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Vrijwilligers van Groen ruimen zwerfvuil 
op: vooral veel gebruikte mondmaskers 

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Mooi-
makers een Lenteschoonmaak om zwerfvuil te ruimen. Ook dit jaar nam een 
delegatie van Groen Kapelle-op-den-Bos deel aan deze lenteschoonmaak. “Om-
wille van de verstrengde corona maatregelen, gingen we op stap met kleinere 
groepen en beperkte onze actie zich tot de dorpskern”, zegt Hanne Lamberts 
van Groen Kapelle-op-den-Bos. “We startten met onze schoonmaak aan het 
Marktplein, en ruimden ook op de invalswegen Bormstraat, Hoogveldweg en 
Verbindingsweg.  De buit bestond uit zes zakken zwerfvuil, vooral met blikjes, 
sigarettenpeuken en helaas ook heel wat mondmaskers.” Er is wel een positieve 
trend: de omvang van de buit is volgens trouwe Mooimaker Ronan Christiaens 
minder dan tijdens vorige acties. “Het is duidelijk dat steeds meer en meer vrij-
willigers zelf de handen uit de mouwen steken en zwerfvuil beginnen te ruimen”, 
zegt Ronan. “De grootste knelpunten wat betreft het zwerfvuil blijven wel nog 
steeds de invals- en grenswegen van de gemeente.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Leerlingen helpen in natuur-
gebied Birrebeekvallei

SINT-BRIXIUS-RODE – Leerlingen van GBS 
Sint-Brixius-Rode hebben Natuurpunt Meise ge-
holpen met het  uitstrooien van schors voor ver-
betering van de wandelwegen in het natuurgebied 
Birrebeekvallei. De school heeft al enkele jaren het 
peterschap over het natuurgebied Birrebeekvallei 
en was destijds de eerste  school in Meise die in 
het traject van ‘Educatief Natuurbeheer’ stapte, een 
project dat nog steeds door de provincie onder-
steund wordt. (jh)

FOTO INGEZ. 
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Mini-onderneming JeaCycle naar finale door 
jeansbroeken te recycleren

FOTO INGEZ. 

Meetpunt van 
CurieuzeNeuzen in 
de Groene Long
LONDERZEEL - Ook in Londerzeel 
komt er een meetpunt van Curieuze-
neuzen in de Groene Long achter het 
administratief centrum. Zo neemt de 
gemeente ook deel aan het grote bur-
geronderzoek van de Universiteit Ant-
werpen. Met ‘CurieuzeNeuzen in de 
Tuin’ wordt onderzocht hoe we beter 
kunnen omgaan met de effecten van 
steeds warmere en drogere zomers. 
Bedoeling is dat tuinen een verkoe-
lende plek blijven tijdens een hittegolf. 
Er wordt ook onderzocht hoe tuinen, 
parken, akkers en natuurgebieden be-
ter tegen de droogte kunnen worden 
beschermd. Inmiddels is in de Groene 
Long een slimme bodemsensor in het 
gras geplaatst op een rustige plek. De 
bodemsensor zal gedurende zes maan-
den metingen uitvoeren. De hitte en 
droogte worden zo tijdens die periode 
opgevolgd en er wordt ook een bo-
demanalyse gemaakt. De sensor vergt 
geen onderhoud of andere handelingen. 
Hij stuurt zijn data zelfstandig door naar 
de Universiteit Antwerpen. (jh)

LONDERZEEL - Leerlingen Luca Moons, Caro Verholen, Ella Ver-
hulst (economie talen), Erica Vrijders en Tars Van Cappellen (we-
tenshappen wiskunde) van het Virgo Sapiensinstituut in Londerzeel 
zijn met hun mini-onderneming JeaCycle geselecteerd voor Vlaamse 
finale van Vlajo. Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen en 
heeft als doel jongeren kennis te laten maken met het bedrijfsleven. 
“JeaCycle recycleert oude jeansbroeken tot nieuwe, duurzame pro-
ducten”, legt Tars Van Cappellen uit. “Zo verkopen wij pennenzakken, 
shoppingbags, portemonnees en pannenlappen. Deze producten ma-
ken wij volledig handmatig van jeansbroeken. Zo gaat geen enkele 
jeansbroek verloren. Met dit concept hopen wij onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen, want het produceren van jeans, gebeurt ab-
soluut niet duurzaam. Zo is er voor de productie van één jeansbroek 
10.000 liter water nodig. Bovendien is er een uitstoot van zo’n 23.000 

vervoerskilometers. Het zou dus erg 
zonde zijn om een te kleine jeansbroek 
zomaar weg te gooien. “ Uit alle mini 
ondernemingen van Vlaanderen, wor-
den er slechts 20 geselecteerd voor de 
finale, één daarvan is dus JeaCycle.  (jh)
Info: www.jeacyle.be.

Curs_londerzeel_29_04.indd   4Curs_londerzeel_29_04.indd   4 19/04/2021   14:0819/04/2021   14:08



5

Curs_londerzeel_29_04.indd   5Curs_londerzeel_29_04.indd   5 19/04/2021   14:0819/04/2021   14:08



6

“Er komt wel een herinneringsmonument in de 
voortuin van Residentie Stappes’ 
Oude café ‘Stappes’ en drankencentrale maakt plaats voor nieuwbouw

LONDERZEEL - Het oude café ‘Stappes’, recht tegenover 
het station van Londerzeel, wordt samen met de drankencentra-
le afgebroken en maakt plaats voor nieuwbouwproject ‘Residen-
tie Stappes’ met zeven appartementen. “We gaan ook een grote 
steen in de voortuin plaatsen als herinnering aan het vroegere 
café”, zegt zaakvoerder Tommy Rottiers van Immo Rottiers dat 
de appartementen verkoopt.

Met het verdwijnen van het café ‘Stappes’ gaat in Londerzeel 
heel wat nostalgie verloren, maar het ontbrak het gemeentebe-
stuur aan juridische houvast om het te beschermen. “Het Lon-
derzeelse gemeentebestuur voert het behoud van waardevol 
patrimonium hoog in het vaandel”, zegt burgemeester Conny 
Moons (LWD). “Denk onder andere aan de inspanningen die 
geleverd worden om het oude gemeentehuis en de geklasseer-
de Bergkapel met een nieuwe bestemming in ere te herstellen. 
Ondanks deze gevoeligheid voor ons materieel en immaterieel 
erfgoed is het niet altijd mogelijk om gebouwen die al jaren ons 
dorpsgezicht bepalen, zoals café Stappes, te bewaren.”

Café Stappes stond volgens de burgemeester ook al een hele 
tijd leeg, is structureel in zeer slechte staat en stond bovendien 
niet op de officiële erfgoedlijst. “De beschikbare middelen om 
zulke gebouwen zelf te kopen, laat staan te renoveren en een 
bestemming te geven, zijn beperkt”, gaat Moons verder. “Als ge-
meentebestuur zijn we verplicht om keuzes te maken. We heb-
ben onze handen vol met verschillende andere projecten, zoals 
de herbestemming van het oude gemeentehuis en de Bergkapel 
en de realisatie van een nieuwe bibliotheek.”

