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Dievenbende die GSM’s stal, is opgerold 
Un gang de voleurs de téléphones portables a été démantelé.
REGIO  - De politiezone Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 
(KLM) heeft een bende dieven opgerold die het voornamelijk ge-
munt had op smartphones van het merk Apple. De bende was 
al maanden actief in de politiezone KLM maar had ook al feiten 
gepleegd in Asse, Wemmel en Grimbergen. De verdachten reageer-
den op zoekertjes op de website ‘2dehands’ en boden de verkopers 
een hogere prijs als die zich naar hen wilden verplaatsen. Eenmaal 
de verkoper aangekomen, vroegen de verdachten om het toestel te 
mogen controleren op schade. Zodra de verdachten deze in han-
den kregen of de kans schoon zagen om de gsm te grijpen, namen 
ze de vlucht. In Londerzeel, Meise, Kapelle op-den-Bos, Wemmel en 
Grimbergen zijn begin deze maand bij huiszoekingen 12 verdachten 
-waarvan 8 minderjarigen-  opgepakt. Acht gestolen gsm’s en een 
camera zijn net als 12 pakjes cocaïne in beslag genomen. De ver-
dachten zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. (jh)

F   REGION  - La zone de police Kapelle-op-den-Bos/Londer-
zeel/Meise (KLM) a arrêté une bande de voleurs qui visait plus 
spécifiquement les téléphones portables Apple. Le gang était actif 
depuis plusieurs mois dans la zone de police de KLM mais avait 
également commis des délits à Asse, Wemmel et Grimbergen. Les 
suspects répondaient à des annonces sur le site web “2dehands” 
et proposaient aux vendeurs un prix plus élevé que demandé à 
condition de pouvoir se rendre chez eux. Une fois arrivés chez le 
vendeur, les suspects demandaient de pouvoir vérifier si l’appareil 
était en bon état de fonctionnement. Dès que ceux-ci étaient en 
possession du téléphone portable, ils s’en emparaient et prenai-
ent la fuite. À Londerzeel, Meise, Kapelle op-den-Bos, Wemmel et 
Grimbergen, 12 suspects - dont 8 mineurs - ont été arrêtés lors 
de perquisitions au début du mois. Huit téléphones portables et 
un appareil photo volés ont été saisis, ainsi que 12 paquets de 
cocaïne. Les suspects ont été présentés au juge d’instruction. (jh)

KORTNIEUWS 
OVERLIJDENS - In Wemmel stierven van maart 2020 tot fe-
bruari 2021 167 inwoners. Dat is een oversterfte van 19 procent 
vergeleken met de voorbije jaren. Dat zijn 27 overlijdens meer dan 
de voorbije jaren. De oversterfte is hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan de coronapandemie. (jh)

KAMSTRAAT - In de Kamstraat in Wemmel zijn de voetpaden 
vernieuwd. Op de planning staan binnenkort ook de heraanleg van 
het Sint-Rochusplein en de voetpaden in de Raedemaekerslaan. (jh)
WINDBERG - Nog voor de zomer gaat het Agentschap Wegen 
en Verkeer de Windberg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Er ko-
men ook nieuwe fietspaden tussen het gedeelte van het kruispunt 
met de Rassel tot de grens met Hamme (Merchtem). (jh)
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Geduld is een mooie deugd… 
La patience est une belle vertu...
We starten deze editie van Het Cursiefje met een titel die voor 
de inwoners uit de Van Elewijckstraat en het Schoondal als een 
rode lap op een stier zou kunnen aankomen. Liefst 18 -ik herhaal 
even: achttien! -  jaar hebben ze moeten wachten op het begin 
van de werkzaamheden voor een nieuwe straat. 
Altijd kwam er iets tussen: administratieve rompslomp, subsidies 
die op zich lieten wachten, dan weer verkiezingen, een nieuw be-
stuur en ga zo maar door. Maar hun geduld wordt nu toch be-
loond: de werken zijn effectief begonnen in de 435 meter lange 
straat die 128 woningen telt, uitgezonderd het Schoondal. 
Het resultaat van de werken zal mogen gezien worden: de Van 
Elewijckstraat wordt de allereerste fietsstraat (max 30 km/u) 
van Wemmel en de zijstraat Schoondal wordt heraangelegd als 
woonerf (max 20 km/u) naar het voorbeeld van de kerkomgeving. 
De werken zullen volgens de planning tot de zomer van 2022 
duren. Dat is nog lang doorbijten, daar in de modder en moeilijk 
bereikbare toegangen tot huizen. Maar de buurt krijgt na deze 
werken een serieuze opwaardering, onder andere met het buffer-
bekken en wandelweg die in het verlengde van de straat worden 
aangelegd. 
Aan dat vooruitzicht kunnen de inwoners zich alvast op optrekken. 
Eerst zal er ongetwijfeld nog tandengeknars weerklinken. Maar zo-
als infectiologe Erika Vlieghe al zei over de coronamaatregelen en 
de vaccins: “stop met zeuren. Je zal je er niet beter door voelen. 

