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“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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“De Provincie Vlaams-Brabant wil van het toeristisch en recreatief fietspad Leirekensroute een 
functionele fietssnelweg (F27) maken van vier tot zelfs vijf meter breed”, zegt voorzitter Eric 
Daelemans van Natuurpunt Londerzeel.

Alternatief
“Ten noorden van de Watermolenstraat wil men het fietspad doortrekken langs de oude spoor-
bedding richting Moorhoek en het station. Daarvoor zullen bomen en struiken moeten worden 
gekapt, zal verharding worden aangebracht, de natuur verstoord, zal voor de doortrekking ook 
landbouwgrond moeten worden ingenomen en wordt de open ruimte nog meer versnipperd.”
De voorzitter wijst erop dat er andere mogelijkheden zijn. “Vlakbij en parallel met de oude 
spoorwegbedding is een prima alternatief voorhanden via de Drietorenstraat, waar tussen de 
woningen een fietsstraat komt en waar verderop een nieuw en degelijk fietspad werd aange-
legd. Natuurpunt is uiteraard voorstander van veilige fietspaden, maar dan liefst langs bestaande 
infrastructuur en niet als dat ten koste gaat van landbouwgrond en van zeer waardevolle natuur 
die zal aangetast worden.” 

Restjes groen
“Het schrijnende is dat fietsers op erbarmelijke - of helemaal geen - fietspaden mogen blijven 
verder rammelen in en tussen de dorpskernen, terwijl er heel veel geld gespendeerd zal worden 
aan een ‘snelweg’ die nauwelijks om die reden zal worden gebruikt.”
Natuurpunt Londerzeel roept daarom op om het voorziene budget bij voorkeur aan te wen-
den voor het beter en veiliger maken van het huidige fietspad Leirekensroute. “Vooral met het 
verbeteren en veiliger maken van de fietspaden langs de bestaande wegen en van de over-
steekplaatsen, zal men meer mensen op de fiets krijgen. Laat ons de laatste restjes groen niet 
opofferen zonder een degelijke studie”, besluit Daelemans.

Veel ongerustheid
Voorzitter Ivan Vanhaecht van Natuurpunt Regio Noord-West Brabant beaamt dat er veel 
ongerustheid is bij lokale afdelingen van Natuurpunt over de Leirekensroute. “Vooral in Opwijk 
en Londerzeel, waar de Leirekensroute op grote stukken langs onbebouwde percelen in de 
natuur is gelegen, heeft de omvorming tot een fietssnelweg een grote impact”, zegt Vanhaecht.
“We gaan nu met de regiowerking ons standpunt samen innemen en overleg plegen met de 
provincie en betrokken gemeenten. We willen weten welke de milieu-impact is en hoe dat 
wordt gecompenseerd.” (jh)

Natuurpunt trekt aan alarmbel tegen verbreding en ver-
lenging fietssnelweg “ten koste van waardevolle natuur”

FOTO JH

Voorzitter Eric Daelemans van 
Natuurpunt Londerzeel is bezorgd over 
de plannen om de Leirekensroute om te 
vormen tot fietssnelweg. 

LONDERZEEL - Natuurpunt Lon-
derzeel kant zich tegen de verbreding 
van de Leirekensroute die door de 
provincie Vlaams-Brabant zou worden 
omgevormd tot de fietssnelweg F27. 
Hoewel er nog geen officieel open-
baar onderzoek is, dient Natuurpunt 
Londerzeel nu al een bezwaar in bij de 
provincie in de hoop dat de plannen 
nog worden bijgestuurd.

De Leirekensroute, het fiets- en wan-
delpad op de oude spoorwegbedding 
tussen Aalst en Londerzeel, zal de ko-
mende jaren grondig worden aange-
pakt. 
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LONDERZEEL - Londerzeel stapt mee in het fameuze ‘Vuilnisbakkenplan’ 
van Mooimakers en krijgt daarvoor 8.000 euro steun. Bedoeling is om met 
dat plan zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.

