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Bewoners 
woon-zorgcentra 
krijgen kleurrijke 
azalea’s

GRIMBERGEN - Koekjes bakken, kerst-
kaarten verkopen of kilometers fietsen, zijn 
enkele van de vele initiatieven om het kan-
keronderzoek te steunen. Martine De Don-
der uit Meise schreef dan weer cursiefjes. 
Haar tweede boekje ‘Donderkes’ was een 
groot succes, waardoor ze met de opbrengst 
vele plantjes voor Kom op tegen Kanker kon 
kopen. De kleurrijke azalea’s schonk ze aan 
de bewoners van de residenties Aquamarijn 
in Meise en Ter Biest in Grimbergen. “Twee 
vliegen in één klap en vele blije gezichten”, 
zegt Martine. “Een dikke merci aan al mijn 
trouwe lezers voor hun steun.” (jh)

Lekkend dak van ’t Schooltje van 
Rode wordt hersteld

SINT-BRIXIUS-RODE / EVERSEM - En of de leerlingen, leerkrachten en 
directeur Ilse Pauwels blij zijn met de beslissing van het gemeentebestuur om het 
lekkend dak van de Gemeenteschool ’t Schooltje van Rode te herstellen. “Het zin-
ken dak van de gemeentelijke basisschool Rode vertoont immers al jaren lekken op 
verschillende plaatsen en is dus aan vervanging toe”, zegt schepen van Onderwijs 
Jorn Lathouwers (LB Plus). “De opdracht is nu toegekend en de werken kunnen 
ingepland worden. In het meerjarenplan 2020-2025 is er budget voorzien om te 
werken aan de optimalisatie van de schoolinfrastructuur. Dit project komt hierbij 
als eerste aan bod. De opdracht voor het vervangen van het zinken dak en de 
lichtstraten in GBS Sint-Brixius-Rode werd toegewezen aan G&G Architecten uit 
Grimbergen. De herstellingswerken worden geraamd op 587.039,20 euro. We ho-
pen dat de werken kunnen starten begin januari.” (jh)
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Oprit A12 Plantentuin gaat drie maanden dicht voor 
proefproject 
MEISE / REGIO  - De oprit ‘Plantentuin Meise’ van de A12 
sluit bij wijze van proefproject op 6 december af. Aan de op-
rit gebeurden de laatste jaren verschillende ongevallen met 
(zwaar)gewonden. “Omdat er in Meise verschillende wegen-
werken aan de gang zijn, is het afsluiten van de oprit verscho-
ven”, zegt de nieuwe schepen van Mobiliteit Ruben Algaba (LB 
+) uit Meise.

De huidige situatie aan de oprit van de A12 aan de Plantentuin 
in Meise is niet veilig: er zijn conflicten tussen auto’s en fiet-
sen door de kruising van het fietspad met de oprit en tussen 
automobilisten onderling. De laatste jaren gebeurden er dan 
ook verschillende ongevallen met gewonden, waaronder ver-
schillende fietsers. In de bestuursmeerderheid voor de recente 
coalitiewissel (N-VA, Samen Anders, Pro Meise) was beslist om 
de oprit af te sluiten. De nieuwe coalitie, die na een motie op 
de gemeenteraad vorige maand is gevormd (N-VA, LB+), wil 
de oprit behouden of tenminste de afsluiting uitstellen. Het 
resultaat na een vergadering met het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) is dat er nu een uitstel tot december komt 
voor het proefproject om de oprit af te sluiten. 

“Het proefproject star t op 6 december 2021 nadat alle werk-
zaamheden met een significante impact op de verkeersstro-
men volledig afgerond zijn en er dus geen omleidingen meer 
zijn”, vertelt schepen Algaba. “Het gaat dan concreet om de 
werken op de Windberg in Wemmel en de werken aan het 
kruispunt van de Vilvoordsesteenweg met de Ossegemstraat, 
die vorige week zijn opgestar t. De automobilisten uit de om-
geving die de A12 willen nemen, kunnen gebruik blijven maken 
van de oprit in Wolvertem en de oprit Strombeek-Bever, of 
van de dichtstbijzijnde opritten van de Brusselse ring (de oprit 
Grimbergen of de oprit Romeinse Steenweg).”

In Wolvertem is aan ‘De Manke Vos’ de verkeerslichtenrege-
ling door het Agentschap Wegen en Verkeer aangepast aan de 
verwachte filedruk. Er zijn bijkomende ‘detectielussen’ in het 
wegdek geplaatst. De oprit van de A12 Plantentuin Meise zal 
sowieso verdwijnen tegen 2024 wanneer de sneltram wordt 
aangelegd.  Tegen de afschaffing van de oprit tekenden bijna 
600 mensen een petitie. De gemeente laat in een persbericht 
weten dat “Als er onvoorziene, onaanvaardbaar grote en niet 
bij te sturen problemen zouden optreden, het proefproject 
van drie maanden voortijdig beëindigd worden in samenspraak 
met de gemeente. Als blijkt dat de verkeerssituatie significant 
verslechtert, zal de afsluiting herbekeken worden. Zo niet, zal 
het Agentschap de oprit definitief afsluiten.” (jh)

De verkeerssituatie aan de oprit van de A12 aan de Plantentuin 
blijft levensgevaarlijk. 

