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Twee vaccinatiecentra ELZ Grimbergen 
operationeel midden februari
REGIO - In de Eerstelijnszone Regio Grimbergen, waarvan 
Wemmel, Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Grimbergen 
deel van uitmaken, worden het Zijpcomplex in Wemmel en de 
JDK-evenementenhal in de industriezone Londerzeel ingericht als 
vaccinatiecentra. 
“Dat we twee vaccinatiecentra binnen de Eerstelijnszone Regio 
Grimbergen oprichten, is goed nieuws voor de inwoners van deze 
regio”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel. 
“Hierdoor is de afstand tussen de woonplaats van de inwoner en 
het vaccinatiecentrum minder groot, waardoor er vermoedelijk 
ook minder weerstand is om de verplaatsing te maken om zich 
te laten vaccineren. Zeker voor inwoners die minder mobiel zijn, 
die kwetsbaar zijn of die gebruik moeten maken van het openbaar 
vervoer is dit heel belangrijk.” 

Op de foto van links naar rechts: Renaat Huysmans (burgemeester van 

Kapelle op-den-Bos), Ilse Rymenants (schepen van gezondheidspreventie 

en sociaal beleid, Kapelle op-den-Bos), Conny Moons (burgemeester van 

Londerzeel), Els Van den Broeck (schepen van Welzijn, Londerzeel), Gerda 

Van den Brande (burgemeester van Meise) en Thomas Goethals (sche-

pen van sociaal beleid, Meise).

FOTO GEMEENTE LONDERZEEL 

Het ganse vaccinatiegebeuren brengt ook 
een gezonde spanning met zich mee. “De 
twee locaties inrichten tot vaccinatiecen-
trum is een immense logistieke operatie. 
Maar de twee centra zullen tegen midden 
februari klaar zijn. We zetten alles op al-
les”, besluit de burgemeester.  (jh)

Rode restafvalzakken 
in Grimbergen blijven 
bestaan
GRIMBERGEN - Er is verwarring 
over de kleur van de restafvalzakken in 
Grimbergen. Sommige inwoners kochten 
zwarte huisvuilzakken aan die worden 
aangeboden door afvalintercommuna-
le Intradura, waar ook Grimbergen is bij 
aangesloten. In de meeste van de negen-
tien aangesloten gemeenten van Intra-
dura worden er sinds 1 januari dit jaar 
nieuwe zwarte restafvalzakken ingevoerd. 
“Maar niet in Grimbergen. Hier blijven de 
rode zakken wél bestaan voor restafval”, 
zegt schepen van Leefmilieu Yves Verber-
ck (Vernieuwing). “Er is ook geen prijs-
wijziging voorzien voor de verschillende 
afvalzakken. Het bestuur gaat wel reke-
ning houden met de nieuwe wetgeving 
waardoor onze “nieuwe” rode zakken 
zullen bestaan uit recycleerbaar materiaal. 
Het kan dus zijn dat de inwoners in de 
loop van dit jaar een klein verschil zullen 
merken qua kleur als de nieuwe zakken 
in de rekken komen. Maar voor de inwo-
ners verandert er niets en blijven we in 
Grimbergen onze eigen rest-, GFT- en 
PMD-zakken verkopen.” (jh)

Curs_grimbergen_4_02.indd   2Curs_grimbergen_4_02.indd   2 25/01/2021   09:0825/01/2021   09:08



3

Oprit A12 aan 
Plantentuin wordt 
als proefproject 
afgesloten 

MEISE / REGIO - De gevaarlijke 
oprit van de A12 ter hoogte van de 
Plantentuin wordt als proefproject met 
betonblokken afgesloten “tot minstens 
drie maanden na corona”. Het fietspad 
van de Nieuwelaan loopt er over het 
begin van de oprit, wat een bijzonder 
gevaarlijke situatie is. “En daar willen we 
versneld iets aan doen”, zegt schepen 
van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans 
(Samen Anders) uit Meise. “We hebben 
alle opties tijdens een overleg met het 
Agentschap Wegen en Verkeer, de ge-
meente, politie en Fietsersbond over-
wogen. Daaruit is het voorstel gekomen 
om de oprit af te sluiten. Er komt wel 
eerst een testperiode die zal duren tot 
drie maanden na corona. Zo kunnen 
we de impact van het afsluiten van de 
oprit ook na de coronamaatregelen eva-
lueren. Wanneer de oprit precies wordt 
afgesloten, is nog niet duidelijk. Maar dat 
kan snel gaan want er zal met new-jer-
seyblokken worden gewerkt”, vertelt de 
schepen. (jh) 

FOTO JH
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Rotary lanceert acties tegen eenzaamheid
FOTO INGEZ. 

REGIO  - Rotary Meise-Bouchout 
maakte 45.000 euro vrij om in drie jaar 
tijd de meest kwetsbaren een steuntje in 
de rug te geven in deze moeilijke tijden. 