Fotoreportage 

In het overleg met de projectontwikkelaar werd de emotionele- 
en erfgoedwaarde van de plek mee besproken. “Toch had het 
bestuur geen juridische houvast om ook effectief het behoud 
ervan te bestendigen”, licht schepen van Monumentenzorg Leen 

Van Aken (Groen) toe. “Dat kan enkel met gebouwen die ook 
effectief op de erfgoedlijst staan. Voor die gebouwen zijn er wel 
begeleiding en subsidies van de overheid. Bij de omgevingsver-
gunning liet het bestuur uitdrukkelijk inbouwen dat de Heem-
kundige Kring nog voor de sloop zal gecontacteerd worden om 
hen de mogelijkheid te bieden een inventaris en fotoreportage, 
intern en extern, te kunnen maken. Het bestuur beseft dat het 
verdwijnen van zulke gebouwen ons dorpsgezicht danig veran-
dert en dus ook heel wat emoties opwekt.”

Herinnering 
Zaakvoerder Tommy Rottiers van Immo Rottiers, dat de nieuw-
bouwappartementen in de Residentie Stappes verkoopt, be-
grijpt dat de sloop van zo’n oud café gevoelig kan liggen. “Maar 
het pand heeft meer dan twee jaar te koop gestaan”, vertelt 
Rottiers. “Er was ook al voor corona heel weinig bedrijvigheid. 
Het bovenste verdiep van het gebouw is in zeer slechte staat. 
Uiteindelijk wilde niemand het kopen en komt er nu een project. 
Wel is het zo dat we in de voortuin van Residentie Stappes een 
grote steen in de voortuin zullen plaatsen als herinnering aan 
het vroegere café.”

De residentie Stappes omvat zeven appartementen, waaronder 
drie gelijkvloerse appartementen, één appartement op de eer-
ste verdieping en drie duplex appartementen. Alle appartemen-
ten zijn voorzien van terras(sen) en/of een tuintje. Bovendien 
zijn er twee liften voorzien, acht  ondergrondse autostaanplaat-
sen en een gemeenschappelijke fietsenstalling. Verder is er ook 
aan het milieu gedacht door de voorziening van een deelwagen. 
Er komen ook zonnepanelen.  De verkoop van de appartemen-
ten kan geschieden aan het tijdelijk verlaagde BTW-tarief van 6 
procent. “Inmiddels zijn er al twee appartementen verkocht”, 
vertelt Rottiers. “De oplevering van Residentie Stappes is voor-
zien in het voorjaar-zomer 2022.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Burgemeester Conny Moons (rechts) en schepenen Leen Van Aken en Els Van den Broeck (LWD) betreuren dat het dorpszicht verdwijnt, 
maar het pand staat ook niet op de erfgoedlijst. 
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Vrachtroutenetwerk in zone KLM wordt uitgerold: 
hardleerse truckers riskeren boete van 174 euro
KAPELLE-OP-DEN-BOS / LONDERZEEL / MEISE 
- Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise rollen in de politie-
zone KLM een vrachtroutenetwerk uit waardoor vrachtwagens 
van meer dan 7,5 ton geweerd worden uit lokale wegen. De drie 
gemeentes maakten een zoneplan op met routes voor lokaal en 
doorgaand vrachtverkeer. Truckers die in overtreding zijn, kun-
nen een boete krijgen van 174 euro. De politie zal controles 
uitvoeren.

“Er rijdt heel wat vrachtverkeer door onze gemeente dat er 
eigenlijk niet moet zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Hilde De 
Keersmaeker (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos. “Omdat het vaak 
over grensoverschrijdend doorgaand vrachtverkeer gaat, heb-
ben we met de drie gemeentebesturen en de politiezone KLM 
een vrachtroutenetwerk uitgetekend. Er worden daarvoor in de 
zone KLM op zo’n 130 locaties een vierhonderdtal verkeersbor-
den geplaatst, zodat de politie gewettigd kan optreden.”

“Heel concreet wordt doorgaand vrachtverkeer in Kapelle-op-
den-Bos van meer dan 7,5 ton op de as Mechelen-Londerzeel 
gestuurd via de Hombeekseweg en Londerzeelseweg. De as 
voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton komende vanuit Meise 
gaat via de Kapellelaan, Meiselaan, Molenstraat en de Kuiermans-
straat. Maar ook voor Londerzeel en Meise werd een vracht-
routeplan uitgetekend, zodat de politie kan optreden tegen het 
sluipverkeer van vrachtwagens. 

Dat kan vanaf 19 april als de verkeersborden zijn geplaatst.”

Extra controles 
De politie zal ook extra controles uitvoeren op het vrachtver-
keer. “Agenten zullen de vrachtbrief controleren”, gaat de sche-
pen verder. “Daarop staat de eindbestemming van de te leveren 
goederen. Als de eindbestemming zich binnen de zone voor lo-
kaal vrachtverkeer bevindt, is er geen probleem. Uiteraard mag 
de vrachtwagenbestuurder er laden of leveren. Maar als truckers 
geen vrachtbrief of bestelorder kunnen voorleggen waaruit blijkt 
dat ze effectief in de zone voor lokale vrachtverkeer moeten zijn, 
krijgen ze een boete van 174 euro. Het gaat dan om truckers 
die dus de route voor doorgaand vrachtverkeer niet gebruiken 
en via sluipwegen binnendoor willen rijden. Dat fenomeen wil-
len we bestrijden om de veiligheid en leefbaarheid van onze 
gemeenten te garanderen.”

Sensibiliseringscampagne 

De zone KLM kampt volgens Hilde De Keersmaeker ook met 
doorgaand verkeer van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die 
zich vastklampen aan hun GPS. “Maar die heeft dus echt geen 
voorrang op de verkeersborden”, waarschuwt De Keersmaeker. 
“Net daarom dat er bijkomende signalisatie wordt geplaatst om 
hen de juiste route te wijzen. We gaan ook een grote sensibili-
seringscampagne starten naar de bedrijven die binnen de zone 
vallen. We gaan hen vragen dat ze chauffeurs erop wijzen om de 
juiste route te volgen om de zone in en uit te rijden. De bedrij-
ven gaan een kaart ontvangen waarop de routes zijn aangeduid. 
Die kunnen ze dan delen met hun chauffeurs.” (jh)

FOTO JH 

Schepen Hilde De Keersmaeker (N-VA), hier aan het kruispunt 
Oude Manstraat-Londerzeelseweg. Deze laatste maakt deel uit van 
het nieuwe vrachtroutenetwerk.
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REGIO / WEMMEL - Daniel Van Bellingen (64) uit Wemmel 
verwelkomt voor de tweede keer een koppeltje koolmeesjes dat 
een nestje in z’n brievenbus bouwde. “Ik laat de natuur haar gang 
gaan en laat ze rustig nestelen, de postbode is verwittigd en steekt 
de post in een omslag naast de brievenbus”, zegt de Wemmelaar.

