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GRIMBERGEN - Voor het tweede jaar op rij besliste het 
gemeentebestuur Grimbergen om de Kerstmarkt in centrum 
Grimbergen en Ter Borre niet te laten doorgaan. “”Een beslissing 
met spijt in het hart, maar die gezien de stijgende besmettings-
graad de enige juiste is”, zucht burgemeester Chris Selleslagh 
(Open VLD).

De kerstmarkten in centrum Grimbergen en in Ter Borre 
(Strombeek-Bever) brengen ieder jaar duizenden bezoekers op 
de been. Ze staan garant voor heel wat sfeer en gezelligheid.” De 
gemeente staat klaar om de kerstmarkten volgens de nieuwe 
regels te organiseren, maar heeft toch beslist om de kerstmark-
ten af te gelasten”, licht de burgemeester toe. “Het is een zeer 
moeilijke beslissing die we met de pijn in het hart nemen. Tot 
op de dag van vandaag hebben de gemeentelijke diensten de 
organisatie van de kerstmarkt aangepast aan de geldende co-
ronamaatregelen. De meest recente verplichting om het Covid 
Safe Ticket te combineren met een mondmasker (of zelftest) zal 
in de praktijk echter zeer moeilijk te handhaven zijn.”

“Mensen komen nu eenmaal ook naar een kerstmarkt om te 
eten en te drinken en dat gaat niet met mondmasker”, vult sche-
pen van Feesten William De Boeck (Open VLD) aan. “Daarnaast 
willen we als gemeentebestuur ook onze verantwoordelijkheid 
nemen. In tijden van een stijgende besmettingsgolf, is het onze 
taak om het goede voorbeeld te geven en geen grootschalige 
evenementen te organiseren.”

Kerstmarkt Grimbergen opnieuw afgelast 
FOTO JH 

Het college trekt ook ineens de lijn door met betrekking tot andere 
evenementen die in december plaatsvinden. Zo zal de Sinterklaas-
optocht van 5 december niet doorgaan. Ook de verkiezing van de 
Senior van het jaar wordt geannuleerd. Over de kerstmaaltijd voor 
alleenstaande senioren en de nieuwjaarsreceptie wordt later nog 
een beslissing genomen. (jh)

Voor alle vragen omtrent het coronavirus kan u 
terecht op 
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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Supportersclub Blauw-Wit viert 51-jarig bestaan

Openluchtzwem-
bad De Lammekes 
wordt versneld 
afgebroken
GRIMBERGEN - In de Veldkant-
straat in Grimbergen is een aannemer 
bezig met de afbraak van het verloe-
derde openluchtzwembad De Lam-
mekes. Twee jaar geleden beliste de ge-
meente 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 schepen Philip 
Roosen (N-VA). “De politie is er een 
paar keer moeten gaan kijken. Daar-
naast is er ook het veiligheidsaspect. 
Zo’n leegstaande site waar vroeger 
een zwembad was, is ook niet onge-
vaarlijk. Je mag er niet aan denken dat 
spelende kinderen in de kuip zouden 
vallen bijvoorbeeld.” Met de defini-
tieve afbraak valt het doek over heel 
wat jeugdsentiment in Grimbergen. 
De Lammekes opende in 1976 en was 
tijdens de zomer druk bezocht. De 
laatste jaren waren er veel problemen, 
onder andere het vinden van voldoen-
de 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)

GRIMBERGEN - Het gemeente-
bestuur ontving de supportersclub 
Blauw-Wit van KSC Grimbergen voor 
hun 51-jarig bestaan. “Wegens corona 
kon de club haar vijftigste verjaardag 
niet vieren en de receptie werd dan 
een jaar uitgesteld”, zegt feestleider 
Michel Wittesaele. “We werden dus 
een jaartje later ontvangen op het ge-
meentehuis waar het bestuur en de 
leden samenkwamen voor een recep-
tie.” (jh)

FOTO JH
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GRIMBERGEN - Een schilderij van 
kunstschilder René Vandervoodt met zij-
zicht op de kerk van de Allerheiligste Ver-
losser in de Borcht werd in Duitsland opge-
haald bij de eigenaar die het wilde schenken 
aan de gemeente Grimbergen.

Even geleden verzond Alfons Vanalme uit 
Staufenberg in Duitsland een mailtje naar 
Hubert Wauters, medebeheerder van de 
webstek Virtueel Museum Grimbergen 
(www.grimbergen-virtueel.be), met het 
verzoek of er interesse was in een schilderij 
dat hij ongeveer 60 jaar geleden naar Duits-
land had meegenomen bij zijn verhuizing. 
“Het college van burgemeester en schepe-
nen besliste op het aanbod van schenking 
in te gaan”, zegt schepen van Erfgoedbeleid 
Karlijne Van Bree (Vernieuwing). 

“Ik haalde het schilderij in de herfstvakan-
tie op bij de familie Vanalme, waar ik warm 
werd onthaald. Mijnheer Vanalme is af-
komstig uit een kroostrijk gezin met negen 
kinderen. Hij ontving het schilderij destijds 
van een koppel waar hij kind aan huis was. 
Alfons Vanalme had destijds zijn echtgenote 
ontmoet in het nabijgelegen Kassel, toen hij 
er zijn legerdienst volbracht. Na een korte 
terugkeer besliste het koppel toch hun toe-
komst in Duitsland uit te bouwen.”