“Londerzeel heeft net als vele andere gemeenten maar al te vaak te maken 
met zwerfvuil en sluikstorten”, zegt raadslid Koen Vanhoof (N-VA). “Zowel 
de intercommunale INCOVO, de gemeente, als de vele vrijwilligers namen al 
heel wat initiatieven om deze problematiek aan te pakken. Een deel van de 
oplossing zou een gerichter en efficiëntere plaatsing en monitoring van de 
straatvuilbakken kunnen zijn.”

Daarom diende raadslid Vanhoof op de gemeenteraad vanuit de oppositie 
een voorstel in om als gemeente toe te treden tot het project ‘Vuilnisbak-
kenplan’ van Mooimakers. “Door in te stappen in dit project, zal de gemeen-
te zowel inhoudelijk als financieel ondersteund worden om de openbare 
vuilnisbakken te monitoren, (visueel) te verbeteren, te verplaatsen of bij te 
plaatsen”, gaat het raadslid verder. 

Forse subsidies voor ‘Vuilnisbakkenplan’ tegen zwerfvuil
FOTO INGEZ.

Gemeenteraadslid Koen Vanhoof is alvast blij met het
vuilnisbakkenplan.

“We zijn tevreden dat de gemeente-
raad eensgezind ons voorstel goedkeur-
de. De gemeente kan via Mooimakers 
onder andere opleidingen volgen en via 
een digitaal platform zorgt Mooimakers 
voor de nodige monitoring. Londer-
zeel krijgt nu ook 8.000 euro steun van 
Mooimakers om dit project extra te on-
dersteunen.”

Digitaliseren
Schepen van Milieu Leen Van Aken 
(Groen) merkt op dat Londerzeel al in 
het plan was gestapt, maar dat de ge-
meente er nu ook subsidies voor kan 
krijgen. “We gaan de vuilnisbakken ook 
digitaal in kaart brengen”, zegt de sche-
pen. “In het centrum worden ze  groter 
en meer zichtbaar. Het is echter niet de 
bedoeling dat we om de honderd meter 
een vuilnisbak gaan plaatsen, dat zou lo-
gistiek niet haalbaar zijn om die allemaal 
te ledigen. Londerzeel telt nu al 180 vuil-
nisbakken verspreid over de gemeente.” 

En die worden via monitoring in het 
oog gehouden. “Bij het wekelijks ledigen, 
wordt gekeken hoeveel afval er in de 
vuilnisbakken steekt”, vertelt Van Aken. 
“Die gegevens worden bijgehouden en 
dan kan er ook bepaald worden welke 
frequentie van ledigen er nodig is.  Sluik-
stort en zwerfvuil voorkomen, zijn in het 
plan het belangrijkste.” (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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Fietsoversteek wordt heel stuk 
veiliger én groener
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Op de grens tussen Kapelle-
op-den-Bos en Mechelen op het kruispunt Hombeekseweg – 
Mechelseweg/Kapellebaan hebben beide besturen de afgelopen 
maanden de vernieuwing van het kruispunt voorbereid. “Belang-
rijkste aspect daarbij was het verhogen van de fietsveiligheid”, stelt 
het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos in een mededeling. 
“De heraanleg werd zo geconcipieerd dat fietsers op een vei-
lige en duidelijk aangegeven manier kunnen oversteken aan de 
nieuw ingerichte fietsoversteekplaats. Een gedeelte van het oude 
rijwegtraject wordt verplaatst en er komt een bredere aansluiting 
om in en uit de Mechelseweg/Kapellebaan te rijden. Deze heraan-
leg biedt eveneens de mogelijkheid om 200 m² straatinrichting 
te ontharden door middel van groenaanplantingen. De uitvoering 
wordt voorzien vanaf 8 februari 2021. (jh)

Gemeente koopt nieuwe 
borstelveegmachine aan
MEISE - De Groendienst van 
Meise heeft een nieuwe 
borstelveegmachine. Die moet 
het oude toestel vervangen. 
Dat stond te vaak stil door 
defecten en onderhoud. 
“Met deze nieuwe 
borstelveegmachine werken we verder aan een nettere gemeen-
te”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). “Voor 
de aankoop gebeurde er een grondige inspectie en demonstratie 
van verschillende modellen. Daaruit bleek dit toestel het beste 
qua prijs/kwaliteit. De aankoopprijs bedraagt 218.000 euro en be-
vat ook de opleiding, het onderhoudscontract en verschillende 
borstels.” (jh)