“Kijk: daar zit het mannetje”, wijst Daniel Van Bellingen naar een 
struikje in z’n voortuin aan het appartementsgebouw op de hoek 
van de Koning Albert I Laan met de Burvenichlaan. “Hij kijkt naar 
ons en wacht af tot we even verdwijnen om naar mijn brieven-
bus te vliegen.” En inderdaad, als we ons enkele stappen van de 
brievenbussen van het appartementsgebouw verwijderen, vliegt 
het mannetje razendsnel door de gleuf binnen in de brievenbus 
van Daniel. “Waarom ze nu het tweede jaar op rij precies mijn 
brievenbus uitkiezen, is mij een raadsel”, zegt hij. “Er hangen hier 
een tiental brievenbussen naast mekaar, maar blijkbaar verkiezen 
ze de mijne. Het zijn nochtans allemaal dezelfde brievenbussen. Ik 
doe er ook niets speciaals aan. Ik woon hier al tien jaar en vorig 
jaar was de eerste keer dat koolmeesjes hier nestelen. En nu dus 
opnieuw.”

Waarschuwing
“De postbode weet inmiddels dat we logees hebben in onze 
brievenbus en is hier heel voorzichtig als hij post aflevert. Ik heb 
ook een briefje op de brievenbus geplakt met de melding dat er 
vogeltjes nestelen. Naast mijn brievenbus heb ik een grote om-
slag gehangen waarin de postbode mijn briefwisseling steekt. Zo 
blijven de koolmeesjes op hun gemak en kunnen ze de eitjes 

uitbroeden. Ze hebben het nestje in een paar dagen tijd gemaakt. 
Het ging echt heel snel. Ze zijn de favorieten van de hele buurt. 
Mensen komen kijken en nemen er een foto van, al roepen we 
iedereen op om hier rustig te zijn, zodat het broedend koppeltje 
niet teveel wordt gestoord. Ik zou ook graag hebben dat ze vol-
gend jaar terugkomen, want blijkbaar komen koolmeesjes graag 
terug naar hun vertrouwde stek het jaar erna.”

Buitenring
De brievenbussen aan het appartementsgebouw zijn tegen een 
muur geplaatst onder een afdak aan de inkomhal, waardoor de 
koolmeesjes beschut zitten en het naar hun zin hebben. Wel op-
merkelijk: het appartementsgebouw is op honderd meter vogel-
vlucht van de Buitenring gelegen. Er is wel een grote hoge graswal 
die als geluidsbuffer dient. “Ik denk niet dat de koolmeesjes last 
van het verkeer op de Brusselse Ring hebben”, lacht Van Bellin-
gen. “Ik ben op pensioen en woon hier zelf al tien jaar heel graag. 
Zo’n nestje koolmeesjes brengt wel leven in de buurt. Het is nu 
uitkijken naar de uitkomst van de eitjes.”

“Vorig jaar heeft het koppeltje hier zes eieren uitgebroed. Alle zes 
zijn de kleintjes uitgevlogen. Dat was heel spectaculair. Eéntje viel 
hier tijdens de eerste vlucht op het voetpad, maar de moeder 
vloog ernaar toe, en porde haar kleintje aan om te vliegen. En 
even later waren ze weg.” Als Daniel geluk heeft, zouden kool-
meesjes tot twee keer in één seizoen een nestje kunnen uitbroe-
den tussen april en juli. “Maar we zijn hier al blij met één nestje en 
kijken uit naar hun uitvlucht”, besluit Daniel. (jh)

Al tweede jaar op rij koolmeesjes in brievenbus van 
Daniel op honderd meter van Buitenring
Koppeltje koolmeesjes bouwt nestje in brievenbus

FOTO JH 

“Kijken mag, maar liefst niet te-
veel, we willen het gezinnetje kool-
meesjes zoveel mogelijk rust gun-
nen”, zegt Daniel Van Bellingen.
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Fitality Londerzeel nam deel aan 
‘Miles for Smiles’ 

LONDERZEEL - Fitality Londerzeel organiseerde met het collectief #fit-
nessopennow ‘Miles for Smiles’ een nieuwe beweegactie, na de succesvolle actie 
’10.000 km voor 10.000 levens’. “We willen onze sector nogmaals op een po-
sitieve manier in de kijker zetten”, zegt bestuurder Wim De Raeymaecker van 
Fitality Londerzeel. “We gaven vijf spinningsessies van 45 minuten om zoveel 
mogelijk ‘Miles’ te verzamelen maar vooral heel veel ’Smiles’ bij de deelnemers. 
Liefst 161 fitnesscentra namen zondag 21 maart in België deel aan ‘Miles for 
Smiles’. Fitness is de motor voor de fysieke, mentale en economische relance van 
ons land. We gaan voor 20.000 miles én smiles. We gaan ook een FIGHt rapport 
(Fitness Impact for Gain of Health) overhandigen aan de overheid. De schade 
die veroorzaakt wordt aan de gezondheid door het sluiten van de fitnesszalen 
is immers onverantwoord. De gezondheidswinst die kan gehaald worden door 
heropening van de fitnesszalen is direct, evident en hoogdringend. Fitness is ook 
een sterke remedie tegen depressie.” (jh)

FOTO INGEZ. 

KFC Meise gaat samenwer-
ken met KAA Gent Jeugd

MEISE - KFC maakt voortaan ook deel uit van 
het Blue White Network van het Buffalo Talent 
Center van KAA Gent Jeugd. “We ervaren dit dan 
ook als een grote blijk van vertrouwen van KAA 
Gent”, zegt voorzitter Birgen Wyns van KFC Meise. 
“Dankzij deze samenwerking zal onze jeugdwerking 
kunnen genieten van de know-how en expertise 
van KAA Gent. Jeugdcoördinator Geert Chrispeels 
kijkt alvast uit naar de opleidingsmomenten voor 
de technische staf die deel zal uitmaken van de sa-
menwerking. Voor de jeugdspelers van KFC Meise 
komen er per seizoen enkele trainingen door eli-
tetrainers, om zo op een leuke en ongedwongen 
manier kennis te maken met het hoogste niveau. 
Jaarlijks zal er op ons complex een Buffalo Talent 
Day plaatsvinden. Alle jeugdspelers van zowel KFC 
Meise als van externe ploegen kunnen zich daar 
dan voor inschrijven.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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MEISE / EVERSEM - Meer dan 30 jaar hebben Jos Vermeiren 
(65) en zijn echtgenote Rita Tiebout (63) een kleine koivijver in 
de wijk in Eversem (Meise), maar een ‘aanval’ van een driftige 
kikker met extreme paringsdrang op hun grootste koi hadden ze 
nog niet meegemaakt. Zo’n poging tot ‘verkrachting’ van een koi 
is zeldzaam, maar niet uitzonderlijk, zo blijkt uit navraag bij experts.