“Het gezin met één dochter had het 
schilderij, van de hand van de Belgische 
kunstschilder en muzikant René Vander-
voodt (1898-1978) uit Grimbergen, in hun 
woonkamer hangen om de herinnering 

Schilderij keert na zestig jaar terug naar Grimbergen
FOTO INGEZ. 

“Het schilderij geeft een mooi impressie van het zijzicht op de kerk van Borcht”, zegt schepen 
van Bree.

aan Grimbergen levend te houden. Alfons Vanalme ging destijds naar de basisschool 
dichtbij de kerk van de Borcht en woonde ook in deze wijk. Toch vonden ze dat het 
schilderij in Grimbergen thuishoort en gelet op hun inmiddels oudere leeftijd, besloot 
het koppel het te schenken.” 

Schepen Van Bree was alvast erg blij met het aanbod. “Het schilderij bleek na al die 
jaren nog in uitstekende staat te zijn en ik vind het belangrijk dat dergelijke objecten 
bewaard blijven”, zegt Van Bree. “Ik mocht het gezin bedanken met een geschenkdoos 
van nieuwe Grimbergse bieren en lokale chocolade. De gemeente moet nog beslissen 
waar het schilderij zal worden opgehangen.” De schepen doet ook een oproep naar 
mensen die mogelijk interessante stukken over Grimbergen in hun bezit hebben maar 
er zelf geen gebruik (meer) van wensen te maken. “Het gaat dan om bijvoorbeeld te-
keningen of prenten die ontdekt worden tijdens een zolderopruiming”, weet Van Bree. 
“Zij kunnen dit laten weten aan de dienst Toerisme via toerisme@grimbergen.be of de 
vzw Kunstdorp Grimbergen, een pas opgerichte vereniging die het artistiek erfgoed 
van Groot-Grimbergen wil bestuderen, beschermen en laten uitstralen, via info@kunst-
dorpgrimbergen.be.” (jh)



7



8



9

Bewoners Grimbergse Merodestraat voeren protest 
tegen circulatieplan
“Onze residentiële straat is net een autostrade geworden”
GRIMBERGEN - De Merodestraat in Grimbergen kleurt 
zwart. Aan zowat elk huis hangt inmiddels een zwarte vlag uit 
protest tegen het circulatieplan van het gemeentebestuur van 
Grimbergen. De bewoners eisen dat de Grimbergse woonkern 
Uitzonderlijk Plaatselijk Verkeer wordt, maar het gemeentebe-
stuur wacht nog een studie af. Binnen 90 dagen zou er duidelijk-
heid moeten zijn.

Naar aanleiding van de werken op Wolvertemsesteenweg was 
er gedurende meer dan een jaar een omleiding voorzien via de 
Spaanse Lindebaan en later ook via de Merodestraat. De werken 
zijn sinds 24 oktober jongstleden afgelopen, maar automobilisten 
volgen nog altijd het omleidingstraject om binnendoor de steen-
wegen te vermijden en zo door te steken naar de Ring. “Vroeger 
was het hier rustige straat, nu is het hier bijna een autostrade 
geworden.”, zegt bewoner Dirk Antonissen. “Eerst ging de om-
leiding via de Spaanse Lindebaan, nu via de Merodestraat. We 
wensen niet in concurrentie te gaan met de bewoners van de 
Spaanse Lindebaan, maar we willen wel dat op lokale wegen hier 
zo dicht bij het centrum Uitzonderlijk Plaatselijk Verkeer wordt 
ingevoerd. Doorgaand verkeer moet onze straten vlakbij het cen-
trum hier niet als sluipwegen gebruiken. Dat moet via de steen-
wegen worden afgeleid richting Ring, niet via residentiële straten. 
Het is een kleine moeite om het verkeer via de Wolvertemse- en 
Brusselsesteenweg te leiden richting Ring.”

“Respecterend dorp”
Het traject via de steenwegen is een paar honderd meter lan-
ger, maar dat kan voor de buurt geen argument zijn om niks te 
ondernemen tegen het sluipverkeer. “In eender welk zichzelf res-
pecterend dorp gaat men het doorgaand verkeer via steenwegen 
afleiden, maar hier in Grimbergen laat men het maar razen 

door residentiële wijken”, maakt Antonissen zich boos. “Daar zijn 
we dan ook razend over. Al het verkeer blijft hier doorrazen en 
gebruikt onze straat als shortcut/sluipweg. We hopen nu dat de 
gemeente snel hierin een beslissing neemt en dat deze situatie 
stopt.”

Schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) laat weten dat er 
aan een nieuw mobiliteitsplan wordt gewerkt. “We hebben een 
lus ingelegd voor 90 dagen in afwachting van de voorstellen die 
het studiebureau doet”, zegt Roosen. “Het klopt dat de Mero-
destraat nu voorlopig meer verkeer krijgt, maar we gaan de situ-
atie evalueren. Alle voorstellen van buurtcomités, bewoners en 
andere betrokkenen worden meegenomen voor de opmaak van 
de herinrichtingsplannen van het studiebureau. Het college zal na 
90 dagen aan de hand van de voorstellen van het studiebureau 
een beslissing nemen. Het actiecomité van de Merodestraat heeft 
een aantal voorstellen geformuleerd, die we ook gaan overmaken 
aan het studiebureau. De eerste knelpunten die sowieso wor-
den aangepakt, zijn de Spaande Lindebaan / Merodestraat en de 
herinrichting van het kruispunt verderop aan de Brusselsesteen-
weg.” (jh)

Dirk Antonissen is één van de vele buurtbewoners die zwarte vlaggen 
uithangt in de Merodestraat.

FOTO JH

Volgorde derde prik 
is gekend 
REGIO - De overheid bepaalde dat de 
komende drie maanden iedereen boven 
de 18 jaar die volledig is gevaccineerd, aan 
de beurt voor een derde prik. Bewoners 
van zorgcentra en mensen met een ver-
minderde immuniteit komen eerst aan de 
beurt, daarna volgen mensen ouder dan 
65 jaar of mensen die een Johnson-vaccin 
kregen. De volgende groep zijn mensen 
tussen 18 jaar en 65 jaar die ingeënt zijn 
met Astra Zeneca. Zij krijgen hun derde 
prik best vier maanden na hun tweede. 
Nadien komen de mensen aan de beurt 
die gevaccineerd zijn met Pfizer of Moder-
na. Als alles volgens plan verloopt, krijgt ie-
dereen, van oud naar jong, z’n derde prik 
in december, januari en februari. (jh) 
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GRIMBERGEN - Vastgoedkantoor Structura.Biz uit Strombeek 
heeft meer dan honderd studenten van hogescholen en universitei-
ten bevraagd via een online enquête over wat ze verwachten van 
hun toekomstige werkplek. De resultaten zijn soms verrassend: zo 
willen de studenten bijvoorbeeld maximum twee dagen telewer-
ken, allicht heeft het verplicht thuisonderwijs tijdens Covid-19 die 
keuze mee bepaald. 

“Sinds de Covid-19-crisis is de manier waarop we werken grondig 
veranderd”, zegt general manager Ann Verresen van Structura.Biz, 

dat dit jaar 20 jaar bestaat en gespecialiseerd is verkoop en verhuur 
van vastgoed in de industrie, kantoren en retailsector.  “Bedrijven 
kregen er nieuwe uitdagingen bij om jong talent te kunnen aantrek-
ken. Er is een war for talent bezig, elk bedrijf wil immers de beste 
werkkrachten aan zich kunnen binden.”

“Wij vroegen ons af hoe ze dat best doen en daarom hebben we 
studenten in hogescholen en universiteiten via een online enquête 
bevraagd.  Het gaat om studenten uit zowat alle studierichtingen 
van de VUB, ULB, KU Leuven, Karel de Grote Hogeschool, Institut 
Libre Marie Haps,  University of Mons en AP Hogeschool Antwer-
pen. Zo hebben we een goede geografische spreiding. We kregen 
meer dan honderd ingevulde enquêtes binnen.  De resultaten wer-
den besproken tijdens een webinar door vier experts.”

Bereikbaarheid
En die resultaten zijn opmerkelijk. “Zo wil 78 procent van de stu-
denten maximum 30 minuten onderweg zijn van en naar het werk”, 
legt Verresen uit. “Ze kiezen bij voorkeur voor de wagen, gevolgd 
door de fiets, openbaar vervoer en te voet. Een vlotte bereikbaar-
heid is voor de toekomstige werknemers een absolute must. 53 
procent van hen vindt dat de ideale werkplek in de stad is gelegen, 
vlakbij een treinstation, shops en restaurants.”

“Voorts vinden studenten flexibele werkuren ook belangrijk. Op-
merkelijk daarbij is dat 90 procent van hen twee dagen telewerk 
het absolute maximum vindt. Het merendeel ziet het ook niet zit-
ten om voor een bedrijf te werken waar meer dan de helft van de 
werktijd bestaat uit telewerk. Dat ervaren de toekomstige werk-
nemers als demotiverend. Ze vinden sociaal contact met collega’s 
belangrijk, net zoals een aparte werkruimte weg van thuis. Slechts 
negen procent van de studenten kiest voor een open kantoorruim-
te. De anderen kiezen voor activiteitsgestuurd werken, met andere 
woorden een kantoor waar er ook een plaats is waar informele 
contacten mogelijk zijn, maar ook een individuele vergaderruimte, 
enzomeer. Daarnaast zijn voldoende parkeerplaatsen voor de auto 
en fiets, een terras of buitenruimte, voldoende vergaderruimte, een 
koffiehoek of een aangename plaats om een pauze te nemen en 
aparte werkplekken om geconcentreerd te kunnen werken belang-
rijk.” (jh)

Studenten willen geen open kantoor, twee dagen thuiswerk is het maximum
FOTO INGEZ. 