“Tijdens de eerste coronagolf werden 
kleinere acties opgezet, waarbij de club 
bij lokale handelaars ‘dankgeschenk-
jes’ aankocht voor hulpverleners uit de 
zorg”, zegt Ann Jacobs van Rotary Mei-
se-Bouchout. “Er werden ook herbruik-
bare stoffen mondmaskers aangekocht 
en verdeeld. En we steunden de werking 
van het UZ Brussel met een schenking 
van 2.500 euro voor ‘Villa Veerkracht’, 
een aparte ontspanningsruimte voor de 
zorgverleners.” 

Tijdens de tweede golf zijn wat grotere 
hulpprojecten opgezet. “Zo werden aan 
woon-zorgcentra in de regio telkens 
twee tablets geschonken”, gaat Jacobs 
verder. “Zo kunnen hun residenten met 
naasten digitaal contact onderhouden. 
In totaal werden 24 tablets bezorgd aan 
woon-zorgcentra uit Meise, Grimbergen, 
Londerzeel, Merchtem, Kapelle-op-den-
Bos en Wemmel. Via de OCMWs van 
Merchtem, Kapelle-op-den Bos, Londer-
zeel en Meise worden 24 laptops ver-
deeld voor schoolgaande kinderen die 
(deels) afstandsonderwijs moeten volgen 
en wiens gezinssituatie het niet toeliet om 
die investeringen te dragen.” Ook voed-
selbanken staan in deze tijden onder druk. 
Rotary Meise-Bouchout schonk daarom 
zo’n 7.000 euro aan de sociale kruidenier 
Idem Dito in Vilvoorde. Er worden dit jaar 
ook 145 kerstpakketten verdeeld door 
Rotary Meise-Bouchout voor de meest 
hulpbehoevenden in de regio. 

Laptops 

Rotary Club Meise-Bouchout heeft vori-
ge maand ook tien laptops geschonken 
aan het Sociaal Huis van Kapelle-op-
den-Bos. De laptops worden verdeeld 
onder de kwetsbare gezinnen met stu-
derende gezinsleden. “In deze coronatijd, 
waar communicatie en onderwijs dikwijls 
langs digitale weg gebeuren, is dit een 
zeer bruikbaar kerstgeschenk”, zegt bur-
gemeester Renaat Huysmans (N-VA), 
die het initiatief looft. “Het Sociaal Huis 
Kapelle-op-den-Bos dankt dan ook de 
leden van Rotary Club Meise-Bouchout 
in naam van de kwetsbare doelgroepen 
voor dit gulle gebaar.” (jh)

Ook seniorenresidentie Aquamarijn kreeg dankgeschenkjes voor de zorgverleners.
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STROMBEEK-BEVER - Het Gemeenteplein in Strom-
beek-Bever werd tijdelijk heraangelegd in afwachting van de bouw 
van de ondergrondse parking en de definitieve heraanleg van het 
plein. Ondanks de tijdelijke situatie werden op vraag van de voltal-
lige gemeenteraad toch zebrapaden geschilderd om de veiligheid 
van de zwakke weggebruikers te verhogen.

Grimbergen werkt aan de herinrichting van de zones 30 de ge-
meente. “Het centrum van Strombeek-Bever willen we als eerste 
zone 30 aanpakken”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen 
(N-VA). “We hebben hiervoor al een eerste ontwerp klaar. We 
zullen de zone 30 groter maken, beter aanduiden en vooral de 
straten inrichten zodat een hogere snelheid onmogelijk is.”
In principe worden in een zone 30 geen zebrapaden aangelegd 
omdat dit een zone van gemengd verkeer is, behalve aan scholen 
en op plaatsen waar de veiligheid te gering is. Maar het gemeen-
tebestuur wil er nu toch in Strombeek aanleggen. 

“Ondanks dat de herinrichting van het plein tijdelijk is en ondanks 
het feit dat de zone 30 in de eerste helft van 2021 zal uitgerold 
worden, besliste de voltallige gemeenteraad om toch nu al 

zebrapaden te schilderen aan het Gemeenteplein”, vertelt Roo-
sen. “Bij de definitieve heraanleg van het Gemeenteplein zal de 
situatie helemaal anders zijn, maar ondertussen verhogen we toch 
sterk de veiligheid van de zwakke weggebruikers op het plein. Te-
gelijkertijd werden ook de zebrapaden aan de beide Strombeekse 
scholen herschilderd.” (jh)

Nieuwe zebrapaden aan het Gemeentepein 
zijn tijdelijk in afwachting van bouw 
ondergrondse parking

FOTO INGEZ. 

De zebrapaden verhogen de veiligheid voor de zwakke weggebruiker 
in Strombeek”, zegt schepen Philip Roosen.