Aan deze pandemie komt een einde.” Aan de werken in de 
Van Elewijckstraat en het Schoondal ook. Geduld is een mooie 
deugd… 

Joris Herpol

Hoofdredacteur Het Cursiefje 

FOTO JH

Nous commençons cette édition de Het Cursiefje avec un titre 
qui pourrait être un chiffon rouge agité au-dessus de la tête des 
habitants de la rue Van Elewijck et du Val Joli. Pas moins de 18 - 
je répète : 18 années! C’est le nombre d’années d’attente pour 
assister enfin au début des travaux pour une nouvelle rue! Il y 
avait toujours un élément nouveau qui surgissait : des tracas ad-
ministratifs, des subventions qui tardaient à arriver, des élections, 
une nouvelle majorité, etc. Mais leur patience est aujourd’hui ré-
compensée : les travaux ont effectivement débuté dans cette rue 
de 435 mètres de long qui comprend 128 maisons, à l’exception 
du Val Joli. 
Le résultat des travaux aura belle figure : la rue Van Elewijck de-
viendra la première rue cyclable (max 30 km/h) de Wemmel et 
la rue latérale Val Joli sera aménagée en zone résidentielle (max 
20 km/h) à l’instar du quartier autour de l’église. La durée des 
travaux est prévue jusqu’à l’été 2022.  Il faudra donc s’armer de 
patience pour venir à bout de la saleté et des difficultés d’accès 
aux habitations.

Mais après ces travaux, le quartier 
sera sérieusement revalorisé, entre 
autres avec le bassin d’orage et le 
chemin piétonnier qui seront construi-
ts dans le prolongement de la rue. Les 
résidents peuvent déjà se réjouir de 
cette perspective. Au début, il y aura 
sans doute quelques grincements de 
dents. Mais comme l’a dit l’infectiolo-
gue Erika Vlieghe à propos des mesu-
res Covid 19 et des vaccins : “Arrêtez 
de vous plaindre. Ça ne vous fera pas 
vous sentir mieux. Cette pandémie 
prendra fin.” Et les travaux dans les 
rues Van Elewijck et Val Joli aussi. La 
patience est une belle vertu...

Joris Herpol

Rédacteur en chef Het Cursiefje
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WOLVERTEM - Geniet vanaf vandaag van een nog betere 
winkelervaring in onze showroom in Meise, die zopas is op-
gesplitst in twee aparte werelden. Maak van je huis een echte 
thuis en laat je intens inspireren in ons ontspanningsgedeelte of 
ontdek verder ons breed aanbod aan tuingereedschap.

Met onze slogan ‘Buitengewoon thuis genieten’ creëren 
we een vakantiegevoel in je eigen leefruimte. Onze nieuwe 
indeling komt deze missie extra tegemoet door je maximaal 
te inspireren.

Enerzijds staat de belevingswereld met Tuinmeubelen, 
Wellness, Outdoor cooking en Decoratie & sfeer centraal. 
Daarnaast ver tonen wij een gedeelte dat volledig toege-
spitst is op ‘alles voor klussen in de tuin’. Vanhie is met 
andere woorden dé outdoor-specialist tussen Brussel en 
Antwerpen waar je terecht kunt voor kwaliteit en advies 
van de bovenste plank.

Je kan het allemaal ontdekken in de vernieuwde showroom 
bij Vanhie of shop 24/7 online op www.vanhie.be

Buitengewoon genieten van een nieuwe
winkelbeleving bij Vanhie
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Nieuwe ramen Academie moeten én isolatienorm halen én 
historisch zicht bewaren
Les nouveaux châssis de l’Académie doivent répondre aux normes 
d’isolation et préserver le patrimoine.

WEMMEL - De ramen van de Gemeentelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans in de voormalige pastorij in Wemmel 
worden vernieuwd. Daarvoor is 400.000 euro voorzien, waarvan 
zo’n 250.000 euro wordt gesubsidieerd. 

“Het is geen eenvoudig project, want ook de dienst Erfgoed van 
de hogere overheid moest dit goedkeuren”, zegt schepen van 
Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “Om subsi-
dies van de Vlaamse overheid te krijgen, moet je een bepaalde 
isolatienorm halen. Maar omwille van de erfgoedwaarde zou er 
alleen enkel glas mogen worden geïnstalleerd om zo de vroegere 
toestand van ramen en het schrijnwerk zo goed mogelijk te bena-
deren. Uiteindelijk konden we via een architect een ontwerp laten 
indienen dat dankzij dubbel glas en aangepast schrijnwerk zowel 
de isolatienorm haalt, als de erfgoedwaarde en het historisch zicht 
respecteert. En zo kunnen we het project ook laten subsidiëren.”  
(jh)

F   WEMMEL  - Les châssis de l’Académie Communale de 
musique, de parole et de danse, située dans l’ancien presbytère 
de Wemmel, seront renouvelés. Le budget est de 400 000 euros, 
dont quelque 250 000 euros seront subventionnés.
“Ce n’est pas un projet facile, parce que le service du patrimoine 
de la Région a également dû l’approuver”, explique l’échevin des 
affaires territoriales Raf De Visscher (LB Wemmel). “Pour obtenir 
des subventions du gouvernement flamand, il faut atteindre une 
certaine norme d’isolation. Mais en raison de la valeur patrimo-
niale, il convient de n’installer que du simple vitrage afin de se 
rapprocher le plus possible de l’état ancien des fenêtres et des 
menuiseries. Nous avons finalement pu demander à un architecte 
de nous soumettre un projet qui, grâce au double vitrage et à une 
menuiserie adaptée, répond ainsi à la norme d’isolation et respec-
te la valeur patrimoniale et le caractère historique. Nous avons 
donc également pu obtenir une subvention pour le projet.” (jh)