FOTO JH 
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Kopie van wijkinspecteur doet automobilisten 
trager rijden
LONDERZEEL-SINT-JOZEF - Wijkinspecteur Gert 
Vandekerkhof (47) uit Londerzeel heeft een manier gevonden 
om bestuurders trager te doen rijden voor ze hem naderen. “Ik 
plaats in elke richting voordat ze de schoolomgeving naderen 
een replica van mezelf in speciale plastic borden. En het helpt: 
ze rijden al veel trager als ze in de dynamische zone 30 komen 
aan de Topmolen in Londerzeel-Sint-Jozef waar de school Vir-
go de Heide is gevestigd.

“Ik ben al 26 jaar actief bij de politie en sinds september vorig 
jaar ben ik wijkinspecteur in Londerzeel-Sint-Jozef ”, zegt Gert 
Vandekerkhof (47). “Ik merkte toch dat in de Topmolen, waar 
een school is gevestigd, veel te snel wordt gereden door door-
gaand verkeer. Ik voerde metingen uit en daaruit bleek dat liefst 
63 procent van de bestuurders te snel rijdt in de Topmolen.”

“Ik zocht daarom een manier om automobilisten hun snelheid 
al vroeger te doen dalen, alvorens ze bij mij terechtkwamen, 
waar ik de kinderen laat oversteken. Ik dacht eerst aan strip-
helden om daarvan grote figuren van te laten maken en die te 
plaatsen in de schoolomgeving. Maar de rechtenhouder van die 
helden was daar niet zo voor te vinden. En dus dacht ik : Waar-
om dan geen kopie van mezelf plaatsen ? Als mensen politie 
zien, dan vertragen ze misschien alvorens ze de schoolomge-
ving naderen waar ik sta. 

In samenspraak met de school Virgo de Heide heb ik dan twee 
draagbare kopies van mezelf in uniform laten maken. Het is 
niet echt in karton, maar een speciaal soort plastic, zodat ze 
ook bestand zijn tegen de regen. Ze passen perfect in de wa-
gen, maar ik moet natuurlijk wel de zetels platleggen. Dat is een 
kleine moeite die loont.”

Low-budget
“Ik plaats die kopies dan honderd meter voor de oversteek-
plaats waar ik sta. Eentje in elke rijrichting. En ja hoor : het 
werkt. Mensen rijden al vroeger trager en dit eigenlijk door 
een low-budget-maatregel. Ik doe dit voor de veiligheid van 
de kinderen.” Gert Vandekerkhof is niet van plan om de kopies 
er permanent te plaatsen. “Dan zou er gewenning optreden 
en zou het effect verdwijnen. Ik zet ze een half uurtje tijdens 
de opening van de school”, gaat de wijkinspecteur verder. “Ik 
zal ze ook niet altijd plaatsen. De resultaten zijn wel alvast 
enorm positief. Zowel de mensen die ik aanspreek, vinden het 
een leuk initiatief en de automobilisten zelf rijden ook effectief 
trager. Ik zie ook veel voorbijgangers stoppen bij de kopies en 
selfies maken.”

Korpschef Alain Meerts van de politiezone Kapelle-op-den-
Bos, Londerzeel, Meise (KLM) juicht het initiatief toe. “Het is 
nog te vroeg om te zeggen of we dit gaan doortrekken naar 
andere wijken of gemeenten, maar het effect dat het momen-
teel heeft is zeker veelbelovend”, aldus Meerts. (jh)

FOTO PZ KLM 
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Raad van State vernietigt na vier jaar milieuvergunning 
voor twee windmolens, bal ligt in kamp van minister 
Zuhal Demir

PEIZEGEM / STEENHUFFEL   - De Raad van State ver-
nietigde na vier jaar de milieuvergunning voor twee windmolens 
in Peizegem, niet ver van de grens met Steenhuffel. Eerder is 
de stedenbouwkundige vergunning hiervoor door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen vernietigd. Daarmee halen buurtbe-
woners hun slag thuis, maar het is minister Zuhal Demir (N-VA) 
die moet beslissen of ze een nieuwe vergunning toekent. 
In 2017 werd door de vorige Merchtemse burgemeester Ed-
die De Block een stedenbouwkundige en milieuvergunning voor 
twee windturbines van Aspiravi in Peizegem afgeleverd. Er kwam 
via het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel massaal 
protest met honderden bezwaren en er was ook een petitie 
met meer dan 1.500 handtekeningen. De buurtbewoners gingen 
daarop met succes in beroep tegen de afgeleverde vergunnin-
gen. 
“Er werd geoordeeld dat die niet in overeenstemming waren 
met de goede ruimtelijke ordening”, zegt buurtbewoner Bart 
De Vos uit de Molenbaan. “Ze werden dan ook vernietigd. De 
twee windmolens zouden gebouwd worden in de open lande-
lijke kouter op 300 meter van de dorpskern van Peizegem en 
op 600 meter van de dorpskern van Steenhuffel. Het gaat hier 
niet om een klein windmolenproject, maar om een industrieel 
project. De windmolens hebben een tiphoogte van liefst 175 
meter. Dat is vijf keer de hoogte van de kerk van Peizegem.” 

