
1

           Afgiftekantoor Brussel X • prijs € 1 • maandelijks tijdschrift • 26ste jaargang • v.u. LeleuGroup NV • oplage 5.041 ex. • www.cursiefje.be

Wemmel

29 juni 2021

• Colora - blz. 2
• Oostens - blz. 3
• NVA Wemmel - blz. 4
• Denwol - blz. 5
• Café Ossel Star - blz. 6
• A Projects - blz. 6
• Rioleringswerken Molenweg - blz. 11
• Loepzuiver - blz. 12
• Structura - blz. 13
• Lingerie Valentijn - blz. 14
• Theo Junior - blz. 15
• ‘Natuur op Scchool’ - blz. 16
• Banden Roelants - blz. 17
• Turnzaal Mater Dei - blz. 17
• Bedrijvig - blz. 20-21
• Van Elewijckstraat - blz. 21
• Colofon - blz. 21
• Zoekertjes - blz. 22
• Wissel gemeenteraad - blz. 23
• GreenThing - blz. 23
• Era Key One - blz. 24

Deze maand:

Curs_wemmel_29_06.indd   1Curs_wemmel_29_06.indd   1 14/06/2021   10:3514/06/2021   10:35



2

Kwart miljoen brochures verdeeld over werken aan de Ring
Distribution d’un quart de million de brochures à propos des travaux 
du Ring
WEMMEL / REGIO - De Werkvennootschap heeft liefst 
250.000 brochures verdeeld in de Noordrand en Brusselse 
gemeenten die in het noorden grenzen aan de Ring met in-
formatie over werken aan de Ring. “We zitten nu in de fase 
van publieke raadpleging over de werken aan de Ring”, zegt 
woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap. “Er 
volgen digitale infomomenten voor elk deelgebied.” Om de 
negen maanden verdeelt de Werkvennootschap een brochure 
met achtergrondinformatie over de stand van zaken van de 
werken aan de Ring. “Bij de werken aan Oosterweel in Ant-
werpen was dat nog niet zo”, vertelt Marijn Struyf. “In 2017 
is dan de Werkvennootschap opgericht in de schoot van de 
Vlaamse overheid en we investeren nu veel meer in commu-
nicatie. Het gaat om zeer grote werken. Het gaat dan onder 
andere over het afkoppelen van op- en afrit 8 (Limburg Sti-
rumlaan Wemmel), maar ook de bouw van landschapsbruggen 
over de Ring aan Laarbeekbos. (jh)

INFO - De publieke raadpleging van de plannen loopt vanaf 
nu tot en met 23 juli 2021. Mensen kunnen via de gemeen-
tehuizen of via de drietalige website www.werkenaandering.
be alle scenario’s raadplegen.”

F  WEMMEL / RÉGION - La société chargée du projet, De 
Werkvennootschap, a distribué pas moins de 250.000 brochures 
comportant des informations sur les futurs travaux du Ring, dans la 
périphérie nord et sur le territoire des communes bruxelloises du nord. 
“Nous sommes maintenant dans la phase de consultation publique 
concernant les travaux à effectuer sur le Ring”, déclare Marijn Struyf, 
porte-parole de la Werkvennootschap. “Des moments d’information 
par voie digitale suivront pour chaque sous-zone”. Tous les neuf mois, la 
Werkvennootschap distribue une brochure contenant des informations 
générales sur l’état d’avancement du projet. “Nous n’avions pas pro-
cédé ainsi pour les travaux sur l’Oosterweel à Anvers”, précise Marijn 
Struyf. “En 2017, la Werkvennootschap a été créée par le gouverne-
ment flamand et nous investissons désormais beaucoup plus dans la 
communication. Nous gérons de très grands travaux. Dans ce cas-ci, 
il s’agit notamment de la déconnexion de l’entrée et de la sortie 8 ( 
avenue de Limburg Stirum à Wemmel), mais aussi de la construction 
de ponts paysagers sur le ring à hauteur du Bois du Laerbeek.

INFO - La consultation publique sur les plans est ouverte jusqu’au 
23 juillet 2021. Les citoyens peuvent consulter tous les scénarios 
dans différents bâtiments communaux des communes concernées 
ou sur le site internet trilingue 
www.werkenaandering.be.” (jh)
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KORT / EN BREF 
ZONE 30 - De gemeenteraad keurde 
eenparig het voorstel goed om in de K. 
Van De Woestijnelaan, M. Roelantslaan en 
M. De Ghelderodelaan een permanente 
Zone 30 in te voeren. De beslissing komt 
er na het invoeren van een Zone 30 in 
een aangrenzende wijk gelegen in Rele-
gem. De gemeente Wemmel wil hiermee 
tegemoet komen aan de vraag om dit 
grensoverschrijdend toe te passen. (jh)