“Het was echt schrikken”, zegt Jos Vermeiren, die nog van het 
incident bekomt. “Een bruine kikker klampte zich vast aan mijn 
grootste goudvis. Ik heb dit schouwspel een tiental minuten ge-
observeerd en dacht eerst aan een soort symbiose tussen de 
vis en een amfibie, maar gaandeweg leek het eerder dat de kik-
ker de goudvis in een versmachtende greep had genomen. Meer 
bepaald: de kikker klampte zich met zijn voorpoten vast aan de 
kieuwen van de goudvis. Ik dacht bij mezelf: “Dat loopt hier niet 
goed af met onze goudvis”.”

Toen nam Jos zijn visnet. “Ik kon voorzichtig de kikker van de 
goudvis scheiden”, vertelt hij. “Dat ging niet vanzelf omdat de kik-
ker de goudvis niet wou lossen, maar uiteindelijk is het me toch 
gelukt. De blijkbaar driftige kikker loste en sprong gelukkig weg. 
Het was wel een vreemd fenomeen en ik vroeg me af of zich dit 
nog kon voordoen. Naast grote en kleine goudvissen, telden we in 
onze vijver ook twaalf (bruine) kikkers en een paar salamanders. 
Wat als die zich allemaal keren tegen mijn vissen?”

Paringspartner
Zaakvoerder Bart De Laeter van de speciaalzaak voor vijveraan-
leg en koivissen ‘Unikoi’ in Erembodegem-Aalst kent het feno-
meen van de driftige kikkers. “In het voorjaar, als de kikkers of 
padden op zoek zijn naar een vrouwtje, zie je vaak kikkers in 
een kluitje met vier of vijf aaneen hangen in een vijver”, zegt De 
Laeter. “Het gebeurt dan wel eens dat er eentje tussen zit die wat 
minder slim is en zich door zijn driften laat leiden en een koi dan 
aanziet als paringspartner. Die klampt zich dan rond de kop van 
de koi vast, of kruipt zelfs in de mond van de koi. Het is dan zaak 
om die pad of kikker met de hand heel voorzichtig van de koi te 
halen. Dan kijk je best na of de koi gewond is en dan laat je hem 
beter onderzoeken door een gespecialiseerde dierenarts.”

Driften 

Gebeurt dit veel? “We hebben zo’n vijfduizend klanten en laat 
ons zeggen dat we één à twee keer per jaar zo’n melding krij-
gen”, gaat de zaakvoerder verder. “Het is dus niet zo dat het heel 
veel gebeurt, maar het doet zich dus soms voor.” Bart De Laeter 
zegt ook dat je best padden en kikkers mijdt uit koivijvers. “Niet 
zozeer voor hun driften dat ze kois aanzien als paringspartners, 
maar wel omdat padden, kikkers en ook muizen in het voorjaar 
vanuit de natuur ziektes in de vijver en de omgeving van de vijver 
meebrengen. Dan kunnen kois ziek worden. Je kan het verhelpen 
door te kiezen voor een vijver met een rechte wand, een halve 
meter boven de grond en met minder planten, want die trekken 
kikkers aan.” (jh)

Driftige bruine kikker klampt zich vast aan koi en 
versmacht hem bijna uit paringsdrift
“Gelukkig op tijd bij om hem ervan af te halen, maar was niet gemakkelijk”

FOTO JH 

Rita Tiebout en Jos Vermeiren hier met een stenen sierkikker aan hun vijver. “Dit exemplaar kan gelukkig onze vissen niet versmachten, échte  
bruine kikkers kunnen wél gevaarlijk zijn”, beseffen ze.
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MEISE - Hij heeft het gedaan: Anton D’hooge (25) uit Meise, die 
zelf al twee keer verlamd raakte, liep een marathon voor lotge-
noot Brenn (11), een jongen uit Merchtem met een motorische 
achterstand. Domper op de hele benefietactie zijn een dertig-
tal corona-pv’s omdat het publiek te dicht bij mekaar stond te 
supporteren. “Dat is echt wel heel erg jammer”, reageert Anton 
D’hooge. “Ik heb zoveel steun gekregen en dankzij die supporters 
en aanmoedigingen heb ik die marathon uitgelopen.” 
Dat was verre van evident. Zes jaar geleden kreeg de handel-
singenieur en specialist ‘Artificiële Intellegentie’ Anton D’hooge, 
die GeoData Analyst is bij Colruyt Group, een zware opdoffer te 
verwerken. Hij was verlamd aan beide benen,  niemand wist wat 
er precies aan de hand was. Na revalidatie kon hij terug stappen. 
In 2019 herviel hij. Opnieuw een zware revalidatie en hij slaagde 
erin om terug te kunnen lopen. Er was Multiple Sclerose (MS) 
vastgesteld, maar die symptomen zijn nog niet helemaal duidelijk 
om een exacte diagnose te stellen. Anton revalideerde opnieuw 
en raakte in een depressie, maar dankzij de steun van familie en 
vrienden trok hij er zich door. Hij stelde zich één groot doel: een 
marathon lopen voor Brenn (11), een jongen met motorische 
handicap uit Merchtem. Al het ingezamelde geld gaat naar de vzw 
‘Een hart voor Brenn’.

“Na wekenlang oefenen was ik er klaar voor”, zegt Anton. “Dat 
het hard zou zijn, was zeker. En ik heb het dankzij al die lofbetuigin-
gen gehaald. Er stonden op diverse plaatsen mensen te supporte-
ren. Maar blijkbaar waren ze iets te enthousiast en op een gegeven 
moment -toen ik al was voorbij gelopen- kwam de politiezone 
KLM met vijf tot zes combi’s ter plaatse om de supporters te be-
boeten. Ik vind dat natuurlijk heel erg spijtig. Al die boetes: dat zou 
beter ten goede komen van Brenn. Maar kijk:  het is zo. Ik betreur 
dit, maar aanvaard wel het optreden van de politie. Ze doen hun 
job in deze moeilijke tijden.” (lees verder pagina 17)

Politie schrijft coronaboetes  voor te enthousiaste 
supporters tijdens benefietrun

FOTO INGEZ. 
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“Marathon was 
wél een succes” 
(vervolg van pagina 16)

Anton is wel heel blij dat zijn marathon 
een succes was. “We hebben nu zo’n 
6.000 euro ingezameld ten voordele van 
de vzw ‘Een hart voor Brenn’”, gaat de 
Meisenaar verder. “En daar zal allicht nog 
geld bijkomen, ik heb gehoord dat er 
nog mensen hebben gestort. Dat sterkt 
mij. Ik heb Brenn, die zelf ook supporter-
de samen met zijn familie ook al eerder 
ontmoet. Ik kan het niet vaak genoeg 
herhalen: enorm warme mensen die 
ondanks de tegenslagen en de ups en 
downs toch met opgeheven hoofd de 
toekomst tegemoet gaan.”

