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Wagen op flank, bestuurder gewond
Voiture sur le côté, conducteur blessé

WEMMEL- Zondagmiddag 24 oktober is een 
kleine personenwagen zonder uit te wijken of af te 
remmen op het rondpunt aan het Faymonvillesqua-
re gereden. “De wagen kwam op z´n flank terecht”, 
zegt politiecommissaris Fred Scrayen van de politie-
zone AMOW. “De bestuurder raakte gewond en is 
overgebracht naar het UZ Jette. Vermoedelijk is de 
oorzaak te wijten aan een medisch probleem, want 
de wagen is zonder remmen op het rondpunt ge-
botst. Er waren geen andere voertuigen bij betrok-
ken.” Op het moment van het ongeval was het bij-
zonder druk aan het rondpunt dat vlakbij de markt 
is gelegen waar de zondagsmarkt plaatsvindt. Als bij 
wonder werd er niemand geraakt, want er passeren 
ook veel voetgangers op dat moment die de markt 
bezoeken.  (jh)

F  WEMMEL - Dimanche 24 octobre dans l’après-midi, une petite voiture s’est engagée sur le rond-point de la place Faymonville 
sans ralentir, ni freiner. “La voiture s’est retrouvée sur le flanc au milieu du rond-point”, déclare le commissaire de police Fred Scrayen 
de la zone de police AMOW. “Le conducteur a été blessé et transporté à l’UZ Jette. La perte de contrôle est probablement due à un 
problème médical car la voiture a percuté le rond-point sans freiner. Aucun autre véhicule n’a été impliqué.” Au moment de l’accident, 
le rond-point situé près de la place Markt où se déroule le marché dominical était particulièrement fréquenté. Miraculeusement, à une 
heure de grand passage, personne n’a été atteint par le véhicule. (jh)
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WEMMEL - Warme bakker Edwin Charels (71) en zijn echt-
genote Lieve Van De Velde (73) gaan op pensioen. Daarmee 
stopt een generatie bakkers ‘Charels’ in Wemmel. Bakkerij Cha-
rels bestaat in Wemmel van in 1965, tot 1 oktober jongstleden. 
“Dan stopten we definitief, we zoeken een overnemer”, zegt 
Edwin.

“Vroeger heeft de familie Struyf hier een warme bakker in de 
jaren ’30 van vorige eeuw opgericht”, vertelt Edwin Charels. Mijn 
ouders startten in 1948 een bakkerij in Schaarbeek en namen 
hier de zaak over, ik kwam erin in 1965, we zijn hier dus 56 jaar.  
We hebben hier nog de tijd gekend dat de Steenweg op Mer-
chtem nog een échte winkelstraat was. Er waren heel wat cafés, 
maar ook drie beenhouwers en in Wemmel waren meer dan 
tien warme bakkers. Die zijn in de loop der jaren één voor één 
gesloten, er zijn er nu nog twee. Hier in het dorp alleen al sloten 
de laatste tien tot vijftien jaar drie warme bakkers de deuren: Van 
Den Heuvel, Desmet en Verbeyst. Een warme bakker is eigenlijk 
een uitstervend beroep, net zoals er nog weinig beenhouwers 
zijn.”

Feestdagen
Edwin Charels besliste om nu ook te stoppen. “Het moest er 
eens van komen”, gaat Charels verder. “Ik heb mijn leeftijd en 
bovendien was het steeds moeilijker om personeel te vinden. 
We werkten hier met tien man personeel en deden alles zelf: 
brood, patisserie en chocolade. Dat werd wel wat veel. Zeker de 
feestdagen: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen,... zijn heel zwaar.”
Het ‘zwarte gat’ vreest de bakkersfamilie niet. “We hebben vijf 
kinderen en negen kleinkinderen”, zegt echtgenote Lieve, die al-
tijd in de winkel heeft gestaan. “We zullen nu de kleinkinderen 
meer zien. Bovendien hebben we nu meer tijd om rustig te eten 
’s middags en kunnen we ook overdag op familiebezoek gaan. 
Tijdens het openhouden van de bakkerij konden we enkel ’s 
avonds eens op familiebezoek gaan of ergens naartoe gaan. Nu 
kunnen we dus meer eens genieten op ons gemak. En Edwin 
zal ook wat meer in de tuin werken en hij zal meer met film en 
fotografie bezig zijn, wat hij graag doet. Ikzelf zal wel het sociaal 
contact in de winkel missen. We blijven ook in het huis naast de 
bakkerij wonen.”

Warme bakker Edwin Charels (71) gaat op pensioen
Eén van de laatste warme bakkers in Wemmel staat over te nemen

Edwin Charels en echtgenote Lieve Van De Velde sloten de deuren van bakker Charels op 1 oktober. 