F  ZONE 30  - Le conseil communal a 
approuvé à l’unanimité la proposition d’in-
troduire une zone 30 permanente dans 
l’avenue K. Van De Woestijne, l’avenue M. 
Roelants et l’avenue M. De Ghelderode. 
Cette décision fait suite à l’introduction 
d’une zone 30 dans le quartier voisin de 
Relegem. La commune de Wemmel a 
souhaité ainsi répondre positivement à la 
demande d’application de cette mesure 
transfrontalière. (jh)

ZONE 50 OP BRUG OVER DE 
RING  – Op de verbinding over de ring 
van de op- en afrit 8 aan de Limburg Sti-
rumlaan wordt een snelheidsbeperking 
van 50 km/u ingevoerd. “Dat is nodig om-
dat er totnogtoe geen verkeersborden 
stonden op het grensstuk tussen Wem-
mel en Brussel”, zegt schepen van Mo-
biliteit Vincent Jonckheere (LB Wemmel). 
“Zonder verkeersborden zou je volgens 
de verkeerswetgeving op de brug eigen-
lijk over een kleine 100 meter 70 km/u 
mogen rijden. Maar dat is natuurlijk niet 
de bedoeling. Vandaar de aanpassing. De 
verkeersborden worden in samenspraak 
met de hogere overheid zo snel mogelijk 
gezet.” (jh)

F  ZONE 50 SUR LE PONT 
AU-DESSUS DU RING  - Une 
limitation de vitesse à 50 km/h sera in-
troduite au niveau de l’échangeur du ring 
à hauteur de l’entrée et de la sortie 8 sur 
l’avenue de Limbourg Stirum. “Il s’agit d’u-
ne correction nécessaire car jusqu’à pré-
sent, il n’y avait pas de panneaux de sig-
nalisation sur ce tronçon frontalier entre 
Wemmel et Bruxelles”, explique l’échevin 
de la Mobilité Vincent Jonckheere (LB 
Wemmel). “Sans panneaux de signalisati-
on, selon le code de la route, vous seriez 
en fait autorisé à rouler à 70 km/h sur le 
pont, sur un peu moins de 100 mètres. 
Mais ce n’est bien sûr pas l’intention. D’où 
l’ajustement. Les panneaux de signalisati-
on seront mis en place dès que possible, 
en concertation avec les autorités de la 
Région Flamande.” (jh)
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OSSEL / MERCHTEM - Tijdens de co-
rona-lockdown hebben uitbaters Nico Schutz 
(42) en Sofie Willems (44) niet stil gezeten. 
Ze hebben hun café uitgebreid met een zaal 
waar twee biljarttafels komen om competitie 
te spelen. Het café telt immers zeven biljart-
ploegen in competitie, en één biljarttafel was 
daarvoor wat weinig geworden.

“We krijgen de laatste tijd heel veel vragen 
van onze spelers of ze mogen komen spe-
len en we zijn blij dat het nu kan”, zegt Nico 
Schutz. “Ze staan te popelen om onze gelief-
koosde sport opnieuw te beoefenen, want 
we zullen inderdaad opnieuw moeten oefe-
nen om na al die maanden dat de competitie 
stil lag, terug op niveau te geraken. 

Café Ossel Star breidt uit met biljartzaal 
FOTO JH 

Uitbaters Sofie en Nico van café Ossel Star openden zopas hun nieuwe fraaie zaal met 
twee biljarttafels.

We tellen immers zeven ploegen, goed 
voor zestig ingeschreven leden, verdeeld 
over afdelingen van het Verbond van het 
Pajottenland en het Verbond van Aalst.” 
Tijdens de coronalockdown van de ho-
reca hebben Nico en Sofie niet stilgeze-
ten. “Meer dan tien jaar geleden was hier 
nog een voetbalclub en waren er kleed-
kamers hier achteraan het café”, legt de 
uitbater uit. “Maar die bestaat al lang niet 
meer en we hebben de kleedkamers 
verbouwd tot een zaal met twee biljart-
tafels waar er competitie kan worden 
gespeeld. De biljart in het café blijven we 
behouden voor vrij spel en de klanten. 
De competitie start in september. Nu 
zullen er oefenwedstrijden worden ge-
speeld om te trainen.”