Info-avonden over 
circulatieplan 
Wolvertem
WOLVERTEM - Het gemeentebe-
stuur van Meise organiseert op 18 en 25 
maart 2021 info-avonden over het nieu-
we circulatieplan van Wolvertem. Het is 
door corona nog onzeker of die op lo-
catie of digitaal zullen plaatsvinden. “Brui-
sende dorpskernen en duurzamer leven 
en bewegen staan als prioriteiten in de 
meerjaarplanning”, laat het gemeente-
bestuur in een mededeling weten. “Om 
deze punten te realiseren, wordt er ook 
voor Wolvertem-centrum een nieuw cir-
culatieplan uitgewerkt. Wolvertem-cen-
trum moet zo opnieuw een aangename 
plek maken om te wonen, winkelen en 
bewegen. Hoe dit plan wordt aangepakt, 
de inhoud van het project, een aantal 
mogelijke scenario’s en meer kan je ver-
nemen tijdens de infoavonden op 18 en 
25 maart 2021. Na de infoavonden zal 
een focusgroep samengesteld worden 
met een afvaardiging van inwoners, die 
de voorstellen verder kunnen beoorde-
len en meewerken aan het definitieve 
circulatieplan.” (jh)
INFO - Je kan je vooraf in-
schrijven via www.meise.be of 
via 02 892 20 95. Inschrijven 
kan tot 28 februari.

FOTO INGEZ.
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Meer dan drie op de vier te snel op Heirbaan, gemeente 
neemt maatregelen
MERCHTEM - Op de Heirbaan heeft het gemeentebestuur 
aanpassingen uitgevoerd aan de locatie van de wegversmallingen 
die gevormd worden door bloembakken. De beslissing is een 
gevolg van de snelheidsmetingen: liefst drie op de vier bestuur-
ders rijdt er te snel in de zone 50 km/u.

Twintig dagen lang heeft een snelheidsinformatiebord de snel-
heid van wagens gemeten op de Heirbaan ter hoogte van huis-
nummer 45. Dagelijks werd de snelheid van gemiddeld 4.452 
voorbijrijdende wagens gemeten. Gemiddeld 76 procent van de 
bestuurders reed er te snel, de hoogst gemeten snelheid was 
166 km/u, het grootste deel van de overtreders reed tussen 
de 10 à 30 km te snel.  “En je moet weten dat zo’n snelheidsin-
formatiebord dan ook nog eens ontradend werkt”, zegt burge-
meester Maarten Mast (Lijst 1785). “We zijn wel geschrokken 
van het aantal overtreders. We weten dat op de baan, die de 
verbinding tussen Merchtem en Steenhuffel maakt, vaak te snel 
wordt gereden. We hebben de buurtbewoners per brief inge-
licht over de slechte meetresultaten.”

Daarom nam het gemeentebestuur maatregelen. “Zo zijn de 
bloembakken verplaatst in het gedeelte van de Heirbaan tussen 
de Kouter en Terlinden om de snelheid te remmen”, vertelt de 
burgemeester. “Er is ook een extra bloembak geplaatst aan het 

begin van de zone 50, komende van Steenhuffel, rechtover huis-
nummer 58. Het college van burgemeester en schepenen zal de 
situatie na drie maanden evalueren.” (jh)

FOTO INGEZ.

Een extra bloembak moet de snelheid op de Heirbaan remmen.
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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

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 on-
der andere actief is in Grimbergen, Meise 
en Londerzeel stelde zich burgerlijke par-
tij. Het opruimen van het afval kostte In-
covo in totaal 15.000 euro. Dankzij came-
rabeelden en facturen die in het huisvuil 
werden gevonden, konden de verdachten 
worden geïdentificeerd. Incovo kreeg een 
schadevergoeding toegekend van 2.800 
euro voor elk van de vier verdachten. (jh)
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Openbaar 
onderzoek voor 
nieuwe ‘Mim Van 
Keerlaan’
KAPELLE-OP-DEN-BOS -  Ka-
pelle-op-den-Bos organiseert een 
openbaar onderzoek tot 9 maart 2021 
over de straatnaamwijziging van de Cy-
riel Verschaevelaan in de Mim Van Keer-
laan. Inwoners kunnen hun opmerkin-
gen of bezwaren meedelen. 