De buurtbewoners argumenteren ook dat de windmolens la-
waaioverlast, slagschaduw, vermindering van levenskwaliteit en 
een fikse waardevermindering voor de woningen meebrengen. 
Ook het veiligheidsaspect met de aanwezigheid van Fluxys ho-
gedrukgasleidingen op nauwelijks 100 meter van de molens 
houdt buurtbewoners wakker. “Maar vooral de open stille kou-
ter tussen Peizegem en Steenhuffel zal ernstig verstoord zijn”, 
vult De Vos aan. “Dit mag misschien een beetje nimby (not in 
my backyard, red.) klinken: we zijn ook voor windenergie, maar 
niet hier in een stille kouter. Zo’n industriële windmolens passen 
in industrieparken, havengebieden of in het Noordzeegebied.” 
Inmiddels stuurde De Vos een mail naar het kabinet van Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “We vrezen dat 
haar administratie opnieuw een vergunning aanvraagt met een 
andere motivering en dan start de juridische carrousel op-
nieuw”, vreest De Vos. “Wij hopen  dat de minister deze indus-
triële installaties hier niet zomaar laat goedkeuren. Anders zullen 
we dit opnieuw juridisch aanvechten, ondanks de zware kosten 
die dit met zich meebrengt.”  Woordvoerder Andy Pieters van 
minister Demir laat weten dat minister Zuhal Demir eerst de 
adviezen van verschillende administraties moet inwinnen alvo-
rens een beslissing te nemen in het dossier. “Dat zal gebeuren 
tussen januari en maart 2022”, aldus Pieters. (jh)

Bart De Vos: “Het gaat om industriële windmolens die op de open kouter vlakbij woonkernen niet thuishoren.”

FOTO JH

MEISE - Omdat corona roet in het eten strooide, kon het 
feest van de bibliotheek, die 50 jaar bestaat, vorig jaar niet door-
gaan. “Maar uitstel is geen afstel”, zegt burgemeester Gerda Van 
den Brande (N-VA). “Daarom sneden we nu in ’t Moment een 
grote taart aan. De bib is immers een belangrijke ontmoetings-
plaats en dat willen we zo houden, zelfs indien ooit het woord 
en beeld op papier zou verdwenen zijn binnen nog eens 50 jaar. 

En de bib evolueert mee. Het digitale is een vast onderdeel van 
haar aanbod geworden. Je kan nu ook virtueel uitlenen, zonder 
risico op boetes. In haar aanbod zitten ook fundels of digitale 
prentenboeken, GoPress –de kranten en tijdschriftendatabank- 
en digitaal leesadvies. De bibliotheek heeft ook een belangrijke 
rol te spelen bij de integratie van anderstalige nieuwkomers in 
Meise.” (jh)

Bibliotheek Meise viert halve eeuw met een jaar vertraging
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Colorcasa breidt 
uit met kantoor 
in Londerzeel én 
Meise

LONDERZEEL / MEISE - In de 
Kerkhofstraat in Londerzeel openden 
zaakvoerders Bram De Ridder en Isa-
belle Van den Brande een nieuw immo-
kantoor van Colorcasa. De immogroep 
wil hiermee actiever werken in de regio 
Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, maar 
ook Breendonk, Buggenhout – Puurs, 
Willebroek, enzomeer. Shelsy Bergiers 
en Isabelle Cloots zijn de kantoorver-
antwoordelijken voor het kantoor Lon-
derzeel. Colorcasa werd veertien jaar 
geleden opgestart en heeft intussen 
twaalf medewerkers in dienst en naast 
het kantoor in Londerzeel zijn er ook 
vestigingen in Wolvertem en Grim-
bergen. In december opent in Mei-
se-centrum een vierde kantoor in een 
nieuwbouw vlakbij het project van de 
assistentieflats. (jh)
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Cartoonist Duf maakt kunstwerken met kroonkurken: 
“Mensen bewust maken om te sorteren en recycleren”
Giraf steekt z’n nek uit voor mensen uit de zorgsector

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Al vele duizenden kroonkurken 
gebruikte Wim Dufraing als cartoonist ‘Duf ’ uit Kapelle-op-den-
Bos om zijn 3-D dieren kleur te geven. Zijn pronkstuk is een 3,8 
meter hoge giraf, maar ook zijn krokodil is een echte topper. De 
3D-dieren zullen opduiken op speciale plaatsen waar Duf een 
expositie houdt.

“Sinds drie jaar maak ik kunstwerken met kroonkurken”, vertelt 
Wim Dufraing.”Ik haal ze maandelijks op in de Kapelse cafés en 
maak er werken mee. Voor de 3D-dieren gebruik ik de lege co-
laflessen die ik met mijn gezin verbruik. Tijdens de coronaperiode 
kwam het idee om een gouden giraf te bouwen, een beetje als 
eerbetoon aan al wie zijn nek uitsteekt in de zorg naar aanleiding 
van corona. Het bouwen was voor mij ook een uitlaatklep om de 
coronaperiode te overbruggen. Repeteren met mijn muziekband 
kon niet, optreden met de comedy ook niet, dus viel mijn oog om 
iets creatiefs te doen met kroonkurken.”