En de uitbreiding van het café met een 
zaal van 48m2 biedt nog voordelen. “Zo 
kunnen we met het EK Voetbal hier ook 
een scherm plaatsen en extra volk zet-
ten”, legt Sofie uit. “Het EK is hier binnen 
te volgen op drie schermen. We hebben 
overigens onze oude vlag van 18 meter 
op 3 meter buiten gehangen. Maar die is 
aan vernieuwing toe, want er zitten ga-
ten in. We  gaan een nieuwe laten maken 
in een stoffenfabriek. Die zal nog groter 
zijn: 18 op 3 meter. En we gaan ze net zo-
als onze vorige proberen te laten hand-
tekenen door de Rode Duivels. Voetbal 
leeft hier echt in het café, klanten komen 
er speciaal voor naar hier.” (jh)
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Rioleringswerken op til 
in Molenweg
WEMMEL - Watermaatschappij Farys voert een studie uit om 
na te gaan hoe 34 woningen in de Molenweg kunnen aansluiten 
op de riolering. Mogelijk worden ze aangesloten op de riolering 
van de Zavelberg, maar de studie moet uitmaken wat de beste 
oplossing is. Ook voor de Ronkel loopt een studie over het aan-
sluiten van woningen aan de riolering. Daar lozen de woningen 
hun afvalwater nog in de vijver aan de sporthal. In de Roelantslaan 
zullen vier woningen waarvan het afvalwater nog in de Reekbeek 
wordt geloosd, worden aangesloten op het rioleringsnet van de 
Bruyndonckstraat. Daarvoor wordt een klein ondergronds pomp-
station gebouwd met subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM). (jh)

KORT / EN BREF 
PALESTINA  - Raadslid Didier Noltincx (IC) vroeg op de laatste 
gemeenteraad om solidair te zijn met alle slachtoffers naar aanleiding 
van de toestanden in Palestina. Hij vertelde zwaar geschokt te zijn 
en vindt dat de gemeenteraad solidair moet zijn met alle slachtoffer. 
Gemeenteraadsvoorzitter Veerle Haemers (LB Wemmel) vroeg aan 
het raadslid om zich bij de mondelinge vraagstelling te beperken tot 
de gemeentelijke bevoegdheden. (jh)

F  PALESTINE  - Le conseiller Didier Noltincx (IC) a demandé, 
lors du dernier conseil communal, d’être solidaire de toutes les 
victimes suite à la situation en Palestine. Il s’est dit profondément 
choqué et a estimé que le Conseil devait faire preuve de solidarité 
avec toutes les victimes. La Présidente du Conseil Communal Veer-
le Haemers (LB Wemmel) a demandé au conseiller de limiter ses 
interventions aux compétences communales lors de la session de 
questions orales. (jh)

MARKT – De werken voor de heraanleg van de binnenste ring 
van de Markt starten op 3 augustus. De werken zijn zeer ingrijpend 
en zijn geraamd op 600.000 euro. Er komt een mix van kasseien, 
groen-invulling, bankjes en een grote nieuwe verlichtingspaal in het 
midden van de markt. De huidige fontein verdwijnt, maar er komt 
een andere waterpartij. De werken zullen 90 werkdagen duren, een 
aantal kramen zal voor de zondagsmarkt tijdelijk verhuizen. (jh)

F  MARKT  - Les travaux de reconstruction de l’anneau intérieur 
de la place Markt commencent le 3 août. Ces travaux sont très im-
portants et sont estimés à 600 000 euros. L’espace renouvelé sera 
aménagé avec un mélange de pavés, d’espaces verts épars, de meu-
bles urbains et d’un nouveau grand mât d’éclairage au milieu de la 
place. La fontaine actuelle va disparaître, mais un autre jeu d’eau fera 
son apparition. Les travaux dureront 90 jours ouvrables et un certain 
nombre d’étals seront temporairement déplacés pour le marché du 
dimanche. (jh)

SANITAIR  – De vernieuwing van het sanitair van de Gemeen-
telijke Franstalige school start eind juni. De werken zijn geraamd op 
168.000 euro plus BTW. (jh)

F  SANITAIRES - La rénovation des sanitaires de l’école com-
munale francophone débute à la fin du mois de juin. Les travaux sont 
estimés à 168 000 euros hors taxes. (jh)
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MERCHTEM - Ilse Hellinckx (46) uit Merchtem schreef een 
boek over hoe het licht bij haar uitging. Het boek gaat over het 
gevecht met zichzelf en de rest van de wereld. Het gevecht met 
en tegen een burn-out. Het is een brandend actueel onderwerp 
in deze coronatijden. “Want het kan iedereen overkomen”, zegt 
ze.

“Ik deed door de jaren heen verschillende managementsfunc-
ties bij één grote Belgische onderneming en was aan de slag als 
projectmanager in een transformatieteam toen ik ziek geworden 
ben”, vertelt Ilse Hellinckx. “Ik leefde als een TGV. Ik combineerde 
mijn werk met mijn gezin met twee kinderen, had een uitgebreid 
sociaal leven, deed aan vrijwilligerswerk en combineerde dit met 
een studie tot het licht uitging.”

“Er was geen ruimte meer voor een persoonlijke hobby naast dit 
drukke schema. Ik was ook niet gewoon om iets voor mezelf te 
doen. De andere stond altijd op de eerste plaats bij mij. Ik had een 
enorm druk leven, maar het was in feite ergens mijn leven niet, ik 
werd geleefd door de ratrace van elke dag en omdat alles moest.”