Tijdens de gemeenteraad werd princi-
pieel beslist om de straatnaam Cyriel 
Verschaevelaan te wijzigen. Het lokaal 
bestuur van Kapelle-op-den-Bos beslis-
te vorig jaar om de Cyriel Verschaeve-
laan een andere naam te geven. Ook 
in Alveringem en Zoersel wordt die 
controversiële straatnaam geschrapt en 
vervangen. Cyriel Verschaeve koesterde 
immers sympathie voor het naziregime. 
De Cyriel Verschaevelaan in Kapel-
le-op-den-Bos is een straat met een 
dertigtal woningen en een paar meer-
gezinswoningen. De inwoners van Ka-
pelle-op-den-Bos konden stemmen op 
een van de drie voorstellen voor een 
nieuwe straatnaam en ze kozen via een 
participatietraject massaal voor Mim 
Van Keer.

Mim (Irma Wilhelmina) Van Keer, 
schrijfster en verhalenvertelster, werd 
geboren in de lente van 1947 en is 
overleden in de winter van 2019 in 
Kapelle-op-den-Bos. Ze werd bekend 
als auteur onder het pseudoniem Mim 
El Messaoudi, de familienaam van haar 
echtgenoot.

Enkele van haar werken zijn Vreemde 
grootmoeders (1991), Vrouw, ziedaar 
uw zoon (2000), Nadhira, de heks van 
het Rifgebergte (2004) en Amira Walla-
daof het verhaal van een geheime liefde 
(2009). Mim koesterde taal, maar voor-
al ook mensen. Haar boeken zijn een 
pleidooi voor wederzijds begrip tussen 
verschillende culturen. Ze zette zich in 
als vrijwilliger voor het wzc en de bi-
bliotheek. (jh)

Plantentuin Meise legt Culinaire Tuin 
aan: “geeft een beeld van wat we eten”
MEISE - De Plantentuin van Meise werkt aan een nieuw 
project. Zo krijgt de gloednieuwe ‘Culinaire Tuin’ krijgt stilaan 
vorm.
“Dit voorjaar toveren we de ommuurde tuin aan de Oran-
jerie om tot een plek waar alles draait om eetbare planten”, 
zegt woordvoerster Manon van Hoye van de Plantentuin. “De 
voorbije maanden werd er dan ook ontzettend hard gewerkt 
door ons team van tuiniers. Vorige week gingen de eerste 
bomen de grond in. De nieuwe moestuin zal een beeld geven 
van wat we vroeger aten en wat er nu op ons bord komt.”
“Ook scholen, verenigingen en organisaties zijn binnenkort 
welkom om mee de handen uit de mouwen te steken. Dank-
zij verhoogde bakken is de Culinaire Tuin bovendien goed 
toegankelijk. We openen de Culinaire Tuin nog dit voorjaar, 
de precieze datum wordt nog bekend gemaakt.”  (jh)

FOTO PLANTENTUIN 
MEISE

De Culinaire Tuin wordt mo-
menteel aangelegd.
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Boekenjuf Els Van den Meersschout assisteert in zoek-
tocht naar het juiste boek
Website ‘de Boekenkast van de juf ’ helpt leesvirus onder kinderen 
verspreiden: “Het leesplezier staat altijd centraal”
REGIO - Els Van den Meersschout (43) uit Grimbergen is 
klasleerkracht van het derde leerjaar van VBS Prinsenhof Grim-
bergen. Als boekenjuf wil ze in deze moeilijke tijden het leesvirus 
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 ondersteunen. Daarom ontwikkelde ik de nieuwe website ‘De 
boekenkast van de juf ’. Zo wil ik boeken promoten bij kinderen, 
maar ook ouders begeleiden en motiveren én leerkrachten infor-
meren 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 begrij-
pend lezen”, verduidelijkt de Grimbergse, die van 2006 tot 2014 
ook de Standaard Boekhandel in Grimbergen uitbaatte en gedu-
rende drie jaar ook een extra filiaal in Meise.