Curs_grimbergen_4_02.indd   5Curs_grimbergen_4_02.indd   5 25/01/2021   09:0825/01/2021   09:08



6

Website ‘de Boekenkast van de juf ’ helpt leesvirus 
onder kinderen verspreiden
GRIMBERGEN - Els Van den Meersschout (43) uit Grimber-
gen is klasleerkracht van het derde leerjaar van VBS Prinsenhof 
Grimbergen. Als boekenjuf wil ze in deze moeilijke tijden het lees-
virus onder kinderen verspreiden. Daarvoor ontwikkelde ze de 
nieuwe website www.de-boekenkast-van-de-juf.be met heel wat 
tips voor kinderen, ouders én leerkrachten.

“Op moeilijke momenten als deze, brengt lezen ons op plaatsen 
waar we even niet naartoe kunnen of mogen”, zegt Els Van den 
Meersschout. “Boeken wakkeren onze verbeelding aan, stimule-
ren ons taalgevoel, schaven onze kennis bij en zorgen voor de 
broodnodige ontspanning. Maar nieuwe lectuur uitkiezen in de bib 
of in de boekhandel is voor kinderen helemaal niet gemakkelijk. 
Het aanbod is groot en de kleurrijke kaften schreeuwen om hun 
aandacht.”

“Ook als ouder is het niet altijd evident om je kind hierbij te on-
dersteunen. Daarom ontwikkelde ik de nieuwe website ‘De boe-
kenkast van de juf ’. Zo wil ik boeken promoten bij kinderen, maar 
ook ouders begeleiden en motiveren én leerkrachten informeren 
met het boekenoverzicht en met tips voor boekpromotie in de 
klas.” 

Want dat is niet altijd eenvoudig, stelt de boekenjuf. “Op school 
zijn leerkrachten in eerste instantie bezig met technisch en 

begrijpend lezen”, verduidelijkt de Grimbergse, die van 2006 tot 
2014 ook de Standaard Boekhandel in Grimbergen uitbaatte en 
gedurende drie jaar ook een extra filiaal in Meise.”

(lees verder pagina 7) 

FOTO INGEZ. 

Boekenjuf Els wil het leesvirus onder kinderen verder verspreiden via 
haar nieuwe website.
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(vervolg van pagina 6)

“Een ‘boekenjuf ’ is geen officiële titel. Het is de benaming voor 
een juf die een zwak heeft voor boeken en probeert tussen het 
gewone lespakket door zo veel mogelijk extra aandacht aan boe-
ken te besteden. Ze doet aan boekpromotie door voor te lezen, 
boeken of auteurs extra in de kijker te zetten. Door op de hoogte 
te blijven van het actuele aanbod. Ze helpt kinderen zoeken naar 
een geschikt boek, waarbij het leesplezier altijd centraal staat.”

“Bezoek aan bib of boekhandel best 
voorbereiden”
En niet alleen de kinderen, maar ook de ouders kunnen best wat 
hulp gebruiken. “Een grote fout die ik ouders vroeger in de winkel  
- maar ook vaak in de bib - ‘hoor’ maken is de volgende: ze zeg-
gen aan hun kinderen: ‘Kies maar een boek’ en vaak nog gevolgd 
door ‘snel, want we moeten nog dit en dat’”, gaat de boekenjuf 
verder. “Dat is niet echt een goede manier. Een bezoek aan een 
bib of boekhandel wordt best een beetje voorbereid. Daar neem 
je ook voldoende tijd voor en zo kan je een boek zoeken dat in 
de interessesfeer van je kind ligt. Ook non-fictie, knutselboeken, 
kookboeken en strips zorgen voor veel leesplezier. Het leesni-
veau, de inhoud en het kind motiveren, zijn eveneens belangrijk.”

Digitale tools
De website die de boekenjuf ontwikkelde, is een positief gevolg 
van de eerste lockdown. “Maar enkel het ‘leesvirus’ verspreiden 
binnen mijn klas, vond ik wat beperkt. Door het afstandsonder-
wijs ontdekte ik ook hoe fijn ik het vond om zelf bij te leren en 
nieuwe digitale tools te ontdekken. Zo werden de nieuwe web-
site en instagramaccount een feit. Ik wil graag zo veel mogelijk 
kinderen, ouders en leerkrachten bereiken. Samenwerkingen met 
de bibliotheek, boekhandel, uitgeverijen en vakorganisaties staan 
zeker op mijn verlanglijstje. Maar het zal stapsgewijs verlopen.” 
(jh)
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GRIMBERGEN / WEMMEL - De Vlaamse regering rolt een 
plan uit om truckers op te vangen die richting Groot-Brittannië 
rijden en dreigen vast te staan in files. Daarbij zullen in heel Vlaan-
deren in de omgeving van de snelwegen grote open uitwijkplaat-
sen worden vrijgehouden. In een laatste fase is ook Parking C 
bij Brussels Expo daarbij, bevestigt woordvoerder Aidan Reinquin 
van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). 
Door de Brexit zijn er meer douaneformaliteiten te vervullen en 
zijn er ellenlange vrachtwagenfiles aan grensposten. Maar nu het 
verkeer na de kerstvakantie opnieuw op gang komt, wil de Vlaam-
se overheid voorbereid zijn op eventuele files van vrachtwagens 
die zich tot diep in het binnenland zouden kunnen ontwikkelen. 
“Truckers met bestemming Groot-Brittannië, kunnen vast komen 
te zitten”, legt Aidan Reinquin uit. “Als de uitwijkmogelijkheden 
naar parkings en open ruimten in de buurt van grensposten ver-
zadigd zijn, dan wordt er in verschillende fases extra ruimte vrij-
gehouden om vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk 
tijdelijk te kunnen parkeren.”