Signalen 

Hoe voelde dat? “Je belandt stilletjes aan in een burn-out, zonder 
dat je het beseft”, weet de auteur. “Het bouwt zich op, maanden 
van tevoren, als het al geen jaren was. Er waren veel signalen, maar 
ik negeerde deze compleet omdat ik altijd goed wou doen, ande-
ren wou helpen en zorgen voor anderen, zowel professioneel als 
privé. Ik werd veelvuldig ziek in de maanden voor het licht wer-
kelijk is uitgegaan. Ik negeerde het compleet, ik nam geen dag rust 
en bleef er ook geen dag voor thuis, ondanks de griep, keelont-
stekingen, evenwichtsstoornissen, slaapproblemen, hoofdpijnen, ... 
noem maar op. Mijn lichaam gaf toen al aan dat het genoeg was 
geweest. Je denkt dat je het nog aankan, maar het is niet meer zo.”

Lieve mama
“Je wil ergens niet toege
ven als ijverige werknemer, begeesterde student en lieve mama 
dat het niet meer gaat. Het schuldgevoel om alles goed te willen 
doen is ook een moeilijke. Uiteindelijk is het bij mij op de harde 
manier gegaan. Ik viel telkens flauw en kreeg daarenboven nog 
hyperventilatie- en angstaanvallen. Het was een zware uitputtings-
strijd en nog bleef ik voortgaan tot ik uiteindelijk niets meer kon, 
enkel nog slapen en in de zetel of bed liggen met heel veel pijnen 
in heel mijn lichaam. De momenten van flauwvallen kwamen altijd 
steeds dichter op elkaar.”

Taboe 

Met het boek ‘Hoe het licht uitging’ wil de Merchtemse kunnen 
uitleggen aan de maatschappij wat een burn-out nu precies alle-
maal echt is. “Er komt veel bij kijken, dat vaak onbegrepen is: 
van schaamte tot machteloosheid, van het gefaald gevoel tot ang-
sten dat het nooit meer beter zal gaan en van chaos in je hoofd 
tot lichamelijke uitingen. Er hangt nog steeds een groot taboe 
rond het onderwerp en mensen met burn-out klachten of een 
burn-out worden vaak veroordeeld door de omgeving of maat-
schappij. De mensen zien niets aan je uiterlijk en beschouwen je 
dan maar als lui, werkmoe of een ‘faker’. Dat is erg pijnlijk.”

Missie
Ilse wil met dit boek lotgenoten ondersteunen. “Er kampen on-
geveer een half miljoen Belgen momenteel met burn-out of 
burn-out klachten”, vertelt Ilse. “Het is dus ook mijn missie om 
deze ziekte uit de taboesfeer te halen en zo het maatschappelijk 
onbegrip uit de wereld te helpen halen door open aan te geven 
wat dit nu echt is. In een tweede deel in het boek staan veel 
praktische oefeningen en concrete tips waarbij burn-outklachten 
kunnen herkend worden, waarmee je aan de slag kan gaan om 
burn-out te voorkomen of om sneller te herstellen en een burn-
out 2.0. te vermijden.” (jh)

Info - Het boek “Hoe het licht uitging” is te koop bij uitge-
verij Het Punt, bol.com, de betere boekhandel of bij Ilse zelf 
(ISBN-nummer: 9789460795428). Je kan haar via de Face-
bookpagina ‘Ilse Hellinckx’ een persoonlijk bericht sturen.

Ilse (46) wil met boek ‘Hoe het licht uitging’ burn-out 
uit de taboesfeer halen en lotgenoten ondersteunen
“Burn-out kan iedereen overkomen”

”Je belandt stilletjes in een burn-out, zonder dat je het beseft”, zegt 
Ilse Hellinckx. 
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GRIMBERGEN - De politiezone Grimbergen start met een 
verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Deze verkeers-
actie, die twee maanden zal duren, heeft als doel de verkeersvei-
ligheid te verhogen en de leefbaarheid voor de omwonenden. 
Het Parket Halle-Vilvoorde waarschuwt ervoor dat het rijbewijs 
van overtreders voor acht dagen zal worden ingetrokken.
 De actie focust zich enerzijds op een zone met tonnagebeperking 
tot 3,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 30km/u 
of 50km/u geldt. In deze zone is de inrichting van de straten niet 
voorzien op zwaar verkeer gelet op de beperkte breedte van de 
rijbaan en de vestiging van verschillende scholen. “Het kruisen van 
vrachtverkeer met andere voertuigen is moeilijk en in veel geval-
len onmogelijk zonder daarbij de berm of trottoir op te rijden”, 
zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het Parket Halle-Vilvoor-
de. “Daarnaast ontbreken hier vaak (afgescheiden) fietspaden, 
waardoor deze weggebruikers extra in gevaar komen. Kortom, 
zwaar vrachtverkeer, inclusief de landbouwvoertuigen die niet 
voor landbouwactiviteiten gebruikt worden, horen in deze zone 
niet thuis.”