“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.”

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 leesniveau, 
de inhoud en het kind motiveren, zijn eveneens belangrijk.”

Digitale tools
De website die de boekenjuf ontwikkelde, 
is een positief gevolg van de eerste lock-
down. “Maar enkel het ‘leesvirus’ versprei-
den binnen mijn klas, vond ik wat beperkt. 
Door het afstandsonderwijs ontdekte ik 
ook hoe fijn ik het vond om zelf bij te le-
ren en nieuwe digitale tools te ontdekken. 
Zo werden de nieuwe website en insta-
gramaccount een feit. Ik wil graag zo veel 
mogelijk kinderen, ouders en leerkrachten 
bereiken. Samenwerkingen met de biblio-
theek, boekhandel, uitgeverijen en vakor-
ganisaties staan zeker op mijn verlanglijstje. 
Maar het zal stapsgewijs verlopen.” (jh)

Info: 
www.de-boekenkast-van-de-juf.be

FOTO INGEZ.

Boekenjuf Els wil het leesvirus onder kinderen verder verspreiden via 
haar nieuwe website.
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N-VA Londerzeel wil huwen op buitenlocatie 
mogelijk maken

LONDERZEEL - Het huwelijk is bij 
koppels een ‘nooit te vergeten mo-
ment’ in hun leven. Oppositiepartij 
N-VA Londerzeel wil dit moment nog 
onvergetelijker maken en vraagt aan 
het gemeentebestuur om de mogelijk-
heid te bieden de wettelijke huwelijks-
ceremonie buiten te laten plaatsvinden.

“Tot op heden kan er in Londerzeel 
enkel getrouwd worden in de Raad-
zaal van het Administratief Centrum”, 
zegt Nadia Sminate (N-VA). “Om de 
ceremonie wat idyllischer te maken, 
stelt N-VA Londerzeel de keuze aan 
de bruidsparen.”
“Achter het Administratief Centrum 
kan de Groene Long perfect dienst 
doen als buitenalternatief ”, vindt Koen 
Moeyersons (N-VA). “Bij mooi weer 
kan het voor het bruidspaar en hun 
genodigden altijd fijner zijn om zich 
officieel ‘in het groen’ te verbinden. 
De burgemeester of schepen en de 
ambtenaar zouden zich enkel naar de 
tuin achter het administratief centrum 
moeten verplaatsen. Veel logistiek 
komt hier dus niet bij kijken. Een tafel 
en enkele stoelen zouden moeten vol-
staan om de trouwkoppels de dag van 
hun leven te bezorgen. Ook andere lo-
caties zoals het speelbos of de burcht 
behoren tot de mogelijkheden.”
Burgemeester Conny Moons (LWD) 
laat weten dat het idee om huwelijken 
buiten te organiseren, vorige zomer al 
is onderzocht. “Maar daaruit bleek dat 
het toch niet zo eenvoudig is om in 
korte tijd alles klaart te zetten buiten”, 
zegt de burgemeester. “Er moet een 
grote tafel worden buiten gezet en het 
moet ook wat worden aangekleed. Vo-
rige zomer waren er nog gegadigden 
om te trouwen, toen er geen lockdown 
was. Maar nu krijgen we geen aanvra-
gen voor huwelijken. Mensen stellen 
dat uit, wat ook logisch is, gezien coro-
na en er ook geen feest kan doorgaan. 
We volgen de situatie momenteel in 
Londerzeel heel goed op. Het idee om 
huwelijke buiten te laten plaatsvinden, 
zullen we na corona bekijken. Maar dan 
moet er toch ook worden nagedacht 
over een vaste constructie.”  (jh)

FOTO INGEZ.