FOTO JH
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Stukjes beton van brug naar beneden gekomen: 
“Maar niets om ons zorgen over te maken” 
Des morceaux de béton sont tombés du pont : “
Mais rien d’inquiétant”.
WEMMEL - Aan de brug over de Tentoonstellingslaan, op de 
grens van Wemmel met Jette, zijn vorige maand stukjes beton naar 
beneden gekomen. De brandweer en ook het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) kwamen ter plaatse, maar er zou  niets zorg-
wekkends aan de hand zijn. “Onder het brugdek is een net gespan-
nen, bedoeld om overlast van duiven tegen te gaan”, zegt Anton 
Decoster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Een deel van 
dat net was ook losgekomen, waardoor de brokstukken op het 
wegdek terechtkwamen. Zowel de brandweer als AWV verwij-
derden de loszittende stukje. Er is geen structurele schade aan de 
brug. Die wordt sowieso om de vier tot vijf jaar grondig geïnspec-
teerd, ook zeer recent nog en er zijn geen problemen gemeld.” (jh

F   WEMMEL  - Sur le pont au-dessus de l’avenue de l’Expo-
sition, à la limite entre Wemmel et Jette, des morceaux de béton 
se sont décrochés le mois dernier. Les pompiers et l’Agence pour 
les Routes et le Trafic (AWV) se sont rendus sur place, mais il 
n’y a pas lieu de s’inquiéter. “Un filet a été tendu sous le tablier 
du pont, destiné à limiter les nuisances des pigeons”, explique 
Anton Decoster, d’AWV. “Une partie de ce filet s’était également 
détachée, entraînant des débris sur la chaussée. Les pompiers et 
l’AWV ont retiré ces morceaux. Il n’y a aucun dommage structurel 
au pont. Il fait l’objet d’une inspection approfondie tous les quatre 
ou cinq ans, également très récemment, et aucun problème n’a 
été signalé.” (jh)
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LONDERZEEL / WEMMEL - Creatieve duizendpoot en 
auteur Frans Frengen (72) uit Wemmel heeft de vertellingen die 
hij van zijn moeder te horen kreeg, te boek gezet. De roman Als 
twee dozen klaprozen vertelt het verhaal van Tinne (23), eigena-
res van een kruidenierswinkeltje die trouwt op 10 mei 1940 in 
de Grote Oorlog.

Frans Frengen uit Wemmel bemint zijn geboortedorp Londer-
zeel, waar hij zijn jeugd beleefde. “Vrij snel overviel de moedertaal 
mijn geestesgesteldheid en gaf me een diep gevoel”, zegt Fren-
gen. “Uiteindelijk gaf ik die schrijfmicrobe toch een trap onder de 
broek, liet ook een voetbalcarrière vallen, om me toe te leggen op 
de plastische kunsten, vooral beeldhouwen en schilderen.” Maar 
in al die jaren bleef er ook één constante in zijn leven. “Ik hield 
van mijn mama; het moet liefde op het eerste gezicht geweest 
zijn”, gaat hij verder. “Mams was kapitein bij de verzetsbeweging. 
Ze vocht tegen de ellende, de overheersing van de bezetter, ver-
driet, moord, verraad en zedenverval tijdens de Grote Oorlog. Als 
kleine schavuit wentelde ik me in bewondering voor haar vertel-
lingen. Mensen raadden me aan deze kronieken te boekstaven. Ik 
werd onderwijzer, de leerlingen konden mijn vertellingen appre-
ciëren en genoten elke keer. Dat hoor ik telkens wanneer ik één 
van hen ontmoet. Bij mijn afscheid aan het onderwijs, heb ik me 
gesmeten in de plastische kunsten, steeds op zoek om iets uniek 
te ontdekken.”

Schrijfvirus
Toen zijn moeder honderd zou zijn geworden, liet Frans Frengen 
het schrijfvirus weer binnen. “Dit is alleszins mijn debuut”, vertelt 
hij. 

“Ik heb wel materiaal voor een aantal boeken klaarliggen: moe-
ders verhaal moest een trilogie worden. Zoals bij elke auteur 
maakt de autobiografie deel uit van het schrijven. Ook al zou het 
kunnen dat inwoners van Londerzeel en Wemmel zich herken-
nen in plaatselijke gebeurtenissen. Ik wilde vooral herdenken dat 
goedheid de mensen aan elkaar kan binden, dat daardoor mijn 
moeder Tinne en sommige personages in het geheugen blijven 
binnendruppelen en mensen de wil hebben om verder te leven.” 
(jh)
INFO - Als uit twee dozen klaprozen wordt uitge-
geven door Uitgeverij Boekscout.

Frans Frengen (72) schrijft roman over Grote Oorlog: 
“Als kleine schavuit was ik vol bewondering voor de 
vertellingen van mijn moeder”

FOTO INGEZ.

Leerlingen Mater Dei planten 130 jonge bomen aan

 “Ik heb materiaal voor een aantal boeken liggen”, zegt Frans Frengen.

WEMMEL - De leerlingen van het derde en vierde leerjaar 
van de Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel kregen tijdens de 
boomplantdag vrijwilligers van de vzw De Buumplanters uit Brus-
sel over de vloer. Die kwamen de leerlingen uitleggen wat het 
belang is van de bomen en hoe ze er kunnen planten. Tenslotte 
hebben de leerlingen meegeholpen om zo‘n 130 jonge bomen 
aan te planten in de tuin van Mater Dei. “De bedoeling is dat 
het natuurpatrimonium voor de komende decennia nu al wordt 
aangeplant door en voor de kinderen die nu en later in Mater 
Dei zullen school lopen”, zegt directeur Stefaan Verhas van Mater 
Dei. “De Buumplanters gaven gratis het plantgoed, de school en 
kinderen moesten enkel de grond voorbereiden en helpen plan-
ten.”  (jh)

FOTO JH
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REGIO - Johan Van Den Broeck is al twintig jaar actief in de verhuur en verkoop van ven-
ding-toestellen. “En al twaalf jaar heb ik een eigen zaak die gespecialiseerd is in automaten”, zegt 
Van Den Broeck. “We kenden afgelopen jaren een serieuze groei. Eerst legden we ons toe op 
de B2B-markt en richtten we ons tot bedrijven, openbare instellingen, rusthuizen, enzomeer 
en dit vooral voor koffie-, frisdrank-, en snackautomaten. Door de coronacrisis is dit wat stil 
gevallen, maar de vraag is nu gegroeid voor automaten met bereide gerechten. We hebben zo 
onze ESplus-automaat in het gamma dat zowel bereide gerechten, maar ook voor de verdeling 
van aardbeien en zelfs als broodautomaat kan worden gebruikt. De vraag naar deze automaten 
neemt toe en bij EVC willen we ons daar in de toekomst nog meer op gaan toeleggen.” 