Eerbetoon 

Voor het project koos Duf voor Duvelkroonkurken, “ook een 
beetje uit noodzaak”, klinkt het. Voor de meeste van mijn werken 
gebruik ik gekleurde kroonkurken. Zo zijn de kroonkurken van 
Jupiler rood en die van Palm groen. De sluiting van de cafés zorg-
de ervoor dat ik moest teren op mijn voorraad die ik in huis had. 
Daar waren alle kleurtjes natuurlijk al uitgesorteerd. Voor de giraf 
had ik er bovendien heel veel nodig. Hij is 3,8 meter hoog. Er gaan 

30.000 kroonkurken in, de hals alleen al telt 5.200 kroonkurken 
op ijzerdraad. Ik koos voor kroonkurken van Duvel. De brouwe-
rij bestaat dit jaar 150 jaar en zo is mijn werk ook meteen een 
mooi eerbetoon aan de brouwerij. Duvel is bovendien ook mijn 
favoriete bier.”

Verrassingsexpo 
Op zijn Facebook en Instagrampagina konden mensen de bouw 
van de giraf volgen. “Velen vroegen me wanneer ze hem konden 
bewonderen”, gaat de cartoonist verder. “Vermits de Kapelse ca-
fés hun wandel- en fietstochten organiseerden afgelopen maand 
was dit de ideale gelegenheid om een last minute verrassingsexpo 
te doen aan de Calandrokaai.”

“Ondertussen bezit ik een dertigtal werken en ben ik op zoek 
naar speciale plaatsen voor exposities. Sommige werken zijn ver-
kocht om met dat geld nieuw materiaal aan te kopen. De verkoch-
te werken blijven wel steeds beschikbaar voor expo. Bedoeling is 
om komende maanden af en toe kleinere exposities, al dan niet 
last minute, te doen in steden en gemeenten. Ik bekijk momenteel 
een aantal mogelijkheden. Wat vooral telt, is dat ik zoveel mogelijk 
mensen van mijn werken wil laten genieten. Tegelijkertijd probeer 
ik mensen bewust te maken van het nut van recycleren en pro-
beer ik hen aan te sporen om bewust afval te sorteren.” (jh)

Duizenden kroonkurkjes -liefst van Duvel- gebruikt Wim Dufraing voor zijn creaties. 

FOTO’s INGEZ.



13



14

Marcel Belgrado 
geeft fakkel door aan 
Veerle De Cuyper

MEISE - Oud-burgemeester Marcel 
Belgrado (89), die ook jarenlang sche-
pen en gemeenteraadslid was, heeft 
de fakkel in de gemeenteraad door-
gegeven aan Veerle Cuypers. Marcel 
Belgrado is sinds 1970 -van voor de 
fusie van gemeenten- ononderbroken 
gemeenteraadslid, waarvan eerst zes 
jaar in Brussegem en daarna in de fu-
siegemeente Meise-Wolvertem. Hij zat 
daarmee 50 jaar in de gemeenteraad, 
als gemeenteraadslid, maar ook 18 jaar 
als schepen en 6 jaar als burgemeester. 
Veerle De Cuyper (53) volgt hem op 
in de gemeenteraad en legde op 20 
september de eed af. Zij keert daarmee 
terug naar de gemeenteraad, want was 
van 2012 tot en met 2018 fractieleider 
voor CD&V in de gemeenteraad. (jh) 

FOTO JH 
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Leerlingen GTIL vallen in de prijzen met 
onderzoek met eigen weerstation

LONDERZEEL - Sil Dufraing, Shawn Dours, Jesse Huyghe en Xander 
Verberckt, vier net afgestudeerde leerlingen van het GTI Londerzeel, kre-
gen een eervolle vermelding bij de Prijs Focus Aarde. In het Brusselse Paleis 
der Academiën overhandigde prinses Claire, in het bijzijn van onder andere 
koning Albert, koningin Paola en Dirk Frimout, de prijs voor het eindwerk 
‘VLINDERS groot en klein’. Dat eindwerk vloeit voort uit twee ‘citizen sci-
ence’ projecten:  het VLINDER-project van de UGent en een project van 
Erasmus+/BRITEC (Bringing Research Into The Classroom) en de KULeu-
ven omtrent luchtkwaliteit. Daarbij zijn zestig autonome weerstations ingezet, 
eentje daarvan werd aan een vijver op het Groenhof in Malderen geplaatst. 
De leerlingen bouwden het weerstation en deden wetenschappelijk onder-
zoek naar lokale invloedsfactoren op ons weer. Schepen van onderwijs, Greet 
Segers (CD&V) liet alvast weten heel trots te zijn op de leerlingen en de 
begeleidende leerkrachten Wim Van Buggenhout en Gertjan Ameryckx. (jh)

Swingende drum 
work-out lokt 
nieuwsgierige bezoekers

MEISE - Tijdens Meise van ‘A tot Z’ op de au-
toloze zondag viel er van alles te beleven in Mei-
se-Centrum, Gemeenschapcentrum De Muze, de 
sporthal, in het centrum, aan de Academie en aan 
de Kerk. Het werd een heel weekend gevuld met 
leuke activiteiten, voorstellingen en muziek. Er wa-
ren talrijke standen van verenigingen en organisa-
ties. Aaan het plein voor de kerk werd een work-
shop ‘DrumTastic’ gegeven. Dat is een swingende 
drum work-out op een fitnessbal. De variaties in 
oefeningen zijn talrijk en de demonstratie lokte al-
vast heel wat nieuwsgierige bezoekers. (jh)

FOTO INGEZ.