Overnemer

Voor de bakkerij zelf met de vernieuw-
de winkel zoekt de familie een overne-
mer. “Mijn kinderen gaan het niet doen”, 
weet Edwin. “Zij kiezen elk hun weg. 
We zoeken dus een overnemer, de zaak 
staat te koop. We hopen dat het hier 
dan een warme bakker blijft, dat zou 
goed zijn voor de buren en klanten die 
hierom vragen, want we zijn één van 
de laatste warme bakkers in Wemmel. 
Daar is echt vraag naar. Er zijn wel wat 
gesprekken met potentiële overnemers, 
het is nog afwachten. Ik heb het alleszins 
graag gedaan, anders hou je het zolang 
niet vol.” (jh)
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Bibliotheek en lokaal dienstencentrum openen met groot feest
Une grande fête pour l’ouverture de la bibliothèque et du Centre de 
Services Local

WEMMEL – Op zaterdag 27 november is er een groot feest 
voor de Wemmelaars in de Welzijnscampus aan de Residentie 
in de Prins Boudewijnlaan. Tussen 13 en 16u kan je het nieuwe 
complex bezoeken. Er zijn workshops voorzien, een fototen-
toonstelling en een drankje. De nieuwe bibliotheek stelt ook 
haar deuren open met de vernieuwde jeugdafdeling, leeshoek-
jes, studeerruimtes, polyvalente zaal, computerlokaal, en nog 
veel meer. Het Dienstencentrum bestaat 15 jaar en ook dat 
wordt op hetzelfde moment gevierd. Het gemeentebestuur van 
Wemmel zal komende maanden het park onder handen nemen 
om er een gezellige ontmoetingsplek van te maken. Het einde 
van die werken zijn eind 2022 voorzien. (jh)

F  WEMMEL - Le samedi 27 novembre, les habitants de 
Wemmel sont invités à une grande fête au Campus avenue Prin-
ce Baudouin. Ils auront l’occasion de visiter le nouveau complexe 
entre 13 et 16 heures. Des ateliers seront prévus ainsi qu’une 
exposition de photos; une boisson sera offerte. La nouvelle biblio-
thèque présente dorénavant un département jeunesse rénové, 
des coins lecture, des salles d’étude, une salle polyvalente, une 
salle informatique, et bien plus encore. Le Centre de Services 
Local fête en même temps son 15e anniversaire. Dans les mois 
à venir, l’administration communale de Wemmel va réaménager 
le parc pour en faire un lieu de rencontre agréable. La fin de ces 
travaux est prévue pour la fin de l’année 2022. (jh)
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23 jaar café De Nachtegaal: “En dat vieren we”

WEMMEL - Het moet niet altijd een jubileumjaar zijn om te feesten in café De Nachtegaal 
in Wemmel. Caféuitbater Marc Winckelmans (57) en echtgenote Patricia ‘Patje’ Meert (62) 
baten het café precies 23 jaar uit. “Reden genoeg voor een klein feestje met wat hapjes en 
een gezellig samenzijn”, zeggen ze. (jh)

KORT / 
EN BREF
LED-VERLICHTING - Komende 
maanden wordt er LED-verlichting ge-
plaatst op de wandelpaden in het ge-
meentelijk schooldomein en in de Ver-
tongenstraat. (jh)

F  ÉCLAIRAGE LED - Dans les mois 

à venir, des éclairages LED seront installés 

sur les chemins du domaine scolaire com-

munal et dans la rue Vertongen. (jh)

FLITSMARATHON – Eens goed 
nieuws op vlak van snelheidsovertredin-
gen in Wemmel. Tijdens de flitsmarathon 
van de zone AMOW respecteerde 90 
tot 94 procent  van de bestuurders de 
zone 50. In de Frans Robberechtsstraat 
was de hoogst gemeten snelheid 76 
km/u, 321 van de 355 gecontroleerde 
voertuigen respecteerden de maximum-
snelheid. In de Maalbeeklaan was de 
hoogst gemeten snelheid 66 km/u. Daar 
respecteerden 173 van de 184 gecon-
troleerde bestuurders de snelheidslimiet. 
En op de Limburg Stirumlaan was 72 
km/u de hoogst gemeten snelheid. 316 
van de 350 automobilisten hielden er 
zich aan de snelheid. (jh)

F  FLASH MARATHON - Bonne 

nouvelle concernant les excès de vitesse 

à Wemmel! Lors du marathon contrôle de 

vitesse de la zone AMOW, de 90 à 94 % 

des conducteurs ont respecté la zone 50. 

Dans la Rue Frans Robbrechts, la vitesse la 

plus élevée mesurée était de 76 km/h; 321 

des 355 véhicules contrôlés respectaient la 

limite de vitesse. Dans l’avenue du Maal-

beek, la vitesse la plus élevée mesurée était 

de 66 km/h. A cet endroit, 173 des 184 

véhicules contrôlés respectaient la limite 

de vitesse. Et sur l’avenue de Limbourg Sti-

rum, 72 km/h a été la plus grande vitesse 

mesurée. 316 des 350 automobilistes con-

trôlés ont respecté la limite de vitesse. (jh)

FOTO JH
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Dansschool STEPS verrast bezoekers zondagsmarkt met flashmob
L’école de danse STEPS surprend les visiteurs du marché dominical avec un flash mob.

