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Grimbergen koopt tweede podiumwagen aan
FOTO INGEZ. 

Omruilen van de 
oude rode 
huisvuilzakken
GRIMBERGEN - Het was even 
wachten op de productie van de nieu-
we rode huisvuilzakken. De oude rest-
afvalzakken kan je tot 30 juin 2021 ge-
bruiken. “Probeer deze restafvalzakken 
eerst op te gebruiken, want vanaf 1 juli 
worden alleen de nieuwe rode zakken 
opgehaald”, zegt schepen van Afvalbe-
leid Yves Verberck (Vernieuwing). “Om 
in regel te zijn met de Vlarem-wetgeving 
die ons wordt opgelegd door de Open-
bare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij 
(OVAM) moeten vanaf 1 juli 2021 alle 
huisvuilzakken bestaan uit minstens 80% 
gerecycleerde plastics, vandaar dat de 
omruiling nodig is.”
“Ongeopende rollen kun je omruilen 
tegen nieuwe zakken. Doordat de nieu-
we restafvalzakken pas vanaf half april 
beschikbaar zijn, is het niet voor alle 
inwoners haalbaar om de zakken tijdig 
op te gebruiken. Het gemeentebestuur 
besliste daarom dat je ook niet-gebruik-
te en propere zakken per stuk kunt om-
ruilen. Niet-gebruikte en propere restaf-
valzakken kan je omruilen tegen nieuwe 
huisvuilzakken. Omruilen kan vanaf 1 
juli tot 31 oktober 2021 na afspraak op 
vastgestelde tijdstippen. Je kan op de ge-
meentelijke website www.grimbergen.
be en in het infoblad de nodige informa-
tie hierover vinden.” (jh)

GRIMBERGEN - Grimbergen koopt een tweede podiumwagen aan. Dat 
zal zo’n 60.000 euro kosten.
“Zodra corona het toelaat, zullen we die echt wel heel goed kunnen gebrui-
ken”, zegt schepen van Feesten William De Boeck (Open VLD). “Grimber-
gen heeft immers traditioneel een zeer rijk gevulde evenementenkalender 
en de voorbije jaren moesten we vaak aanvragen voor het gebruik van de 
podiumwagen weigeren in de periode van mei tot eind september. Daarom 
besliste het bestuur om een tweede podiumwagen aan te kopen.”
“De podiumwagen zal ook ruimte bieden voor nieuwe initiatieven zoals bij-
voorbeeld animatie op zomerse zondagen, free podia, een muziekfestival, 
enzomeer. De tweede podiumwagen zal dus ook bijdragen tot een bruisend 
Grimbergen. De wagen biedt ook mogelijkheden voor de doorstart van 
het verenigingsleven als het federaal buitenplan verder wordt uitgerold en 
er opnieuw meer toegelaten is. De nieuwe podiumwagen wordt gebouwd 
volgens hedendaagse technieken en zal zo zeer gebruiksvriendelijk opgesteld 
kunnen worden door het gemeentepersoneel.” (jh)
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Slechtvalkgezin 
vliegt eind juni uit

GRIMBERGEN - Heugelijk nieuws 
vanuit de toren van de Basiliek van 
Grimbergen: vier eitjes van een broe-
dend koppeltje slechtvalken zijn uitgeko-
men. “En daarmee is het slechtvalkgezin 
nu compleet”, zegt prior Johan Goos-
sens van de Abdij van Grimbergen. “De 
ouders zijn hetzelfde koppel van vorig 
jaar. Op het eind van de maand worden 
ze geringd en tegen eind juni vliegen ze 
uit. Sinds begin 2012 worden er gere-
geld slechtvaken op of rond de toren 
van de abdijkerk (Basiliek) van Grimber-
gen gesignaleerd. Er is een nestkast ge-
installeerd en er zijn camera‘s geplaatst. 
Via onze facebookpagina ‘Slechtvalken 
(Falco peregrinus) in Grimbergen’ willen 
we iedereen op de hoogte houden en 
informatie delen. De pagina telt inmid-
dels 850 leden. (jh)