Snelheid  
Waarom kiezen klanten voor EVC? “Onze sterke punten zijn onze dienstverlening, de snelheid 
van reageren en ons uitgebreid gamma voor verschillende toepassingen”, gaat de zaakvoerder 
verder. “EVC is niet afhankelijk van externe partners om de levering van bestellingen, het on-
derhoud of de navulling van een vending-toestel te garanderen. Wij beschikken over een eigen 
voertuigenvloot en eigen leveringsdienst. We kunnen dus perfect zeggen wanneer je je bestelling 
of interventie mag verwachten. Onze missie is om voor elk bedrijf, organisatie of sportclub een 
betrouwbare partner te zijn. Of het nu voor je eigen personeel of voor je bezoekers is: bij EVC 
vind je alle oplossingen en producten onder één dak en in één handomdraai. EVC is geen groen-
tje en heeft intussen een mooie reputatie en ervaring opgebouwd. Hierdoor kan je als klant 
steeds rekenen op de juiste oplossing op maat van jouw bedrijf.” 

Ervaring
“Of het nu gaat over een lekkere kop koffie, thee of soep, een snack, de algemene hygiëne of 
kwalitatieve werk- en veiligheidskledij: EVC helpt je bij het maken van de keuze van het juiste 
vending-toestel. Aangepast aan de grootte van jouw bedrijf en de noden van jouw personeel en/
of bezoekers. Je kan opteren voor koop, huur of full service. Je kan 
kiezen uit verschillende merken en smaken. Zowel voor koude en 
warme dranken. Met of zonder bekeruitworp. Gratis of tegen be-
taling. Aangesloten op het waternetwerk of voorzien van een wa-
terreservoir. De mogelijkheden zijn zo uitgebreid maar wij weten 
uit ervaring welke oplossing het beste bij jouw bedrijf past. Wist je 
dat we binnenkort zelfs een ijsjesautomaat in ons gamma hebben? 
Daardoor kan je individuele ijsjes zoals frisco’s of waterijsjes aan-
bieden, maar ook één liter of zelfs twee liter verpakkingen. Er zijn 
zelfs gemeenten die ons vragen om automaten in te delen voor 
vuilzakken. Dat is een 24uur, 7 dagen op 7-dienstverlening naar hun 
inwoners toe. Het gaat vaak om deelgemeenten waar geen buurt-
winkels meer zijn. Dan kunnen de bewoners alsnog hun vuilzakken 
aankopen zonder een al te grote verplaatsing”, besluit Johan. 

INFO: www.evc.be
 Tel. 03 430 71 80

EVC: dé specialist in verhuur en verkoop van automaten
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Lidl verhuist tijdelijk naar 
Brantano

WEMMEL - Het warenhuis Lidl aan de Steenweg op Brussel 
in Wemmel sluit tijdelijk de deuren voor verbouwingswerken en 
verhuist tijdelijk naar het voormalige Brantano-gebouw aan de 
Kaasmarkt.
“Het warenhuis Lidl zal op de huidige site aan de Steenweg op 
Brussel uitbreiden, onder andere met een ondergrondse garage”, 
zegt schepen van Grondgebiedzaken Raf De Visscher (LB Wem-
mel). “De warenhuisketen sluit daar tijdelijk de deuren en huurt nu 
de vroegere Brantanowinkel aan de Kaasmarkt voor zo’n 100.000 
euro voor zowat één jaar. De gemeente kocht vorig jaar het be-
drijfspand waarin Brantano gevestigd was, nadat de schoenenke-
ten failliet ging. Het pand sluit aan bij het huidige recyclagepark 
en is voor de gemeente strategisch gelegen. Het recyclagepark is 
momenteel enkel bereikbaar via de smalle Tennisdreef en kan op 
termijn via de site van de vroegere Brantano worden ontsloten.”

FOTO JH 

De Zandloperkrant lanceert 
Podcast containerklap

 WEMMEL - Begin maart wachtte op de parking aan het ge-
meentehuis van Wemmel een gezellig ingerichte container op 
mensen die zin hadden in een coronaveilige babbel. Dat kon met 
iemand die ze kenden of met een blinddate. Ook de zandloper-
krant nam deel aan deze Plexidate en stelde enkele vragen aan 
Wemmelaars die aan de andere kant van het plexiglas plaatsna-
men. Via de podcast containerklap Wemmel ontdek je  hun ant-
woorden op de vragen ‘Wat is je vroegste herinnering aan Wem-
mel?’,  ‘Wat mis je in Wemmel?’,  ‘Wat heeft corona jou geleerd?’
Te beluisteren via http://bit.ly/containerklap-wemmel of scan de 
QR-code (zie www.dezandloper.be, klik op ‘containerklap’). De 
podcast containerklap Wemmel is een realisatie van vzw ‘De 
Rand’, een samenwerking tussen de redactie van onze gemeen-
schapskrant en de Zandloper. Voor wie zin heeft in meer:  Con-
tainerklap houdt ook halt in Sint-Genesius-Rode en Kraainem. (jh)

FOTO vzw De Rand 
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Provincie weigert omgevingsvergunning voor nieuwe 
verkaveling

WEMMEL - De bestendige deputatie 
van de provincie Vlaams-Brabant heeft 
een omgevingsvergunning geweigerd 
voor de aanleg van een nieuwe verkave-
ling van tien huizen met een toegangs-
weg op een perceel aan de Bruyndon-
ckxstraat in Wemmel.