WEMMEL –Een zeventigtal leerlingen van d‘ann’satelier STEPS 
verrasten de bezoekers van de zondagsmarkt in Wemmel met 
een heuse flashmob. Vier keer -op elke hoek van de Markt- be-
gonnen de leerlingen spontaan simultaan te dansen tot groot jolijt 
van heel wat toeschouwers. d’ann’s atelier STEPS komt met de 
flashmob letterlijk naar buiten om de werking van de dansschool 
te tonen. Je kan bij de dansschool in de Zandloper terecht voor 
onder andere kleuter-en kinderdans, urban (hip hop), funk, reggae, 
jazz en modern. De danslessen gebeuren onder leiding van gedi-
plomeerde dansjuffen. Info: tel. 0496 31 29 06  (jh)

F  WEMMEL - Environ septante élèves du d’ann’s atelier 
STEPS ont surpris les visiteurs du marché dominical de Wemmel 
avec un véritable flashmob. À quatre reprises - à chaque coin de la 
place - les élèves se sont mis spontanément à danser, pour le plus 
grand plaisir des nombreux spectateurs. Le d’ann’s atelier STEPS 
a sorti le grand jeu pour faire la promotion de l’école de danse. 
Cette dernière, présente au Zandloper, propose, entre autres, de 
la danse pour les tout-petits et les enfants, de la danse urbaine 
(hip hop), du funk, du reggae, du jazz et du moderne. Les cours de 
danse sont dirigés par des professeurs de danse qualifiés. Info : tél. 
0496 31 29 06 (jh)

FOTO INGEZ.
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REGIO - Wemmelaar en theatermaker Bert Vannieuwenhuyse 
en Katrien De Muynck van Cie RiZOTTO  brachten in de Zand-
loper in Wemmel ‘Kok zegt kak’ in première. Dat is een poëtische 
voorstelling over afscheid nemen die binnenkort in heel Vlaan-
deren loopt. De voorstelling voor iedereen vanaf 7 jaar, kwam er 
naar aanleiding van de dood van Aza, de jongste dochter van Bert 
Van Nieuwenhuyse. 

“De voorstelling is meer dan een eerbetoon aan een veel te jong 
gestorven kind: ze zit vol Aza-grapjes en -verzinsels”, vertelt ac-
teur Bert Vannieuwenhuyse. “Tegelijk is Kok zegt kak een hom-
mage aan alle kinderen die sterven, ongeacht hun leeftijd, en aan 
allen die verweesd achterblijven en toch (moeten) doorgaan. De 
voorstelling kwam er op vraag van vzw de Rand. Maar de inhoud 
mochten wij volledig zelf bepalen. Als theatermaker maak ik altijd 
iets waar ik connectie mee voel. Maar in dit geval twijfelde ik. De 
dood is geen evident thema en het is voor veel mensen taboe. 
Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.”

Troostende bezoekjes

Mensen zijn bovendien geneigd te denken dat kinderen de dood 
niet aankunnen, dat je hen daar bijgevolg niet mee moet belasten. 
“Maar het is net anders: mijn vrouw en ik hebben na de dood van 
Aza veel contact gehad met de kinderen van Aza’s klasje”, zegt 
Bert. “Haar vriendjes zaten in het derde leerjaar toen Aza stierf in 
2017. We gingen regelmatig bij hen op bezoek en voor iedereen 
waren die bezoekjes troostend en helend. De kinderen praatten 
heel open over de dood. Ze stelden vragen die een volwassene 
niet makkelijk zou durven stellen, uit angst om ons te kwetsen. 
Dat is iets waar kinderen niet bij stilstaan.”

Vreemd 

“Eén voorbeeldje: in de klas vertelden we dat Aza gecremeerd 
zou worden. Dat vonden de kinderen vreemd. Ze wilden we-
ten of Aza dat wel wou, verbrand worden. Wij wisten even niet 
wat we daarop moesten zeggen, we hadden er zelf niet over 
nagedacht. Toen antwoordden we eerlijk dat we dat aan Aza niet 
gevraagd hadden, maar dat we ervan uitgingen dat zij het wel oké 
zou vinden als wij dat in haar plaats beslisten. Dat vonden de kin-
deren een heel aannemelijk antwoord en ze waren gerustgesteld. 
Dat soort openheid in de gesprekken was heel normaal met de 
kinderen.”

Volgens de acteur is het zaadje van de voorstelling Kok zegt kak 
daar geplant. Maar vanwaar de gekke naam? “Ik wou een speelse 
titel”, legt Vannieuwenhuyse uit. “Eentje die kinderen meteen aan-
spreekt. Kok zegt kak werkt in dat opzicht goed. Kinderen vinden 
het meteen grappig. Ook dat is goed. Het thema is zo zwaar dat 
er best wat tegengewicht mag zijn in de vorm van humor.”