De politie van de zone Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) was 
tijdens de marathonloop opgeroepen 
omdat een inwoner meldde dat tijdens 
de voorbijgang van de marathon de af-
standsregels niet werden gerespecteerd. 
“Er werd effectief een probleem vastge-
steld betreffende het niet respecteren 
van de regels voor samenscholingen”, 
bevestigt korpschef Alain Meerts van de 
zone KLM. “Het is niet omdat er iets ge-
organiseerd wordt voor een goed doel 
– waar wij zeker niets op tegen hebben 
– dat de regels niet moeten gerespec-
teerd worden. De tijd van waarschuwen 
en sensibiliseren is voorbij. Tenzij het gaat 
om twijfelgevallen of nu bijvoorbeeld 
met die afsprakenregeling voor de win-
kels. Dat is nog nieuw en niet zo simpel. 
Daar kunnen we in eerste instantie nog 
sensibiliseren. Maar wat samenscholin-
gen betreft is de regel al een jaar duide-
lijk dus daarvoor sensibiliseren we niet 
meer. Je mag met maximum vier perso-
nen op veilige afstand bij mekaar staan. 
Er werden zowel onmiddellijke inningen 
als pv’s uitgeschreven voor de overtre-
ders.” (jh)

Het Cursiefje
Het Cursiefje verschijnt nog twee keer 
voor de zomervakantie, aarzel niet om 
artikels, aankondigingen en publiciteit 
tijdig in dienen. 

Alle info kan je vinden op 
www.cursiefje.be 
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REGIO - In het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 
(VOC) Malderen moet het drukke seizoen nog echt beginnen en 
toch worden er sinds januari nu al meer dieren opgevangen dan 
in dezelfde periode in  2019 en 2020. Het VOC, dat het enige op-
vangcentrum in zijn soort is in Vlaams-Brabant,  plant daarom een 
uitbreiding van het aantal kooien en roept op om te steunen met 
een gift, vermits evenementen door Covid-19 niet meer kunnen 
doorgaan.

“De teller van opgevangen dieren staat sinds 1 januari dit jaar 
reeds op 1.050 exemplaren”, zegt voorzitter Marc Van De Voorde 
van het VOC. “Dit is een enorme stijging als we de vergelijking 
maken met 2019 (588 exemplaren) en 2020 (670 exemplaren) 
over dezelfde periode. De tendens waarin er jaar na jaar steeds 
meer dieren dienen opgevangen te worden, zal zich dus ook dit 
jaar verder zetten.”
Een verklaring voor de stijging zoekt het VOC in het feit dat het 
VOC meer bekend is bij het grote publiek. “Ook het feit dat we 
tot middernacht geopend zijn, zodat mensen nog dieren kunnen 
binnen brengen, is allicht een verklaring”, gaat Van De Voorder 
verder. “De droogte is ook een gevolg dat we meer egels bin-
nenkregen en je mag niet vergeten dat mensen door de corona-
maatregelen meer op stap gaan in de natuur. De kans dat ze dan 
een gewond of verzwakt dier op vogel vinden, is dan ook groter.”  
(lees verder pag 17)

Nooit zoveel dieren opgevangen dit voorjaar: 
VOC Malderen moet uitbreiden

FOTO JH 

Marc Van De Voorde: “We mochten recent nog twee ooievaars vrijla-
ten die hier revalideerden.”
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(vervolg van pag 16)

En de stijging van het aantal op te vangen vogels en wilde dieren, 
heeft zijn gevolgen voor het VOC. “We hebben daardoor veel 
hogere werkingskosten, dit terwijl de subsidies die we mogen 
ontvangen blijven stagneren op het niveau van 2015”, vertelt de 
voorzitter. “Ook de coronapandemie hakt serieus in op de inkom-
sten van het opvangcentrum. Mede door de Covid-maatregelen 
konden we in 2020 geen evenementen organiseren waardoor we 
het jaar zijn moeten doorkomen met heel wat minder financiële 
middelen. We hopen dan ook dat deze pandemie snel onder con-
trole gekregen wordt waardoor de maatregelen zullen verminde-
ren en we opnieuw zullen kunnen zorgen voor inkomsten aan de 
hand van deze onmisbare evenementen.”

De uitbreiding van het aantal kooien en een grotere eerste op-
vang is ook een noodzaak om alle noodlijdende dieren een pro-
fessionele verzorging te blijven bieden, laat de ploeg van het VOC 
weten. “Net om deze reden zijn we volop bezig met de renovatie 
van de grote boogloods die geplaatst is op het terrein die we 
vorig jaar, dankzij de steun van honderden mensen, konden aanko-
pen”, vertelt Van De Voorde. “Aanvankelijk hadden we de bedoe-
ling om deze renovatie te laten verlopen in een tijdspanne van en-
kele jaren, maar het stijgend aantal noodlijdende dieren verplicht 
ons om de geplande werken in een sneller tempo te proberen 
uitvoeren. Naast een vernieuwing van de achtergevel, dient ook 
de voorgevel onder handen genomen te worden en wordt er een 

grote toegangsdeur voorzien, de bureelruimte en winkelruimte 
worden volledig uitgevloerd, in de quarantaineruimte zouden 
bijkomende verzorgingskooien komen met de voorziening van 
elektriciteit, waterleidingen, bouwen van couveuses en isoleren 
van het volledige gebouw.   Daarom doen we een oproep aan 
iedereen om ons te helpen aan de nodige fondsen te geraken. 
Alle giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest. (jh)

Meer informatie kan je vinden op 
www.vogelopvangcentrum-malderen.be

“Corona hakt serieus in op inkomsten VOC, we doen oproep voor giften”

FOTO JH 

Er worden ook veel egels in het VOC opgevangen als gevolg van de 
aanhoudende droogteperiodes vorig jaar. 
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MEISE / WEMMEL - Tijdens de coronaperiode is de Rode 
Kruisafdeling van Wemmel gefuseerd met die van Meise. “In Wem-
mel waren er nog maar een paar vrijwilligers over en ze hadden 
ook geen vaste stek meer”, zegt PR-verantwoordelijke Joeri Bacz-
kowski (33) van het Rode Kruis Meise-Wemmel. “De werking ligt 
momenteel stil, de bloedgiften gaan wel door.”