Gouverneur
Dat kan dan gaan over regionale of kleine luchthavens of andere 
grote verharde open vlaktes. “Eerst komen West- en Oost-Vlaan-
deren aan de beurt, maar als er ook verzadiging dreigt in de 
Vlaamse Rand, dan kan Parking C worden ingezet als 

uitwijkmogelijkheid. De gouverneurs coördineren het plan dat 
wordt uitgerold. De Vlaamse overheid blijft de situatie op de voet 
opvolgen.”
Momenteel is er nog geen sprake van lange files met vrachtwa-
gens in Vlaanderen. “Maar we willen voorbereid zijn, want we we-
ten nog niet wat het effect van de Brexit de komende weken of 
maanden  zal zijn”, gaat de woordvoerder verder. “Het Agentschap 
Wegen en Verkeer heeft ook al op de grote digitale infoportieken 
over de snelwegen boodschappen geplaatst over de situatie voor 
het verkeer richting VK.” (jh)

Parking C is uitwijkmogelijkheid voor vrachtwagens die 
vastzitten door  Brexit

FOTO JH 

Curs_grimbergen_4_02.indd   8Curs_grimbergen_4_02.indd   8 25/01/2021   09:0825/01/2021   09:08



9

Curs_grimbergen_4_02.indd   9Curs_grimbergen_4_02.indd   9 25/01/2021   09:0825/01/2021   09:08



10

REGIO - Wat doe je als alleenstaande in deze coronatijden waar-
in je zo weinig mogelijk menselijk contact mag hebben? “Wande-
len”, klinkt het bij drie alleenstaanden die met de MDM-stappers 
een eigen bubbel vormen sinds begin van corona. Ze hopen ook 
andere mensen te inspireren om te wandelen “want dat laadt je 
batterijen op”, klinkt het.

Als je een trio al wandelend hoort schaterlachen in onze regio, 
dan is de kans groot dat je Martine Borremans uit Relegem (Asse), 
Dirk Van Doorslaer uit Ossel (Merchtem) en Marleen Scheers uit 
Strombeek-Bever (Grimbergen) tegenkomt. De drie singles zijn 
gebeten door het wandelvirus en vonden mekaar tijdens corona 
om de MDM-stappers – de eerste letters van hun voornamen – 
op te richten. “Het begon allemaal tijdens de eerste lockdown”, 
zegt Martine Borremans. “Voor corona gingen Dirk Van Door-
slaer en ikzelf als twee oud-collega’s op de provincie wel eens 
wandelen op zondag. Toen we tijdens de lockdown al wat verder 
van onze deur mochten gaan wandelen, spraken we opnieuw af.”

Al gauw kwam er met Marleen Scheers een derde wandel(club)
vriendin bij. “Wij zijn alle drie alleenstaande en zo was er snel een 
bubbel van drie gevormd en gingen we elke zondag op stap”, 
vertelt Dirk Van Doorslaer. “In het begin gingen we op verken-
ning in onze eigen streek. Wij wonen in Relegem, Ossel en Stom-
beek-Bever en trokken rond in de Rand: Brussegem, Merchtem, 
Asse, Relegem, maar ook Zellik, Grimbergen, Dilbeek, Overijse ...”

Inspiratie
Toen de corona-maatregelen vorige zomer werden versoepeld, 
gingen de MDM-stappers verder van huis. “En onze bubbel van 
drie heeft standgehouden”, gaat Martine Borremans verder. “Zo 

verkenden we Waterloo, Geraardsbergen, Buggenhout, Diest, 
Zoutleeuw, Averbode ... We zoeken inspiratie bij de Wandel-
knooppunten, Route You, publicaties van de toeristische dienst 
van de provincies of gemeenten, afgepijlde wandelingen van een 
wandelclub en eigen inspiratie. Altijd – of het nu ver is of dichtbij – 
zijn het verrassend mooie wandelingen. We beseffen niet half hoe 
mooi Vlaanderen is met prachtige landschappen, heuvelachtig of 
vlak, weelderige bossen, verborgen pareltjes en dat allemaal niet 
zo ver van onze deur.”

De MDM-stappers doen ook meer dan alleen maar wandelen. 
“Als de MDM-stappers gaan stappen, is het ook om te klappen en 
een mop te tappen”, lacht Dirk Van Doorslaer, die de chauffeur is 
als er een verre wandeling wordt gedaan. “Wij bubbelen er op los 
met ons drieën, over alledaagse dingen, wat ons bezighoudt, we 
wisselen ervaringen uit, zeggen ons gedacht over de coronacrisis, 
over de politiek en over allerlei levensvragen. Het leukst van al zijn 
de moppen die we elkaar vertellen, van de scheurkalender, van 
internet, of uit het leven gegrepen.”