Humor

“Er zit sowieso veel lichtheid in het stuk. Ook dat typeert kinde-
ren: het ene moment zijn ze triest,  het volgende rollen ze over de 
grond van het lachen. En last but not least: Aza zou dat een goeie 
titel gevonden hebben, denk ik. Ze had veel gevoel voor humor 
en er zat vaak power in haar grapjes. Dat zit ook in de titel, vind 
ik. In de voorstelling zitten ook stukjes tekst die letterlijk van Aza 
komen. Ik heb haar toestemming daarvoor gekregen”, besluit de 
acteur, die ook hoopt dat ouders naar aanleiding van de voorstel-
ling met hun kinderen kunnen praten over iets ongemakkelijks 
zoals de dood.

INFO - Kok zegt kak van Compagnie RIZOTTO 
zal volgend jaar nog in heel Vlaanderen op tour-
nee gaan. Kaarten en meer info via www.rizotto.
be  Twee procent van de inkomsten gaat naar de 
vzw Kind, Ouders & Kanker. 

Theatermaker verwerkt dood van achtjarig doch-
tertje Aza in voorstelling: “Kinderen praten hier heel 
open over” FOTO INGEZ. 

Katrien De Muynck en Bert Vannieuwenhuyse in Kok zegt kak, een 
poëtische voorstelling over afscheid nemen, maar ook met veel licht-
heid in het stuk.

De voorstelling is een 
eerbetoon aan Aza.
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Zwerfvuilactie blijft nodig: vrijwilligers vullen 36 zakken 
La campagne de lutte contre les déchets sauvages est toujours nécessaire : 
des volontaires remplissent 36 sacs.

WEMMEL –Het gemeentebestuur van Wemmel organiseerde 
opnieuw een zwerfvuilactie tijdens de World Clean-Up Day. “Er 
werden 36 zakken opgehaald”, zegt schepen van Milieu Vincent 
Jonckheere (LB Wemmel). “31 inwoners hebben deelgenomen. 
Het zwerfvuil werd met grijpers in zakken gestoken.” (jh)

F  WEMMEL - La commune de Wemmel a organisé une nou-
velle campagne de lutte contre les déchets sauvages à l’occasi-
on du World Clean-Up Day. “36 sacs ont été collectés”, déclare 
l’échevin de l’Environnement Vincent Jonckheere (LB Wemmel). 
“31 habitants ont participé. La commune leur a mis le matériel de 
ramassage à disposition.” (jh)

FOTO INGEZ.
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Podcast Rand DNA is niet enkel te beluisteren, 
maar brengt ook buurtbewoners bij mekaar
WEMMEL - De podcast Rand DNA Ieder zijn verhaal waarbij 
buurtbewoners via de micro van Veerle Weeck van RandKrant 
hun verhaal doen, is niet alleen te beluisteren, maar brengt ook 
mensen samen en verbindt de buurt. In de Schuyffeleerdreef be-
gonnen mensen na een luistermoment in de wijk spontaan met 
mekaar te babbelen. Liefst 60 buurbewoners daagden op en leer-
den mekaar zo beter kennen.

“De podcast Rand DNA Ieder zijn verhaal waarbij vzw ‘de Rand’ 
de buurt in beeld brengt, is een succes”, zegt Veerle Weeck van 
RandKrant. “We willen via het auditieve ook een breder publiek 
aanspreken. Eerder maakten we ook al de reeks ‘Containerklap’ 
waar mensen uit de buurt vragen kregen over hun gemeente en 
ervaringen tijdens de coronacrisis. Dat was een succes en dus 
startten we de podcast Rand DNA.”

De Vlaamse Rand is immers een regio van contrasten, zo stelt 
Veerle Weeck van RandKrant vast. Rijk-arm. Nederlandstalig-an-
derstalig. Open ruimte-verstedelijkt. Jong-oud. Maar bestaat er 
zoiets als een Randbewoner? Kunnen we een definitie plakken 
op wie hier woont? Met een micro in de aanslag trok RandKrant 
naar de Jozef Deschuyffeleerdreef in Wemmel. “Op zoek naar ant-
woorden over hoe mensen omgaan met de evolutie en het leven 
in hun wijk”, gaat Veerle Weeck verder. “Zeven inwoners vertellen 
over wat was en wat is. Zo komen onder anderen de Ameri-
kaanse Michèle, buurtbewoner Jan die er al zestig jaar woont, de 
Franstalige Marie en nog anderen aan bod.”