“De provincie heeft de vergunning in-
derdaad geweigerd onder andere om-
wille van het feit dat het hemelwater 
in het bouwgebied zelf moet worden 
opgevangen en daar moet worden  ge-
infiltreerd”, legt burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel) uit. “De 
afvoer van het hemelwater was in het 
oorspronkelijk plan voorzien via een 
beek richting Maalbeek. Die zou in agra-
risch gebied komen te liggen en daarom 
heeft de provincie de vergunning ge-
weigerd. Het woongebied mag niet ten 
koste gaan van landbouwgebied, ook 
niet voor de afvoer van hemelwater. 
Het afvalwater wordt aangesloten via 
een gescheiden rioleringsstelsel naar de 
Bruyndonckstraat.”

Het woongebied is zo’n 50 meter diep 
en sluit achteraan aan op landbouwge-
bied. Maar daar mag dus niet worden 
aan geraakt. Er is ook sprake in het be-
sluit van de provincie over een voetweg 
die moet worden gerealiseerd. Tevens is 
de aanleg van een wadi -of waterbuf-
ferbekken- voor het hemelwater van de 
verkaveling in agrarisch gebied volgens 
de provincie niet in overeenstemming 
met het Gemeentelijk Ruimtelijk Uit-
voeringsplan (GRUP). De verkavelaar 
kan nu nog in beroep gaan tegen de be-
slissing bij de Raad voor Vergunningsbe-
twistingen of een nieuw aangepast plan 
indienen voor een nieuwe vergunnings-
aanvraag. (jh)

FOTO JH
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“Laat de kapel alsjeblieft niet verloren gaan, restauratie 
is hoogdringend”
Buurtbewoners in de bres met crowdfunding om kapel van Amelgem te redden
AMELGEM / MEISE - De kapel van Amelgem (Meise), vlak-
bij de grens met Wemmel, moet heel dringend worden geres-
taureerd en daarvoor springen buren Nathalie Mycke (46) en 
haar echtgenoot Dirk De Brandt (51), die lid is van de kerkraad, 
nu in de bres. “De historische kapel van Amelgem is eigendom 
van de kerkfabriek van Oppem, maar die heeft onvoldoende 
middelen om ze te restaureren”, zegt Mycke. “Daarom starten 
we een crowdfunding. We hebben al 6.000 euro, de totale res-
tauratie zou wel 100.000 euro kunnen bedragen, maar we willen 
de kapel niet verloren laten gaan. We moeten nu actie onderne-
men of het is te laat.”
De Kapel van Amelgem behoort tot de kerkfabriek van Oppem 
en is een welbekend beschermd monument in de Amelgem-
straat, op een prachtige wandelroute door de Brabantse Kou-
ters, niet ver van de Duivelschuur en ’t Klein- en Groothof te 
Amelgem. Het is een barokke kapel gebouwd in kalkzandsteen 
met een leien zadeldak en gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Ge-
boorte, ook wel bekend als de “Geboorte van de Moeder 
Gods”, een feest dat naar verluidt al gevierd zou worden sinds 
de tweede eeuw na Christus. In Amelgem wordt dit jaarlijks van 
oudsher meegevierd op 8 september met een misviering in de 
Kapel.  

Bij de historische wandeling in 2019, die Nathalie Mycke samen 
met de vzw de Buren Van Oppem organiseerde, was het opval-
lend hoeveel mensen de kapel goed kenden van vroeger toen 
het café van ‘Jean en Jeanneke’ daarnaast nog open was. “Vele 
wandelaars hadden de kapel nooit bezocht en waren bijzonder 
nieuwsgierig naar de binnenkant ervan”, zegt Nathalie Mycke. 
“Buurtbewoners vinden het ook jammer dat de kapel, die in 
geschriften van 1155 is vermeld, niet meer in gebruik is. Dat kan 
ook niet, want ze moet heel dringend gerestaureerd worden. 
Na de inspectie van Monumentenwacht heeft de kerkraad van 
Oppem het verslag besproken en het bleek al gauw dat de kerk-
fabriek opnieuw voor een grote investering stond.”

(lees verder pagina 19)

Nathalie Mycke en Dirk 
De Branddt: “De kapel van 
Amelgem moet bewaard 
blijven voor de generaties na 
ons.”
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“Kapel dreigde al meermaals te verdwijnen door verval”

(vervolg van pagina 18) 