FOTO JH 
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Jo Vally krijgt warm onthaal van fans op Merchtemse markt 
FOTO JH

MERCHTEM - Vlaamse zanger en BV Jo Vally bezocht de 
Merchtemse kerk en woensdagmarkt om promotie te maken 
voor zijn eerste Kerstconcert in de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
in Merchtem op donderdag 23 december om 19u30. De op-
brengst gaat naar Levedale, een woon- en begeleidingscentrum 
voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

“Ik doe al 25 jaar Kerstconcerten over heel Vlaanderen, nu kom 
ik met dit programma voor het eerst in Merchtem”, zegt Jo Vally. 
“Aan zo’n concert gaat heel veel voorbereiding vooraf. Ik heb 
de akoestiek in de kerk getest en die zit echt goed. Daarna ben 
ik de Merchtemse markt gaan bezoeken met schepen David De 
Valck (Open VLD).” 

En die rondgang bleek een schot in de roos. Jo Vally, zelf afkom-
stig uit buurgemeente Wolvertem (Meise) werd overal warm 
onthaald en aangeklampt door fans. “Heb je geen affiche, dan 
hang ik die meteen op”, zegt marktkramer Danny Van Vreckem 
(63) die al 42 jaar de Merchtemse markt doet met kunstbloe-
men. “Ik ben net als Jo Vally geboren in 1958, het Expojaar. Dat 
was een goed jaar”, glundert de man, die meteen de affiche van 
het concert in zijn kraamwagen ophing. “Zo maak ik er reclame 
voor op de markten in Halle, Ninove en Merchtem”, klinkt het. 
(jh)

Info over het concert en kaarten: 
tel. 0473 32 48 19 
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Valerie De Knop in groepsdressuur 
achttal is nationaal kampioen

WESTRODE - Commandant Valerie De Knop van de Landelijke 
Rijvereniging (LRV) Merchtem, werd in de groepsdressuur achttal Na-
tionaal Kampioen op het Nationaal Ponytornooi van LRV De Leva-
de uit Nieuwenrode. Er waren zo’n duizend combinaties pony-ruiter 
en zo’n 6.000 toeschouwers uit heel Vlaanderen. “Het was een heel 
spannende strijd”, vertelt Valerie De Knop. “Het moet allemaal mooi 
ogen. De ruiters moeten als team goed kijken naar elkaar en inspelen 
als diegene voor hem een foutje maakt. Naast met hun eigen pony 
rijden, moeten ze dus bezig zijn met hetgeen er voor hen en achter 
hen afspeelt en dit tijdens een proef die een kwartier duurt. Dat 
vraagt de volle aandacht van de jonge ruiters tussen negen en dertien 
jaar. Maar met een mooie winstmarge mag LRV Merchtem zich een 
heel jaar nationaal kampioen noemen.” LRV De Levade organiseerde 
wedstrijden voor pony’s in de klassen springen, dressuur, groepsdres-
suur en ponyspelen. (jh) 

Vrijwilligers verkopen 
zeshonderd plantjes ten voor-
dele van Kom Op Tegen Kanker

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Na een jaar coronapau-
ze kon de traditionele plantjesverkoop voor Kom op te-
gen Kanker opnieuw doorgaan. Het gemeentebestuur van 
Kapelle-op-den-Bos verkocht tijdens het plantjesweekend 
azalea’s in samenwerking met vrijwilligers. Naast de ver-
koop door de scouts en een verkoopstand aan de Car-
refour, konden Kapellenaren ook plantjes kopen op de 
wekelijkse markt op het Marktplein.  De combinatie van 
al deze verkopen was goed voor 600 verkochte plantjes. 
De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar kan-
keronderzoek. Gedurende de maand oktober draagt het 
personeel van Kapelle-op-den-Bos het roze lintje van Think 
Pink om ook te sensibiliseren rond het onderzoek naar 
borstkanker. (jh)

FOTO INGEZ.

WOLVERTEM - Op 
zondag 21 november zet-
ten talrijke erkende Belgi-
sche ambachtslieden gratis 
de deuren van hun atelier 
open voor de 15e Dag van 
de Ambachten. 

Overal in het land kan het grote publiek een kijkje nemen achter de 
schermen van een ambacht, hun knowhow en passie ontdekken. 

Ook bij Ingrid Sneiders, juweelontwerpster/goudsmid kan je die 
dag kennismaken met de juwelenambacht. Vetrekkende van het 
ontwerp  tot het maken van een juweel. In haar atelier kan je zien 
hoe draad wordt getrokken, hoe een juweel wordt gepolijst en nog 
zoveel meer… Kortom het gehele proces van ontwerp tot juweel.
Daarnaast kan je ook haar eigen collecties bekijken.

Schrijf je in via https://www.ingridsneiders.be/contact.html

Zet de datum alvast in je agenda: 21 november van 11u tot 16u.
Ingrid Sneiders: Driesstraat 117 te Wolvertem.

Dag van
de Ambachten
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Oppostitie wil dat beelden sluikstortcamera beter worden opgevolgd
Sluikstortcamera voorlopig zonder resultaat

KAPELLE-OP-DEN-BOS - De verplaatsbare sluikstortca-
mera die de gemeente twee jaar geleden kocht, heeft nog geen 
enkele overtreding vastgesteld, zo kaart oppositiepartij CD&V 
aan. Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) antwoordt dat de 
camera wel degelijk wordt ingezet op hot-spots, maar inderdaad 
nog niemand kon betrappen.