Curs_londerzeel_25_02.indd   20Curs_londerzeel_25_02.indd   20 14/02/2021   20:3214/02/2021   20:32



21

Curs_londerzeel_25_02.indd   21Curs_londerzeel_25_02.indd   21 14/02/2021   20:3214/02/2021   20:32



22

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)

Fietsroute Eddy Merckx gaat op in provinciaal netwerk, fans 
reageren ontzet: “Wielerlegende wordt weggecijferd”

MEISE - De meer dan honderd borden om de fietsroute ‘Eddy 
Merckx’, die in totaal 40 km lang is, aan te duiden in Meise, zijn 
plots weggehaald. De provincie werkt immers met een systeem 
van fietsknooppunten, en daar zal ook de route van de bekende 
wielrenner in opgaan. De Eddy Merckx-route blijft wel bestaan, en 
zal digitaal te volgen zijn via gps en via de paaltjes met cijfers, maar 
de naambordjes verdwijnen dus. “Onaanvaardbaar”, zo wordt In 
Wolvertem-Meise gereageerd.

De Eddy Merckx-route met vertrek aan de Sportschuur blijft, 
voor alle duidelijkheid, wel bestaan. Alleen is het nu meer een 
digitaal verhaal: je moet het eerst opzoeken via internet en dan de 
cijfer-pijltjes van het fietsroutenetwerk volgen. 

“Dit kan je niet menen”, zegt gemeenteraadslid Emiel De Boek 
(CD&V), tevens lid van de wielerclub Eddy Merckx Vrienden. “Wij 
wisten hier van niets. Ineens zijn blijkbaar alle bordjes van de Eddy 
Merckx-route weggenomen. Ik stond nog mee aan de wieg van 
deze fietsroute, samen met de wielerclub Eddy Merckx Vrienden. 
Dit afschaffen, is voor ons onaanvaardbaar. Eddy Merckx wordt 
weggecijferd. Mensen komen van ver om de route van 40 km te 
fietsen. Ze verwachten hier te kunnen vertrekken aan de sporthal 
Sportschuur en volgen dan de pijltjes. Dat kan nu niet meer.”

Ontzet
“Nu moet je beginnen uit te leggen dat ze de fietsroutes met 
cijfers moeten volgen. Ze moeten eerst via internet of de app de 
route downloaden en krijgen dan cijfers van het provinciaal fiets-
knooppuntennetwerk. Dit is écht een verlies voor Meise. Ik zal dit 
sowieso aankaarten bij de gemeente en provincie. Ik zal vragen 
dat er opnieuw bordjes ‘Eddy Merckx-route’ kunnen worden ge-
plaatst. We zijn hier echt van ontzet“, zegt De Boek.

Luc Larivière, die peter is van de Eddy Merckx-route, reageert 
teleurgesteld. “Het zijn vrijwilligers die de route onderhouden, en 
dat is ook een serieuze opdracht”, zegt Larivière. “Ik betreur dat 
de themaroutes in de loop der jaren bijna allemaal gaan opgeno-
men worden in het provinciaal fietsnetwerk met knooppunten 
met cijfers. Daardoor wordt deze route ook licht gewijzigd maar 
de afstand blijft ongeveer hetzelfde. Er is gelukkig wel voor ge-
zorgd dat de route via de knooppunten langs het monument van 
Merckx passeert.”

“Ik wist al sinds 2010 dat deze routes zouden verdwijnen. Rond 
2018, werd toen gezegd, maar het is nu pas gerealiseerd”, vertelt 
Larivière. “Het is ook een stuk kostenbesparend voor de provincie 
omdat er veel themaroutes zijn die nog eens afzonderlijk moeten 
onderhouden en gecontroleerd worden door onze meters en 
peters buiten het fietsnetwerk. Ik hoop wel dat we lokaal de naam 
kunnen behouden, via de gemeente en/of vrijwilligers.” (jh)

Ik ga sowieso vragen de paaltjes ‘Eddy Merckx-route’ opnieuw te plaatsen”, zegt Emiel De Boeck. 