Structura.Biz bracht verwachtingen van studenten over hun toekomstige werkplek in kaart.
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Ere-beiaardier Rien Aarssen (78) overleden
“Vriendelijk, goedlachs en een waar organisatietalent”

GRIMBERGEN - Rien Aarssen, voormalig beiaardier van 
Grimbergen, is op 78-jarige leeftijd overleden. Afkomstig uit het 
Nederlandse Gastel belandde hij al vroeg in Grimbergen, waar hij 
in 1993 pater Jan Feyen opvolgde als stadsbeiaardier. De Beiaard-
vrienden van Grimbergen zijn in rouw. 

“Ik kwam Rien voor het eerst tegen in Mechelen in 1996: ik begon 
als jonge twintiger te studeren aan de beiaardschool en Rien was 
daar ook”, zegt de Grimbergse beiaardier Twan Bearda. “De sfeer 
was onvergetelijk: niet alleen de lessen, maar ook de gezamenlijke 
middagpauze, de schoolconcerten, excursies en feestjes... Ik kende 
Rien nog niet zo goed, maar hij was vriendelijk en goedlachs en hij 
was er altijd bij. Hij was in 1993 pater Jan Feyen opgevolgd als bei-
aardier van Grimbergen en timmerde flink aan de weg. Na 1997 
bespeelde hij ook de beiaard van Steenokkerzeel en hij werd pen-
ningmeester van de Vlaamse Beiaardvereniging.”

Nieuwe klok 
Eén van de verwezenlijkingen van Rien Aarssen was de gieting van 
een nieuwe klok voor de beiaard in 1998, de bes-klok. “De manier 
waarop dit tot stand kwam, illustreert Riens mensenkennis”, ver-
telt Bearda. “De beiaard was immers eigendom van de gemeente 
Grimbergen, maar het gemeentebestuur was niet erg geneigd om 
te investeren in een nieuwe klok. Totdat Rien voorzichtig opmerk-
te dat de abdij eventueel bereid was mee te werken aan het pro-
ject. De bezwaren verdwenen als sneeuw voor de zon. De wijding 
van de bes-klok maakt deel uit van het collectieve geheugen in 
Grimbergen.”

Prachtig boek
Even later dat jaar zette hij Grimbergen op de kaart, door het 
congres van de Wereld Beiaard Federatie te laten halthouden in 
Grimbergen. “Honderden deelnemers genoten van concerten in 
de abdijtuin, keken hun ogen uit in de basiliek en dronken een glas 
in de abdij. Rien, fier op zijn Parel van Brabant, glom”, getuigt Be-
arda. “Uit dezelfde tijd stammen ook de talloze kaften met notities 
en kopieën voor zijn eindwerk: Grimbergen en de Beiaardkunst. 
In samenwerking met de erfgoedvereniging Eigen Schoon bracht 
hij dit magnum opus uit in een prachtig boek. We hebben er vele 
gasten blij mee kunnen maken.”

Organisatietalent
“Al die inspanningen mochten natuurlijk niet verloren gaan als 
Rien ooit met pensioen zou gaan. Maar een opvolger zou wellicht 
niet uit Grimbergen komen. Daarom bracht hij Grimbergse orga-
nisaties bij elkaar, engageerde hen voor de beiaard en richtte zo 
De Beiaardvrienden op. Op die manier had de nieuwe beiaardier 
toegang tot lokale contacten én werd de beiaard stevig verankerd 
in het cultuurleven. Toen ik in 2009 begon als beiaardier, kwam ik 
in een gespreid bedje terecht. De pers was ingelicht en er lagen 
draaiboeken klaar voor iedere gebeurtenis. Het organisatietalent 
van Rien: daar ik kan er alleen maar jaloers op zijn.”
“In 2011 stopte Rien definitief met beiaardspelen. Hij verkocht 
dan ook maar meteen zijn oefenklavier : liever ineens de korte pijn. 
Sinds kort vieren we de Dag van de beiaard als de Dag van Rien. 
In 2012 werd hij gelauwerd als ereburger van Grimbergen. Hij 
bleef tot het laatst actief betrokken bij het verenigingsleven.” (jh)
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Merchtem-centrum kampt met rattenplaag: 
“ze zitten overal” 
Buurtbewoner roept op om rattenvallen te zetten, “maar gebruik zeker geen gif ” 

MERCHTEM - Op heel wat plaatsen in Merchtem-centrum 
kampen inwoners met een rattenplaag. Zo ook aan de Reedijk bij 
Henk Willocx. Hij roept op om rattenvallen te plaatsen en zeker 
geen gif te leggen, want dat doodt ook huisdieren zoals honden 
en katten en kerkuilen die net ratten vangen.  

“Het is hier al veertien dagen dat de ratten opduiken en het pro-
bleem wordt steeds erger”, zucht Henk Willocx. “Het gaat om de 
bruine rat. Die komt massaal uit de riolen omdat ze wegvluchten 
van de trillingen die veroorzaakt worden door de vele bouwwer-
ken. Het is wetenschappelijk bewezen dat ratten niet gestoord 
willen worden en vluchten uit hun schuilplaats als dat gebeurt. Ze 
gaan dan bij de mensen binnen. Bij ons worden de vogels ’s nachts 
in de volière door de kooi getrokken. De ratten bijten hun pootjes 
af terwijl ze slapen. Ze zijn ook heel erg stout en zijn niet schuw. 
Ze komen dicht bij de mensen.” 

