt de 
jonge zangeres.

Het loungey nummer ‘Not Enough’ volgt Luka’s intieme debuut 
‘Come Back’ op, dat warm ontvangen werd. Het eerste nummer 
‘Come Back’ is een eerbetoon aan mijn papa die uit het leven 
stapte”, zegt Luka. “Maar ik was vast van plan om het niet bij één 
nummer te houden. Het was allemaal intens afgelopen maanden: 
naar buiten komen met een eigen nummer over een gevoelig 
onderwerp, maar ik ben opgelucht dat ik doorbeet. Aanvankelijk 
wilde ik het niet delen met de rest van de wereld, maar ik vind het 
belangrijk om een boodschap te brengen, om dingen bespreek-
baar te maken.”

“En in ‘Not Enough’ wil ik tonen dat het oké is om je kwetsbaar op 
te stellen, om voor je onzekerheden uit te komen. Het nummer 
‘Not Enough’ gaat niet over mij die er geen genoeg van krijgt. Wel 
over anderen die het nooit goed genoeg vinden – al zit dat soms 
alleen maar in je eigen hoofd. Hoe dan ook, het gevoel van niet 
aan verwachtingen te voldoen, is niet oké Het maakt je onzeker 
en verlamt je. Ook al verruimde ik door corona mijn horizon, ik 
weet nog altijd niet precies waar ik naartoe wil. Iemand vroeg me: 
“Waar zie je jezelf over vijf jaar?” Ik kwam niet verder dan: ergens 
waar ik gelukkig ben. En met een diploma op zak, natuurlijk.”

Luka Leupe (17) volgt momenteel haar laatste jaar humaniora 
en wil zich volgend jaar inschrijven in Lucas School of Arts. Maar 
nu is het even bekomen van de reacties op ‘Come Back’ en ‘Not 
Enough’. “Ik schrok dat ik uit het niets werd opgebeld voor inter-
views door de media”, zegt Luka. “Radiozenders, 

de geschreven pers, talentenshows en zelfs Ment TV contacteer-
den me. Mijn mama stelde voor om de hulp van een mediacoach 
in te roepen: An Jordens. Dankzij haar en de bijzonder sympathie-
ke journalisten en presentatoren, liepen de interviews vlot. De 
stress viel telkens snel van me af, zodat ik me op mijn gemak 
voelde.” Wat wil Luka bereiken in de muziekwereld? “Nummers 
blijven schrijven, voor mezelf of voor anderen”, zegt de Grimberg-
se zelfzeker. “Maar wel nummers die ergens over gaan, met een 
boodschap of een verhaal. Waarmee ik mensen kan beroeren of 
inspireren. Of waarin ze zich herkennen of door gesteund voelen. 
Daarvoor doe ik het uiteindelijk. In mijn stoutste dromen hoop 
ik ooit op een samenwerking met Emma Bale, of een plekje in 
Liefde voor Muziek. Ik droom ervan om van mijn passie mijn job 
maken, anderen gelukkig maken en zo toch iets bijdragen aan een 
mooiere wereld.” (jh)

Info: www.puurluka.be

Luka Leupe brengt tweede song ‘Not Enough’ uit
“Mijn nummers moeten mensen beroeren of inspireren”

FOTO INGEZ. 

”Blijf jezelf en doe wat je zinvol vindt”, zegt Luka.
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Meer leerlingen voor 
GBS Mozaïek in Humbeek

HUMBEEK - Het college van burgemeester en schepenen 
besliste om in de gemeentelijke basisschool (GBS) Mozaïek in 
Grimbergen een capaciteitsverhoging door te voeren voor de 
instapklas en de eerste kleuterklas.