Psychiater 
Al stappend giert het trio het dan naar eigen zeggen uit van het 
lachen. “Je kan je niet voorstellen hoe bevrijdend het werkt om 
je schaterlach in de natuur vrij te laten”, beaamt Marleen Scheers. 
“En met die schaterlach komen ook alle negatieve gedachten en 
gevoelens vrij. Wandelen werkt verslavend. Je geeft je blik de vrije 
ruimte en met je blik gaan je gedachten mee en worden de bat-
terijen weer opgeladen. Je kan weer voort voor een week. Een 
sessie bij de psychiater uitgespaard. Elke keer na de wandeling 
zeggen we tegen mekaar: ‘alweer een mooie wandeling, dat pak-
ken ze ons niet meer af ’.” (jh)

MDM-stappers ontdekken mooiste plekjes in de regio 
(en daarbuiten)
Drie alleenstaanden vinden troost in eigen wandelbubbel: “Het werkt verslavend”

De MDM-stappers vlnr.: Martine Borremans, Dirk Van Doorslaer en Marleen Scheers. 

FOTO INGEZ.
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GRIMBERGEN - Via de podcast ‘DeRemork’ snijdt radioma-
ker en Grimbergenaar Luc Mertens elke maand in een klankop-
name een gevoelig onderwerp aan dat de Grimbergenaar be-
roert. Zijn aanhangwagentje, dat telkens geparkeerd wordt in de 
buurt van het onderwerp dat wordt aangesneden, is de mascotte 
van de podcast.

Radiomaker en Grimbergenaar Luc Mertens, die al 27 jaar produ-
cer en presentator is bij de VRT voor Canvas, Donna en Radio2, 
gaat maandelijks op zoek naar het antwoord op een vraag die 
in Grimbergen leeft. “Ik ga dan langs met een microfoon bij de 
betrokken schepenen of verantwoordelijken”, zegt hij. “Ik maak 
daarvan een klankopname van maximum tien minuutjes die ik 
verwerk in de podcast ‘DeRemork’.”

Parkeeractie 

Die naam verwijst naar het aanhangwagentje van de radioma-
ker dat tijdens een fameuze parkeeractie van buurtbewoners in 
de smalle Rijkenhoekstraat een maand geleden werd gebruikt. 
“De legale parkeeractie in onze smalle straat kwam er omdat 
door een verkeersomleiding het vele zware verkeer zorgde voor 
onveilige situaties bij de zwakke weggebruikers, verzakte voetpa-
den en schade aan huizen”, legt Mertens uit. “We vormden met 
onze auto’s en mijn aanhangwagentje sluizen om het verkeer af 
te remmen en voetpaden te beschermen. We kwamen tot die 
actie omdat na onze vraag aan de gemeente snelheidsremmende 
maatregelen uitbleven.”

Mascotte
Het aanhangwagentje werd tijdens de parkeeractie verguisd op 
sociale media door wie in de file stond in de smalle straat, maar 

werd tegelijkertijd het meest bekende aanhangwagentje van 
Grimbergen. En dat bracht Luc op het idee om het aanhangwa-
gentje te gebruiken als mascotte voor zijn podcast ‘DeRemork’. 
“Het onderwerp voor de eerste aflevering lag voor de hand”, 
gaat Mertens verder. “Ik interviewde zowel burgemeester Chris 
Selleslagh als schepen Philip Roosen over het probleem van de 
Rijkenhoekstraat en het circulatieplan van de gemeente.” 

Mogelijke onderwerpen voor volgende afleveringen zijn de komst 
van een ondergrondse parking aan het Prinsenbos en de vraag 
waarom er geen referendum werd gehouden over de sluiting van 
het openluchtzwembad ‘De Lammekes’. “Zie je mijn aanhangwa-
gentje in die buurt staan, dan weet je dat de volgende aflevering 
over die omgeving zal gaan”, vertelt de radiomaker.

Start To Run
Luc Mertens is overigens niet aan zijn proefstuk toe met ‘DeRe-
mork’. Hij is ook de bedenker en producer van de meest beken-
de Vlaamse Podcast. Dat is nog steeds de Start To Run Podcast 
met Evy Gruyaert. Luc was vijftien jaar geleden ook één van de 
Vlaamse podcastpioniers met onder andere podcastreeksen voor 
de Boekenbeurs (Boek.be), Free Record Shop, Suikerrock Tienen, 
VAB, enzomeer.