“Kapelle-op-den-Bos kocht eind 2019 een verplaatsbare sluik-
stortcamera in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil”, zegt ge-
meenteraadslid en ere-burgemeester Edward De Wit (CD&V). 
“De mobiele camera wordt telkens voor een beperkte periode 
op een specifieke plaats gezet terwijl op andere plaatsen dum-
my-camera’s worden ingezet. Gedurende het anderhalf jaar dat 
de camera actief is, heeft de gemeente echter nog geen enkele 
overtreding vastgesteld.” 

“We vragen daarom meer daadkracht vanuit het schepencolle-
ge en een betere opvolging van de camerabeelden. Sluikstorten 
en zwerfvuil is nog steeds heel zichtbaar aanwezig in onze ge-
meente, zoals bijvoorbeeld aan de kerkhoven en op de Hoog-
veldweg. De camera wordt geplaatst op locaties waar in het ver-
leden veel overlast was. We begrijpen daarom niet waarom het 
mogelijk is dat er tot op vandaag nog geen enkele vaststelling 

van een overtreding is geweest. In andere gemeenten werden 
met gelijkaardige camera’s na enkele maanden al vaststellingen 
gedaan. We vermoeden daarom dat de camerabeelden slecht of 
niet worden opgevolgd.”

Vrijwilligers
De oppositiepartij onderstreept wel dat de gemeente gelukkig 
kan rekenen op de vrijwilligers van Mooimakers. “Zij ruimen het 
zwerfvuil op”, gaat De Wit verder. “Maar uiteraard pak je het 
probleem pas echt aan als je de overtreders kan overtuigen om 
hun vuil niet op straat achter te laten. Als de pakkans nihil is, gaan 
vervuilers hun gedrag niet aanpassen.” 

“Om de pakkans te vergroten, hopen we dat Kapelle-op-den-
Bos ingaat op het initiatief van Intradura voor de opvolging van 
de camerabeelden. Extra camera’s vinden we niet nodig, we 
denken vooral dat het opvolgen van het beeldmateriaal beter 
kan. Ook kan de gemeente samenwerken met Haviland voor 
het beboeten van de overtreders, hetgeen minder werk vraagt 
van de eigen lokale administratie.”

Burgemeester Renaat Huysmans bevestigt dat er nog niemand 
kon worden betrapt op sluikstorten door de camera. zegt de 
burgemeester “ We zetten de camera wel degelijk in op zoge-
naamde hotspots zoals de glasbollen aan de Bormstraat en de 
Hoogveldweg. Er is echter nog nooit een sluikstort gemeld op 
het moment dat de camera er stond. Intradura stelt voor om 
een tweede camera aan te kopen voor 20.000 euro, maar dat 
gaan we niet doen, omdat er net zo weinig sluikstorten worden 
gemeld. We hadden wel een melding van een groot sluikstort in 
een veld en in de buurt van de Plekpot, toen de camera er niet 
stond. Maar verder zijn er eigenlijk heel weinig meldingen. De 
kostprijs om een tweede camera aan te kopen, is daardoor niet 
te verantwoorden.” (jh)

“Aan deze glasbol wordt regelmatig een sluikstort aangetrof-
fen”, zucht Edward De Wit (CD&V)

FOTO INGEZ
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Gemeente zoekt via trajectbegeleiding bestemming voor 
Calvariebergkapel
“Tentoonstellingen, concerten, workshops en andere socio-culturele activi-
teiten zijn mogelijk” 
LONDERZEEL - De Calvariebergkapel, die eigendom is van 
de gemeente en intussen ontwijd is, maakt nu onderwerp uit van 
een studie voor een nieuwe invulling van de kerk. “We krijgen 
een subsidie van maximum 25.000 euro voor het project ‘Eeuwig 
leven voor je landelijke kerk’. We gaan ons via een traject laten 
begeleiden welke activiteiten er mogelijk zijn”, zegt schepen van 
Monumentenzorg Leen Van Aken (Groen). 

In 2019 kwamen studenten Interieurvormgeving van de Thomas 
More Hogeschool naar de Calvariebergkapel in Londerzeel om 
concrete voorstellen uit te werken. Intussen zijn er plannen ge-
tekend, maquettes gemaakt en worden ideeën van de studenten 
meegenomen in het nieuwe traject waar het gemeentebestuur nu 
instapt om een bestemming te geven aan de Calvariebergkapel. 
“We laten ons begeleiden door Parcum en krijgen zo steun via 
het bisdom zelf en de Vlaamse Bouwmeester”, vertelt schepen 
van Patrimonium en Monumentenzorg Leen Van Aken (Groen). 
“We gaan nu een traject volgen om een concrete bestemming 
aan de kapel te geven. In 2023 bestaat de kapel 500 jaar. Daarrond 
zouden we samen met de buurt activiteiten kunnen organiseren. 
Vroeger werd er een kermis en bedevaart georganiseerd. We wil-
len hier nu zoeken naar een nieuwe bestemming. Dat kunnen 
pop-ups zijn. Bijvoorbeeld een tentoonstelling, maar ook een con-
cert van de Academie. De Calvariebergkapel heeft immers een 
goede akoestiek.”