FOTO JH 
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KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het basisplan voor de grondige 
herinrichting van het centrum van Kapelle-op-den-Bos, de zone 
rond Kobos Campus STK en Basisschool De Kiem is een feit: er 
komen heel wat fietsstraten, zones 30 en de donderdagmarkt zal 
verhuizen van het Marktplein naar de Mechelseweg. De opmerkin-
gen van de inwoners worden verzameld voor een definitief plan.

“We maken op het vlak van mobiliteit zeer ingrijpende keuzes”, 
zegt schepen van Mobiliteit Hilde De Keersmaeker (N-VA). “Het 
gaat om een inhaalbeweging ten opzichte van de vorige legislatu-
ren. Zo kiezen we resoluut voor fietsstraten en zones 30 in bin-
nengebieden en uitgebreide schoolomgevingen. Een professioneel 
studiebureau begeleidt ons en het basisplan is een feit. Inwoners 
geven hun opmerkingen en daarna volgt het definitief plan.”

Voor de zone Kapelle-centrum hebben de ingrepen alvast een se-
rieuze impact. “De donderdagmarkt verhuist van het Marktplein 
naar de Mechelseweg die deels enkele richting wordt”, gaat de 
schepen verder. “Er komt ook een circulatieplan en alle straten die 
naar de kerk aan dat kruispunt samenkomen, worden fietsstraten, 
inclusief de Schoolstraat. Auto’s mogen wel nog in een fietsstraat 
rijden, maar niet sneller dan 30 km/u en ze mogen geen  andere 
motorvoertuigen of fietsers inhalen. We willen dat fietsen veilig 
kan in Kapelle-op-den-Bos en geven daar prioriteit aan. Het de-
finitief ontwerp voorzien we tegen de lente 2021, in het najaar 
hopen we de werken te starten, eind 2022 zouden die afgerond 
moeten zijn.”

Kruispunten
Ook heel het binnengebied tussen de Bormstraat en Westdijk 
wordt zone 30. “Er komt ook een extra parking van zo’n 45 plaat-
sen aan de frituur, op het perceel tussen de Hombeekseweg/brug

en de Mechelseweg in de zone rond basisschool De Kiem”, vult 
De Keersmaeker aan. “Dat laat mensen toe om hun wagen te par-
keren en de schoolzone te voet vlot te bereiken.”
Het gemeentebestuur pakt ook heel wat kruispuntenaan. “Kapelle-
op-den-Bos heeft vrij veel enorm grote kruispunten en dat nodigt 
uit om sneller te rijden. We gaan die kleiner maken, ontharden en 
ingroenen zodat daar de snelheid wordt geremd. We kijken ook 
telkens naar een betere oplossing - en dus meer plaats - op die 
kruispunten voor de zwakke weggebruiker”, besluit de schepen. 
(jh)

INFO - Inwoners kunnen de plannen en timing 
raadplegen via de link ‘Kapelle Spreekt’ op de ge-
meentelijke website www.kapelle-op-den-bos.be 

Grote zones 30 en hele reeks fietsstraten: ook 
Kapelle-op-den-Bos geeft tweewielers meer plaats

FOTO’s INGEZ.

FOTO JH 

Schepen Hilde De Keersmaeker : “We maken ingrijpende, maar 
noodzakelijke keuzes.”  
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Leo De Boeck van telefoniemuseum heeft er een gegeerd 
telefonieobject bij
Uniek telegramboek uit 1943 is uniek tijdsdocument

STEENHUFFEL - Het telefoniemuseum ‘Leofoon’ van Leo 
De Boeck (68)  blijft noodgedwongen gesloten omwille van co-
rona, maar dat weerhoudt hem er niet van om verder onder-
zoek te doen naar alles wat met telefonie te maken heeft. En zo 
stootte hij op een telegramboek uit 1943 waarin 58 telegram-
men zijn bewaard. “Het is een uniek document dat een mooi 
beeld geeft over de tijdsgeest en het gebruik van telegrammen”, 
zegt De Boeck.
Het interactief museum ’Leofoon’ aan de Meir 30 in Steenhuffel 
is een juweeltje op het vlak van telefonie, met honderden tele-
foontoestellen en alles wat met telefonie te maken heeft. Het 
museum vertelt van A tot Z de geschiedenis van de telefonie in 
meer dan duizend objecten. Maar je komt ook te weten hoe de 
telefoon werkt. Zelfs de oudste telefoons werken en zijn met 
elkaar verbonden. 
Wie het museum wil bezoeken, neemt best zijn tijd. Er is veel te 
zien, van een stuk originele zeekabel die Engeland met Frankrijk 