FOTO INGEZ.
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KORTNIEUWS UIT 
GRIMBERGEN 
PIEREBAD – Het zwembad Pierebad 
blijft nog minstens tot september geslo-
ten voor het publiek en sportclubs. De 
heropening hangt af van concrete afspra-
ken met een eventuele overnemer. Er zijn 
voorbije maanden al dringende herstel-
lingswerken uitgevoerd, zoals het vervan-
gen van verlichtingsarmaturen en wandte-
gels, maar er zijn ook problemen met de 
brandveiligheid. (jh)

BETONBLOK STUK - Een van de 
betonblokken die de snelheid aan banden 
moeten leggen op de Willemsbrug is al ka-
potgereden. Er geldt een snelheidsbeper-
king van 30 km/u. Het voertuig dat tegen 
de New Jersey-betonblok reed, is spoor-
loos, maar is ongetwijfeld zwaar bescha-
digd. De Willemsbrug wordt na de werken 
van het Agentschap Wegen en Verkeer 
op de Woluwelaan vernieuwd. Door de 
werken daar is er veel meer verkeer over 
de Willemsbrug, die deel uitmaakt van de 
omleidingsroute. (jh)

OPRUIMACTIE – Een veertigtal vrijwil-
ligers van de bedrijven maar ook gemeen-
tepersoneel van Vilvoorde, Grimbergen en 
Zemst en mensen van intercommunale 
Incovo hebben een grote opruimactie ge-
organiseerd in de industriezone Cargovil. 
De industriezone wordt al langer zwaar ge-
plaagd door sluikstorters. De vzw Cargovil 
Plus organiseert maandelijks met vrijwilli-
gers vanuit bedrijven al een opruimactie, nu 
kwam er vanuit de gemeenten extra hulp.
(jh)
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Door corona kunnen groepslessen pas op 9 juni 
starten in nieuwe Fitfabriek
GRIMBERGEN - Kinesiten uit drie groepspraktijken zijn in 
Grimbergen gestar t met de Fitfabriek, die op 9 juni de deuren 
opent. Dat is een zaal waar je onder begeleiding van profes-
sionele lesgevers verschillende soorten groepslessen kine en 
sport kan volgen. “De nadruk ligt op mensen die soms drem-
pelvrees hebben om groepslessen te volgen, hier kan het op 
eigen tempo”, klinkt het.

“Als kinesist sporen we mensen na hun sessies bij ons aan om 
verder te sporten”, zegt mede-initiatiefneemster en kinesiste 
Annelies De Groef (37) uit Grimbergen. “We kregen dan vaak 
het antwoord: ‘waar dan?’ En in Grimbergen bleek niet echt 
een plaats te zijn waar mensen na revalidatie van een blessure 
terecht kunnen om te sporten in groep.”
“Mensen zetten het sporten dan helaas “on hold” door die 
pijnlijke rug of knie. En voor bepaalde leeftijdsgroepen is het 
aanbod ook zeer beperkt. En zo is de Fitfabriek ontstaan. Het 
is een zaal aan de Beigemsesteenweg waar materiaal staat om 
te bewegen en te sporten onder professionele begeleiding. Ki-
nesitherapeuten, sportcoaches en sportliefhebbers van Grim-
bergen slaan zo de handen in mekaar en maken het sporten 
en bewegen heel eenvoudig en laagdrempelig.” 