“Ook de ideeën van de studenten van Thomas Moore worden 
onderzocht. Zo zijn er voorstellen om jongeren en ouderen er 
samen te brengen voor bijvoorbeeld een kookworkshop. Maar de 
kapel kan ook een dienstverlenende functie krijgen.” 

Eerst moeten er nog aanpassingswerken aan de Calvariebergka-
pel gebeuren. Het regent namelijk binnen in de kerk. “We lieten 
grondboringen uitvoeren voor een stabiliteitsonderzoek”, zegt 
burgemeester Conny Moons (LWD). “Daaruit is gebleken dat 
de vloer van de verdieping moet worden aangepakt. Dat zal dus 
eerst gebeuren voordat er daar activiteiten kunnen worden ge-
organiseerd.”

De Calvariebergkapel werd gebouwd rond 1515 en stond aan 
het einde van een Kruisweg die startte aan de Sint-Kristoffelkerk. 

De leerlingen van Thomas More bezochten de Calvariebergkapel 
al in 2019.

De kapel werd opgericht door pastoor van 
Londerzeel Mattias Steenbergh als aanden-
ken aan zijn bedevaart naar het Heilig Graf 
in Jeruzalem. De Bergkapel is geklasseerd 
als monument en werd gerestaureerd in 
2012. Daarna werd de ontwijding toege-
zegd door het bisdom. (jh)

FOTO INGEZ.
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Etentje Radio Tamara lokte 
642 bezoekers: Louis won de fiets  

STEENHUFFEL - Eindelijk kon Radio Tamara na corona opnieuw een eetfestijn 
organiseren en dat werd bijzonder gesmaakt. “Liefst 642 eters kwamen proeven van 
de vol-au-vent of stoofvlees”, zegt oprichter Paul Vertongen alias ‘Den Baat’ van Radio 
Tamara. “Traditioneel wordt er ook een fiets geschonken. Deze keer was Louis Van 
Steen de gelukkige winnaar van de fiets die geschonken werd door Mark Vandenhoute. 
Komend jaar wordt een feestjaar voor Radio Tamara, want de radio bestaat dan 40 
jaar.”  (jh)

Musical AcadeMy nu ook in 
Kapelle-op-den-Bos

KAPELLE-OP-DEN-BOS - JoMus vzw, een kunsteducatieve jeugdorganisatie, er-
kend door de Vlaamse overheid opent in Kapelle-op-den-Bos in het KOBOS, Veldstraat 
11 een Musical AcadeMy. “Tijdens de schoolvakanties organiseren wij al musical- en 
wetenschapskampen op zeven locaties in Vlaanderen en Brussel”, zegt Karolien Cornelis 
van JoMus vzw. “Daarnaast hebben we een succesvolle musical AcadeMy in Mechelen 
waar we wekelijks lesgeven aan kinderen en tieners. Dit alles onder het motto ‘spelen, 
leren, groeien’. Onze tweede, gloednieuwe musical AcadeMy in Kapelle-op-den-Bos 
krijgt nu vorm. We zullen ook hier dans-, zang- en theaterlessen geven aan een groep 
enthousiaste en creatieve kinderen uit de buurt. Onze musicaldocenten zijn stuk voor 
stuk professionals of studenten aan het conservatorium in Brussel.” Alle info: www.
jomus.be 

FOTO INGEZ.

FOTO INGEZ.
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

Rubriek: ........................................................ Naam: ................................................................... Tel.: ...................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................

Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33

te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities. 

JOBS 

IJS EN KOFFIESALON BRIXIUS – zoekt stu-
dent en Flexijobs zaal voor woensdag, don-
derdag en vrijdag tel. 0475 416 884 of brixi-
us@provimus.be

POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken 
en strijken, tel. 0476 381 080 

POETSVROUW – Ik zoek werk, kuisen en 
strijken tel. 0486 528 029 

HOF TER DREEF - is een B&B met 2 gas-
tenkamers te Meise (Eversem) en zoekt een 
flexibele deeltijdse poetshulp (tussen 9 uur 
en 13 uur).  Flexi-job met mogelijkheid tot 
vast contract. Interesse? Bel O496 41 38 68.

DAKWERKER - Ervaren dakwerker gezocht 
voor onmiddellijke indiensttreding, platte en 
schuine daken, zinkwerk, schrijnwerkelemen-
ten kunnen plaatsen, renovaties, plan kunnen 
lezen, in het bezit zijn van een rijbewijs, Ne-
derlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34 
33 95

FIRMA - te Wemmel zoekt Ramenwasser/
Schoorsteenveger, rijbewijs B, Nederlands-
talig/kennis van Frans. Zelfstandig kunnen 
werken. Contact: info@master-cleaner.be of 
0471 27 70 88, Dhr. Gribbe.