verbond, over een telefoontoestel van de Koninklijke familie, tot 
het oudste telefoonboek van België, uit 1925. Ook een oude te-
lefooncentrale binnen en de Engelse telefooncel buiten springen 
in het oog bij je bezoek aan ‘Leofoon’. 

Geen bezoek
“Maar ik kan nu geen bezoekers ontvangen. Ik heb sinds de eer-
ste lockdown alle geplande (school)bezoeken geschrapt. Het 
museum is zeer interactief en je zou met teveel mensen samen 
komen in te kleine ruimten”, vertelt De Boeck, die in de sector 
gewerkt heeft en in al die jaren oude telefoontoestellen en alles 
wat met telefonie te maken heeft, verzamelt. Het museum is zijn 
levenswerk, net zoals onderzoek naar alles wat met telefonie te 
maken heeft. 
(lees verder pag 25) 
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“58 telegrammen voor huwelijk in 1943” 
(vervolg van pag 24) 

“En zo stootte ik op een uniek telegramboek”, legt de eigenaar van ‘Leofoon’ uit. “Tij-
dens een beurs voor verzamelaars vond ik toevallig een telegramboek uit 1943. Ik kocht 
het voor 30 euro in La Roche-sur-Yon, vlakbij Nantes in Frankrijk. Liefst 58 telegrammen 
waren er ingeplakt voor het huwelijk van een koppel uit Pepinster. Dat is echt uniek, 
het is het eerste telegramboek dat ik vond en in goede staat is. Andere verzamelaars 
hadden zoiets nog niet gezien. Er zijn immers weinig telegrammen die bewaard zijn ge-
bleven. Tijdens de coronaperiode en de sluiting van het museum, had ik veel vrije tijd en 
het telegramboek riep vele vragen op. Van wie was het? Wie stuurde die telegrammen 
en waarom?.”

Onderzoek 
En dus ging Leo De Boeck op onderzoek. “Het telegramboek is van het huwelijk van Mr 
et Mme Claude Guy Sail uit Pepinster en ik ging op zoek naar nazaten en familie van de 
mensen die de gelukwensen voor het huwelijk in 1943 met een telegram verstuurden. 
Het feit dat het er 58 zijn, wil zeggen dat het toch een bijzonder huwelijk moet geweest 
zijn. En dat in 1943, in oorlogstijd. Er zijn zowel telegramstrookjes als geschreven tele-
grammen in geplakt.”
“Ik boekte het ‘Hotel du Perron’ in het historisch centrum van Theux op enkele kilo-
meters van Spa en Verviers. Dat was mijn uitvalsbasis om de nazaten op te zoeken. Het 
telegramboek speelt zich af in Wegnez, Pepinster, Theux en Verviers. Er staan ook drie 
Nederlandstalige familienamen in vermeld: één in Tielt (de familie Baekelandt), één in 
Veltem (fam. Vandevenne-Deweerd) en één in Arendonk (de familie Blockx).”

Kaart
Het eerste contact was met twee gepensioneerde heren in een café op het historisch 
plein in Theux. “Na veel gesprekken met verschillende mensen via telefoon, kwam ik 
mensen op het spoor die de familie Sail kenden”, gaat De Boeck verder. “Het echtpaar 
zelf is overleden. Maar ik stond wel in de belangstelling met mijn telegramboek uit 1943. 
Dat was een mooie ervaring. Ik maakte een kaart van woonplaatsen van families die 
een connectie hebben met het telegramboek. En daar maakte ik een powerpoint van. 
Nu kan ik het verhaal van het bijzondere telegramboek ook in Leofoon vertellen, zodra 
we terug kunnen heropenen.” (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
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