De gekende stickerverkoop kon vorig jaar niet doorgaan en dat 
voelden de lokale Rode Kruis-afdelingen fel. “We hebben dan een 
brief gepost in alle brievenbussen van Meise en Wemmel met de 
vraag om steun”, vertelt Baczkowski. “We kregen toch heel wat 
respons en steun, maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Momen-
teel ligt onze werking stil. De afdeling Meise-Wemmel telt een 
dertigtal vrijwilligers. Dat twee afdelingen samen smelten is niet 
zo uitzonderlijk. In Meise hebben we in het Cultuurhuis ook een 
lokaal ter beschikking.”  De afdeling verkocht wel haar ziekenwa-
gen. “Die heeft zijn beste tijd gehad”, gaat de woordvoerder van 
de afdeling verder. “We hebben wel nog verzorgingsmateriaal en 
een materiaalwagen. De gratis EHBO-opleidingen liggen door co-
rona stil. Dat zijn er normaal een zestal per jaar, met telkens tien 
tot twintig deelnemers. Dat vinden we belangrijk, omdat EHBO 
mensenlevens redt.”

Tijdens corona hebben de vrijwilligers van de afdeling ook niet 
stilgezeten. “Toen er de grote uitbraak was in wzc Den Bogaet in 
Humbeek tijdens de eerste golf, zijn we er ter hulp gesprongen. 
Het leger richtte er een quarantaine-afdeling op. 

“Werking ligt wel stil door corona, maar bloedgiften niet”
Rode Kruisafdeling van Wemmel fuseert met die van Meise

FOTO JH

Ook elders schoten we ter hulp. Het kriebelt om de werking van 
de afdeling terug te mogen opstarten, maar het kan niet. Geluk-
kig zijn er wel bloedgiften. Die gebeuren verspreid over Meise, 
Wolvertem en Wemmel acht keer per jaar. Natuurlijk moet je je 
wel online inschrijven. We organiseren alles coronaveilig. Ondanks 
Covid-19 is het aantal bloedgiften gelukkig wel gelijk gebleven. 
We hebben zo’n zestigtal donoren die verschillende keren bloed 
geven per jaar.” (jh)

Website ‘gevonden fietsen’ vernieuwd
REGIO - De provincies hebben de website ‘gevonden fietsen’ vernieuwd. Daarop plaatsen ze de tienduizenden achtergelaten fietsen, 
die de politiediensten en gemeenten jaarlijks terug vinden. Op die manier kunnen eigenaars hun verloren of gestolen fiets mogelijks 
opsporen. Meer info: www.gevondenfietsen.be
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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)

Bouw 33 assistentiewoningen is van start gegaan
Enorme bouwwerf Residentie Ringoot opgestart in Meise-centrum

MEISE - In het centrum van Meise is een enorme bouwwerf 
opgestart voor 33 erkende assistentiewoningen. Daarmee krijgt 
Residentie Ringoot nu ook echt vorm. De assistentiewoningen 
zijn bedoeld voor 65-plussers of zorgbehoevende mensen en hun 
partners.

Je kan er niet naast kijken: in het binnengebied tussen de Krog-
straat, Brusselsesteenweg en August van Doorslaerlaan in het 
hartje van Meise aan het marktplein is een enorme bouwput 
gegraven. “Hier komen 33 erkende assistentiewoningen in drie 
bouwblokken rondom een gemeenschappelijke binnentuin”, zegt 
projectontwikkelaar Bram De Ridder van Color Casa. “Het gaat 
hier niet om een woonzorgcentrum: de mensen die hier komen 
wonen, moeten 65-plussers of zorgbehoevend zijn. Ze kiezen zelf 
van welke diensten ze gebruik willen maken. Een woonassistent 
zal verschillende uren per dag aanwezig zijn.”

In het project wordt sociaal contact tussen de bewoners gesti-
muleerd. Zo komen er voor bewoners op de site een huiselijk 
ingerichte wasbar, een petanqueplein, kruidentuin, buitenlift, ‘grand 
café’, fitness en kleine kine-ruimte. Daarnaast is er een grote fiet-
senberging met elektrische oplaadpunten gepland, naast een on-
dergrondse garage met 33 parkeerplaatsen voor bewoners en 
nog eens 25 publieke en betalende parkeerplaatsen.

Beschermde gevel
Residentie Ringoot dankt zijn naam aan de familie Ringoot. “Het 
was grootvader Jef, een handelaar in fruit en groenten, die in het 
pand aan de Brusselsesteenweg samen met grootmoeder Marie 
een kruidenierswinkel hield op de site”, vertelt De Ridder. “Later 
werd dit door de zonen overgenomen en nu maakt die plaats 
voor Residentie Ringoot. De gevel van het beschermde huis, dat 
uitgeeft op de markt van Meise, blijft behouden. Daar komt op de 
gelijkvloerse verdieping een ijs- en pannenkoekensalon. Er zal ook 
schepijs worden verkocht via een raam. Het binnengebied waar 
de assistentiewoningen komen, heeft een heel open binnentuin 
met drie doorsteken waar het publiek overdag kan doorwande-
len.”

Leefkwaliteit
De Ridder onderstreept dat in het project gekozen is voor meer 
ruimte dan bij gelijkaardige projecten. “Het Ruimtelijk Uitvoerings-
plan (RUP) laat 40 assistentiewoningen toe, maar hier worden er 
33 gebouwd: minder hoog en minder diep. De assistentiewonin-
gen zijn gemiddeld 86 m2 groot, met de grootste tot 135 m2. Ze 
hebben ook een terras van gemiddeld 14 m2, de grootste ter-
rassen zijn 35 m2. Omdat ze erkend zijn, worden de assistentie-
woningen verkocht met een btw-tarief van 12 procent. Eigenaars 
zijn daarna ook levenslang vrijgesteld van onroerende voorheffing. 
Inmiddels is zo’n veertig procent van de woningen verkocht.” (jh)

FOTO JH. 

”Er is al 40 procent van de assistentiewoningen verkocht”, zegt Bram De Ridder. jhw
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Frans Frengen (72) schrijft roman over Grote Oorlog: “Als kleine schavuit 
was ik vol bewondering voor de vertellingen van mijn moeder”
LONDERZEEL / WEMMEL - Creatieve duizendpoot en 
auteur Frans Frengen (72) uit Wemmel heeft de vertellingen die 
hij van zijn moeder te horen kreeg, te boek gezet. De roman Als 
twee dozen klaprozen vertelt het verhaal van Tinne (23), eigena-
res van een kruidenierswinkeltje die trouwt op 10 mei 1940 in de 
Grote Oorlog.