Het idee ontstond vanuit verschillende kinesistenpraktijken 
in Grimbergen. “We hadden ook te weinig ruimte voor onze 
praktijk en dus konden we voor individuele begeleiding ook 
uitwijken naar De Fitfabriek”, vertelt De Groef. “Op 9 juni star-
ten we met de groepssessies. We hebben onder andere ‘Fit 
Mom’, dat is voor moeders die net na een zwangerschap zich 
nog niet klaar voelen om in gewone groepslessen mee te star-
ten. Hier kunnen ze met andere moeders die zich in dezelfde 
situatie bevinden, in groep bewegen en sporten. Maar er is ook 
‘Zumba Gold’, met dezelfde opzwepende muziek, maar dan 
iets trager en aangepast voor zestigplussers. 

We geven daarnaast ook lessen yoga, pilates, kinderyoga, knie-
versterking, rugscholing, enzomeer.”

Bulderlachen

“Under construction” is het motto van de Fitfabriek. “Want 
iedereen weet dat het begin het moeilijkste is en dat er soms 
hard werk komt bij kijken”, gaat de kinesiste verder. “In onze 
Fitfabriek zijn  gezonde, bewegende lijven in de maak, maar 
zeker niet alleen dat. Er rollen ook bulderlachen van de band, 
want de nadruk ligt op plezier en pijnloos bewegen. We zijn 
zeker geen fitnessclub, hier komen mensen die willen bewegen 
en sporten, maar op eigen tempo met leeftijdsgenoten en met 
dezelfde achtergrond.” Inmiddels kon De Fitfabriek al vijftien 
professionele lesgevers aantrekken. (jh)

Info - www.fitfabriek.be 

FOTO JH 
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GRIMBERGEN - Pastoor Johan Goossens van Grimbergen 
kreeg de opmerkelijke primeur om het terras en de nieuwe pe-
tanquebaan van Hotel Abbey in te zegenen. Dat is volgens uit-
bater Jan Vanden Meerssche echt nodig na de diefstal van zijn 
terrasstoelen vorig jaar en de coronacrisis die de horeca hard trof.

“We willen een positief aura over ons hotel en gaan voor het 
goede en hoffelijkheid”, vertelt Jan Vanden Meerssche die hotel 
Abbey met dertig kamers al sinds 1992 uitbaat. “Vorig jaar zijn 
dieven ervandoor gegaan met tien terrasstoelen. Dat was een 
mokerslag. De stoelen hoorden bij de tafels. Ik kan die nergens 
meer vinden. Uiteindelijk kocht ik er toch nieuwe. Ik legde hier 
ook een nieuwe petanquebaan aan. Ik vroeg aan onze pastoor 
Johan om ons terras en de petanquebaan te zegenen.” Of hij 
gelooft dat zo’n zegening helpt? “Absoluut. Wij zijn kinderen van 
God en vragen dat God over ons mag waken. In deze tijden is dat 
heel belangrijk.”

Johan Goossens was meteen bereid om de zegening te organise-
ren. Maar hoe verloopt zo’n procedure precies? “Het is een zege-
ning vanuit ons geloof waarin we de kracht van hierboven vragen 
om steun te verlenen”, zegt Johan Goossens. “Het is niet zo’n 
lange procedure. We doen dat met een klein gebedje. Het gaat 

daarbij niet alleen over het materiële, maar ook over de mensen 
die zich hier inzetten. Benedictere is Italiaans en wil zeggen God 
doet iets goeds over iemand. En wij vragen dat God hier over 
deze plaats iets goeds wil zeggen en de mensen mag behoeden, 
na zo’n moeilijk jaar. Daarna volgt de zegening met wijwater.” Ge-
beurt een zegening van zo’n terras en petanquebaan vaak? “Neen, 
het is echt de allereerste keer dat ik zo’n zegening doe, maar 
daarom is ze niet minder belangrijk”, gaat Johan Goossens verder. 
“Het gaat ook over de mensen hier. De zegening is een mooie 
primeur en ik verleen hier graag mijn steun aan.”