De Grimbergse basisscholen werkten voor schooljaar 2021-
2022 opnieuw met een digitaal centraal aanmeldingsregister. 
“Uit de gegevens van de aanmeldingen en toewijzingen in de 
gemeentelijke basisscholen viel het op dat veel instappers die 
als eerste keuze GBS Mozaïek in Humbeek hadden opgegeven, 
naar de reservelijst moesten worden verwezen”, stelt schepen 
Karlijne Van Bree (Vernieuwing). “Het college van burgemeester 
en schepenen besliste daarom om in GBS Mozaïek een capaci-
teitsverhoging door te voeren voor de instapklas en de eerste 
kleuterklas.”

De beslissing kreeg inmiddels ook de goedkeuring van de ge-
meenteraad. “Met deze capaciteitsverhoging van 40 naar 48 
leerlingen in de onthaalklas en de eerste kleuterklas zal de 
school ineens ook een volledige dubbele structuur hebben”, 
gaat de schepen verder. “Daardoor zullen er steeds twee klassen 
per jaar zullen zijn. Tot dit jaar was deze dubbele structuur enkel 
uitgewerkt vanaf de tweede kleuterklas. De bestaande wacht-
lijst heeft het bestuur ertoe gebracht om dit vervroegd recht 
te trekken. Dankzij de flexibiliteit van het schoolpersoneel en 
de plaatsing van een klascontainer zal deze capaciteitsverhoging 
kunnen opgevangen worden.”  Een deel van de instappers die 
nu op de wachtlijst staan van GBS Mozaïek zullen dus alsnog de 
kans krijgen om hun schoolcarrière te starten in de school van 
hun eerste keuze. (jh)

FOTO GOOGLE STREET VIEW
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GRIMBERGEN - Rudi Stradman (64) stopt na 38 jaar met de 
uitbating van de Liermolen. “Niet omwille van corona, maar mijn 
handelshuurcontract liep af op 1 mei”, zegt hij. “Heel erg spijtig dat 
ik zo geen afscheid kon nemen van mijn klanten, want de cafés 
waren dan nog dicht door de lockdown. Ik ga nu op pensioen en 
hoop binnenkort eens aan de andere kant van de toog van de 
Liermolen te staan.”

“De Liermolen heeft heel veel betekend in mijn leven”, vertelt 
Rudi Stradman. “Mijn vader René was maalder in de watermolen, 
mijn moeder Maria Van Elewijck deed het café. Dat was toen ei-
genlijk geen echt café, want er was in het begin nog geen tapkraan. 
Mijn moeder ving de bussen met toeristen op. Ik groeide hier als 
kind op en heb hier een mooie jeugd gehad. Ik rolde hier eigenlijk 
zo in mijn job als uitbater. Eerst werkte ik nog deeltijds als arbei-
der-elektricien bij Caterpillar, dan begon ik als bediende. En twee 
jaar later ben ik als zelfstandige de Liermolen beginnen uitbaten.”
Liefst 38 jaar lang heeft Rudi het café aan de Liermolen in de 
Maalbeekvallei met veel passie uitgebaat. “De Liermolen is een 
bloeiende zaak”, vertelt Rudi. “Hier komen in de zomer veel wan-
delaars en fietsers naar het terras en ik had mijn vaste stamgasten. 
De molen zelf werkt nog altijd en wordt door het Museum voor 
Oudere Technieken (MOT) uitgebaat.”

Demonstraties
“Er zijn maaldemonstraties, in het bakhuis wordt gebakken tijdens 
het Atelier Brood, de schuur is ingericht als open depot voor 

oude karren en wagens en er is een leslokaal voor workshops. 
Het is echt een historische ontmoetingsplaats. Ik heb het café 
altijd heel graag uitgebaat, maar nu ga ik op pensioen. De handel-
shuur liep af op 1 mei jongstleden. Het is alleen heel spijtig dat ik 
geen afscheid kon nemen van mijn klanten.”