En de podcast is er niet enkel om te beluisteren, maar ook om te 
verbinden. “We hielden een moment in de wijk om de podcast 
samen te beluisteren”, vertelt Veerle Weeck. “We wisten niet of 
het een succes zou zijn, toch schreven 45 buurtbewoners zich in 
en kwam er liefst 60 opdagen. Na het afspelen van de podcast 
aan de zandbak op het plein, was er een drankje voorzien. Mensen 
begonnen spontaan te babbelen over de podcast, maar vooral 
over elkaar. Ze leerden elkaar kennen en daar was het ons om 
te doen. Dus was de missie geslaagd. We willen hier nu graag een 
vervolg aan breien door mensen in andere wijken in de Rand in 
de podcast aan het woord te laten.” (jh)

Podcast Rand DNA Ieder zijn verhaal is te beluis-
teren via www.randkrant.be/podcast-rand-dna.

v.l.n.r, v.b.n.o: Dirk Dierickx, Magda Van Malderen, Jan Dierickx, Marie 
Delatte, Masha Lysenko, Michele LeVoy, Stijn Bertrand.

FOTO VW
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Zij kunnen nog altijd een vaccin halen. 
Het vaccinatiecentrum aan de Zijp blijft 
overigens geopend en is vlot bereikbaar. 
We hopen door het Covid Safe Ticket 
in te voeren voor bepaalde evenemen-
ten ook jongeren te overtuigen om zich 
toch te laten vaccineren. In Wallonië is 
gebleken dat het invoeren van het ticket, 
leidde tot meer vaccinaties. Dat zou ik in 
Wemmel ook graag zien.” (jh)

F   VACCINATION (2) - A Wemmel, 
le nombre d’habitants vaccinés contre le 
coronavirus est encore (beaucoup) trop fai-
ble. Seuls 66 % des habitants ( les plus de 
12 ans) ont été vaccinés. Le bourgmestre 
Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) veut 
donc introduire le Covid Safe Ticket (CST) 
pour certains événements. “Je pense par 
exemple à un match de football ou à des 
événements où l’on sait que de nombreux 
jeunes peuvent être présents. Le CST sera 
utilisé de manière ponctuelle lors d’événe-
ments; la commune est disposée à fournir 
du personnel de sécurité pour cela. L’aug-
mentation du nombre d’infections à Wem-
mel est, selon l’interprétation des chiffres, 
principalement due au fait que les parents 
non vaccinés infectent leurs enfants qui, à 
leur tour, infectent d’autres enfants à l’éco-
le ou à l’extérieur. On constate également 
que les jeunes entre 12 et 18 ans qui ne 
sont pas vaccinés sont également plus su-
jets à infection. Ils peuvent encore et tou-
jours accéder à la vaccination. Le centre 
de vaccination situé au Zijp restera ouvert 
et facilement accessible. En introduisant le 
Covid Safe Ticket pour certains événements, 
nous espérons également convaincre les 
jeunes de se faire vacciner. Il s’avère qu’en 
Wallonie, l’introduction du CST entraîne une 
augmentation des vaccinations. J’apprécie-
rais de voir cela à Wemmel également. (jh)

KORT / EN BREF
VACCINATIE  - Nog tot 15 december vindt de jaarlijkse griepvacci-
natiecampagne plaats. Nogal wat mensen kunnen het woord ‘vaccinatie’ 
niet meer horen, maar net door de aanwezigheid van het coronavirus 
is de griepvaccinatie belangrijker dan ooit. Als een nieuwe piek van het 
coronavirus samenvalt met de jaarlijkse griepgolf dan krijgen de zorgver-
leners en de ziekenhuizen het wel heel benauwd. Daarom lanceert het 
Wemmelse gemeentebestuur een warme oproep om ook een griepprik 
te halen. (jh)

F  VACCINATION  - La campagne annuelle de vaccination contre la 
grippe aura lieu jusqu’au 15 décembre. Nombreux sont ceux qui en ont mar-
re d’entendre le mot “vaccination”, mais précisément en raison de la présence 
du coronavirus, la vaccination contre la grippe est plus importante que jamais. 
Si un nouveau pic du coronavirus devait coïncider avec la vague annuelle de 
grippe, les prestataires de soins et les hôpitaux seront dans une situation dé-
licate. C’est pourquoi l’administration communale de Wemmel lance un appel 
pressant pour que les gens se fassent aussi vacciner contre la grippe. (jh)

VACCINATIE (2)  - In Wemmel is het aantal gevac-
cineerde inwoners tegen het coronavirus overigens nog 
altijd (veel) te laag. Slechts 66 procent van de bewoners 
(plus 12-jarigen) liet zich vaccineren. Burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel) wil daarom  gericht het Covid 
Safe Ticket voor bepaalde evenementen invoeren. “Ik denk 
daarbij aan bijvoorbeeld een voetbalmatch of op evene-
menten waarvan we weten dat er mogelijk veel jongeren 
aanwezig zijn. Het Ticket zal kort eenmalig op evenementen 
worden ingezet, de gemeente is bereid om hiervoor veilig-
heidspersoneel te voorzien. Het stijgend aantal besmettin-
gen in Wemmel is volgens hoe wij de cijfers interpreteren, 
voornamelijk te wijten aan niet-gevaccineerde ouders die 
hun kinderen besmetten die op hun beurt andere kinde-
ren op school of erbuiten besmetten. We merken ook dat 
jongeren tussen 12 en 18 jaar die niet gevaccineerd zijn, 
ook meer besmet geraken. 
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Buurderij strijkt neer in Wemmel en Merchtem
WEMMEL / MERCHTEM - Ook in Wemmel en Merchtem 
kan je nu elke dinsdag een heel jaar lang terecht op de ‘Buurderij’ 
om producten van lokale producenten te ontdekken en te kopen 
en zo de korte keten te steunen.