KWB Grimbergen, dat zo’n 250 leden telt en 80 jaar bestaat, 
mocht de nieuwe petanquebaan inspelen. “We zijn heel blij dat 
we hier een balletje kunnen gooien”, zegt voorzitter Patrick Ver-
tongen van KWB Grimbergen. “We mogen nu met twaalf men-
sen hier spelen. We mikken niet alleen op senioren, maar ook op 
jongere mensen. Die werken overdag, maar kunnen hier ’s avonds 
dan petanque spelen. Het is de bedoeling om elke woensdag-
avond vanaf 19 uur hier een spelletje petanque te spelen door 
jong en oud.” (jh)

Info: via Facebook KWB Grimbergen of via 
www.hotelabbey.be 

Hoteleigenaar Jan vraagt Gods zegen na diefstal van 
terrasstoelen: “Na dit coronajaar kunnen we wel wat 
hulp van bovenaf gebruiken”

FOTO JH 

De petanquebaan en het terras werden door pastoor Johan geze-
gend.

Jan Van Den Meerssche, Patrick Vertongen en Pastoor Johan Goossens 
spelen de petanquebaan symbolisch in. 
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Wzc Orelia Ascot viert eeuwlinge Catharina: 
“Geen alcohol en veel groenten en soep gegeten”

FOTO INGEZ. 

STROMBEEK / GRIMBERGEN - Catharina Beusen vierde 
in woon-zorgcentrum Orelia Ascot haar honderdste verjaardag. 
Ze is afkomstig van Zichen-Zussen-Bolder, vlakbij Maastricht en 
heeft gedurende haar hele leven zeer veel gewerkt. Ze naaide 
haute couture trouwkledij, communiekleren en werkte vroeger 
als vrijwilligster in “de weeg” (nu Kind en Gezin). Ze houdt zeer 
veel van dansen en muziek, voornamelijk Duitstalige muziek zoals 
die van Hansie Hinterseer. 
“Veel dingen kunnen vandaag helaas niet meer zo goed”, zegt 
directeur Grégory Cherpion van Orelia Ascot. “Catharina stapt 
met een rollator, heeft een zeer beperkt zicht en ook haar gehoor 
is sterk verminderd. De activiteiten in het woon-zorgcentrum zijn 
niet meer aan haar besteed, maar buurvrouw Ana komt regel-
matig een babbeltje doen bij haar in de kamer. Bij een muzikaal 

optreden is Catharina wel altijd van de partij. Daarom zorgden 
we bij Orelia Ascot, speciaal voor haar verjaardag, voor een extra 
streepje muziek.”
Hoe ze zo oud geworden is? “Ze heeft goede genen, ook haar 
vader werd 98”, klinkt het. “Verder dronk ze nooit alcohol en at 
ze elke dag soep en veel groenten. Catharina leefde voor haar vier 
kinderen en vier kleinkinderen. Ze staat positief in het leven en 
houdt het graag eenvoudig. Voorts vergelijkt ze deze periode van 
corona met de periode van de tuberculose. Dat was ook zeer be-
smettelijk. In die tijd moesten ze goed eten, zodanig dat de ziekte 
weg bleef. Catharina vind het wel jammer dat ze het voorbije jaar 
minder onder de mensen kon zijn, want daar houdt ze wel van. 
De eenzaamheid was voor haar het moeilijkste.” (jh)
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GRIMBERGEN - De Landelijke Gilde Verbrande Brug nodigt 
alle bewoners van de Verbrande brug en de school uit om deel 
te nemen aan de zonnebloemactie. Zo verdeelde de vereniging 
zakjes met tien zonnebloemzaden in de 1.100 brievenbussen van 
Verbrande Brug en in de lagere school VBS De Ankering.
De landelijke Gilde Verbrande Brug wil mensen op het platte-
land verenigen en doet dat dit jaar door een grootschalig zon-
nebloemproject. “In alle 1.100 woningen van gehucht Verbrande 
Brug worden een tiental zonnebloemzaadjes verdeeld”, zegt Jan 
De Kinder van de Landelijke Gilde. “De bewoners en de school-
kinderen worden opgeroepen om deze massaal in hun voor- of 
achtertuin te zaaien. Zo wil de Landelijke Gilde Verbrande Brug 
zon brengen in de wijk. Op de belangrijkste invalshoeken van de 

wijk werden alvast spandoeken geplaatst om inwoners te sensibi-
liseren. En ook de lagere school van VBS De Ankering werd in het 
project betrokken.”

