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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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Vrijwilligers #Meiseschenkt 
delen honderd schoolmap-
pen uit aan leerlingen 

FOTO INGEZ. 

Leerlingen leren kaarsen 
maken bij Lalyboo

WOLVERTEM - De vrijwilligers van #Meiseschenkt hebben 
schoolmappen aan enkele gezinnen en GO-school De Zonne-
bloem geschonken. “Onze vrijwilligersgroep organiseert verschil-
lende acties voor het goede doel en inmiddels zijn we een erken-
de vereniging aangesloten bij de gemeentelijke cultyuurraad”, zegt 
mede-initiatiefnemer Jorgen Noens. “Onze laatste hulpactie be-
stond erin om honderd nieuwe A4-schoolmappen, die we kregen 
van speelgoedwinkel B-Planeet, te schenken aan de lagere GO-
school De Zonnebloem in Wolvertem en aan enkele gezinnen 
waar deze meer dan welkom waren.” Wie wil meehelpen met 
#Meiseschenkt kan terecht op de gelijknamige facebookgroep. (jh)

MEISE / SLOZEN - De leerlingen van het zesde leerjaar van ’t 
Scholeke van Rode mochten weer komen knutselen in het Kaar-
senateljee Lalyboo in Slozen. Onder het toeziend oog van Erika 
Deprez maakten alle leerlingen zes kaarsjes op zes verschillende 
methodes. Er werd een diertje in een silicone vorm gegoten, een 
glaasje gevuld, een ster in laagjes gemaakt, een bijenwaskaarsje 
gerold, een kegeltje met blokjes gevuld en een kaarsentaartje ge-
maakt. (jh)

FOTO INGEZ. 
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Dirk Hermans van Viske Bijt 
laureaat hengelcriterium

FOTO INGEZ. 

Tanja Bollé en haar paard 
Mejor schitteren op 
EK Iberische paarden

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Dirk Hermans van hengelver-
eniging Viske Bijt uit Kapelle-op-den-Bos werd laureaat van de 
grote hengelwedstrijd van het Antwerps Lijnvissersverbond. Het 
verbond organiseerde acht wedstrijden waarvan er zes plaatsvon-
den op het kanaal van Willebroek en twee op de oude Dender 
in Dendermonde. De wedstrijden zijn verspreid over het seizoen 
en vier clubs nemen de organisatie op zich: Viske Bijt, Zilveren 
Pos, Mondial Master Team en Sirocco. Op de foto:  laureaat Dirk 
Hermans (rechts) met David Jacobs van Sirocco die vierde werd. 
“Het was meer dan 25 jaar geleden dat iemand van onze club 
Viske Bijt dit criterium heeft gewonnen”, zegt Dirk Hermans. “Dit 
is dus echt uniek. Het maakte me echt zo blij dat ik het vandaag 
nog niet goed kan vatten.” Het nieuwe hengelseizoen start begin 
april 2022. (Joris Herpol)

STEENHUFFEL - Na een mooi wedstrijdseizoen in België, 
mocht Tanja Bollé met haar paard Mejor Joven de Don, een vijfjari-
ge APTO-gekeurde hengst, naar het Europees Kampioenschap van 
de Iberische paarden in Turijn. “Er moesten twee proeven gereden 
worden in de categorie jonge paarden categorie waar ik in de 
eerste proef als zesde eindigde en in de tweede proef het podium 
haalde met een derde plaats”, zegt Tanja. “Dat bracht ons in het 
eindklassement in de top vijf. Ik ben een amateur en moest het 
opnemen tegen vele professionele ruiters. Er mag dus gesproken 
worden van een geslaagd EK. Ik blijf nu mijn hengst rustig verder 
trainen en hoop elk jaar een niveau te kunnen stijgen.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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Nieuwe geschenkbon 
‘Momentje Meise’ bij lokale 
handels- en horecazaken 
MEISE - Vanaf nu koop je in Meise altijd het juiste cadeau: het 
lokaal bestuur Meise lanceert immers een nieuwe geschenkbon 
‘Momentje Meise’. Met deze bon kan je terecht bij alle deelne-
mende handels- en horecazaken in de gemeente. De bon wordt 
uitgegeven in drie verschillende waarden: 10 euro, 25 euro en 50 
euro. “Alvast een origineel cadeau voor tijdens de eindejaarsfees-
ten en je steunt er ook de lokale handelaars mee”, zegt schepen 
van Lokale Economie Jorn Lathouwers (LB+). “Je kan de bon bij 
meerdere handelaars gebruiken en hoeft dus het volledig bedrag 
niet in één keer te spenderen. Je gebruikt de bon eenvoudig en 
snel bij je favoriete handelszaak dankzij de QR-code. Een Mo-
mentje Meise kan je kopen via www.meise.be. Op de website 
vind je ook een lijst van de deelnemende handelaars en kan een 
handelaar zich gratis registreren om mee te doen. Je kan de bon 
ook  gewoon afdrukken of kopen in het Administratief Centrum, 
De Muze of Dienstencentrum De Spil tijdens de openingsuren. 
We investeren ook 10.000 euro in een eindejaarscampagne. Op 
de aankoop van de eerste 2.000 online-bonnen van 25 euro krijgt 
de koper 5 euro cadeau. Betaal je 25 euro, dan krijg je dus 30 
euro. De geschenkbon Momentje Meise is één jaar geldig na aan-
koop.” (jh)
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Dringend 
medische hulp 
gezocht voor 
vaccinatie-
centrum Zijp