Het MOT wil de site de komende maanden heropwaarderen. Zo 
wordt het Wan-kot opgericht. Dat biedt onderdak aan wannen 
(graanmanden) en een wanmolen die gebruikt worden tijdens 
het Atelier Brood om het kaf van het koren te scheiden. Ook 
de dierenweide wordt heringericht, knotwilgen worden heraan-
geplant en er komt een nieuwe speeltuin.

Pop-up café
Voor de zomer van 2021 werkt het MOT aan een pop-up café. 
Het MOT slaat hiervoor de handen in elkaar met de lokale jeugd-
verenigingen. Daarna wordt het café gerenoveerd en heringericht. 
In het najaar wordt er een openbare oproep gelanceerd om een 
nieuwe uitbater te vinden voor het café.
“Ik ben blij dat het café De Liermolen blijft bestaan, want ik zou 
het heel erg vinden mocht mijn levenswerk verloren gaan”, vult 
Stradman aan. “Ik zou hier graag aan de andere kant van de toog 
staan zodra het kan. En dan passend afscheid nemen van mijn 
klanten. Nu woon ik in het centrum van Grimbergen. Ik moest na 
de handelshuur ook de woonst aan het café verlaten. Maar ik kom 
zeker terug als de zaak heropent.” (jh)

Uitbater Rudi (64) na 38 jaar achter de tapkraan op 
pensioen: “Ik zal aan de andere kant van de toog 
afscheid nemen van mijn klanten”
FOTO JH 

”Ik zou graag ook eens aan de andere kant van de toog staan”, zegt Rudi Stradman, die 38 jaar café De Liermolen uitbaatte. 
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Vzw Kunstdorp Grimbergen brengt kunstminnaars samen
FOTO INGEZ. 

GRIMBERGEN - Negen kunstminnende Grimbergenaren 
hebben zopas de vzw ‘Kunstdorp Grimbergen’ opgericht. Die vzw 
wil kunstgeïnteresseerden op alle mogelijke manieren samenbren-
gen, werken tentoonstellen, voordrachten organiseren en Grim-
bergen als kunstdorp regionaal en (inter)nationaal promoten.
De mooie Grimbergse landschappen waren in het verleden vaak 
een grote inspiratiebron voor het maken van schilderijen. “Deze 
werken zitten overal verspreid en hun bestaan is vaak ongekend 
voor de man in de straat”, zegt schepen van Cultuur Philip Roo-
sen (N-VA). “Om deze werken terug onder de aandacht te bren-
gen, te bestuderen en tentoon te stellen, werd de ‘vzw Kunstdorp 
Grimbergen’ opgericht.”

“Deze vereniging wil in de eerste plaats kunstenaars en kunst-
geïnteresseerden op alle mogelijke manieren samenbrengen. We 
zullen de studie van de schilderkunst in het algemeen en van de 
Grimbergse landschapsschilders in het bijzonder stimuleren, we 
zullen de werken tentoonstellen, voordrachten organiseren en we 
zullen erover publiceren. Het komt erop neer dat we Grimbergen 
als kunstdorp regionaal en (inter)nationaal bekend willen maken 
en promoten.”

De negen kunstminnende stichtende leden zijn Patrick De Groef, 
pater Johan Goossens, Bart Laeremans, Philip Roosen, Rik Sauwen, 
Hubert Swalens, Marc Van Godtsenhoven, Erik Van Hemelrijck en 
Jean-Paul Windelen. De ondertekening vond plaats in de Oyen-
brugmolen, waar de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn. (jh)
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Zomerbar ‘Koer 1853’ van Cc Strombeek opent 
opnieuw zijn deuren

FOTO INGEZ. 