De vijf deelnemers met de hoogste zonnebloem ontvangen van 
de Landelijke Gilde een gratis etensbon voor de oogstfeesten in 
augustus 2021. Je dient hiervoor de juiste hoogte van je zonne-
bloem via email of briefje door te geven aan de voorzitter ; patrick.
vertongen@skynet.be of Patrick Vertongen, Beukendreef 33, 1850 
Grimbergen uiterlijk tegen 1 augustus 2021. Op basis van deze 
informatie, zal de jury nog ter plaatse komen nameten. (jh)

Landelijke Gilde Verbrande Brug lanceert zonnebloemactie
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Actie aan containerpark Strombeek tegen dure restafvalzakken
STROMBEEK / GRIMBERGEN - Een tiental leden van 
de PVDA-Grimbergen hield aan het containerpark van Strom-
beek een actie om te protesteren tegen de dure restafvalzakken. 
“Inwoners kunnen nu wel meer afval in de pmd-zak steken en 
meer sorteren, maar ze worden daarvoor niet beloond, want de 
gemeente verhoogde vorig jaar de prijs van de restafvalzak met 
30 procent”, zegt Katelijne Raeymaekers van PVDA Grimbergen. 
“Dure vuilzakken zijn volgens de PVDA een asociale vorm van 
belastingen, die vooral inwoners met lage inkomens treft. Van-
daar onze eis: 0,16 euro voor een pmd-, gft- en restafvalzak van 
60 liter en 0,08 euro voor een zak van 30 liter. Dure zakken en 
een containerpark dat duurder wordt, zullen ook geen oplos-
sing brengen voor het almaar groter wordende probleem van 
sluikstorten en zwerfvuil.” Tot slot wijst de PVDA erop dat de 
inhoud van de pmd- en restafvalzak bijna volledig uit verpakkin-
gen bestaat. “De consument vraagt die verpakkingen niet, maar 
betaalt er wel voor in de winkel en dan nog eens om ze in een 
afvalzak te steken. 

Eén op vijf te snel in Merodestraat 
GRIMBERGEN - Een twee uur durende snelheidscontrole in de de Merodestraat laat bij de politie een wrange nasmaak na.  Van 
de 721 gecontroleerde voertuigen reden er 143 te snel.  Dit is bijna 20 procent.  Van de 143 geflitste voertuigen, blijken er dan ook 
nog eens 17, vrachtwagens te zijn. De cijfers tonen volgens de politie “spijtig genoeg dat we onze controles moeten blijven volhou-
den.” In de Merodestraat, die als omleidingsweg fungeert, is er een zone 30 ingevoerd. (jh)

Niet alleen de verpakkingsindustrie maar ook de recyclage-in-
dustrie vaart hier wel bij”, besluit Raeymaekers. (jh)
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Aan ’t Vliegveld is plaats genoeg voor een 
groot terras

GRIMBERGEN - Uitbaters Ann Selleslagh (39) en Stephane 
Van Nieuwenhuysen van café ’t Vliegveld aan de Humbeekse-
steenweg aan het Vliegveld van Grimbergen heropenden hun 
terras en kijken uit naar een mooie zomer en ook de herope-
ning van de horeca binnen. “We hebben plaats genoeg met het 
grasveld dat we mogen gebruiken als terras, nu is het hopen op 
mooi weer”, zeggen ze. 