REGIO - Het vaccinatiecentrum Zijp in 
Wemmel draait de komende maanden 
weer op volle toeren oor eerste, twee-
de én derde prikken voor inwoners uit 
Wemmel, Grimbergen, Meise, Kapelle-
op-den-Bos en Londerzeel. “Hiervoor 
zijn we op zoek naar extra medische hel-
pende handen voor de periode decem-
ber tot en met april 2022”, zegt voorzitter 
van de Eerstelijnszone (ELZ) Grimbergen 
Armand Hermans. “We zoeken op zeer 
korte termijn artsen, specialisten, vroed-
vrouwen met diploma van voor 2018, 
verpleegkundigen en apothekers. Zowel 
zelfstandigen als vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden. Qua niet-medisch personeel 
hebben we voorlopig voldoende mede-
werkers.” (jh)

Je kan contact opnemen via 
elz.regio.grimbergen@gmail.com
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Eén op twee jongeren gaf in enquête 
aan zich niet goed in z’n vel te voelen
Kapelle-op-den-Bos investeert 12.000 euro in versterking mentaal 
welzijn bij kinderen en jongeren
KAPELLE-OP-DEN-BOS – We zitten opnieuw volop in de vierde coronagolf, maar het 
gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos wil ook voldoende stilstaan bij het welzijn van kinderen 
en jongeren. Eén op twee jongeren gaf in een recente jongerenbevraging aan zich niet goed in 
zijn vel te voelen. Daarom diende de gemeente een project in bij de Vlaamse overheid om het 
mentaal welzijn van kinderen en jongeren te versterken. Het project van Kapelle-op-den-Bos werd 
geselecteerd.
“De subsidie van 12.000 euro zal rechtstreeks geïnvesteerd worden in activiteiten voor onze jeugd”, 
vertelt schepen van Welzijn Ilse Rymenants (Groen). “Als lokaal bestuur willen we graag kinderen 
en jongeren aan het woord laten, maar het bereiken van deze doelgroep is niet altijd makkelijk. Om 
dit contact te versterken, zetten we een aantal acties op poten. Zo organiseren we verschillende 
vormingen en bieden we activiteiten aan voor kinderen en jongeren. Daarnaast zetten we ook 
graag ‘Warme William’ nog eens in de kijker met dit project. Deze grote blauwe beer trok inmiddels 
van de ene school naar de andere. Spelenderwijs werd het thema weerbaarheid bij leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar ter sprake gebracht en een dansje ingeoefend dat we vast en zeker 
nog zullen terugzien tijdens verschillende activiteiten in Kapelle-op-den-Bos.” Warme William is een 
initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal 
welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Ook werkt de gemeente met de Eerstelijnszone 
Grimbergen samen aan het project: ‘Radio çava?!’  “Hierbij wordt er radio gemaakt door en voor 
jongeren gedurende een aantal uren op plaatsen waar jongeren aanwezig zijn”, weet de schepen. 
“Dat gaat om scholen, ontmoetingsplaatsen en jeugdverenigingen. Ook zal er via een livestream 
de mogelijkheid zijn om thuis te volgen. Hulpverleningsorganisaties zullen aanwezig zijn om vragen 
van jongeren te beantwoorden, er kunnen getuigenissen verteld worden en liedjes kunnen worden 
aangevraagd.” De acties worden wel enkel georganiseerd als de coronamaatregelen het toelaten, 
of anders na de vierde golf. (jh)