Privédomein 

Henk Willocx nam ook al contact op met de gemeente. “De mi-
lieudienst gaat contact opnemen met de provincie om te kijken 
wat er kan gebeuren”, gaat Willocx verder. “Maar vermits de rat-
ten vaak op privédomein komen, kunnen de gemeente en provin-
cie daar niet optreden. Via de facebookgroep  ‘Ge zijt van Merch-
tem als’ plaatste ik een bericht en zo proberen we de rattenplaag 
in kaart te brengen. Het is belangrijk om de rattenplaag aan te 
pakken, want één koppel Je weet van één koppel bruine ratten 

komen in één jaar tijd 1.200 nakomelingen voort. Dit mogen we 
niet op zijn beloop  laten.” Ter illustratie: één vrouwtjesrat kan 
zo’n 40 jongen per jaar voortbrengen die op hun beurt na drie 
maanden al geslachtsrijp zijn. 

Rattenvallen 

Wat kunnen mensen die met ratten te maken hebben, doen? 
“Koop rattenvallen, ze kosten 2,70 euro per stuk. Leg er een stuk-
je brood en chocolade in en je zal zien dat je ratten vangt. Als je 
er dan eentje vangt, gooi die weg in een vuilzak, raak ze niet te 
veel aan en was grondig je handen, want een rat is een drager van 
heel wat ziektekiemen. Inmiddels zijn heel wat winkels in de buurt 
die rattenvallen verkopen, uitverkocht, we hopen dat er snel terug 
binnenkomen.” 

“Geen gif leggen”  
“Koop geen lokdozen, want die blijken niet zo effectief te zijn. En 
koop zeker geen gif. Leg dat alsjeblieft nergens, want ook onze 
huisdieren zoals honden en katten sterven eraan. Er zijn er al heel 
wat door overleden. Bovendien sterven ook kerkuilen ervan. We 
zien er hier in Merchtem-centrum ’s avonds heel wat vliegen, zij 
vangen de ratten. Maar als die rat dan gif heeft gegeten, dan gaat 
de kerkuil er ook aan. En dat is net een prima rattenvanger. Net 
zoals onze Fox Terriër, die heeft er al enkele te grazen genomen.”  
(jh)

Henk Willocx toont één van zijn vogeltjes die ten prooi viel aan de ratten.

FOTO’s JH
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Laura Tesoro proeft krekels in chocoladen omhulling 
voor Rode Neuzen Dag
STROMBEEK / GRIMBERGEN - Vliegende reporter Lau-
ra Tesoro trok voor Rode Neuzen Dag naar de Concept Store 
van Jsté op het Gemeenteplein in Strombeek. Ter plaatse werden 
chocolade rode neuzen én krekels verkocht worden ten voordele 
van Rode Neuzen Dag.

“We hebben er in één dag tijd al twintig verkocht”, vertelde 
zaakvoerder Joost Machiels tijdens het interview op QMusic. “De 
verkoop zal enkele weken duren, we hopen op een mooie op-
brengst. We verkopen ook speculaas naar aanleiding van Sinter-
klaas. De chocoladen krekels zijn eigenlijk wel gezond, ze zitten 
boordevol proteïnes. En we willen zo de drempel wegnemen om 
krekels te proeven. Mensen vinden de krekels met chocoladen 
omhulling lekker en geven die ook graag als geschenk.”  En Laura 
Tesoro mocht ook eens proeven. “Inderdaad, crusty en lekker”, 
zegt ze. “Het smaakt naar chocolade en is krokant.” Concept Store 
Jsté zoekt nu andere verdeelpunten voor de krekels. Tijdens de 
verkoop werd een tentje buiten de winkel geplaatst, zodat het 
proeven coronaproef kon gebeuren. Rode Neuzen Dag staat dit 
in het teken van leerkrachten. Die willen de organisatoren van de 
Rode Neuzen Dag een extra duwtje in de rug geven, zodat ze nog 
meer een sidekick kunnen zijn voor hun leerlingen. “Want jon-
geren zijn helden in problemen verbergen”, zegt woordvoerster 
Isabelle Couvreur. 

“En we durven ambitieus te zijn: we zouden graag minstens één 
leerkracht per school opleiden tot een Sidekick Sam. Dat is ie-
mand bij wie leerlingen hun hart durven te luchten. Een soort 
schakel die jongeren na alle lockdowns en digitale contacten weer 
vlot met elkaar laat omgaan binnen én buiten de schoolmuren.” 
Momenteel bracht de Rode Neuzendag bracht meer dan 3 mil-
joen euro op.

FOTO JH

“Krekels in chocoladen omhulling proeven: dit moet je zeker eens 
doen”, zeggen Joost Machiels en Laura Tesoro.
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Omdat het huidige is gedateerd, start Grimbergen met 
de opmaak van nieuw mobiliteitsplan
GRIMBERGEN - De gemeente Grimbergen gaf de aftrap 
voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Het bestaande 
mobiliteitsplan wordt volledig verlaten en samen met de firma 
Traject wordt een totaal nieuw mobiliteitsplan opgesteld. Deze 
intensieve oefening zal duren tot einde 2022.