Anderzijds focust de actie zich ook op een kleinere zone met ton-
nagebeperking tot 7,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid 
van 50 km/u geldt. “Deze zone bestaat uit verbindingswegen, die 
veelvuldig gebruikt worden door fietsers. 

Desondanks de hogere tonnagebeperking worden er heel wat 
inbreuken gemeld”, gaat de parketwoordvoerder verder. “Bij vast-
stelling van inbreuken, zal er streng opgetreden worden door het 
intrekken van het rijbewijs van de bestuurder gedurende acht da-
gen. Door de aankondiging van de actie, willen politie en parket de 
bestuurders en hun werkgevers sensibiliseren tot het respecteren 
van de geldende tonnagebeperkingen.” 

De politie-actie vindt plaats in alle “wijken” waar een tonnage-
beperking geldt: Wijk Borgt – Wijk Zonneveld – Beigem – Wijk 
Driekastanjelaars (+ de Veldkantstraat) – Centrum Grimbergen 
– Wijk Strombeek. Het gaat om groot gedeelte van het grondge-
bied. Werkgeversorganisatie VOKA vraagt inmiddels bedrijven die 
zwaar vervoer organiseren, om de correcte routes na te leven, 
met respect voor tonnagebeperkingen en snelheidsbepalingen. 
(jh)
Wie vragen heeft, kan terecht via mail: mobiliteit@grimbergen.be.

Politie en parket viseren truckers die tonnagebeperking 
niet respecteren: “Rijbewijs van overtreders wordt acht 
dagen ingetrokken” FOTO INGEZ. 
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Elf scholen in Vlaams-Brabant krijgen subsidies voor 
‘Natuur op School’
GO! Inclusiecampus Wemmel krijgt provinciale subsidie voor ponyweide en 
groene schoolomgeving

Met pony’s kunnen leerlingen in de GO! Inclusiecampus 
Wemmel even op adem komen tijdens een ‘time out’.

WEMMEL / REGIO - De provincie Vlaams-Brabant investeerde 
dit voorjaar 87.703,89 euro in ‘Natuur op school’. Ze stimuleert hier-
mee elf scholen in Glabbeek, Haacht, Keerbergen, Kortenaken, Leu-
ven, Tervuren, Tienen, Vilvoorde, Zaventem en Wemmel om hun site te 
vergroenen en zo te werken aan meer biodiversiteit op en rond hun 
domein. Het project van Inclusiecampus Wemmel met een weide voor 
pony’s is wel heel bijzonder.

“Kinderen hebben nood aan natuur”, weet gedeputeerde voor Leef-
milieu Bart Nevens (N-VA). “Scholen kunnen bij ons terecht voor een 
subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te 
maken.”  De projecten van de elf scholen die een subsidie krijgen, zijn 
bijzonder, maar het project van GO! Inclusiecampus Wemmel, dat 8.745 
euro subsidie kreeg, is wel zeer speciaal. “De inclusiecampus heeft een 
zeer divers publiek: gelegen in Wemmel, aan de rand van Brussel, zijn 
er heel veel anderstalige leerlingen”, zegt begeleidster Beatrijs Maesen 
van Milieuzorg Op School (MOS). “Bovendien lopen er ook kinderen 
met mentale achterstand en met leer- of gedragsproblemen school. Er 
wordt veel belang gehecht aan het welbevinden van de leerlingen en 
het team. Te veel ineens willen veranderen, werkt niet en de school 
kiest ervoor om in kleine groepjes aan de vergroening te werken.”
(lees verder pag. 17) 

FOTO  JH
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(vervolg van pag. 16) 

Veilig plekje

Sinds 2019 loopt er het project ´CopaLepa = coaching en leren 
met paarden’ voor leerlingen die een veilig plekje of time-out 
nodig hebben. “Hiervoor werden twee pony´s aangekocht”, ver-
telt Maesen. “Men wil voor deze pony’s een weide inrichten, die 
ook goed is voor andere dieren. Dit zal gebeuren met inheemse 
houtkanten, heggen, een bokashihoop om de mest om te zetten 
en een natuurlijke en gezonde kruidentuin voor de dieren.” 

“Plannen voor speelplek, buitenklas 
en hagen van kleinfruit” 
Maar ook de leerlingen, hoofdzakelijk stadskinderen, hebben 
nood aan een natuurlijke leefomgeving waarin ze zich goed 
kunnen voelen, spelen en kennis maken met de natuur. “Zo zijn 
er onder meer plannen voor een speelplek en een buitenklas, 
afgeschermd met een gemengde, inheemse haag, twee lange ha-
gen van kleinfruit om gezond van te snoepen en confituur te 
maken, hoogstambomen op het speelveld voor extra schaduw, 
moestuinbakken voor de kleuters en een wilgenhut om in te 
spelen”, vult Lies Heirman van Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters aan. 