Aantal zwart 
verkeers-
punten daalt 
met kwart
REGIO - Het aantal zwarte ver-
keerspunten in Vlaams-Brabant 
daalde met een kwart in  vier jaar 
tijd. Specifiek voor Halle-Vilvoor-
de gaat het over vijftien resteren-
de gevaarlijke punten, zo blijkt uit 
het antwoord van Vlaams minis-
ter van Mobiliteit Lydia Peeters 
(Open VLD) op een schriftelijke 
vraag van CD&V-fractievoorzitter 
Peter Van Rompuy. In 2018 was 
er nog sprake van 31 zwarte 
verkeerspunten in onze provin-
cie terwijl dit aantal afnam tot 
23 in 2021. Van deze 23 overige 
punten bevinden zich er 15 in de 
regio Halle-Vilvoorde. Opvallend 
is ook dat acht van de punten in 
onze regio gedeeltelijk of inte-
graal op de Ring gelegen zijn. (jh)
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Hilde en Karen brengen opmerkelijk klimaatboek uit met 
positieve invalshoek
“Het is nog niet te laat om iets te doen tegen klimaatveranderingen”

MALDEREN / MERCHTEM - Groenblogger Hilde Cassi-
mons (52) alias ‘Groengenot’ uit Malderen en zelfstandig herborist 
Karen Vande Wiele (44) uit Merchtem schreven het opmerkelijke 
klimaatboek Onze Aarde Vieren. De ondertitel Enthousiasme in 
tijden van klimaatverandering belicht meteen de positieve invals-
hoek van hun boodschap.

Hilde Cassimons en Karen Vande Wiele zijn al een tijdje samen 
vrijwilliger bij de lokale Velt afdeling. Als goede vriendinnen komen 
ze ook geregeld bij elkaar. “Toen vertelde Hilde mij dat ze met 
iets zat”, zegt Karen. “Ze wou zo graag een boek schrijven. Over 
klimaat en milieu. Eind 2019 heeft ze immers deelgenomen aan de 
klimaatgesprekken van de gemeente Buggenhout samen met een 
collega van het werk. Daaruit ontstond het idee om een boek te 
schrijven. Ik zat ook al lang met dat idee in haar hoofd, maar ik wist 
niet echt een onderwerp te kiezen uit de veelheid aan groene 
thema’s. Klimaat en milieu is zeker wel interessant. Heel veelzijdig, 
pakkend en actueel.”

Begeesterende projecten 
Het boek Onze Aarde Vieren benadert de klimaatproblematiek 
op een positieve manier. “De kern van ons verhaal zijn de zes 
begeesterende projecten van lokale ondernemers die iets moois 
bijbrengen voor onze Aarde”, vertelt Hilde Cassimons. “Ze tonen 
aan dat het niet te laat is om iets te doen tegen de klimaatveran-
deringen. We streven in het boek naar eenvoud en laagdrempelig-
heid. Zo laten we in het eerste hoofdstuk Moeder Aarde zelf aan 
het woord en geven haar een gezicht met een voor ons ontwor-
pen tekening. Dat zorgt voor rustpunten in de soms zwaardere 
en moeilijkere stukken. We verfraaien onze boodschap met unie-

ke foto’s van fotografen die met ons samenwerken. De acties in 
hoofdstuk drie zijn zodanig gekozen dat ze geschikt zijn voor velen 
en makkelijk kunnen uitgevoerd worden.”

Verbinden 

Het boek is bestemd voor een breed publiek. “We willen veel 
mensen overtuigen en tot actie aanzetten”, zegt Karen Vande 
Wiele. “Het is geen wetenschappelijke uiteenzetting of een plei-
dooi voor verantwoordelijkheid van enkelingen of van de politiek 
en bedrijven. Het feest op Aarde wordt voor iedereen verstoord. 
Ieder van ons kan bijdragen om dat te herstellen. Door je te ver-
binden met gelijkgestemden kan je zelfs nog beter doen en meer 
bereiken. De projecten die we belichten, worden gedragen door 
gewone mensen. Bovendien vertrekken ze vanuit een lokale in-
valshoek. Je kan ze bezoeken of eenvoudigweg contact opnemen 
met de verantwoordelijken.”