“Boeren&Buren”, een platform om de producten van de lokale 
producenten via de korte keten te verkopen, viert dit jaar haar 
tiende verjaardag. De ‘Buurderij’ maakt deel uit van een Europees 
netwerk dat consumenten en lokale producenten samenbrengt 
via een handig online platform, geïnspireerd op het samen én an-
ders consumeren, de sociale en solidaire economie en het buurt-
leven. Het platform is ook in het Nederlands en functioneert al 
sinds zes jaar. “Vanaf 21 september zal een Buurderij ook in de 
Zandloper aan de Kaasmarkt 75 in Wemmel plaatsvinden elke 
dinsdag tussen 17u en 17.45u heel het jaar door”, zeggen initia-
tiefnemers Alain Spinnoy en Bea Jonczy die nu al zes ‘Buurderijen’ 
hebben opgestart. “Ook in Merchtem is er vanaf nu elke dinsdag 
een Buurderij tussen 18.30u en 19.30u heel het jaar door in de 
Sint-Donatus Middenschool tegenover de sporthal.”
De leden van een Buurderij hebben de hele week tijd om hun 
boodschappen te doen op  www.boerenenburen.be. Dinsdag ko-
men ze dan hun lokale producten afhalen op de Buurderij. Er 
zijn ook een vijftiental lokale producenten aanwezig om uitleg te 
geven over hun producten.” (jh)

Alain Spinnoy is blij dat er nu elke dinsdag ook een Buurderij in Wem-
mel komt aan GC De Zandloper.

FOTO JH
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Tiende Kaas- en Wijnavond van N-VA Wemmel 
was succes 

FOTO INGEZ. 
WEMMEL - Op 2 oktober 2021 was de tiende editie van de 
Kaas- en Wijnavond van N-VA Wemmel opnieuw een succes. 
“Ook dit jaar moesten we noodgedwongen werken met de for-
mule van afhaalschotels en levering aan huis”, zegt voorzitter Marc 
Joseph van N-VA Wemmel. “Er werden liefst 130 kaas- en vlees-
schotels afgehaald. We bedanken graag alle sympathisanten voor 
hun steun en maken nu al afspraak voor onze volgende Kaas- en 
Wijnavond op vrijdag 7 oktober 2022 in de theaterzaal van GC 
De Zandloper.”



23



24

Stop Parkinson Ride brengt 7.200 euro op
“Verhalen over Parkinson hebben me diep geraakt”

FOTO INGEZ. 

WEMMEL - Wemmelaar Dirk Vandervelden deed er 18 dagen 
over om met de fiets vanuit Doornik naar Compostella te rijden. 
Hij reed 2.099 kilometer, overwon 19.406 hoogtemeters en kon 
zo 7.200 euro inzamelen voor de vzw Stop Parkinson.

“Ruim 800 mensen volgden de reisverslagen en de bijhorende 
foto’s op mijn Facebookpagina “Santiago Stop Parkinson Ride”’, 
vertelt Dirk. “Voor mij was die grote interesse de ideale insteek 
om het nuttige aan het aangename te koppelen en via mijn avon-
tuur de aandacht te vestigen op de ziekte van Parkinson. Deze 
ietwat vergeten hersenziekte treft in België ruim 40.000 mensen, 
waarvan maar liefst 15 procent jonger is dan 45 jaar. Voor heel wat 
mensen is het blijkbaar een taboe om erover te spreken.”

Zelf heeft de fanatieke fietser niemand in zijn directe omgeving 
met de ziekte, maar de voorbije weken hoorde hij wel tal van 
verhalen van mensen die iemand kennen of kenden met de ziek-
te van Parkinson. “Dat aantal lag verrassend hoog”, zegt Vander-
velden. “Parkinson is duidelijk een ziekte waar weinig over wordt 
gesproken. Ik hoorde niet alleen verhalen van vrienden, buren of 
collega’s. Ook wildvreemden contacteerden me met hun verhalen. 
De dag voor mijn vertrek ontving ik via Instagram van iemand 
een bericht dat zijn vader die nacht aan Parkinson was overleden. 
Iemand anders liet me weten dat zijn 13-jarige dochter 245 euro 
had ingezameld met de verkoop van zelfgebakken koekjes nadat 
haar grootvader aan de ziekte was gestorven. Al die verhalen heb-
ben me diep geraakt.”