“We stonden de school bij om hun speel- en leeromgeving zo 
klimaatvriendelijk en biodivers mogelijk in te richten. We advi-
seren welke inheemse plantensoorten en natuurlijke elemen-
ten deel kunnen uitmaken van het vergroeningsplan. Zo kan de 
school een ‘staptsteen’ worden voor dieren en planten in het 
omliggende landschap. Een groene speelomgeving is een win-
win: leuk en leerrijk voor de leerlingen en een waardevolle groe-
ne schakel in het landschap.”

Beleving

De Wemmelse Inclusiecampus heeft naar eigen zeggen als prio-
riteit om de kinderen dichter bij de natuur te brengen. “We wil-
len daarom groeien naar een ervarings- en actiegericht natuur-
onderwijs waarbij leerlingen vanuit hun beleving, verwondering 
en waarneming komen tot onderzoeksvragen en -daden”, licht 
Maaike De Leever van de GO! Inclusiecampus Wemmel toe. 
“Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld samen het insectenhotel 
en een wilgenhut bouwen tijdens workshops. De leerlingen uit 
het CopaLepa-project gaan de kruidentuin aanleggen en onder-
houden, de takkenril opvullen, de mesthoop bouwen waarmee 
ze de weides bemesten en de pony’s voederen met takken van 
de haag.” 
“Ook zorgt de school voor een voldoende groot draagvlak met 
zoveel mogelijk inspraak en betrokkenheid van leerkrachten, 
leerlingen en ouders. Zo mochten bijvoorbeeld de leerlingen 
ideeën geven en tekeningen maken over de ideale speelplaats 
en komen er klusjesdagen met het team en de ouders.” (jh)
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KORT / EN BREF 
VACCINATIE  - De vaccinatie in het 
complex Zijp loopt als een trein. Via de 
facebookpagina ‘ELZ Grimbergen’ kan je 
de laatste cijfers vinden over het aantal 
vaccinaties, het aantal besmettingen, en-
zomeer. De overheid hoopt dat zoveel 
mogelijk mensen zich laten vaccineren, 
met een vaccinatiegraad van meer dan 
70 procent kunnen we groepsimmuni-
teit bereiken. Hopelijk halen we dat snel 
en kan er weer meer worden versoe-
peld. Veel mensen kijken immers uit naar 
een zorgeloze vakantie. 

Meer info: www.info-coronavirus.be. 

F  VACCINATION   - La vaccina-
tion dans le complexe Zijp fonctionne 
comme sur des roulettes. Sur la page 
Facebook “ELZ Grimbergen”, vous trou-
verez les derniers chiffres sur le nombre 
de vaccinations, le nombre d’infections, 
etc. Le gouvernement espère que le plus 
grand nombre possible de personnes 
iront se faire vacciner. Avec un taux de 
vaccination de plus de 70 %, nous pou-
vons atteindre une immunité de groupe. 
Espérons que nous y parviendrons bi-
entôt et que de nouvelles mesures d’as-
souplissement seront mises en oeuvre. 
Après tout, de nombreuses personnes 
attendent avec impatience de passer des 
vacances sans souci. 

Plus d’informations : 
www.info-coronavirus.be. 

Curs_wemmel_29_06.indd   18Curs_wemmel_29_06.indd   18 14/06/2021   10:3614/06/2021   10:36



19

Curs_wemmel_29_06.indd   19Curs_wemmel_29_06.indd   19 14/06/2021   10:3614/06/2021   10:36



20

Turnzaal Mater Dei krijgt na meer 
dan 60 jaar grondige opknapbeurt
WEMMEL / MEISE - De Vrije Basisschool Mater Dei heeft van het Agentschap 
voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) een subsidie ontvangen voor grondige 
renovatiewerken aan de turnzaal en omgevingswerken in de tuin van de school. “De 
subsidie werd vijftien jaar geleden aangevraagd”, legt directeur Stefaan Verhas van Mater 
Dei uit. “We zijn blij dat de werken kunnen starten. In totaal gaat het om een investering 
van zo’n 340.000 euro. 

FOTO JH 

Directeur Stefaan Verhas: “De werken starten na het bouwverlof op 1 
augustus en duren tot 21 januari 2022.”

Daarvan wordt 70 procent gesubsidieerd door Agion, het school-
bestuur financiert de overige 30 procent. De turnzaal is echt aan 
renovatie toe. De zaal werd gezet in 1958 en deed aanvanke-
lijk dienst als logeerruimte voor de arbeiders van de Expo ’58. 
Daarna is de school erin getrokken. Het gaat om een volledige 
vernieuwing van de zaal. De ramen aan de zijde van de parking, 
worden verwijderd en toegemetst. De ramen aan de andere zijde 
met zicht op de speelplaats, worden vervangen door grote ramen 
die tot tegen de grond doorlopen en kunnen worden geopend. 
Zo kan de speelplaats worden uitgebreid naar de turnzaal.”