“De kerkfabriek van Oppem heeft nog maar recent de volledi-
ge renovatie van de parochiezaal moeten bekostigen. Hiervoor 
heeft zij haar gronden moeten verkopen. De kerkfabriek heeft 
geen inkomsten. De enige weinige inkomsten zijn deze van de 
verhuur van de parochiezaal, maar deze draait op verlies, zeker 
nu door corona.”
De gemeente is geen eigenaar van de kapel en dan ligt het ook 
moeilijk om te investeren in een gebouw dat niet van haar is. En 
de kapel verkopen aan een privé-investeerder? “Dat willen we 
niet”, stelt Mycke. “We willen dat de kapel in handen blijft van 
de kerkfabriek en dromen ervan dat er terug kleine vieringen 
in kunnen doorgaan. Vooral doopsels met niet teveel volk. Dat 
zou prachtig zijn, de kapel heet ook immers ‘Kapel Onze Lie-
ve-Vrouw Geboorte’.” 
De kapel dreigde meermaals te verdwijnen door verval, maar 
telkens werd deze gerestaureerd. De laatste renovatiewerken 
dateren ondertussen van 1965. Na een studie van Monumen-
tenwacht in 2020 bleek dat er dringende herstellingswerken no-
dig waren. “Vooral de kleine klokkentoren stond op instorten”, 
gaat Mycke verder. “Daarin hangt een mooie bronzen klok van 
1607. De klokkentoren werd recent ontmanteld om te voorko-
men dat deze naar beneden zou vallen. De heropbouw van de 
klokkentoren moet dus zeker gebeuren. Verder horen het dak, 
de glasramen, de binneninrichting en het rooien van de dode 
bomen rond de kapel tot de noodzakelijke werken om de ka-

pel opnieuw volledig in orde te krijgen.” En daarom starten de 
buren een crowdfunding. “We hebben al 6.000 euro ingezameld, 
de totale renovatie zou op zo’n 100.000 euro komen. Als we nu 
niet ingrijpen en van start gaan met de restauratie, zal het nog 
veel meer kosten en kunnen we het niet meer aan. Ikzelf en mijn 
man investeren nu ook privé in de schilderwerken voor de kapel. 
Het probleem is dat het kalksteen is en dat vraagt speciale verf. 
We hebben nog geen schilder gevonden die het wil of kan doen, 
het is ook op hoogte dat je moet werken. We proberen via gif-
ten en logistieke steun nu de kapel te restaureren. De stellingen 
zouden we nu wel mogen gebruiken vanuit Rossem.”
Waarom is de kapel voor jullie zo belangrijk? “Allereerst is mijn 
man Dirk De Brandt in de buurt, net achter de kapel, opge-
groeid”, vertelt Nathalie. “Er zijn veel jeugdherinneringen aan 
verbonden. Het is ook een prachtig stukje historiek van Amel-
gem/Oppem en omstreken en een lust voor het oog op onze 
wandelweg vanuit Oppem. We vinden het belangrijk dat zulke 
monumenten met een rijke geschiedenis worden bewaard voor 
de generaties na ons. Hier stoppen elk weekend met mooi weer 
echt tientallen mensen die de kapel willen bezichtigen. De sleu-
telbewaarder hier vlakbij, draait dan overuren.” Er werd voor de 
restauratie van de kapel een aparte rekening geopend door de 
kerkfabriek. Als dank kunnen weldoeners een mooie tekening 
van buurtbewoner Lea Marivoet of een virtueel kaarsje down-
loaden. Ze worden ook vermeld op de pagina www.kapelvana-
melgem.be/weldoeners. 

Alle info over de kapel en over giften kan je vin-
den op www.kapelvanamelgem.be 
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Vaccinatiecentrum operationeel 
Le centre de vaccination est opérationnel

WEMMEL - Het vaccinatiecentrum aan de Zijp is operationeel. 
Vorige maand zijn een honderdtal inwoners uit Wemmel, Meise 
en Grimbergen zeer uitzonderlijk uit de reservelijst opgeroepen 
voor toediening van het Astra Zeneca-vaccin. Dat kwam omdat 
het computersysteem crashte en er geen gegevens en lijsten van 
de Vlaamse overheid op dat moment beschikbaar waren.  Dat is 
inmiddels verholpen en het centrum draait -zolang er vaccins zijn- 
inmiddels zoals gewenst. Het Astra Zeneca-vaccin is inmiddels ook 
voor 55-plussers en mensen met verminderde weerstand goed-
gekeurd. Dat was in de opstartfase ook niet het geval. Er wordt 
de komende weken ook gevaccineerd met andere vaccins. Het 
vaccinatiecentrum in Wemmel  heeft 5 vaccinatielijnen en kan 120 
vaccins per uur toedienen, met maximum 10 uur per dag is dat 
dus 1200 vaccins per dag op volle capaciteit. In totaal worden in 
het Complex Zijp 58.650 mensen verwacht. Dat zijn 18-plussers, 
verdeeld over Meise (15.732), Grimbergen (29.831) en Wemmel 
(13.087). Iedereen zal een persoonlijke uitnodiging krijgen en kan 
zich daarna aanmelden. De overheden benadrukken het belang 
van vaccinatie: alleen zo kunnen we groepsimmuniteit bekomen 
en bescherm je niet alleen jezelf, maar vooral ook je naasten, ge-
liefden en meest kwetsbare mensen.  (jh)

F   WEMMEL  - Le centre de vaccination sur le Zijp est opéra-
tionnel. Le mois dernier, une centaine d’habitants de Wemmel, 
Meise et Grimbergen ont été exceptionnellement appelés sur 
base de la liste de réserve pour l’administration du vaccin Astra 
Zeneca. En effet, le système informatique est tombé en panne 
et aucune donnée ou liste en provenance du gouvernement fla-
mand n’était disponible à ce moment-là. Ce problème a depuis 
été résolu et le centre fonctionne désormais comme souhaité... 
pour autant qu’il y ait des doses de vaccins disponibles. Le vaccin 
d’Astra Zeneca a également été approuvé pour les personnes 
de plus de 55 ans et les personnes présentant un état de santé 
plus fragile, ce qui n’était pas le cas dans la phase de démarrage. 
D’autres vaccins seront également administrés dans les semaines 
à venir. Le centre de vaccination de Wemmel dispose de 5 lignes 
de vaccination et peut administrer 120 vaccins par heure, ce qui, 
avec un maximum de 10 heures par jour, représente 1200 vac-
cins par jour à pleine capacité. Au total, 58 650 personnes sont 
attendues au Complexe Zijp. Il s’agit de personnes âgées de 18 
ans et plus, réparties entre Meise (15.732), Grimbergen (29.831) 
et Wemmel (13.087). Chacun recevra une invitation personnelle 
et pourra ainsi se présenter au centre. Les autorités insistent sur 
l’importance de la vaccination : c’est le seul moyen d’obtenir une 
immunité de groupe et de se protéger, mais aussi de protéger ses 
proches et les personnes les plus vulnérables. (jh)