Frans Frengen uit Wemmel bemint zijn geboortedorp Londerzeel, 
waar hij zijn jeugd beleefde. “Vrij snel overviel de moedertaal mijn 
geestesgesteldheid en gaf me een diep gevoel”, zegt Frengen. “Uit-
eindelijk gaf ik die schrijfmicrobe toch een trap onder de broek, 
liet ook een voetbalcarrière vallen, om me toe te leggen op de 
plastische kunsten, vooral beeldhouwen en schilderen.” Maar in 
al die jaren bleef er ook één constante in zijn leven. “Ik hield van 
mijn mama; het moet liefde op het eerste gezicht geweest zijn”, 
gaat hij verder. “Mams was kapitein bij de verzetsbeweging. Ze 
vocht tegen de ellende, de overheersing van de bezetter, verdriet, 
moord, verraad en zedenverval tijdens de Grote Oorlog. Als klei-
ne schavuit wentelde ik me in bewondering voor haar vertellin-
gen. Mensen raadden me aan deze kronieken te boekstaven. Ik 
werd onderwijzer, de leerlingen konden mijn vertellingen appre-
ciëren en genoten elke keer. Dat hoor ik telkens wanneer ik één 
van hen ontmoet. Bij mijn afscheid aan het onderwijs, heb ik me 
gesmeten in de plastische kunsten, steeds op zoek om iets uniek 
te ontdekken.”

Schrijfvirus
Toen zijn moeder honderd zou zijn geworden, liet Frans Frengen 
het schrijfvirus weer binnen. “Dit is alleszins mijn debuut”, ver-
telt hij. “Ik heb wel materiaal voor een aantal boeken klaarliggen: 
moeders verhaal moest een trilogie worden. Zoals bij elke auteur 
maakt de autobiografie deel uit van het schrijven. Ook al zou het 
kunnen dat inwoners van Londerzeel en Wemmel zich herken-
nen in plaatselijke gebeurtenissen. Ik wilde vooral herdenken dat 
goedheid de mensen aan elkaar kan binden, dat daardoor mijn 
moeder Tinne en sommige personages in het geheugen blijven 
binnendruppelen en mensen de wil hebben om verder te leven.” 
(jh)

 “Ik heb materiaal voor een 
aantal boeken liggen”, zegt 
Frans Frengen. 

FOTO INGEZ. 

Bijna 50 fietsen voor nieuwe fietsbieb
MEISE - Een vijftiental vrijwilligers van MeiseSchenkt zamelden 
bijna 50 fietsen in voor de Fietsbieb haar deuren zal openen in de 
voormalige rijkswachtkazerne in de Hoogstraat in Wolvertem. De 
fietsen konden worden binnengebracht in Rossem Cafe, Chiro 
Meise, Chiro Westrode, Chiro Eversheim en de Fietsbieb zelf in 
Wolvertem. De Fietsbieb zal elke laatste zaterdag van de maand 
geopend zijn tussen 14u en 16u. Het is  een duurzaam project 

waarbij het OCMW van Meise en het Huis van het Kind in sa-
menwerking met Beweging.net een Fietsbieb opstarten waar in-
woners van Meise kinderfietsen kunnen uitlenen. De Fietsbieb zal 
tweedehands kinderfietsen -rijklaar en wettelijk in orde- uitlenen 
aan 2 tot 12 jarigen tegen 20 euro per jaar voor een lidmaatschap 
en een waarborg van 20 euro.  (jh)
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Hier zijn honden niet meer welkom, komiek Wim Dufraing 
roept op tot ludieke foto’s: “Ik ga wel wandelen met je alpaca”
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Omdat er te veel hondendrol-
len liggen op de Calandrokaai, is er een verbod op honden uitge-
vaardigd in afwachting van de plaatsing van bewakingscamera’s. 
Dat verbod wordt niet gesmaakt door de Kapelse stand-upco-
median Wim Dufraing, die oproept om er selfies te maken met 
alle dieren, behalve honden, en die te posten op Facebook.
“Komaan zeg, dat is toch geen werk: ineens verbieden ze hier 
honden op de Calandrokaai omdat er teveel hondendrollen lig-
gen”, zegt stand-upcomedian Wim Dufraing verontwaardigd.  “Ik 
mag hier met mijn labrador Tess dus niet meer wandelen omdat 
andere hondenbaasjes hun verantwoordelijkheid niet nemen. 

De kaai afsluiten is geen oplossing. Hondenbaasjes van slechte 
wil gaan dan gewoon verderop wandelen en laten hun hond 
daar zijn gevoeg doen. Gaan we het daar dan ook afsluiten?” 
Dufraing wijst er ook op dat er geregeld wordt gesluikstort in 
de Hoogveldweg. “Dat is daar verschrikkelijk”, gaat hij verder. “Ze 
dumpen er echt alle smeerlapperij. Vrijwilligers van Mooimakers 
ruimen dat allemaal op. Maar gaan we daarom de Hoogveldweg 
afsluiten? Neen toch?”

Ludieke actie
De cartoonist-komiek van het komische duo Dufraing en De-
wit, wil met een ludieke actie het afsluiten van de Calandrokaai 
onder de aandacht brengen. “Ik roep zeker niet op tot mas-
sabetogingen of zo”, zegt Dufraing. “Maar gewoon een ludieke 
actie: kom met je huisdier - alles behalve een hond - en neem 
een selfie aan de Calandrokaai. Als je geen huisdier hebt, kan je 
ook je teddybeer of andere knuffel meenemen voor een selfie. 
Je kan die dan posten op de Facebookpagina ‘Straffe verhalen 
uit Kapelle-op-den-Bos’. En mocht iemand een alpaca hebben, 
dan wil ik er gerust eens mee wandelen aan de kaai en een foto 
nemen. Ik zal het afsluiten van de kaai ludiek onder de aandacht 
blijven brengen. 

Van zodra optreden weer mogelijk is, kan het zelfs een sketch 
worden voor Dufraing & Dewit. De gemeente zegt dat het ver-
bod ‘tijdelijk’ is, maar er staat nergens bij hoelang dat precies is. 
Dat vind ik toch spijtig.”

Hygiënische redenen
Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) zegt dat de maatregel 
om hygiënische redenen genomen is. “Drie werkmannen van de 
technische dienst hebben hier twee dagen lang hondendrollen 
moeten opruimen”, zegt de burgemeester. “Het loopt hier echt 
de spuigaten uit. Dat komt ook omdat er beneden aan de kaai te 
weinig sociale controle is. Je loopt er uit het zicht van iedereen. 

Het is ook zo dat de kaai de bevoegdheid is van de Vlaamse Wa-
terweg, de beheerder van het Zeekanaal. We kunnen daar niet 
constant een politieman inzetten om hondenbaasjes die geen 
poepzakje gebruiken, te beboeten. Daarom gaan we in overleg 
met de beheerder van het Zeekanaal in de omgeving camera’s 
plaatsen. Er staat er momenteel voor de veiligheid al één aan 
de brug, we kunnen dat netwerk uitbreiden. Het overleg met 
de Vlaamse Waterweg komt er de volgende weken, omdat we 
ook bekijken hoe we het netwerk van Telenet er kunnen opti-
maliseren.” (jh)

Stand-upcomedian Wim Dufraing met zijn hond Tess toont hoe het 
moet: hij heeft altijd een poepzakje mee. jhw

FOTO JH 
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Heb je ook een 
leuke 

aankondiging of 
een nieuwtje?