De Podcast is te beluisteren via www.DeRemork.be op pc of 
smartphone, maar ook via Apple Podcasts, Google Podcasts, 
Deezer en Spotify. En voor wie geen computer of smartphone 
heeft, is er ook een samenwerking met de Vilvoordse vrije radio 
Moetoen die de podcast via de FM band zal uitzenden zodat 
iedereen de info ergens kan oppikken.” (jh)

Radiomaker Luc Mertens (VRT) maakt klankopnames 
over wat leeft in Grimbergen
Aanhangwagentje duidt gevoelig onderwerp aan voor podcast ‘DeRemork’

Het aanhangwagentje van Luc Mertens is  de mascotte voor podcast ‘De Remork’. 

FOTO INGEZ.

Curs_grimbergen_4_02.indd   14Curs_grimbergen_4_02.indd   14 25/01/2021   09:0825/01/2021   09:08



15

Curs_grimbergen_4_02.indd   15Curs_grimbergen_4_02.indd   15 25/01/2021   09:0825/01/2021   09:08



16

Curs_grimbergen_4_02.indd   16Curs_grimbergen_4_02.indd   16 25/01/2021   09:0825/01/2021   09:08



17

GRIMBERGEN - De appartementen die door Aura Estates 
gerealiseerd worden op de site van de vroegere feestzaal Waux 
Hall achter de Schuttershofstraat rechtover het gemeentehuis, zijn 
verkocht aan Grimbergenaren. Aura Estates plant vlakbij ook een 
reconversie van het oude Nopri-gebouw en vier huizen in de Ho-
gesteenweg tot een vijftiental woningen en nieuwe handelszaken.

“In de Hogesteenweg hebben we een akkoord met de eigenaars 
van de huizen gelegen tussen nummers 24 en 36”, zeggen zaak-
voerders Dimitri Saerens en Bruno Berghmans van Aura Estates.

“Vier handelszaken, waaronder het vroegere warenhuis Nopri, 
staan er leeg. We willen daar een nieuw project realiseren met in 
totaal een vijftiental appartementen. We zijn in gesprek met de 
diensten Erfgoed en de gemeente en gaan uiteraard de historische 
gevels bewaren. “

Waux Hall
“Eén trapgevel dateert zelfs uit 1789. We willen de handelskern 
hier met dit project ook verbeteren en Grimbergenaren de kans 
geven om letterlijk onder de toren van de basiliek te wonen met 
een prachtig uitzicht. We zouden hier dolgraag een warme bakker 
verwelkomen om een zaak op te starten, want daar is nood aan in 
Grimbergen.”

Aura Estates is iets verderop ook bezig met de afbraak van de 
vroegere feestzaal Waux-Hall rechtover het gemeentehuis. De 
Waux Hall was een feestzaal en drankencentrale van de familie Van 
Ruysseveldt en staat al drie jaar leeg.
Oudere Grimbergenaren herinneren er zich de kermisbals, trouw-
feesten, theatervoorstellingen, enzomeer. Waux Hall is de Engelse 
naam die in de achttiende eeuw werd gebruikt om een feestge-
bouw aan te duiden waar men kon eten en drinken. Maar nu wordt 
het gebouw gesloopt.

In eigen gemeente

“Daar realiseren we acht appartementen en twee kleine handels-
ruimten”, verduidelijken Saerens en Berghmans. “Het unieke hier is 
dat de appartementen zijn gekocht door Grimbergenaren die hier 
willen wonen. Ze bepaalden eerst zelf hun gewenste oppervlakte 
in het project en de materialen voor de afwerking. Er is nog één 
appartement ter beschikking. We willen graag hetzelfde concept 
toepassen bij het project aan de oude Nopri. Zo kunnen Grim-
bergenaren zelf in eigen gemeente blijven wonen. Dat vinden we 
belangrijk. Ook wij hebben onze hoofdzetel in Grimbergen.”

De afbraakwerken van de Waux Hall zijn bijna afgerond, daarna 
wordt de fundering gelegd. Tegen het najaar 2022 zou het project 
gerealiseerd moeten zijn. (jh)

Voormalige Nopri en leegstaande winkelpanden 
maken plaats voor nieuw project
Appartementen voormalige feestzaal Waux Hall verkocht aan Grimbergenaren

”Het oude Noprigebouw (wit, links) en enkele huizen maken plaats 
voor een reconversieproject, de historische gevels blijven wel be-
waard”, zeggen Dimitri Saerens en Bruno Berghmans van Aura 
Estates.  

FOTO JH 
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Bioboerderij Den Diepen Boomgaard wordt helemaal 
verbouwd en gerenoveerd
GRIMBERGEN - Bioboerderij en sociale werkplaats Den Die-
pen Boomgaard staat aan de vooravond van grote verbouwings-
werken. In totaal wordt 1,6 miljoen euro geïnvesteerd in een 
nieuwbouw met grootkeuken, refter en winkel met lokaal gemaakte 
producten van het veld.

Bioboerderij Den Diepen Boomgaard aan de Rijkenhoekstraat is 
een historische site. Op de plek waar nu de boerderij is gelegen, 
bevond zich vroeger een zandsteengroeve. Door de ontginningen 
ontstond een dieper gelegen stuk land dat ‘Den Diepen Boom-
gaard’ werd. De oudste kern van de hoeve dateert al van de 17de 
eeuw. 