Toekomstplannen 

De auteurs hebben ook heel wat toekomstplannen. Zo gaat Hil-
de Cassimons, die nachtverpleegkundige is in een woonzorgcen-
trum een zesdelige workshopreeks volgen van klimaatcontact. 
Ze hoopt dat de gemeente Londerzeel groen licht geeft om te 
kunnen deelnemen aan het traject tuinrangers van Inverde. Ka-
ren Vande Wiele, die aromatherapeut met eenmanszaak Ortiga 
is, gaat haar workshopaanbod verfijnen en is bezig met een nieuw 
boekproject dat sterk aanleunt bij haar passie over natuurlijke 
geuren. (jh)

Info: www.groengenot.com of www.ortiga.be

FOTO’s INGEZ.
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Kiemkracht Meise 
organiseert actie 
‘Kerstfeest voor 
iedereen’
MEISE - Kiemkracht Meise organi-
seert opnieuw een kerstactie, waarmee 
de vrijwilligers mensen en gezinnen in 
nood, in de kersttijd, een hart onder de 
riem willen steken. Jaarlijks maken de 
vrijwilligers, in december, met een werk-
groep van de Sint-Martinusparochie, en 
in samenwerking met het OCMW, voe-
dingspakketten. Door de coronaproble-
men heeft de Sint-Maartenschool het 
samenstellen van de pakketten op zich 
genomen. Met voedingsproducten die 
de kinderen meebrengen, stellen zij een 
honderdtal pakketten samen. De paro-
chie zamelt geld in waarmee de nodige 
was- en hygiëneproducten worden aan-
gekocht. Daar worden ook wat feestar-
tikeltjes aan toegevoegd zoals koekjes 
en chocolade zodat het een feestpakket 
wordt. Maar het belangrijkste voor de 
mensen zijn de voedingscheques die zij 
erbij krijgen. Door de ruime sponsoring 
van serviceclubs als Fifty1 en Rotary 
en van Color Casa, maar ook door gif-
ten van vele weldoeners en winkeliers 
kon Kiemkracht Meise vorig jaar voor 
10.000 euro cheques aankopen en ver-
delen. (jh)

INFO - Wie wil steunen, kan 
storten op rekeningnr. : BE 
26 7341 4636 5329 van Kiem-
kracht Meise, met de vermel-
ding ‘KERST voor IEDEREEN’.

Top 
tentoonstelling ...
 
REGIO - Op dit ogenblik loopt er een 
tentoonstelling in het administratief cen-
trum in Meise van Johan Janssens. Johan 
is een veelzijdig kunstenaar die zowel 
schilderwerken, lithografieën als cartoons 
maakt. Het voorbije jaar publiceerde hij 
meerdere cartoons rond de corona pan-
demie. Momenteel stelt  hij dus tentoon 
tot en met 22 december met schilderijen 
en een serie linosneden. Je kan tijdens de 
openingsuren terecht in het Administra-
tief Centrum.
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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 begeleidings-
centrum 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 spe-
ciale sfeer en met een kinderkoor erbij 
krijgt het concert in Merchtem 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 buurge-
meente 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 Da-
vid De Valck om de akoestiek al te testen.



17



18



19

DJ Ludovicus 40 jaar achter de draaitafel: “Deed deugd 
dat feest toch kon doorgaan”
LONDERZEEL / RAMSDONK - Eddy Biebaut (56) alias 
deejay Ludovicus staat veertig jaar achter de draaitafel en organi-
seerde net voor het ingaan van nieuwe coronamaatregelen een 
verjaardagsfeest in de Starsky Club in Londerzeel. “Dat lokte een 
300-tal mensen, genoeg om ambiance te maken, maar mensen 
bleven toch wel weg uit schrik. Zodra alles terug normaal is, gaan 
we dat verjaardagsfeestje nog eens overdoen. Zeker weten. Het is 
echt heel erg dat het nachtleven weer wordt stilgelegd”, zegt Eddy.

“Het is allemaal begonnen in het vroegere café Het Moleken aan 
de Gentsesteenweg in Zellik bij mijn ouders”, vertelt Eddy Bie-
baut, die bij Sipwell in Londerzeel werkt en in Ramsdonk woont 
met zijn echtgenote. “In Het Moleken werd veel ambiance ge-
maakt en gedanst. Via mijn vader kende ik een oude man die Lu-
dovicus heette en ik vond dat zo’n leuke en originele naam, dat 
ik er mijn deejaynaam van heb gemaakt. Intussen is het café wel 
al lang verdwenen, maar ik heb er veel plezier gehad en er waren 
veel feestjes. Daar heb ik de microbe te pakken gekregen.” Eddy 
begon ook plaatjes te draaien in Asse op de vrije radio Albatros. 
“Daarna was het bij 24, Modern en Terheide en de new wave ra-
dio van Asse. Zo ben ik terechtgekomen bij de bekende discobar 
Zebedeus, waar ik vijf jaar gedraaid heb. Op hoeveel fuiven en 
feestjes hij instond voor de ambiance, kan DJ Ludovicus moeilijk 
becijferen. 