POETSVROUW – Zoekt werk, tel. 0497 149 
347 (Fr)

TE KOOP ALLERLEI

HOUTKACHEL – Saey, 1 winter gebruikt, 
boven of achteraansluiting schouw, prijs otk, 
gsm 0497 712 808 Grimbergen

FIETSEN – Twee damesfietsen, drie kinder-
fiesten, 1 aanhangfiets, fietsendrager auto 
voor drie fietsen, prijzen tssn 25 en 95 euro 
tel. 0475 328 561

GRAVELBIKE – Voor fietsers die zowel op 
de weg als offroad willen rijden. Staal, carbon, 
aluminium of titanium. Meer info op www.
gravelbike.be

SCHILDERIJEN – P. Bosmans 148x86 + Jonas 
120 x 70 beide met vergulde kader, foto’s be-
schikbaar via mail, 75 euro per stuk tel. 0497 
116 680 

TE KOOP GEVRAAGD 

MOTORFIETSEN – Ik zoek motorfietsen, 
brommers en oude koersfietsen, staat on-
belangrijk voor uitoefening hobby, tel. 0486 
998 400 

VASTGOED TE HUUR  

STEENHUFFEL – Duplex appt, 1ste verdiep, 
inkom, wc, berging, trap, living, keuken, 2de 
verdiep: 3 slpk, badk, prijs: 730 euro, gsm 
0474 924 687

WEIDE VOOR PAARDEN – met schuilhok, 
0,40 ha,  gelegen te Malderen, goed omheind 
en drinkwatervoorziening, tel. 0472 555 057 

LONDERZEEL – Appartement eerste ver-
dieping, ideaal voor alleenstaande of koppel-
tje, vrij 1 januari 2022, indien interesse: lus.
devroede@telenet.be 

VAKANTIEWONING TE HUUR 

NIEUWPOORT – Zeer ruim (90m2) dakappar-
tement met zonneterras, garage, 2 slaapkamers, 
badkamer met bad/douche en dubbele lavabo, 
Wifi, info tel. 0486 521 844 

VASTGOED TE KOOP 

IK ZOEK – te renoveren woningen/appartemen-
ten en/of projectgronden tel. 0456 32 66 00 

DRINGEND GEZOCHT – Te renoveren wo-
ningen, onmiddellijk voorschot bij compromis, 
snelle akte, tel. 0474 305 519

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

ALLERLEI  

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR TOPAZ 
- ‘Supportief palliatief dagcentrum TOPAZ 
in Wemmel zoekt een chauffeur (vrijwilliger) 
om ons gasten van en naar het dagcentrum te 
brengen. Je mag contact opnemen via sofie.
moens@uzbrussel.be, alvast bedankt’

RELATIE – Man 58 jaar zoekt vrouw voor 
lat-relatie tel. 0499 243 793 

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

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

VERHUIS - van woning naar appartement of 
rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder, 
schilder-of kleine renovatiewerken voor ver-
huur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66
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Afbraak gestart van vijf huizen die plaats moeten 
maken voor sneltram 
MEISE / REGIO  - In de Jan Krokaertstraat in Meise is een aannemer begonnen 
met de afbraak van vijf leegstaande woningen aan de zijde van de A12. “De wonin-
gen zijn door de Vlaamse overheid gekocht en maken plaats voor de sneltram die 
langs daar zal passeren”, zegt woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennoot-
schap.

Gele bestelwagens rijden af en aan in de Jan Krockaertstraat. Ze ontmantelen vijf 
leegstaande huizen langs de zijde van de A12 in opdracht van de Werkvennoot-
schap. “Die huizen zijn door een minnelijke schikking met de eigenaars verworven”, 
vertelt Struyf. “Ze maken plaats voor de sneltram die langs de A12 tussen Wille-
broek en Brussel zal rijden. De huizen staan te verkrotten en daarom gaan we ze 
afbreken. Momenteel is de planning zo dat we de omgevingsvergunning voor de 
aanleg van de sneltram in 2022 hopen te bekomen, zodat we in 2023 een aanne-
mer kunnen aanduiden die het jaar erop de werf kan opstarten.”

FOTO INGEZ. FOTO JH

De tuinen van de leegstaande huizen zijn al hele-
maal overwoekerd.

Eigen bedding

De toekomstige sneltram, die grotendeels 
langs de A12 loopt, verbindt Willebroek 
met Brussel. In 40 minuten kan je het tra-
ject afleggen, want de tram rijdt filevrij en 
milieuvriendelijk in een eigen bedding en 
houdt halt in Fort Willebroek, Londerzeel, 
Wolvertem, Meise, Strombeek en Hei-
zel. Elke halte krijgt een eigen Park and 
Ride-zone en wordt verbonden met de 
fietssnelweg F28. Pendelaars combineren 
op deze manier auto, fiets en openbaar 
vervoer. (jh)

KORT 

STEMMEN – Oud-burgemeester Ro-
ger Heyvaert (LB Plus) liet ons weten 
dat hij in 2018 de meeste stemmen van 
Meise kreeg als lijstduwer en niet als lijst-
trekker van LB +, zoals in ons vorig num-
mer werd vermeld. Hij behaalde 1.029 
stemmen als lijstduwer, Jos Emmerechts 
behaalde toen 1.014 stemmen als lijst-
trekker. Juist is juist…. (jh)

NEROMHOF – Het lokaal bestuur 
van Meise is op zoek naar een uitbater 
voor de visvijver en het clublokaal in het 
Neromhof. De overeenkomst gaat in op 
1 januari 2022 voor een duurtijd van 9 
jaar. Je kandidatuur dien je in bij de dienst 
bestuursadministratie, Tramlaan 8, 1861 
Meise, uiterlijk op 19/11/2021 om 10u. 
(jh)
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