Al negentien jaar baat Ann Selleslagh (39) café ’t Vlieveld, dat 
ze huurt van het Recreatief Vliegveld,  uit en sinds 2017, toen ’t 
Vliegveld langs de binnen- als de buitenkant een nieuwe ‘look’ 
kreeg, is ook haar echtgenoot Stephane Van Nieuwenhuysen 
(46), die toen 20 jaar een snackbar uitbaatte in Zaventem, mee 
actief in de zaak. “De zaken gingen heel goed tot corona kwam”, 
vertelt Ann Selleslagh. “We zijn de thuisbasis van de leden van 
de Vliegclub Grimbergen vzw, de leden van de Sabena Aeroclub 
en van heel wat verenigingen. Maar ook mensen die niet actief 
zijn in het verenigingsleven, komen hier graag een pint drinken 
of iets eten.”

“Corona heeft er wel zwaar ingehakt. We zijn plots helemaal 
dichtgegaan. Enkel take away was nog mogelijk. Tijdens de eerst 
golf liep dat goed, maar tijdens de tweede coronagolf, was het 
echt een ramp. Er zijn in de regio ook veel meeneemetentjes 
van verenigingen en dan komen ze ook niet meer naar ons. Ons 

Valentijns-ontbijtactie bijvoorbeeld was vorig jaar goed voor 200 
ontbijtmanden. Nu verkochten we er 30. Het was tijdens de 
lockdown heel kalm, maar het was geen vakantie voor ons. We 
hebben wel voor het eerst een kerstboom gezet thuis, omdat 
we zoveel thuis waren. We zijn in feite een jaar geleefd geweest, 
en hunkeren naar een heropening.” 

In aanloop naar de winter, investeerde Ann in een winterbar. “We 
kochten nieuwe meubels en een grote tent, goed voor meer dan 
100 m2 overdekte oppervlakte”, gaat de uitbaatster verder. “We 
hadden een heel winterconcept uitgedacht, met proeverijen van 
buitenlandse vleesgerechten. Maar dat is dus niet kunnen door-
gaan. Nu gebruiken we de tent voor ons zomerterras. En geluk-
kig is er plaats genoeg hier aan ’t Vliegveld.” Wel beseft Ann dat 
alle drankjes en gerechten aan tafel moeten worden gebracht. 
“Voor corona konden we werken met drie bars in openlucht 
en konden mensen daar bestellen”, zegt ze. “Nu moeten we dus 
personeel engageren om alles op te dienen, want je mag niet 
bestellen aan de toog. We werken met mensen uit de buurt en 
studenten en prijzen onze populaire gerechten aan zoals ameri-
cain, ribbetjes, pasta’s, slaatjes, enzomeer. We houden onze prij-
zen ook democratisch en slaan niet op. We werken op volume 
en willen toegankelijk blijven met eenvoudige lekkere betaalbare 
gerechten en met frisse biertjes of frisdranken.” (jh)

Ann Selleslagh en Stephane Van Nieuwenhuysen: “Duimen voor een mooie zomer.” 

FOTO JH. 
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Verhuisbedrijf Socquet mocht Staf 
Coppens verhuizen

GRIMBERGEN - “Hier zijn we echt wel trots op”, zegt zaakvoerder Christophe Soc-
quet van het gelijknamige verhuisbedrijf in Grimbergen. “Ons team mocht de inboedel 
van BV Staf Coppens verhuizen naar Zweden, 1.800 km ver. Eerst hebben we alles twee 
maanden bewaard, daarna verhuisden we alles naar Zweden. Zo’n internationale op-
drachten doen we al langer in heel Europa. Maar het is fijn als je er ook mee op televisie 
komt. Staf Coppens verhuisde met zijn gezin naar Zweden om een camping uit te baten 
en dat werd ook op televisie getoond.” Socquet verhuisde een paar jaar geleden zelf 
van Wemmel naar Grimbergen, maar is in Wemmel ook nog altijd gekend. Er werken 
vijftien verhuizers in het bedrijf. (jh)