Dagelijkse strijd
Tijdens zijn reis gingen de gedachten van pelgrim Dirk regelmatig 
naar de Parkinsonpatiënten. “Soms was de tocht fysiek echt zwaar 

en had ik het lastig”, vertelt de Wemmelaar. “Op die momenten 
besefte ik dat ik hier zelf voor had gekozen en dat mijn inspan-
ningen me steeds dichter bij mijn doel brachten, dat ik er mee 
vooruit geraakte. Voor mensen met een ongeneeslijke ziekte is het 
leven een dagelijkse strijd, waarbij hun situatie in het beste geval 
status quo blijft en hun symptomen min of meer onder contro-
le gehouden kunnen worden. Dat bevestigde dat het een goede 
keuze was om mijn inspanningen te koppelen aan een fondsen-
werving voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte.”

Levensverwachting
De voorbije 40 jaar is de behandeling van Parkinson dezelfde ge-
bleven. Er bestaat tot op heden geen enkel medicijn dat de ziekte 
afremt, geneest of voorkomt, ze zijn enkel symptoombestrijdend. 
“Daarom is het zo belangrijk dat er meer wetenschappelijk onder-
zoek naar de ziekte gebeurt”, zegt Ivo de Bisschop van vzw Stop 
Parkinson. “We willen alle mensen die vandaag de diagnose krijgen 
de hoop bieden op een zekere toekomst. Daarom zamelen we 
met onze vzw Stop Parkinson fondsen in om onderzoek naar de 
ziekte te financieren.”

“Elk jaar selecteren we een aantal onderzoeksprojecten, die we 
met onze fondsen ondersteunen. Acties zoals de ‘Stop Parkinson 
Ride’ zijn een hart onder de riem van vele patiënten. Het doet 
deugd te zien dat onze medemensen begaan zijn met ons lot en 
dat ze bereid zijn om zich daar met hart en ziel voor in te zetten. 
Samen slagen we er hopelijk in om de levensverwachting van alle 
mensen met Parkinson aanzienlijk te kunnen verbeteren.” (jh)

Info: www.stopparkinson.be

Dirk Vandervelden overhandigde de cheque van7.200 aan Ivo de Bisschop van de vzw Stop Parkinson. if
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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 woningen zijn door de 
Vlaamse overheid gekocht en maken plaats 
voor de sneltram die langs daar zal passe-
ren”, zegt woordvoerder Marijn Struyf van de 
Werkvennootschap.

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

FOTO INGEZ. FOTO JH

De tuinen van de leegstaande huizen zijn al helemaal overwoekerd.

Eigen bedding

De toekomstige sneltram, die grotendeels langs de A12 loopt, verbindt Willebroek 
met Brussel. In 40 minuten kan je het traject afleggen, want de tram rijdt filevrij en 
milieuvriendelijk in een eigen bedding en houdt halt in Fort Willebroek, Londerzeel, 
Wolvertem, Meise, Strombeek en Heizel. Elke halte krijgt een eigen Park and Ride-zo-
ne en wordt verbonden met de fietssnelweg F28. Pendelaars combineren op deze 
manier auto, fiets en openbaar vervoer. (jh)
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De Goudvink ging opnieuw op 
zoek naar de perfecte siervogel 
Meer dan 800 siervogels present op grote vogelshow 
van De Goudvink
WEMMEL  - De ‘Grote Vogelshow’ van De Goudvink Wem-
mel werd na de moeilijke coronaperiode opnieuw georganiseerd. 
Meer dan 800 kanaries, exoten, parkieten, kruiskanaries, enzomeer 
werden tentoongesteld in zaal SKC. 29 hobbykwekers kwamen er 
hun beste vogels showen en dongen mee naar de hoofdprijs in 
hun categorie. “Waarom de kwekers meedoen? Vooral voor de 
eer, want er zijn enkel naturaprijzen te winnen”, zegt ere-voorzit-
ter Marcel Belgrado (89) van de Goudvink.

Het waren spannende momenten voor de 29 kwekers van sier-
vogels op de Vogelshow van De Goudvink in Wemmel. Een team 
van tien juryleden keurde een hele dag meer dan 800 vogels die 
in zaal SKC werden tentoongesteld. Per categorie werden prijzen 
uitgedeeld. “De jurering is heel streng, voor ieder ras is er een 
standaard”, vertelt voorzitter Rony Vanden Breede (61) van de 
organiserende vereniging De Goudvink. “Er wordt per vogelsoort 
gekeken naar vorm, houding, model, kleur, bevedering, of ze kun-
nen stilzitten, want als ze rondfladderen in de kooi maken ze geen 
goede beurt bij de jury.  Je moet eigenlijk al een topper hebben 
om kans te maken op een prijs. Daarvoor is veel geduld nodig. Je 
moet een goede selectie maken tijdens het kweken en de juiste 
combinaties maken. Het is altijd de bedoeling om de fout van 
de ene te combineren met het goede van de andere vogel. Mijn 
voorkeur gaat naar de kleurkanaries. Er zijn nu door te combine-
ren al meer dan driehonderd kleuren gekend van geel over ivoor, 
mozaïek, noem maar op. Om de perfecte vogel te kweken, moet 
je veel aan zelfstudie doen, boeken lezen, en veel leren van andere 
liefhebbers die het voor u gedaan hebben.” 