FOTO’s JH 
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Plaats hier uw reclame:
• Londerzeel/Meise/Kapelle: € 60
• Grimbergen/Eppegem/Zemst: € 45
• Merchtem/Opwijk/Buggenhout: € 60
• Wemmel: € 30
• In de 4 regio’s: € 160
(bedrijvig 53 op 40 mm, prijs per maand, excl. 21% BTW)

Wemmel verwerft stukje grond vlakbij Parking C… 
Wemmel acquiert un terrain près du parking C...

WEMMEL - Een klein perceel grond aan de Panoramalaan is 
door de gemeente voor 6.853 euro gekocht. Het gaat om het 
gedeelte van het perceel dat niet benut wordt om een hoog-
spanningscabine te plaatsen. “Het gaat om een niet-bebouwbaar 
perceel, net op de grens met het oprittencomplex voor Parking 
C”, legt burgemeester Walter Vansteenkistte (LB Wemmel) uit. 
“Het perceel is zo’n 1.832m2 groot, een deel is al openbare weg, 
een ander deel wordt ingenomen door de nutsmaatschappij. 
Het perceel kan strategisch belangrijk zijn voor Wemmel omdat 
het zo dicht bij Parking C is gelegen. Bij eventuele ontwikkelin-
gen daar, is Wemmel nog meer betrokken partij en moeten we 
worden gehoord.” Wat gaat Wemmel er nu mee doen? “Ik denk 
aan vergroening, bomen, een klein parkje. Het is niet zo’n groot 
perceel, maar wel goed dat Wemmel dit nu verwerft”, aldus nog 
de burgemeester. 
Een niet onbelangrijk detail: over het perceel loopt volgens de 
oude kaarten ook de voetweg die destijds één van de angels 
was in het dossier voor de realisatie van het Eurostadion op 
Parking C. Die voetweg is er vandaag fysisch niet, maar dat het 
perceel strategisch voor het gemeentebestuur belangrijk is, is wel 
duidelijk. Voor 6.853 euro is dat een koopje, gezien de strategi-
sche ligging zo dicht bij Parking C. “Het is sowieso geen bouw-
gebied”, zegt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher 
(LB Wemmel). “Het wordt dus deels gebruikt voor uitbreiding 
van het elektriciteitsnet met een cabine, de rest wordt door het 
gemeentebestuur in beheer genomen, net omwille van de stra-
tegische ligging.” (jh)

F   WEMMEL - Un petit terrain sur l’avenue du Panorama a 
été acheté par la commune pour 6.853 euros. Il s’agit de la partie 
de la parcelle qui n’est pas utilisée pour construire une cabine à 
haute tension. “Il s’agit d’une parcelle non constructible, juste à la 
limite du complexe d’accès au parking C”, explique le bourgmestre 
Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “La parcelle fait environ 1 832 
m2, une partie est déjà située sur le domaine public, une autre 
partie est occupée par une société de services publics. Le terrain 
pourrait avoir une importance stratégique pour Wemmel, car il est 
très proche du parking C. En vue des projets de développement de 
cette zone, Wemmel sera encore plus impliquée et nous devrons être 
entendus.” Alors, qu’est-ce que Wemmel va en faire ? “Je pense à un 
espace vert, à une plantation d’arbres, à un petit parc. Ce n’est pas 
une si grande parcelle, mais c’est une bonne chose que Wemmel 
l’acquière maintenant”, déclare le bourgmestre.
Détail non négligeable : la parcelle comprend également, selon les 
anciens plans, le chemin piétonnier qui était à l’époque l’un des 
enjeux du dossier pour la réalisation de l’Eurostade sur le parking C. 
Ce sentier n’est plus visible mais pour 6 853 euros, c’est une affai-
re, étant donné son emplacement stratégique si proche du parking 
C. “De toute façon, ce terrain n’est pas un terrain à bâtir”, ajoute 
l’échevin des Affaires territoriales Raf De Visscher (LB Wemmel). “Il 
est donc en partie utilisé pour l’extension du réseau électrique avec 
l’implantation d’une cabine; le reste est pris en gestion par l’admi-
nistration communale, simplement en raison de son emplacement 
stratégique.” (jh)

FOTO JH
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Gezocht: weesveulen voor 
shetlandmerrie Patatje 

MERCHTEM - Een opmerkelijk zoekertje van manegehouder Eric Crekillie (46) van 
Manege Steenberg is op sociale media viraal gegaan. Crekillie zoekt voor zijn shetlander-
merrie Patatje namelijk een veulentje dat wees is. “Ze verloor haar veulen en is in rouw. 
Iedereen hier is er kapot van, de kinderen in de manege ook, want Patatje is onze mas-
cotte”, klinkt het.