Alle Grimbergse scholen krijgen 
CO2-meter van Marnixring Zennedal

GRIMBERGEN - De elf Grimbergse scholen hebben van de serviceclub Marnixring 
Zennedal een CO2-meter gekregen. “Gezonde lucht in de klassen is belangrijk”, zegt 
André Van Laer van de Marnixring Zennedal. “Zeker met corona is verluchting nog 
belangrijker geworden. Meten is weten en vanuit Marnixring Zennedal hebben we daar-
om CO2-meters gekocht voor de elf Grimbergse scholen. Het voordeel is dat deze 
CO2-meters heel snel kunnen worden ingezet. Met één CO2-meter kan je in heel 
korte tijd het CO2-gehalte meten in de verschillende klassen. Je krijgt het resultaat me-
teen op het schermpje te zien. Indien de waarde te hoog is, kan er worden bijgestuurd.” 
De CO2-meters voor de Grimbergse scholen hebben in totaal meer dan 1.000 euro 
gekost. Op de foto: voorzitter van de Marnixring Zennedal Dirk Vernaillen overhandigt 
een CO2-meter aan beleidsondersteuner Carla De Wilde van VBS Het Prinsenhof. (jh)

FOTO INGEZ.

FOTO JH
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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 

GEBROEDERS VAN PRAET LONDERZEEL 
– Gezocht: ervaren glasplaatsers. Plaatsen van 
dubbel en enkel glas, elastisch kunnen opspui-
ten. Profiel: min. 3 jaar ervaring, zelfstandig 
kunnen werken, rijbewijs B. Onmiddellijke in-
diensttreding in ons vast team. Aantrekkelijk 
loon in een familiale omgeving. Contacteer 
Danny Van Praet 0475 49 59 38 of Emiel Van 
Praet 052 301 470.

TE KOOP ALLERLEI

MUNTEN – Collectie in perfecte staat van 
Belgische munten en van Luxemburgse stukken 
van 2 euro, info tel. 0475 299 281 

OPPLOOIBAAR BED – Te koop ijzeren op-
plooibaar bed, 155 op 70 cm, met bijpassende 
deniwol-matras in goede staat, prijs overeen te 
komen, tel. 052 226 265 

GRATIS PLOOIWAGEN – Alpenkreuzer en 
allerlei kampeergerief, kom het halen met een 
trekhaak tel. 0468 280 630 

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

GROTE DIEPVRIESKAST – zes schuiven, merk 
Ariston, 50 euro tel. 0479 823 139 

VROUWENFIETS – Tweedehands vrouwen-
fiets, niet gebruikt, Sparta Marathon 7.0 prijs: 
400 euro tel. 0499 403 011, foto op aanvraag.

BINNENDEUREN – Tweedehands binnen-
deuren, Meranti 83x200 (3x) en 73 x 200 (2x), 
50 euro/stuk, Laminaat, 83 x 200 (1x) en 73 x 
200 (4x), 25 euro/stuk tel. 0499 403 011 foto 
op aanvraag 

SOEPKETEL – 150 liters en veel meer, soep-
doorsteker, groentensnijder, grote soeppotten, 
zo’n 20-tal tel. 02 251 86 71 

VASTGOED TE HUUR  

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

VAKANTIEWONING TE HUUR 

STUDIO – ruim gezellig, 4 pers, wifi, zonneter-
ras, zicht op duinen, 35 euro/nacht, geen hon-
den, tel. 0475 390 235 Parking vooraan

VASTGOED TE KOOP 

WESTENDE BAD – Appartement te koop, 2 
slpk, 1 badk, wc, ingerichte keuken, lichtrijke living, 
garage mogelijk naast winkels tel. 0477 944 650

VASTGOED TE KOOP  GEZOCHT

 Projectgronden / appartementsgebouwen / wo-
ningen. 0495 44 54 11

Te renoveren woning, tel. 0456 32 66 00 

ALLERLEI 

HONDENLIEFHEBBER – Ben je een hon-
denliefhebber die tijd kan vrijmaken om te 
gaan wandelen met hond, omgeving Grim-
bergen, interesse, contacteer 0496 380 327 

NAAIWERK – Naaister doet al uw naaiwerk, 
herstelling van kleding, inkorten, versmallen, 
rits, enz. tel. 0468 155 518 Madelief jesstr 15 
Grimbergen.