“Maar het zal ongeveer aan honderd feestjes en fuiven per jaar 
zijn. Dan kom je op vier- à vijfduizend, of zelfs meer, want soms 
draaide ik meerdere keren per week op studentenfuiven. Ik draai 
overigens nog steeds met cd’s omdat ik niet genoeg meer draai 
om mij toe te leggen op laptop- of USB-toestanden. Ik heb wel 
nog een 5.000 vinylplaten staan, maar die zijn in grote bakken vei-
lig weggestoken. Wat moet een feestje voor jou hebben om ge-
slaagd te zijn? “Het feestje moet er op zijn”, gaat Eddy verder. “Een 
avond is geslaagd als ze uiteindelijk op hun blote voeten dansen of 
als ze op een fuif tot de laatste snik meezingen.” (jh)
Info: facebookpagina DJ Ludovicus

FOTO INGEZ. 
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Kerstmarkt Grimbergen opnieuw afgelast 
REGIO - Voor het tweede jaar op rij besliste het gemeentebe-
stuur 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 besmettingsgraad de enige juis-
te is”, zucht burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

De kerstmarkten in centrum Grimbergen en in Ter Borre (Strom-
beek-Bever) brengen ieder jaar duizenden bezoekers op de been. 
Ze staan garant voor heel wat sfeer en gezelligheid.” De gemeen-
te staat klaar om de kerstmarkten volgens de nieuwe regels te 
organiseren, maar heeft toch beslist om de kerstmarkten 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 coronamaatregelen. De 
meest recente verplichting om het Covid Safe Ticket te combi-
neren 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 schepen 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.”

Het college trekt ook ineens de lijn door met betrekking tot ande-
re evenementen die in december plaatsvinden. Zo zal de Sinter-
klaasoptocht van 5 december niet doorgaan. Ook de verkiezing 
van de Senior van het jaar wordt geannuleerd. Over de kerstmaal-
tijd 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/.

FOTO 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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Meise professionaliseert haar groenbeheer: 
“Iedereen zal digitaal kunnen meevolgen”
MEISE - Het gemeentebestuur van Meise stapt mee in het pro-
ject Lokaal Onderhoud Buitengebied (LOB) om efficiënter het 
groen in de gemeente te beheren. In Meise bevinden zich heel 
wat groen- en landschapselementen zoals hagen, bomen en ber-
men die onderhoud vergen. Door digitaal in te plannen wil de 
gemeente proactiever werken.

Het opstellen van een groenbeheerplan past binnen het project 
Lokaal Onderhoud Buitengebied (LOB) van Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters. LOB ondersteunt openbare besturen bij het 
regulier landschapsonderhoud, van inventarisatie via visievorming 
tot uitvoering.  “Via het LOB wordt voor elke boom, haag, en-
zomeer een digitale beheercyclus opgemaakt”, zegt schepen van 
Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). “Daarvoor gebruikt men 
een softwareprogramma dat specifiek werd ontworpen voor de 
inventarisatie en organisatie van het openbare groenonderhoud. 
Achterstallig groenonderhoud veroorzaakt immers nogal wat 
frustratie bij inwoners. Daarom is er nood aan de opmaak van dy-
namische beheerplannen. Zo krijgen we beter zicht op het nood-
zakelijke groenonderhoud, rekening houdend met variabele toe-
standen zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Dit project 
stelt de gemeente in staat proactief aan groenonderhoud te doen, 
eerder dan te wachten tot burgers opmerkingen moeten maken.”

In kaart brengen
De gemeente start met alle bomen op openbaar domein in kaart 
te brengen, later volgen waarschijnlijk alle andere aspecten van het 
publieke groenonderhoud zoals bermen, struiken, parkjes, noem 
maar op. “Dit met als finaal doel voor ogen het totale groen-
onderhoud professioneler te gaan beheren”, weet de schepen. 
“Bijkomend voordeel is dat de gemeente op termijn beter gaat 
communiceren naar de burgers toe over het groenonderhoud. 
Wanneer de onderhoudsbeurten van bomen en andere onder-
houdstaken digitaal ingepland staan, is het veel gemakkelijker om 
burgers te informeren over het geplande onderhoud. 

De ultieme doelstelling is dat burgers online kunnen raadplegen 
wanneer een bepaalde groenonderhoudstaak ingepland staat. Zo 
zou je als burger kunnen nakijken wanneer de straatboom voor 
jouw deur een volgende onderhoudsbeurt krijgt. Dit is de richting 
waarnaar de gemeente wil toewerken.” (jh)
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HARTCOHERENTIE: het antwoord op burnout, hyperventilatie, 
depressie, angsten en andere stressgerelateerde klachten!