De zijdeuren aan het gebouw blijven bestaan, maar de grote deu-
ren vooraan het gebouw worden verwijderd. “Het vrijgekomen 
gat, wordt dichtgemetst en er komt op die wand een klimmuur”, 
gaat Stefan Verhas verder. “Voorts krijgt de turnzaal ook vloerver-
warming en dakramen voor een betere lichtinval. Het kleine re-
giekamertje boven de inkomdeur zal worden omgevormd tot een 
logopedielokaal. De feestkeuken naast de turnzaal, is volledig ver-
ouderd en wordt uitgebroken. Daar komt ook vloerverwarming 
en dat lokaal willen we inrichten als slaapklas voor de peuters.”

“We gaan ook zo snel mogelijk beginnen met de omgevingswer-
ken. Die zullen in twee fases gebeuren. Het pad naar de refter, 
momenteel nog met trappen, wordt heraangelegd en wordt rol-
stoelvriendelijk gemaakt door de aanleg van een helling. Er komt 
ook een nieuw tuinhuis. De tweede fase, de aanpak van de rest 
van de tuin, is voor binnen enkele jaren. De werken starten na 
het bouwverlof op 1  augustus en zouden duren tot 21 januari 
2022. Er wordt nog een oplossing gezocht voor de sportlessen 
in de turnzaal. Voor de opvang ’s ochtends en ’s avonds zullen we 
allicht uitwijken naar de refter of naar het gebouw Familia, maar 
dat wordt eerst verder onderzocht.” (jh)
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WEMMEL - Gemeenteraadslid Dirk Vandervelden (LB Wemmel) stelde op de ge-
meenteraad dat er bij de aanleg van de Van Elewijckstraat geen rekening gehouden 
werd met de aanleg van een 400 Volt-net voor het opladen van elektrische wagens. 
“Kan dit niet afgedwongen worden bij toekomstige werken”, vroeg Dirk Vandervelden. 
Het antwoord van schepen van Grondgebiedzaken Raf De Visscher (LB Wemmel) is 
duidelijk: “Neen dat afdwingen, kan niet. Het is bij elke werken kijken wat de netbeheer-
der Fluvius wil of kan doen”, zegt de schepen. “Het gaat om een netwerk dat inderdaad 
moet worden opgeschaald, maar Fluvius doet dit standaard niet. In de Van Elewijckstraat 
is er wel een klein deel van het energienetwerk opgeschaald en vernieuwd, maar in de 
hele straat ‘400V+N’ aanleggen, dat wordt niet standaard gedaan, overigens ook niet bij 
andere gelijkaardige werven. Wel zal elke aanvraag tot verhoging van het de elektrici-
teitscapaciteit voor wagens worden onderzocht door de netbeheerder. De gemeente 
zelf kan hierin zelf proactief niet tussenkomen.” (jh)

F  WEMMEL - Le conseiller communal Dirk Vandervelden (LB Wemmel) a déclaré lors 
de la réunion du conseil communal que lors de la construction de la rue Van Elewijck, il n’a 
pas été tenu compte de l’installation d’un réseau 400 volts pour la recharge des voitures 
électriques. “Cela ne peut-il pas être planifié pour les travaux futurs ?” a demandé Dirk 
Vandervelden. La réponse de l’échevin des affaires territoriales, Raf De Visscher (LB Wem-
mel), est claire : “Non, cela ne marche pas comme ça. Pour chaque ouvrage, nous devons 
voir ce que le gestionnaire de réseau Fluvius peut faire”, explique-t-il. “Il s’agit d’un réseau 
qui doit effectivement être remis à niveau, mais Fluvius ne le fait pas par défaut. Dans la 
rue Van Elewijck, une petite partie du réseau énergétique a été modernisée et renouvelée, 
mais l’installation du 400V+N dans toute la rue n’est pas exécutée d’office, ni d’ailleurs pour 
d’autres sites similaires. Toutefois, toute demande d’augmentation de la capacité électrique 
pour les voitures sera examinée par le gestionnaire du réseau. La commune elle-même ne 
peut pas intervenir de manière proactive dans ce domaine. (jh)

Nieuwe straat, maar aansluiting elektrische 
wagens niet evident 
La connexion des voitures électriques n’est 
pas évidente dans une nouvelle rue

FOTO JH

Van Elewijckstraat / Rue Van Elewijck.
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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 

BARPERSONEEL / BIJVERDIENSTE - Bijver-
dienste: Sportcentrum “De Berken” (Wol-
vertem-Westrode) zoekt barpersoneel voor 
weekavond en/of weekend (9u-17u). Tel: 
0476/93 23 08.