STROMBEEK/GRIMBERGEN - Na maanden stilte, zal 
je in Strombeek opnieuw kunnen genieten van culturele activi-
teiten. Op reservatie en volledig coronaproof, verwelkomt het 
Cultuurcentrum Strombeek elke vrijdag tot eind september - 
een dj, band of theatergezelschap. 
Op een volledig gevuld seizoensprogramma van Cc Strombeek, 
is het nog even wachten omwille van de coronamaatregelen. 
Maar intussen biedt Cultuurcentrum Strombeek een gevarieer-
de line-up aan op Koer1853, haar zomerterras. “Cultuur ontdek-
ken, elkaar ontmoeten en kunst beleven, dat is de missie van ons 
cultuurcentrum”, aldus schepen Philip Roosen (N-VA). “Daarom 
hebben we een podium gecreëerd vlak voor de hoofdingang.” 

Een veilige ontmoetingsplaats bieden, zo luidt de bedoeling vol-
gens de bevoegde schepen. “We voelen dat er nood is aan een 
plek waar iedereen zich welkom voelt. Met Koer1853 willen we 
de buurt en cultuurliefhebbers bereiken én aantrekken.” 
“Door met reservaties te werken, kunnen we garanderen dat 
de capaciteit niet overschreden wordt”, legt voorzitter Patrick 
Vanbinst van de raad van bestuur van het CC Strombeek uit. 
“Verder zorgen we ervoor dat de stoelen ver genoeg uit elkaar 
staan, dat de circulatie veilig verloopt en dat de hygiëne geres-
pecteerd wordt.”
Info en tickets 
https://www.ccstrombeek.be/platform-s/koer1853 
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REGIO / MEISE - In de Plantentuin van Meise is zopas de 
kunsthappening ‘Natuur in Miniatuur’ van illustratrice Marijke 
Meersman uit Temse van start gegaan. De expo loopt tot 22 
november.

“De rode draad van deze kunsthappening zijn de natuurteke-
ningen van Marijke Meersman”, vertelt bioloog Koen Es van 
de Plantentuin. “De aanleiding van deze kunsthappening is de 
honderdste postzegelillustratie die Marijke creëerde voor Bpost. 
Iedereen is vertrouwd met de vlinders, bloemen en vruchten 
die we elke dag op onze enveloppen kleven. Zonder het te 
beseffen, heeft iedereen wel een ‘Marijke Meersman’ in huis. In 
Plantentuin Meise krijg je nu de originele werken te zien in een 
kunstzinnige tentoonstelling in het kasteel, waar ook een korte 
animatiefilm wordt vertoond.” Een aantal van de werken komen 
ook tot leven in een reuzegroot 3D-model. “Je hoeft er dus 
geen vergrootglas voor te gebruiken”, gaat Koen Es verder. “De 
reuzegrote 3D-modellen staan her en der verspreid opgesteld 
in de Plantentuin. Je kan het een ‘wandelexpo’ noemen, waarbij 
je op eigen tempo van het ene geschilderde natuurwonder naar 
het andere stapt.”

Naast de kunsthappening is er ook het boek Marijke Meers-
man, Natuur in Miniatuur / La Nature en Miniature. Het is een 
tweetalige uitgave. Bij alle, ons zo vertrouwde postzegels, werd 
een korte beschrijving van plant of dier gegeven. “Het verband 
tussen kunst, natuur, filatelie, wetenschap en geschiedenis maakt 
van dit boek een totaalbeleving”, verzekert Koen Es. (jh)

INFO - Het boek is te koop in de Tuinwinkel van de Planten-
tuin of via www.marijkemeersman.be 

Kunsthappening in Plantentuin met natuurtekeningen 
van Marijke Meersman

FOTO JH. 
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Heb je ook een 
leuke 

aankondiging of 
een nieuwtje?

Neem contact op 
met 

joris@herpol.be 
en zet zo je nieuws 

in de kijker!