Het bestaande mobiliteitsplan dateert van 2012 met een kleine 
herziening in 2015 voor het centrum van Strombeek-Bever. “Uit 
een voorafgaandelijk onderzoek blijkt dat er ondertussen zoda-
nig veel veranderd is en dat er in de komende jaren nog zoveel 
projecten bijkomen, dat we best een totaal nieuw mobiliteitsplan 
opmaken”, stelt schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA). 
“De firma Traject werd gegund om de gemeente te begeleiden bij 
deze grote oefening. Het bestuur heeft in het gunningsbestek ook 
veel belang gehecht aan participatie om zodoende de burgers in-
tensief te betrekken. Suggesties en plannen die tot vandaag reeds 
spontaan werden overhandigd, zullen zeker ook meegenomen 
worden in het traject.”

De eerste startvergadering met de gemeentelijke diensten, de 
projectmedewerkers van Traject en de schepen van mobiliteit 
vond inmiddels plaats. De opmaak van het nieuwe plan verloopt 
in drie fases: opmaak van de doelstellingen en burgerbevraging, 
opstarten van proefprojecten en dan de opmaak van het beleids-
plan na evaluatie en inspraak. 

Schepen Philip Roosen (N-VA) meldt dat het “een zeer complexe 
maar boeiende oefening zal worden waarbij alle echelons inspraak 
zullen hebben. De burgers zullen bevraagd worden, zullen actief 
kunnen participeren en zullen geïnformeerd worden, maar ook 
alle betrokken overheden, de politie, scholen, fietsersbond, hande-
laar enzomeer worden betrokken. Het nieuwe mobiliteitsplan zal 
opgeleverd worden tegen einde 2022, maar ondertussen maakt 
de gemeente al werk van aangepaste zones 30, veilige schoolom-
gevingen en een fietspadenplan,” besluit de schepen. (jh)

FOTO INGEZ. 

(vlnr) Projectcoördinatoren van Traject: Bram Bruggeman en Lars Acke, 
schepen Philip Roosen en diensthoofd ruimte Ruben Vangeel. 
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Sluikstorten rond glasbollen voorkomen met 
glasbolvrijwilligers en boekenruilbib
BORCHT / GRIMBERGEN - Aan de glasbolsite in de Jean 
Deschampsstraat in Borcht (Grimbergen) worden sluikstorten 
dankzij glasbolvrijwilligers en een ruilboekenbib voorkomen. Af-
valintercommunale Intradura werkte samen met Mooimakers het 
project uit.

“Omdat wij een duidelijk signaal willen geven dat sluikstorten 
echt niet oké is, hebben we ook de buurtbewoners betrokken 
bij het project”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Chantal Lauwers 
(Vernieuwing). “De jongeren uit de buurt brachten ideeën aan 
en staken zelf de handen uit de mouwen. Tijdens de wekelijkse 
activiteiten van Buurthuis ’t Motje werd de stoep rond de glasbol 
ingekleurd in thema natuur. Daarnaast werd er een boekenruilbib 
geïnstalleerd naast de glasbol om de buurt op te fleuren en de 
sociale controle te verhogen. Mensen kunnen er gratis een boek 
ruilen. Neem en geef een boek, is het motto. Intradura doet ook 
beroep op enkele glasbolvrijwilligers. Zij helpen bij het nethouden 
van de glasbol en houden mee een oogje in het zeil.”

“Op die manier kunnen we heel kort op de bal spelen en zorgen 
we steeds voor een nette omgeving van de glasbol”, vult glas-
bolpeter Bart Bauwens aan. “Zo zijn we met een viertal glasbol-
vrijwilligers waardoor we een sterk signaal aan de omliggende 
bewoners afgeven.” 

Ook de school De Negensprong is erg betrokken bij het project. 
Samen met de leerlingen ontwierpen ze affiches om rond de glas-
bol te plaatsen. “De affiches tonen het juiste gebruik van een glas-
container”, zegt directrice Nathalie Knevels van De Negensprong. 
“Zo sensibiliseren we ook onze leerlingen en zorgen we ervoor 
dat ze weten dat zij ook nu reeds een steentje kunnen bijdragen 
aan het klimaat.”
Volgens Intradura is het project alvast een succes. “Het sluikstor-
ten rond deze glasbol is de voorbije weken sterk gedaald”, zegt 
oprichtster Frieda Van Roy van het proefproject van Intradura. 
“Wij blijven de vinger aan de pols houden in de hoop dat dit pro-
ject ook op lange termijn zijn vruchten zal afwerpen.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Het project met de boekenruilbib en glasbolvrijwilligers tegen sluik-
storten in de Borcht is alvast een succes. 
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Jo Vally pakt uit met Kerstconcert, deel opbrengst 
gaat naar Levedale

MERCHTEM / REGIO – Vlaamse 
zanger Jo Vally geeft in de kerk van Mer-
chtem een kerstconcert met zijn orkest 
en kinderkoor ’t Vrolijk Lawaai uit Mer-
chtem. De opbrengst is ten voordele 
van Levedale, een woon- en begelei-
dingscentrum voor volwassenen met 
een (verstandelijke) beperking.