IJSSALON BRIXIUS – zoekt enthousiaste 
flexi’s en studenten voor week en weekend, 
keuken, zaal, afwas, tel. 0475 416 884 

FLEXI JOB - installateur gezocht 1 à 1,5 dag 
per week. Ervaren installateur voor bedden, 
boxsprings en matrassen. Profiel: min. 1 jaar 
ervaring, zelfstandig kunnen werken, klantvrien-
delijk, nauwkeurig en vlot, rijbewijs B, vlot Nl ev. 
ook Fr. spreken. Contacteer: Virginie Vrydaghs 
op info@deniwol.be .

TE KOOP ALLERLEI

HOUTEN TAFEL – Dia 1,2 m met 8 stoelen ver-
lengbaar met drie stukken tot 2,6 m in perfecte 
staat, 5 jaar oud, prijs otk, tel. 0475 736 782 

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

VASTGOED TE HUUR  

OPWIJK APPARTEMENT – Vitsgaard 35, Op-
wijk, 2 slaapkamers, 650 euro tel. 052 356 879  

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

KAPELLE-OP-DEN-BOS APPARTEMENT - 
App in centrum Kapelle-op-den-bos  op 1ste 
verdiep, 2 slaapkamers , vernieuwde keuken 
en badkamer. Als ook tuintje .Vrij vanaf 1 au-
gustus. Tel 0479 92 17 50.
 
VASTGOED TE KOOP 

OOSTDUINKERKE – Assistentieflat, ver-
huurd met opbrengst 3,5 procent netto, vlak-
bij dijk en winkelstr. Geen KI of taks, 20E ver-
bruik tel 0475 822 000 

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

TE KOOP GEZOCHT - Projectgronden / ap-
partementsgebouwen / woningen. 
0495 44 54 11

ALLERLEI  

RELATIE – Dame zoekt man voor relatie om van 
het leven te genieten tel. 0472 33 12 40 

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

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

RELATIE – Man op zoek naar een vrouw voor 
een trouwe en stabiele relatie tel. 0474 786 155  

VERHUIS - van woning naar appartement of 
rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder, schil-
der-of kleine renovatiewerken voor verhuur of 
verkoop? Tel. 0474 47 23 66

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

De hele ploeg van het Cursiefje wenst iedereen een 
deugddoende vakantie Ook wij leggen de riem er 
even af en zijn terug op 1 september. 
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Wissel in gemeenteraad: Steve Goeman geeft 
fakkel door aan Jan Dauchy 

FOTO JH WEMMEL – Gemeenteraadslid 
Steve Goeman (LB Wemmel, 39) 
stopt als gemeenteraadslid. Hij geeft 
de fakkel door aan Jan Dauchy (LB 
Wemmel, NV-A, 42). “Ik heb als zelf-
standig ruitenreiniger en specialist in 
touwtechnieken meer werk en heb 
minder tijd voor de politiek”, vertelt 
Goeman. “Ook de combinatie werk 
en gezin -ik heb twee kinderen San-
ne (6) en Noor (9) vergt meer tijd. 
Ik wil dan ook de fakkel doorgeven 
aan Jan Dauchy, die ondervoorzitter 
is van N-VA Wemmel. Hij zal in sep-
tember zetelen in de gemeenteraad 
in mijn plaats. Dan zijn normaal ook 
de digitale meetings afgelopen, als het 
de goede richting blijft uitgaan met de 
coronacijfers tenminste.” 

Jan Dauchy zetelt momenteel nog in 
de Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening (GECORO), 
maar zal daar ontslag nemen om ge-
meenteraadslid te kunnen worden. 
Beide functies zijn immers niet ver-
enigbaar. Dauchy is zelfstandig consul-
tant, is afkomstig uit Meise en woonst 
sinds 2017 in Wemmel. Wat kan je Jan 
Dauchy als raad meegeven? Goeman: 
“Niet meegaan met de ‘flow’ die in de 
politiek heerst, maar ook durven uit-
komen voor uw eigen gedacht. Ook 
op straat beslissingen durven verde-
digen, zodat ze weten waarvoor je 
staat. Jan zal overigens meteen ook 
heel wat werk voorgeschoteld krijgen, 
want het nieuwe mobiliteitsplan staat 
de komende maanden op de agenda.”

Steve Goeman zetelde sinds 2012 
in de Wemmelse gemeenteraad. Hij 
zat in de commissie Mobiliteit en is 
voorzitter van de gemeenteraads-
commissie Ruimtelijke Ordening. Ook 
die functies zal hij doorgeven aan een 
opvolger. Hij is actief in het jaarmarkt-
comité en de organisatie van ‘Parking 
W’, het voetbalevenement voor het 
gemeentehuis. Hij was ook jarenlang 
actief in chiro Wemmel. 

Jan Dauchy volgt Steve Goeman op in de gemeenteraad
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