Hondenweide wordt 
avontuurlijke speelplek

GRIMBERGEN - Om de hondenweide aan de Verbrande brug avontuurlijker te 
maken en de viervoeters meer uitdaging te bieden, plaatste Grimbergen er zes leuke 
speeltoestellen.
“Hondenzones zijn speciaal afgebakende groene zones waar honden vrij kunnen los-
lopen en ravotten onder het toezicht van hun baasje”, zegt schepen van Dierenwelzijn 
Jean-Paul Windelen (N-VA). “In deze zone is iedereen welkom om zijn of haar hond 
even vrij los te laten. Op vraag van hondeneigenaars en om de hondenweide aan de 
Verbrande brug interessanter te maken voor hun viervoeters, zorgde onze gemeente 
om hierin zes speeltoestellen te plaatsen. Honden kunnen er nu de wip, tunnel, hordes, 
brug, trap en paaltjes ontdekken.” De schrijnwerkers van de dienst Gebouwen van 
Grimbergen vervaardigden de speeltoestellen, de groendienst zaaide de tunnel en de 
toegang in. Aan de ingang van de hondenweide staan ook een infobord en een hon-
denpoepvuilbakje. (jh)
Meer informatie vind je op www.grimbergen.be/de-gezondste-wandeling.

Café-feestzaal El Dorado wordt Bistro 

“Omdat wij zelf ook restaurant Auberge uitbaten in Meise, zal Kiono hier in El Dorado 
instaan voor de catering. Wij zorgen voor de locatie en bediening, hij voor de catering. 
Op het menu staan lekkere gerechten: Vlaamse en Franse klassiekers op grootmoeders 
wijze. We zijn nu open van donderdag tot en met zaterdag vanaf 17u. 
Info en reservatie: www.feestzaaleldorado.be (jh)

Grimbergen lanceert ‘De gezondste wandeling’
GRIMBERGEN - Vanaf nu kan je in Grimbergen ‘De gezondste wandeling!’ ontdek-
ken en uittesten. Het gaat om een interactieve wandeling met 7 haltes. Bij elke halte vind 
je een QR-code met tips, informatie, geluids- of videofragmenten over een preventief 
gezondheidsthema. De komende drie maanden krijg je zo op een prettige, gezonde 
manier informatie over – jawel – vaccinatie. Waar komt het woord vaccin vandaan? 
Waarom zijn de vaccins er zo snel? Hoe werkt je immuunsysteem?... Wandel en ontdek 
de antwoorden. De eerste 3 maanden staan de QR-codes op de route van de Graven-
boswandeling. Je kan zo’n wandeling maken van zo’n 6,1 km. De Gravenboswandeling 
start aan de Lourdesgrot, Westvaartdijk 16-68 in Humbeek. In het najaar komt het 
thema ‘mentale veerkracht’ aan bod’.  (jh)

FOTO INGEZ.

FOTO JH

HUMBEEK - Kiono De Maeseneer van 
traiteur Delivento in Wolvertem en Jan 
Stallaert, Karlien Aelvoet en Bea Wollaert 
van café-zaal Eldorado in de Kersktraat in 
Humbeek slaan de handen in mekaar. “We 
gaan van het café van El Dorado een bistro 
maken”, zegt Jan Stallaert. 
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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 

BARPERSONEEL / BIJVERDIENSTE - Bijver-
dienste: Sportcentrum “De Berken” (Wol-
vertem-Westrode) zoekt barpersoneel voor 
weekavond en/of weekend (9u-17u). Tel: 
0476/93 23 08.

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

FLEXI JOB - installateur gezocht 1 à 1,5 dag 
per week. Ervaren installateur voor bedden, 
boxsprings en matrassen. Profiel: min. 1 jaar 
ervaring, zelfstandig kunnen werken, klantvrien-
delijk, nauwkeurig en vlot, rijbewijs B, vlot Nl ev. 
ook Fr. spreken. Contacteer: Virginie Vrydaghs 
op info@deniwol.be .