“Het wordt een concert helemaal in 
de sfeer van Kerst”, zegt Jo Vally. “We 
gaan voor nummers die allen passen in 
het thema Kerst. Het is overigens niet 
de eerste keer dat ik een kerstconcert 
geef. Het is inmiddels een jarenlange 
traditie geworden. Mensen genieten van 
die speciale sfeer en met een kinder-
koor erbij krijgt het concert in Merch-
tem toch iets magisch.” 

Jaarlijkse traditie 
Schepen van Cultuur David De Valck 
(LVB, Open VLD) hoopt dat het kerst-
concert een jaarlijkse traditie wordt. 
“Het is een privé-initiatief van enkele 
vrienden”, zegt De Valck. “Maar de ge-
meente biedt logistieke steun. Dat Jo 
Vally hier in Merchtem komt zingen, is 
een opsteker. Hij is afkomstig uit buur-
gemeente Wolvertem (Meise), maar is 
hier al goed bekend bij het publiek. Het 
is overigens niet de eerste keer dat hij 
hier komt. We willen elk jaar een deel 
van de opbrengst van het kerstconcert 
aan een goed doel verbinden. Deze 
keer is dat de vzw Levedale, dat ook 
een vestiging heeft in Merchtem en hier 
eveneens een nieuwbouw optrekt.” 

INFO – Kerstconcert met Jo Vally, don-
derdag 23 december om 19.30 uur in 
de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt Kerk 
van Merchtem. 

Info: tel. 0473/32 48 19. Kostprijs: 25 
euro te storten op 

Rek.nr. BE52 0637 1976 6509 Kerst-
concert Merchtem. 

Tijdens het concert gelden de corona-
maatregelen van dat moment. 

FOTO JH

Jo Vally bezocht de kerk met schepen David De Valck om de akoestiek al te testen.
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Het is een actie van het gemeente-
bestuur bij het coachingstraject van 
Mooimakers. Nog te vaak worden hon-
denpoepzakjes, peuken en ander zwerf-
vuil in deze rioolkolken gedeponeerd. 
Hierdoor komt de goede werking van 
deze slikkers in het gedrang. Daarom 
hernemen we dit najaar opnieuw deze 
sensibilisatiecampagne. De verf die ge-
bruikt werd voor het aanbrengen van 
de boodschap, is niet-permanente krijt-
verf die na zes maanden vanzelf zal ver-
dwenen zijn.”

“Ook voor onze gemeentediensten 
blijft het een pijnpunt”, vult burgemees-
ter Chris Selleslagh (Open VLD) aan. 
“Zij dienen extra energie te steken in 
het ontstoppen van niet functioneren-
de slikkers. Deze taken komen bovenop 
de normale geplande onderhoudswer-
ken die door een externe onderhouds-
firma worden uitgevoerd. Verstopte 
slikkers vormen bij fel regenweer extra 
gevaar voor wateroverlast.” (jh)
 

Grimbergen herneemt campagne ‘Niets ingooien. Hier begint 
de zee’
GRIMBERGEN - Met de actie ‘Niets ingooien. Hier begint de zee’ wil het gemeentebestuur de inwoners bewust maken dat de ri-
oolputjes er alleen zijn voor de opvang van regenwater. “Gooi dus zeker geen afval in deze rioolputjes”, licht schepen van Leefmilieu en 
Afvalbeleid Yves Verberck toe.  “’De boodschap Niets ingooien. Hier begint de zee’ kan je in Grimbergen naast verschillende rioolputjes 
vinden, onder andere aan de sporthallen, het cultureel centrum en cafés. 
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Herasfaltering van straten kost meer dan 
half miljoen euro 
GRIMBERGEN - In Grimbergen hebben heel wat wegen schade opgelopen. “Om dit 
op een efficiënte manier aan te pakken, sloot de gemeente nu een raamovereenkomst 
met een aannemer af om het onderhoud en herasfalteren van verschillende wegen in 
Grimbergen te regelen”,  zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).  “Verschillende 
straten zijn aan een dringende onderhoudsbeurt toe. Door de slechte weersomstandig-
heden, het opbreken van wegen voor huisaansluitingen maar ook door het toenemend 
verkeer en het zwaar vervoer door omleidingen, bevinden zich een aantal straten in 
slechte staat. Onze dienst Wegen en Water maakte een overzicht van de straten die drin-
gend aan onderhoud toe zijn. Het schepencollege zette hiervoor het licht op groen. Het 
gaat onder andere om het affrezen van de toplaag, nieuwe asfalt, verzakte boordstenen, 
straatkolken, riooldeksels en greppels heraanleggen en scheuren dichten. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden en planning streeft de aannemer ernaar om dit najaar al een 
aantal van de straten die dringend onderhoud vragen, aan te pakken.” “Het gaat om een 
investering van 518.637 euro voor de straten die in een eerste fase worden aangepakt”, 
vult schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) aan. “Als schepen van mobiliteit ben ik 
ook blij dat deze asfaltering gebeurt omdat dit niet alleen het rijcomfort voor de voertui-
gen, maar tevens ook de fietsvriendelijkheid en veiligheid zal verbeteren op de smallere 
wegen waar de fietsers op de weg moeten fietsen.” De volledige lijst van de straten kan 
je vinden via www.grimbergen.be. (jh)