Het gebouw is eigendom van de gemeente dat in de jaren tachtig 
van vorige eeuw een erfpacht gaf als sociale werkplaats. En sinds 
1999 is Den Diepen Boomgaard ook een erkend sociaal project 
dat gesubsidieerd wordt door het Vlaams Ministerie van Tewerk-
stelling. Het is onder andere een leerwerkplaats, bakkerij, bio-tuin-
bouwbedrijf, winkel, en een sociale werkplaats voor biologische 
groetenteelt en voedselverwerking. 
“Maar het gebouw is zeer dringend aan renovatie toe”, zegt coör-
dinator Sara Heyvaert van Den Diepen Boomgaard. “De renovatie 
zal in drie fases verlopen. Nu zijn we bezig met het verhuizen van 
alles uit de oude schuur om die daarna af te breken zodat we 
een nieuwbouw kunnen realiseren. Vanaf februari worden het ge-
lijkvloers en het woonhuis aangepakt om er dubbel glas, nieuwe 
elektriciteit en verwarming te installeren. Aan de rand van het veld 
komt een zelfoogstlokaal.”

Lokale verenigingen

“Op het gelijkvloers komen de grootkeuken voor de groente- en 
fruitafdeling en winkel en op de eerste verdieping een refter die ‘s 
avonds en in het weekend ten dienste van de lokale verenigingen 
staat”, pikt schepen van Financiën William De Boeck (Open VLD) in. 

“De gemeente steunt het verbouwingsproject door elk jaar een 
investeringstoelage van 25.000 euro toe te kennen. Daarnaast heeft 
Den Diepen Boomgaard ook eigen middelen, subsidies en zijn er 
benefietacties die binnenkort vorm krijgen. Het hele project zou 
tegen 2025 na verschillende fases afgewerkt moeten zijn. Aan het 
eind van de rit moet ‘Den Diepen Boomgaard’ een landschappelijk 
waardevol gebied zijn met mooi gerestaureerde en functionele ge-
bouwen.”

Zelfoogst

Inmiddels floreert Den Diepen Boomgaard als nooit ervoor. “Onze 
zelfoogstpercelen worden voor het zesde seizoen voorbereid”, zegt 
Sara Heyvaert. “Nu plukken al 150 gezinnen hun groenten recht-
streeks van het veld. 

Onze lokale winkel heeft al meer dan dui-
zend klantenkaarten, maar het reële aantal 
klanten ligt veel hoger, want niet iedereen 
heeft een klantenkaart, of er worden klan-
tenkaarten per gezin gebruikt. Mensen ko-
men zelfs van Leuven en Mechelen naar 
hier om onze lokale producten te kopen 
die met respect voor mens en milieu tot 
stand komen.” 
“Onze sociale werkplaats, gespecialiseerd 
in de biologische groenteteelt en voed-
selverwerking, is gegroeid van 15 vrijwil-
ligers met verschillende achtergronden, 
die in een activerings- of ander traject 
zitten, naar 64 vrijwilligers. Een tiental be-
geleiders zorgen ervoor dat ze de juiste 
ondersteuning krijgen. Onze werking blijft 
jaar na jaar groeien.” (jh)

Sara Heyvaert en schepen William De Boeck kijken uit naar de verbou-
wingswerken van Den Diepen Boomgaard.
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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)

De Merodestraat en 
Rijkenhoekstraat worden 
zone 30 tijdens werken 
Wolvertemsesteenweg

FOTO’s JH 

GRIMBERGEN - De werken aan de N211 Wolvertemsesteen-
weg zorgen voor overlast in de de Merodestraat en de Rijkenhoek-
straat. Door de invoering van een tijdelijke zone 30 en een fysieke 
herinrichting van de straten wil het gemeentebestuur de druk op 
deze wegen verminderen.

Eind 2020 startte het Agentschap Wegen en verkeer (AWV) met 
wegenwerken aan de Wolvertemsesteenweg. De werken zullen 
vermoedelijk tot begin 2022 duren. Omwille van de werken, wer-
den omleidingsroutes vastgelegd door het AWV in overleg met De 
Lijn en de gemeente Grimbergen. 

“De omleidingsroutes zorgen voor meer verkeer in het centrum 
van Grimbergen en dus ook in de de Merodestraat en op de as 
Beukendreef-Rijkenhoekstraat”, legt schepen van Mobiliteit Philip 
Roosen (N-VA) uit. “Doordat de de Merodestraat nog aangelegd 
is in betonplaten, veroorzaakt het verkeer, zeker aan hoge snelheid, 
trillingen bij de bewoners. De Rijkenhoekstraat is in het deel tus-
sen de Steenpoeldreef en de Lierbaan vrij smal en is tevens met 
het brugje over de Maalbeek niet aangelegd om veel verkeer te 
verwerken. Hierdoor ontstaat er in beide straten overlast voor de 
omwonenden. De wegenwerken aan de Wolvertemsesteenweg 
verminderen zo de leefbaarheid in beide straten.”