TE KOOP ALLERLEI

HOUTEN TAFEL – Dia 1,2 m met 8 stoelen ver-
lengbaar met drie stukken tot 2,6 m in perfecte 
staat, 5 jaar oud, prijs otk, tel. 0475 736 782 

GRAVELBIKE – Niner staal/carbon/aluminium. 
J.Guillem titanium. Meer info: www.gravelbike.be

VASTGOED TE HUUR  

OPWIJK APPARTEMENT – Vitsgaard 35, Op-
wijk, 2 slaapkamers, 650 euro tel. 052 356 879  

MERCHTEM GARAGEBOX TE HUUR - 
MERCHTEM CENTRUM - Garagebox te huur, 
85 euro / maand, tel. 0475 52 46 69 

KAPELLE-OP-DEN-BOS APPARTEMENT - 
App in centrum Kapelle-op-den-bos  op 1ste 
verdiep, 2 slaapkamers , vernieuwde keuken 
en badkamer. Als ook tuintje .Vrij vanaf 1 au-
gustus. Tel 0479 92 17 50.
 
VASTGOED TE KOOP 

OOSTDUINKERKE – Assistentieflat, ver-
huurd met opbrengst 3,5 procent netto, vlak-
bij dijk en winkelstr. Geen KI of taks, 20E ver-
bruik tel 0475 822 000 

TE KOOP GEZOCHT – Te renoveren wo-
ning, tel. 0456 32 66 00 

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

ALLERLEI  

RELATIE – Dame zoekt man voor relatie om van 
het leven te genieten tel. 0472 33 12 40 

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

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

RELATIE – Man op zoek naar een vrouw voor 
een trouwe en stabiele relatie tel. 0474 786 155  

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

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

De hele ploeg van het Cursiefje wenst iedereen een 
deugddoende vakantie Ook wij leggen de riem er 
even af en zijn terug op 1 september. 
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Nieuwe vereniging Natuurwandelaars vzw ontdekken 
binnen- en buitenland
Vzw Natuurwandelaars: “We zijn helemaal iets anders dan doordeweekse wandelclub”

FOTO HILDE DE VALCK 

Midden in de foto, gehurkt in groene Natuurwandelaars-outfit: Gilbert Roels, Jan lemmens en Eric Willocx, de vzw-bestuurders. De groep is 
op stap en volgt de Welle- en Kapellemeersen-wandeling van Natuurpunt in Denderleeuw. IF Foto Hilde De Valck

REGIO - Enkele ervaren en geëngageer-
de wandelaars hebben de nieuwe vzw 
Natuurwandelaars opgericht. “We organi-
seren geleide natuur- en beleveniswande-
lingen in binnen- en buitenland, soms met 
een vleugje avontuur”, zeggen bestuursle-
den Gilbert Roels, Jan Lemmens en Eric 
Willocx.
“We zijn dus helemaal iets anders dan een 
doordeweekse wandelclub en willen niet 
in de plaats treden van bestaande wan-
delverenigingen”, gaan de bestuursleden 
verder. “We richten ons naar een specifie-
ke groep van wandelaars. De tochten in 
binnen- en buitenland variëren in afstand: 
van korte wandelingen van 10 à 15 km, tot 
tochten van 20 à 30 km. Ook meerdaagse 
tochten staan op het programma.”
“Al de door Natuurwandelaars aange-
boden wandelingen zijn thematisch. De 
focus ligt daarbij op landschap, natuur, 
beleveniswaarde en/of bezienswaardighe-
den. Zomaar kilometers om de kilometers 
wandelen, kan of mag nooit de bedoeling 
zijn. De zetel van de vzw is gelegen in Mer-
chtem, maar we tellen leden uit vier ver-
schillende provincies.” 
“Via een website en nieuwsbrieven, bie-
den we ook een informatieplatform aan 
over wandelen in de wereld. 
Natuurwandelaars vzw werkt ook nauw 
samen met De Wandelkrant, Natuurpunt, 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters, 
toeristische diensten enzomeer.”  (jh)

INFO – Meer info over de nieu-
we vzw Natuurwandelaars kan 
je vinden op 
www.natuurwandelaars.eu
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