MIRA stelt enkele activiteiten uit
GRIMBERGEN - Omwille van de vierde coronagolf en de stijgende besmettingscijfers 
besliste Volkssterrenwacht MIRA om een aantal geplande activiteiten uit te stellen. “Be-
zorgd als wij zijn om de gezondheid van onszelf en de bezoekers aan MIRA, en omwille 
van de door de overheid voorgestelde coronamaatregelen, hebben wij helaas beslist om 
onze Astroclub, Dag van de Wetenschap, cursuslessen theoretische sterrenkunde en de 
lezing over kerstrituelen uit te stellen”, klinkt het in een mededeling. “Het uitstel geldt 
voor de periode waarvoor de nieuwe maatregelen gelden, meer bepaald van 20 novem-
ber 2021 tot 28 januari 2022.” Alle info: www.mira.be 
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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 

WINKELBEDIENDE - Slagerij Houman te 
Brussegem zoekt student of flexijobbers M/V 
als winkelbediende voor enkele dagen per 
week. Uren zijn bespreekbaar, Contacteer 
ons: 0475/79.23.15 Jonas.houman@hotmail.
com

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

SCHILDEREN / KLUSJES – ik zoek gepensio-
neerde schilder voor schilderen van ramen en 
deuren tel 0473 448 618 – Meise

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.

TE KOOP ALLERLEI

KERSTKADOOTJES - aan huis geleverd, re-
gio Grimbergen, bruishartjes, massagekaar-
sen of olie 8€, vibrators, glijmiddel, lingerie, 
alles aan aankoop prijzen, koop LOKAAL, 
steun de kleine zelfstandige, , voor meer 
info@funtoys.be, groep op FB Kerstmis-Noël, 
0474 47 23 66

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

VASTGOED TE KOOP 

DRINGEND GEZOCHT – Te renoveren 
woningen, onmiddellijk voorschot bij com-
promis, snelle akte, tel. 0474 305 519

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

TE KOOP GEZOCHT - Projectgronden / ap-
partementsgebouwen / 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’

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 

www.johanjanssens.be / Cartoon JOWE
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GRIMBERGEN - Hockey groeit en bloeit in Grimbergen. Na de op-
richting van de club in 2015 en het aanleggen van een eigen professioneel 
waterveld in 2019, kondigt Merode Hockey Grimbergen een nieuwe 
mijlpaal in haar jonge geschiedenis aan. De club bouwt vanaf dit seizoen 
haar sportieve ontwikkeling verder uit in samenwerking met voormalig 
speler van de Red Lions en winnaar van Olympisch goud Thomas Briels.

In zes jaar tijd slaagde de club erin om 420 leden aan te trekken en hoc-
key in de Grimbergse regio op de kaart te zetten. “Een gestaag groeiend 
ledenaantal gaat gepaard met een pak nieuwe uitdagingen”, zegt voor-
zitter Benoit Maerten. “Waar de familiale club tot nu toe vooral inzette 
op recreatief hockey, gaat ze nu de nodige stappen ondernemen om het 
sportief niveau een flinke duw in de rug te geven. Op die manier kunnen 
we onze spelers met een grotere sportieve ambitie verder laten groeien. 
Dat we dit kunnen doen met de expertise en steun van een tophockeyer 
als Thomas Briels overstijgt onze verwachtingen. We zijn bijzonder trots 
dat Thomas ons hierin gaat begeleiden.”

Wie binnenkort het terrein van Merode in de Populierendallaan be-
zoekt, zou Thomas Briels dus zomaar tegen het lijf kunnen lopen. “Hij 
zal een technisch opleidingsprogramma voor de club uittekenen, de 
jeugdtrainers van de club overzien en bijstaan, en bij momenten ook zelf 
trainingen in handen gaan nemen”, weet de voorzitter. “Daarnaast zal hij 
ook het bestuur vanuit zijn expertise helpen om een duidelijke visie en 
toekomstambities verder te ontwikkelen.”

“Als Red Lion heb ik het privilege gehad om 15 jaar mensen en kinderen 
te inspireren en enthousiast te maken over de hockeysport”, zegt Tho-
mas Briels. “Ik vind het dan ook mijn plicht om een goede ambassadeur 
te zijn. Ik heb er ook altijd van gedroomd om mijn dertig jaar ervaring te 
kunnen doorgeven en mensen te helpen. Veel jonge clubs zijn op zoek 
naar goede begeleiding en het is niet altijd gemakkelijk om kwaliteit te 
kunnen bieden in een snel groeiende sport. Ik zal eerst een kwalitatief 
hockey-technisch programma uitzetten waar de club nog een lange tijd 
voordeel uit kan halen. Ik kijk enorm uit naar deze mooie uitdaging en 
hoop dat we nog veel mooie momenten en mijlpalen samen gaan bele-
ven bij Merode.” (jh)

Olympisch kampioen Thomas Briels traint ploegen 
hockeyclub Merode

FOTO  NADINE BERNARD

Hockeyclub Merode Grimbergen ontvangt Thomas Briels met open armen.
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