REGIO - Sedert 2 jaar kan je bij Heart & Soul in Kapelle-op-den-Bos terecht voor hartcoherentie coaching, stress- en burnout coa-
ching, Lazuli life coaching (gesprekstherapie), TRE® (ontspannend lichaamswerk) en kinesiologisch testen (hoe kom je weer in balans).

Omdat ik gemerkt heb dat hartcoherentie nog relatief onbekend is bij het grote publiek, had ik deze eenvoudige, maar superefficiënte 
stressreducerende ademhalingstechniek hier eens graag in de kijker gezet. Immers, door gedurende slechts 2 x 10 minuutjes per dag 
hartcoherent te ademen, kan je jouw stress al onder controle houden!

Wat is hartcoherentie en hoe werkt het?

Wanneer we langdurig teveel stress ervaren (bijv. op het werk, 
in de thuissituatie, omwille van COVID-19, …) kunnen we 
onvoldoende psychisch en lichamelijk herstellen. Concentra-
tiestoornissen, hartkloppingen, hoge bloeddruk, slaapstoornissen, 
depressie, darmklachten, gejaagdheid, vermoeidheid, lage weer-
stand, prikkelbaarheid, sterk emotioneel zijn, burnout, …. kunnen 
hiervan de gevolgen zijn. 

Ons zenuwstelsel is dan uit balans en dat laat zich duidelijk voe-
len. Maar gelukkig is dit proces omkeerbaar met hartcoherentie! 

Wist je dat het hart meer signalen aan het brein geeft dan om-
gekeerd!? Ons hart toetst constant de omgeving af en is dus ook 
gevoelig voor stress.

Bij hartcoherentie gaan we met eenvoudige ademhalingsoefe-
ningen ons hartritme positief beïnvloeden. Hierdoor geeft het 
hart signalen aan onze hersenen dat alles veilig is en brengt het 
hart evenwicht in ons brein en zenuwstelsel.

Hoe weet je nu dat jouw zenuwstelsel in balans is? Wel, hartco-
herentie is gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek. 
Bovendien is het meetbaar met biofeedbackapparatuur. Terwijl je 
hartcoherent aan het ademen bent, kan je het gunstige effect op 
jouw lichaam op het biofeedbacktoestel aflezen.  

Het beste resultaat of hartcoherentie effectief werkt, is natuurlijk 
hoe jij je voelt. Welk verschil er na slechts enkele weken al merk-
baar is. En geloof me, je zal aangenaam verrast zijn! Dit hebben 
zovele cliënten vóór jou ondertussen al mogen ervaren.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Heart & Soul 
www.heart-soul.be, via telefoon 0479 69 90 47 of e-mail info@heart-soul.be. 
Ik begeleid jou graag om jouw leven opnieuw zélf in handen te nemen.
Hopelijk tot binnenkort!

Heart & Soul groeten, Veerle Van den Bossche
Kuiermansstraat 77 • 1880 Kapelle-op-den-Bos 

Een studie van AZ Rivierenland heeft aangetoond dat er reeds 
na 6 weken een opmerkelijke verbetering was van stressgerela-
teerde klachten, depressieve gevoelens en angst!  Na 6 maanden 
was deze verbetering zelfs nog toegenomen.

Indien jij ook een hartcoherentie coaching wenst te volgen, dan 
kan je bij Heart & Soul kiezen uit 2 formules: 4 live sessies bij 
mij in de praktijk (of online) OF eLearning met begeleiding. Je 
kiest zelf het tempo waarop je jouw traject afwerkt. Iedere sessie 
bouwt verder op de voorgaande.