“Patatje is een merrie van zo’n dertien jaar oud, ik kocht haar over negen maanden, maar 
ik wist op dat moment niet dat ze zwanger was”, zegt Eric Crekillie. “Eerst dachten we dat 
ze dik stond door goed te eten, maar dan zagen we iets bewegen in de buik. We volgden 
haar op de voet op.” 

Silke Van Hoeck (16) heeft dag en nacht Patatje  bewaakt. “Ik bekeek constant de camera 
in haar stal om te kijken hoe het met haar gaat”, zegt Silke. “Elk uur zette ik mijn wekker 
om te kijken. Maar op een bepaald moment zag ik dat er iets mis was. Ze legde zich neer 
en het veulen kwam levenloos ter wereld.”
“Aan de grootte van het veulen te zien, denken we dat Patatje gedekt moet geweest zijn 
door een groter paardenras, zeker geen shetlandpony”, vult Crekillie aan. “En nu is Patatje 
in rouw. We hebben het levenloos lichaam van het veulentje nog een paar dagen in haar 
stal gelegd met stro. Zo kan ze afscheid nemen van haar veulen. Als het rouwproces vol-
trokken is, legt ze zelf stro over het veulentje. Iedereen is er hier in Steenberg kapot van. 
Patatje is onze mascotte. We verwelkomden haar vorige zomer tijdens de paardenkampen 
hier in Steenberg, samen met twee nieuwe Fjord Pony’s: Belle en Jacky. De nieuwe pony’s 
zijn alvast de lievelingen van de kinderen. Daarom zoeken we voor het welzijn van Patatje 
een veulen waarvan de merrie is overleden, zodat zij er kan voor zorgen. Ons bericht op 
facebook is al meer dan drieduizend keer gedeeld. Er zijn al veel reacties geweest, maar 
totnogtoe vonden we geen weesveulen.”
INFO - Wie Patatje kan helpen met een veulenwees,kan contact opnemen met manege 
Steenberg op de gelijknamige facebookpagina of via corine.crekillie@gmail.com.

FOTO JH 

Eric Crekillie (46) , Silke Van Hoeck (16) en Mats Van Hoeck (9) hopen een weesveulen voor 
Patatje te vinden.
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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. 
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JOBS 

POETSVROUW – zoekt werk met diensten-
cheques gsm 0465 462 651 

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

HOF TER DREEF - een biologisch landbouw-
bedrijf Meise is op zoek naar een enthousiaste 
tweetalige polyvalente winkelmedewerker 
(M/V) om onze hoevewinkel mee uit te ba-
ten op woensdagnamiddag, vrijdagmiddag en 
zaterdagvoormiddag. Ook flexi-jobbers en ac-
tieve 55-plussers zijn zeker welkom. Interesse 
? Bel Guy Mouchart O475 98 40 63 voor een 
afspraak of mail naar info@hofterdreef.be
 

TE KOOP ALLERLEI

DIEPVRIES – Diepvries 80 liter te koop tel. 
0474 261 035 

LUIDSPREKER BOXEN – in hout, 750 x 
250mm, 100 watt met kabels , 80 euro voor de 
twee gsm 0472 29 35 19 

DRESSOIR – Notelaar, 2,60m, 120 euro, ac-
cajou slaapkamer compleet 75 euro, tel. 0476 
205 380 

MOTOVESTEN – te koop: twee lederen moto-
vesten met franjes, kleur: zwart, als nieuw, maat 
52 en 56 potk, tel. 0473 399 993 

TUINAARDE – tuinaarde weg te geven, regio 
Meise, ongeveer 60m3, levering mogelijk, be-
schikbaarheidsdatum april tel. 0476 22 13 97 

POSTZEGELS – (ongestempelde), in albums, 
waarvan 5 in luxe cassette vanaf jaar 1894 tot 
2012 en allerlei oud speelgoed tel. 0494 598 463 

BANDOPNEMER - Uher 4000 - 1975, type 
stereo reporter met lederen draagtas alles in 
originele staat potk. tel. 0476 923 952 

VAKANTIE TE HUUR 

NIEUWSPOORT – Dakappartement, 5de 
verdiep, 50 m van zee, 2 slpk, 2 gr zonneterr., 
gar, tel. 0474 315 305 

NIEUWPOORT: Appartement 2slpks (4-6 
pers)zicht op zee en duinen - Wifi - alle com-
fort NU KORTING op niet verhuurde perio-
des in 2021 -10%  zie www.nieuwpoort-ver-
huur.be  Tel. 0477 66 34 18

VASTGOED TE HUUR 

VILVOORDE-CENTRUM – Appartement te 
huur, 1 slpk, 2de verdiep, living, badk, berging, 
ingeb keuken, vrij mei, 550 euro plus 90 euro 
kosten tel. 0497 682 528  

OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS - Kerk-
straat 6 Londerzeel (nabij kerk). €65/maand. 
Info: 0475 25 53 47
 

VASTGOED TE KOOP GEZOCHT

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

DRINGEND GEZOCHT – Vastgoed te koop, 
te renoveren woning rechtstreeks van eige-
naar, tel. 0474 305 519 

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

TE KOOP GEVRAAGD - Rustig gelegen wo-
ning of grond - regio Londerzeel. (mag bouw-
vallig zijn) Tel: 0475 25 53 47

ALLERLEI 

WEDUWE – 67 jaar zoekt man om samen 
van het leven te genieten. GSM 0472 33 12 
40 

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

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

TE KOOP GEVRAAGD – videocassettes  
van 3 of 4 uur, nieuw of gebruikt in goede 
staat, ook cassettespeler gsm 0474 058 116  

GRAVELBIKE – Niner staal/carbon/alumini-
um. J.Guillem titanium. Meer info op www.
gravelbike.be

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

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