Neem contact op 
met 

joris@herpol.be 
en zet zo je nieuws 

in de kijker!

REGIO - Wat niemand voor mogelijk hield, is gebeurd. Nadat de 13-jarige Shetlandmer-
rie Patatje van manege Steenberg in Brussegem-Merchtem haar veulentje bij de geboorte 
verloor, was ze in diepe rouw. Managehouder Eric Crekillie deed een oproep om een 
weesveulen te zoeken en dat is er met Daisy.

Vorige maand nog berichtten we dat manegehouder Eric Crekillie van manege Steenberg 
in Brussegem koortsachtig op zoek was naar een weesveulen. Zijn shetlandmerrie Patatje 
-ook de mascotte en lieveling van de kinderen op de manege- bracht een dood geboren 
veulentje ter wereld en was in een zwaar rouwproces. Ze wilde afscheid nemen door 
het dood geboren veulentje af te dekken met stro in haar stal. “Maar tegelijk had ze nog 
melkproductie en we hoopten voor haar welbevinden om een weesveulen te vinden”, 
zegt Crekillie. “Na een oproep kreeg een telefoontje van een paardeneigenaar uit Zemst. 
We waren hier helemaal ondersteboven van, want we dachten niet dat Patatje een wees-
veulen zou kunnen krijgen. Zoiets is echt wel heel zeldzaam.”

Maar het gebeurde en de eigenaar van het veulentje is Ludo Binst uit Zemst. “Onze mer-
rie Olivia had zowat op hetzelfde tijdstip als Patatje een veulen”, zegt hij. “We gaven haar 
de naam ‘Daisy’. Heel de familie was gelukkig, ook onze kids. Maar na de geboorte stootte 
Olivia haar veulen Daisy af. Ze aanvaardde haar eigen veulentje niet, stampte erheen en 
dreigde haar te verwonden. We moesten Daisy van haar moeder weghalen en in een 
afgesloten kooi onderbrengen. Dan begonnen we zelf met het toedienen van melk. Maar 
dat is allemaal niet zo evident. Toen we lazen dat er in Brussegem een weesveulen werd 
gezocht voor een merrie in rouw, belden we meteen. We willen echt alles doen om Daisy 
gelukkig te maken. Het was ook in ons gezin hard om het veulentje over te brengen naar 
een andere stal, maar dit is het beste voor Daisy.”

“We hebben haar met open armen ontvangen”, zegt Eric van manege Steenberg. “Het 
was natuurlijk heel spannend, want we wisten niet of Patatje zich zou ontfermen over 
Daisy. Maar het is gelukt: Daisy -die ook een mini-shetlandpony is- begon na een kwar-
tiertje effectief melk te zuigen van Patatje. We merken heel sterk dat Patatje zich ontfermt 
over Daisy.  Als we te dicht komen, dan hinnikt ze en laat ze duidelijk weten dat ze Daisy 
beschermt. 
We doen er alles aan om haar gezond te laten opgroeien. Dierenarts Sigert Coffé uit 
Lebbeke onderzocht inmiddels Daisy. “Er gebeurde hier een mirakel”, zegt hij. “Het is echt 
uniek dat een merrie een weesveulen aanvaardt. En dat ze nu gezond kan opgroeien.” 
Het gewicht van Daisy is inmiddels verdubbeld van 9,4 kg op 23 maart naar 18,8 kg op 
10 april. (jh)

Weesveulentje Daisy vindt thuis bij 
shetlandmerrie Patatje

FOTO 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 

POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken 
en strijken gsm. 0476 381 080 
HUISVROUW – gezocht, uren overeen te ko-
men, geen schrik voor honden, tel. 02 269 69 
025 betaling dienstencheques 

TUINWERK – Jong gepensioneerde voor alle 
tuinwerk tel. 0477 263 751 

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

GROTE DIEPVRIESKAST – zes schuiven, merk 
Ariston, 150 euro tel. 0479 823 139 

FITNESSTOESTEL – hometrainer, merk Kettler 
Giro R3, tel. 0496 941 685 

OUDE RADIO’S – Drie oude radio’s, lp’s, cd’s, 
oud speelgoed, gestempelde postzegels, oude 
strips, beeldjes enzomeer tel. 0494 598 463 

SCHILDERSEZEL – Trekhaak, past overal, fon-
ten sterfputdeksel, munten van de hele wereld, 
opklapbaar bed, meubel, boeken alle genres tel. 
0476 923 952 

SCOOTMOBIL – Sterling Elite XS Mech in goe-
de straat, batterij 90 procent, vlle banden, prijs 
350 euro tel. 0475 459 142 

HERENFIETS – Norta te koop, zo goed als 
nieuw scerrentce tel. 052 304 684 

AANKOOP MOTORFIETSEN – en bromfiet-
sen, oude koersfietsen, voor uitoefening hobby, 
staat onbelangrijk tel. 0486 99 84 00 

MEISJESKLEDING 0-10 JAAR – speelgoed, jas-
sen, kleedjes, rokjes, pyamas, puls, enz, 5 stuks 
kopen, één gratis, alles aan spotprijzen tel. 0492 
947 650 

KLEINE VAATWASSER – Technolux LS 6TA 
(70 euro) / Betonmolen 140 l (50 euro) / mest-
stofstrooier Scott (nieuw) (30 euro), boor st 
wolfcraft (30 euro) tel. 0486 414 887 

SLEDESTOFZUIGER – boeken alle genres, affi-
ches, posters, singles 45T, min en 33 toeren, lp’s 
alle genres, luciferdoosjes, album, sigarenban-
den mooi tel. 0476 92 39 52 

STRIPS – Suske en Wiske, Nero, Jommeke en 
nog vele andere te koop, alsook 45 en 33 toe-
ren klassieke muziek enz… te veel om op te 
noemen tel. 0468 096 801 

VASTGOED TE HUUR  

OPWIJK CENTRUM – Appartement te huur, 
eerste verdiep, lift, 2 slpk, inb kkn, berging, 
badk, lichtrijke liv, gr terras, ondergrondse par-
king vrij 1/7/21, tel. 052 372 137 

VASTGOED TE KOOP  

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

VASTGOED TE KOOP GEZOCHT

TE KOOP GEZOCHT - Projectgronden / appar-
tementsgebouwen / woningen. 0495 44 54 11

ALLERLEI 

TUINAARDE – Weg te geven, regio Meise, 
ongvr 60m3, levering mogelijk, beschikbaar-
heidsdatum begin mei tel. 0476 221 397 

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165 
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken 
van huizen, appartementen, kelders, zolders, 
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 – 
0474 80 44 45

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

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
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