Bij elke hartcoherentie coaching nemen we jouw leefstijl ook 
eens onder de loep. Vaak bereiken we door kleine veranderin-
gen in leefstijl aan te brengen, in combinatie met hartcoherentie 
coaching, een nóg beter resultaat.
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Fietslichtencontrole: 3 boetes van 58 euro uitgeschreven  
LONDERZEEL - De politie van de zone KLM hield een fietslichtencontrole in Londerzeel. Daarbij werden 97 fietsers gecontro-
leerd. Voor drie meerderjarigen liep dat minder goed af. Zij kregen een boete van 58 euro omdat ze niet in orde waren met hun 
verlichting. Achttien andere fietsers die minderjarig waren, kregen een brief mee voor de ouders om hen te wijzen op de gevaren. 
Ze kregen ook een fietslampje mee om hen veilig op weg te helpen. Voor de 76 fietsers die wel in orde waren, was er een geschenk-
je. Zij kregen spaakreflectoren als beloning. De politie waarschuwt dat er binnenkort nieuwe controles volgen. (jh)
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Het bos is vol: geen geboorte-
boomplantactie dit jaar
LONDERZEEL - Het geboortebos van Londerzeel achter de 
Marsaerdreef naast de voormalige taverne Lomast is vol. Daarom 
zoekt de gemeente een nieuw perceel om geboortebomen te 
planten. “Sinds 2006 heeft Gemeente Londerzeel een geboor-
teboombos”, meldt de gemeente in een bericht. “Elk jaar, in het 
plantseizoen, mogen inwoners die het voorbije jaar ouder(s) zijn 
geworden, een geboorteboom planten voor hun jonge spruit in-
dien zij dit wensten. De ouders kregen hiertoe een schriftelijke 
uitnodiging. Het geboorteboombos is inmiddels volgeplant. De 
gemeente is op zoek naar een nieuw perceel om geboortebo-
men aan te planten. In 2021 zal het planten van geboortebomen 
voor de kindjes die geboren werden in 2020 dus niet kunnen 
plaatsvinden.” (jh)

Zeven rijbewijzen ingetrokken 
KAPELLE-OP-DEN-BOS / LONDERZEEL / MEI-
SE - De politiezone KLM betrapte bij snelheidscontroles vorige 
maand opnieuw heel wat bestuurders die veel te snel reden. Van 
de 8.394 bestuurders reden er 2.346 te snel. Bij zeven van hen 
werd het rijbewijs meteen ingetrokken. In de Oudemansstraat in 
Londerzeel werd in een zone 50 een bestuurder aan 103 kilome-
ter per uur geflitst. In Meise werden de meeste snelheidsovertre-
dingen opgemeten. Aan de Kardinaal Sterckxlaan in Oppem, een 
zone 30, reed maar liefst 64 procent van de bestuurders te snel. 
Eén bestuurder zag er ook zijn rijbewijs ingetrokken omdat hij 69 
kilometer per uur reed. Ook de Meusegemstraat in Wolvertem 
bleek een geliefkoosde plek om het gaspedaal te hard in te du-
wen. Daar respecteerde 52 procent van de bestuurders de zone 
30 niet. (jh)

Buggenhoutbos heeft voortaan extra toegangsweg en vreedzaam everzwijn
REGIO - Buggenhoutbos heeft een nieuwe toegangsweg: een 
pracht van een beukendreef die de wandelaar vanaf de gemeen-
telijke parking naast Het Middelpunt naar het hart van het bos 
leidt, langs een nieuwe houten windschuur. Een gerestaureerd 
brandklokje en een kunstzinnig everzwijn aan de gevel verwijzen 
naar de tijd van toen.

Buggenhoutbos wordt druk bezocht. De parking naast De Groe-
ne Wandeling kampt dan ook soms met plaatsgebrek. “Dat we nu 
over een extra toegangsweg beschikken, is een goeie zaak”, zegt 
schepen van Milieu Geert Hermans. “Vanaf de gemeentelijke par-
king zit de wandelaar na één oversteek van de Kasteelstraat direct 
in het bos.” Aan de gevel van de windschuur brengt een kunstig 
everzwijn de deelname van de gemeente aan het in 2004 uitge-
zonden VRT-spelprogramma Fata Morgana in herinnering. Een van 
de opdrachten bestond erin in een week tijd een kunstwerk te 
vervaardigen. Lokale kunstenaars Roger Van den Eede en Maurits 
Coenen, klaarden die klus. Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos 
restaureerde nu hun werk. Dat gebeurde ook met het brandklok-
je dat het gesloopte boshuis opsmukte en vroeger gebruikt werd 
om de jagers bijeen te roepen na de jacht. En er gebeurde nog 
meer. Boswachter Reinhart Cromphout: “Het bos is een levende 
entiteit, op diverse vlakken. Zo kunnen sinds dit voorjaar ruiters 
gebruikmaken van de brede Bareeldreef die dwars door het bos 
loopt. Op dit brede, verharde pad kunnen wandelaars, fietsers en 
ruiters met respect voor elkaar het bos doorkruisen. Zonder pro-
blemen, stellen we vast. Alle andere paden zijn telkens bestemd 
voor één specifiek recreatietype. 