Het heeft door corona liefst twee jaar geduurd voordat de Grote 
Vogelshow in Wemmel opnieuw kon plaatsvinden. “Eindelijk”, zegt 
ere-voorzitter Marcel Belgrado (89) van De Goudvink. “Iedereen 
keek ernaar uit om met hun vogels terug naar buiten te komen 
op een vogeltentoonstelling. De vogels zijn een heel jaar opge-
kooid geweest. Enkele clubs zijn ermee gestopt. 

We hadden wat schrik voor de opkomst, maar die valt goed mee: 
29 kwekers brachten meer dan 800 vogels mee. De kwekers 
doen het uit passie, want geld kan je er niet mee verdienen. Per 
deelnemende vogel betalen ze 1,2 euro inleg, de prijzenpot be-
staat uit naturaprijzen.” (jh)

Het bestuur van De Goudvink was blij dat er opnieuw een grote 
vogelshow kon doorgaan. 

FOTO JH
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WEMMEL / REGIO - De oprit ‘Plantentuin Meise’ van de A12 sluit bij wijze van 
proefproject op 6 december af. Aan de oprit gebeurden de laatste jaren verschillende 
ongevallen met (zwaar)gewonden. “Omdat er in Meise verschillende wegenwerken aan 
de gang zijn, is het afsluiten van de oprit verschoven”, zegt de nieuwe schepen van Mo-
biliteit 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 fietsen 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 verschillende fietsers. In de bestuursmeerder-
heid 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 vori-
ge 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 start op 6 december 2021 nadat alle werkzaamheden met een 
significante impact op de verkeersstromen volledig afgerond zijn en er dus geen omlei-
dingen 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 opgestart. De automobilisten uit de omgeving 
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 verkeerslichtenregeling 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.  

Oprit A12 Plantentuin gaat drie maanden 
dicht voor proefproject 

Tegen de afschaffing van de oprit tekenden 
bijna 600 mensen een petitie. De gemeente 
laat in een persbericht weten dat “Als er on-
voorziene, onaanvaardbaar grote en niet bij 
te sturen problemen zouden optreden, het 
proefproject van drie maanden voortijdig be-
eindigd worden in samenspraak met de ge-
meente. Als blijkt dat de verkeerssituatie signi-
ficant verslechtert, zal de afsluiting herbekeken 
worden. Zo niet, zal het Agentschap de oprit 
definitief afsluiten.” (jh)

FOTO JH

De verkeerssituatie aan de oprit van de A12 aan de Plantentuin blijft levensgevaarlijk.
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redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

Rubriek: ........................................................ Naam: ................................................................... Tel.: ...................................................
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Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
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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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Esmee maakt fier viergeslacht compleet

Openluchtzwembad 
De Lammekes wordt 
versneld afgebroken
GRIMBERGEN / REGIO  - In de 
Veldkantstraat in Grimbergen is een 
aannemer bezig met de afbraak van 
het verloederde openluchtzwembad 
De Lammekes. Twee jaar geleden be-
sliste de gemeente dat het zwembad 
zou sluiten, maar de afbraak liet op zich 
wachten. “We hebben er nu iets meer 
spoed achter gezet omdat er sprake 
was van vandalisme, rondhangende 
jongeren en zaken die het daglicht niet 
konden verdragen”, zegt eerste sche-
pen Philip Roosen (N-VA) van Grim-
bergen. “De politie is er een paar keer 
moeten gaan kijken. Daarnaast is er ook 
het veiligheidsaspect. Zo’n leegstaande 
site waar vroeger een zwembad was, 
is ook niet ongevaarlijk. Je mag er niet 
aan denken dat spelende kinderen in 
de kuip zouden vallen bijvoorbeeld.” 
Met de definitieve afbraak valt het doek 
over heel wat jeugdsentiment in Grim-
bergen. De Lammekes opende in 1976 
en was tijdens de zomer druk bezocht. 
De laatste jaren waren er veel proble-
men, onder andere het vinden van vol-
doende redders, technische problemen 
en problemen met Brusselse jongeren 
waardoor de politie geregeld tussen-
beide moest komen. In 2017 is er de 
laatste keer gezwommen. (jh)

WEMMEL - Wemmel verwelkomt 
een nieuw vrouwelijk viergeslacht. 
Geerlinde Wouters, directrice van 
het kinderdagverblijf in Wemmel, is 
oma geworden van Esmee. Mama 
Margot Lemm en papa  Sébastien 
Meunier wonen in de J. Deschuy-
ffeleerdreef in Wemmel en De 
overgroot-oma Christian Verpeut, is 
geboren in de Steenweg op Brussel.  
(jh)
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