“Wij willen uiteraard de overlast voor de bewoners tot het absolu-
te minimum herleiden”, vult burgemeester Chris Selleslagh (Open 
VLD) aan. “We hebben daarom digitale bewonersvergaderingen 
gehouden met enerzijds de bewoners van de de Merodestraat en 
anderzijds de bewoners van de Rijkenhoekstraat. Op die vergade-
ringen waren de schepen van Mobiliteit Roosen en ikzelf aanwezig. 
Er werden enkele oplossingen uitgewerkt die gelden gedurende de 
werken aan de Wolvertemsesteenweg.”

Meteen van kracht
Zo komt er een tijdelijke zone 30 in de de Merodestraat en de 
Rijkenhoekstraat. “Daarnaast zullen we ook een fysieke herinrich-
ting voorzien waarmee we de snelheid in beide straten verlagen 
en de verkeerdoorstroming veiliger zal verlopen”, meldt schepen 
Roosen. “In de de Merodestraat willen we een fietspad aanleggen 
en het kruispunt met het Guldendal en de Zilverstraat veel veiliger 
inrichten. Hierdoor wordt de straat smaller, hetgeen conform is aan 
de uitrol van een zone 30. De maatregelen zijn meteen van kracht 
gegaan en zullen duren totdat de werken aan de Wolvertemse-
steenweg zijn afgerond.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Buurtbewoners van de 
Rijkenhoekstraat protes-

teerden eind vorig jaar 
al tegen het vele zwaar 

verkeer in hun straat 
tijdens de werken.
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REGIO - De man die er alles voor over had om op de gezegende leeftijd van 89 jaar zijn 
(beperkt) rijbewijs te halen, is aan corona overleden.

In februari van vorig jaar kwam hij in het nieuws nadat hij met vlag en wimpel zijn be-
perkt rijbewijs had behaald. Frans Vasseur (89) uit Opwijk diende zijn proeven voor een 
rijbewijs opnieuw af te leggen nadat hij een lichte hersenbloeding had gehad en zijn lange 
herstelperiode achter de rug was. “Dat ik niet kon rijden, was moeilijk om te accepteren. 
Ik zat zeventig jaar achter het stuur en heb als aardappelhandelaar miljoenen kilometers 
gereden zonder ooit een ongeval te hebben gehad”, liet hij toen optekenen.
Dat rijbewijs moet hij elk jaar opnieuw aanvragen. Hij diende onlangs zijn aanvraag voor 
de tweede keer in, maar een examen heeft hij niet kunnen afleggen. Hij verbleef kort-
stondig in wzc Heydeveld, maar hij kon er niet aarden en keerde terug naar huis. Jammer 
genoeg viel hij er van de trap en belandde hij in het herstelverblijf van Heydeveld. 

Frans (89) reed ‘miljoenen’ kilometers 
zonder ongeval, maar corona houdt 
hem van zijn laatste ritjes

Een trotse Frans Vasseur behaalde in februari van vorig jaar zijn beperkt rijbewijs. Voor rij-in-
structeur Katty Van der Borght is het haar oudste leerling ooit.

FOTO EG

“Vernieuwd rijbewijs”
Frans keek uit naar zijn vernieuwd rijbewijs, waarmee hij zich over-
dag in een straal van 15 kilometer kon verplaatsen, maar het heeft 
niet mogen zijn. Op 15 januari overleed hij aan Covid-19. Drama-
tisch detail: zijn beide kinderen Marina en Eric konden niet aanwezig 
zijn op de uitvaart. Marina verblijft in Spanje en moest bij aankomst 
in Zaventem een aantal dagen in quarantaine, waardoor ze sowieso 
de plechtigheid zou missen en Eric is zelf zwaar getroffen door co-
rona. Frans woonde op de Vilvoordsesteenweg aan de Aveve.(EG)
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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 

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)

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

TE KOOP ALLERLEI

DIVERSE FITNESSTOESTELLEN – oa Spinner, 
als nieuw, 3 koersfietsen met campac/nolo en 
schram red bellen 0477 251 131 

HOUTKACHEL – in goede staat, merk Saey, 
prijs overeen te komen tel. 0496 941 685 

UITKLAPBARE RELAXZETEL – te koop tel. 
0474 261 035 

EETPLAATS – uitzicht in steen, kleur cream, 
ronde tafel, vitrinekast, dressoir, staander met 
ronde vaas, prijs 900 euro gsm 0473 557 224 

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 

GRIMBERGEN – Woonhuis, tuin, terras, living, 
OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS - Kerk-
straat 6 Londerzeel (nabij kerk). €65/maand. 
Info: 0475 25 53 47

VAKANTIE TE HUUR 

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-verhuur.be  
Tel. 0477 66 34 18

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

AANKOOP / GEZOCHT – Motorfietsen, 
bromfietsen, oude koersfietsen, voor uitoe-
fening hobby, staat onbelangrijk, gsm 0486 
998 400 
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