TREINBILS – Gezocht tegen betaling: twee 
oude treinbils 1) L 2,54m, BR 23 cm, H 13 
cm, 2) L 2,60 m, BR 23 cm, H 13 cm, op maat 
aub tel. 0475 416 280 

OUDE ONGEOPENDE FLESSEN – Ge-
zocht: oude ongeopende flessen whisky, 
cognac, rum, geuze, trappistbier tel. 0477 
315 983 

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

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

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

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165 
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Grimbergen stelt openluchtlocaties open voor 
de verenigingen

FOTO INGEZ. 

Al snel werd duidelijk dat we voor ie-
der wat wils willen aanbieden en dat 
we zowel grote als kleine evenemen-
ten willen ondersteunen. De eerste 
locatie is het kerkplein in Grimber-
gen-centrum. Dit kerkplein wordt 
uitgerust met een podiumwagen, HE-
RAS-hekkens, tafels en stoelen. Ook 
is er elektriciteit en water aanwezig 
indien gewenst. Daarnaast ging de ge-
meente een samenwerking aan met 
CC Strombeek. Grimbergse vereni-
gingen kunnen gebruik maken van het 
podium op ‘KOER 1853.’ Hier kunnen 
ze genieten van een volledig technisch 
uitgerust podium én technische on-
dersteuning.”

Kleinere activiteiten
“Om ook kleinere activiteiten te kun-
nen organiseren in de buitenlucht 
sprak de gemeente af met POC 
Humbeek en PC Beigem dat ook zij 
hun buitenlocatie openstellen voor de 
verenigingen”, vult schepen van Jeugd 
Tom Gaudaen aan. “Hier zijn tafels en 
stoelen aanwezig zodat verenigingen 
kleinere activiteiten kunnen organise-
ren zoals een kaart- of spelletjesna-
middag, een cursus bloemschikken… 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Op 
deze manier probeert de gemeente 
Grimbergen haar verenigingen een 
hart onder de riem te steken. Het be-
gint bij iedereen te kriebelen om weer 
activiteiten te doen en evenementen 
te organiseren. In Grimbergen zijn ze 
helemaal klaar voor de versoepelin-
gen.” (jh)

Onder andere het Kerkplein is een openluchtlocatie waar 
het zal bruisen deze zomer.

GRIMBERGEN  - Vanaf 1 juni stelt de gemeente Grimbergen vier 
openluchtlocaties gratis ter beschikking voor Grimbergse verenigingen.
In september 2020 stelde de gemeente Grimbergen, in samenwer-
king met de adviesraden, een bestedingskader op voor het nood-
fonds dat ter beschikking werd gesteld voor jeugd- sport- en cul-
tuurverenigingen. Hierbij werd rekening gehouden met de noden 
van de Grimbergse verenigingen. Zo kwam er een groeimanager, 
ontving iedere vereniging een hygiënebox, is er logistieke onder-
steuning … Één van die noden waren ook openluchtlocaties.  “Bij 
de eerste versoepelingen is het heel belangrijk dat er voldoende 
activiteiten in open lucht kunnen georganiseerd worden. Daarom 
stellen we, in Grimbergen, vanaf 1 juni vier openluchtlocaties gratis 
ter beschikking van de verenigingen”, zegt schepen van cultuur Philip 
Roosen (N-VA). “ Er werd een werkgroep opgesteld binnen de ge-
meente die zich boog over mogelijke openluchtlocaties. 
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