Omdat we constant de evolutie van het bos 
in het oog houden, zijn intussen in de nieu-
we toegangsdreef bij Het Middelpunt werk-
zaamheden gestart voor het uitdunnen van 
het bos: we vellen één op de twee beuken, 
wat ruimte creëert. De dreef moet immers 
over honderd jaar nog altijd een attractie 
vormen in Buggenhoutbos.” (VRP)

FOTO VRP
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Gemeente plaatst 140 naambordjes 
aan trage wegen 

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos werkt 
samen met Intercommunale Haviland aan de uitvoering van het trage wegenplan dat 
in 2018 werd opgesteld. “Kapelle-op-den-Bos telt al veel met signalisatie aangeduide 
trage wegen, waarvan een groot deel reeds goed toegankelijk is”, zegt schepen van 
Trage Wegen Hilde De Keersmaeker (N-VA). “Om de minder gekende trage wegen 
nog zichtbaarder en herkenbaarder te maken, worden de komende weken 140 gele 
naambordjes bijgeplaatst en zal in de toekomst ook een trage wegenkaart worden 
uitgebracht.” Tegen 2025 wil de projectgroep die werkt aan trage wegen, nog heel 
wat nieuwe verbindingen realiseren, met een optimale toegankelijkheid voor de zachte 
weggebruikers. “Alle voorbereidende stappen worden momenteel in orde gebracht, 
zodat we volgend jaar met de uitvoeringswerken kunnen starten. Het lokaal bestuur 
wil blijven investeren in een toegankelijk, fijnmazig netwerk van trage wegen”, besluit 
de schepen.  (jh)

Natuurpunt Meise maakt zélf 
nestkastjes 

MEISE - Tijdens ‘Meise van A tot Z’, waarbij heel wat verenigingen hun werking voor-
stelden, organiseerde Natuurpunt Meise een workshop ‘vogelnestkastjes bouwen’. “Heel 
plezant”, zeggen Cecilia Bathe (13) en Sigrit Van Bellingen (13). “Het vogelnestkastje van 
Sigrit is stuk. Daarom maken we er hier nu zélf eentje, dankzij Natuurpunt.” (jh)

FOTO INGEZ.

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

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

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

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

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

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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MEISE - Na een controle van de brandweer bleek het gebouw 
waarin ’t Verloren Uurke gevestigd is niet meer aan alle veiligheids-
voorschriften te voldoen. Hoewel het mogelijk was om tot eind 
maart 2022 in het gebouw te blijven, besliste ’t Verloren Uurke 
toch om alle lessen nu al stop te zetten. Het gemeentebestuur van 
Meise zoekt oplossingen.

“Sinds 40 jaar gaan in ’t Verloren Uurke allerlei cursussen en acti-
viteiten rond beeldende kunsten door”, zegt burgemeester Gerda 
Van den Brande (N-VA), die tevens bevoegd is voor Cultuur. “Na-
dat een controle door de brandweer gebeurde, bleek dat het ge-
bouw niet voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen. De 
gemeentediensten voerden enkele dringende werken uit, waar-
door de brandweer toestemming gaf om nog tot en met maart 
2022 het gebouw te gebruiken.”

In het gebouw blijkt ook asbest aanwezig te zijn. “Momenteel is dit 
niet los en veilig, maar bij de uitvoering van de toekomstige wer-
ken, zou dit verwijderd moeten worden”, gaat de burgemeester 
verder. “Hoewel het gebruik van het gebouw tot en met maart 
2022 door de brandweer werd toegelaten en veilig verklaard, be-
sliste het bestuur van ’t Verloren Uurke toch om onmiddellijk hun 
activiteiten stop te zetten.”

Het gemeentebestuur zoekt nu een oplossing voor de beeldende 
kunsten. “We zien beeldende kunsten als een grote meerwaarde 
voor het culturele leven in onze gemeente die we niet zomaar 
willen zien verdwijnen”, weet Van den Brande. “De gemeente-
diensten kregen intussen al verschillende vragen van lesgevers en 
cursisten naar mogelijkheden om zo snel mogelijk toch cursussen 
te kunnen inrichten. We proberen nu met ’t Verloren Uurke tegen 
januari om zo goed als mogelijk oplossingen te voorzien. Lesge-
vers die apart een oplossing zoeken, kunnen ons ook individueel 
contacteren via verhuur@meise.be.” (jh)

Gemeente zoekt oplossing voor cursussen 
beeldende kunsten in ’t Verloren Uurke
’t Verloren Uurke sluit deuren na negatief brandweerverslag

FOTO JH
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