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• Mim Van Keerlaan -  blz. 2
• Colruyt - blz. 3
• Banden Roelants - blz. 4
• Deniwol - blz. 5
• Folders werken aan Ring - blz. 6
• Semper - blz. 11
• Marktkramers Londerzeel - blz. 11
• Meubelen Theo - blz. 13
• Loepzuiver - blz. 14
• Era Roel - blz. 15
• Trage Wegen Meise - blz. 16
• Bedrijvig - blz. 18 & 19
• Blue-bikes plantentuin - blz. 19
• Yogavereniging ‘Aum’ stopt - blz. 20
• Theo Junior - blz. 20
• Colofon - blz. 21
• Zoekertjes - blz. 22
• Greenthing - blz. 23
• Mondmaskerplicht Londerzeel - blz. 23
• CoMarkt - blz. 24

Deze maand:
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KAPELLE-OP-DEN-BOS - De Mim Van Keerlaan in Kapel-
le-op-den-Bos is officieel ingehuldigd. Schrijfster en verhalenvertel-
ster Mim Van Keer, die in 2019 overleed, werd uit drie voorstellen 
door de Kapellenaren zelf gekozen als de nieuwe straatnaam voor 
de voormalige Cyriel Verschaevelaan, die nu definitief is geschrapt.

“Een man die sympathie koesterde voor het naziregime heeft 
geen plaats in ons straatbeeld”, zo motiveerde burgemeester 
Renaat Huysmans (N-VA) vorig jaar nog de schrapping van de 
straatnaam ‘Cyriel Verschaevelaan’. En de nieuwe straatnaam ‘Mim 
Van Keerlaan’ is een naam die in Kapelle-op-den-Bos als een klok 
klinkt, want schrijfster Mim Van Keer koesterde niet alleen taal, 
maar vooral ook mensen. Haar boeken, die ze schreef  onder het 
pseudoniem Mim El Messaoudi, de familienaam van haar echtge-
noot, zijn een pleidooi voor wederzijds begrip tussen verschillen-
de culturen.

“We zijn zo vereerd, blij en trots dat onze moeder niet alleen in 
onze harten zit maar van alle Kapellenaren”, zegt dochter Yasmina 
El Messaoudi, die tevens nieuwslezer en reporter is bij Radio 2 
Vlaams-Brabant. “Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) hield 
een mooie speech. Over hoe Mim een voorbeeld was voor de 
multiculturele samenleving en daarin altijd haar  eigenheid blijft 
bewaren. 

De burgemeester vertelde hoe haar boeken twee werelden ver-
enigden en zij zich inzette voor de lokale gemeenschap onder 
andere in de bib en het rusthuis. Mijn vader, haar man, Abdel-Ha-
mid El Messaoudi was erg geëmotioneerd, maar voelde zich nooit 
eerder zo geliefd en aanvaard door de Kapellenaren. De straat 
is de mooiste en grootste troost die we na het verlies van “ons 
moeke” konden krijgen.” (jh)

“De mooiste troost die we na het verlies van 
‘ons moeke’ konden krijgen”
Mim Van Keerlaan officieel ingehuldigd FOTO INGEZ. 
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Extra vuilniswagens en mankracht nodig voor 
ophaling PMD
MEISE / LONDERZEEL - Sinds de invoering van de nieu-
we blauwe PMD-zakken (Plastiek, Metaal-, en Drankverpakkin-
gen), die veel meer soorten plastiekafval mogen bevatten dan 
voorheen, moet Incovo een extra vrachtwagen inzetten in de 
ophaalrondes voor PMD. Ook Interza moest de ophaalploegen 
op de PMD-ophaalrondes versterken.

“Door de grotere hoeveelheden PMD-afval werken we van-
af nu met een extra ophaalwagen voor de ophaling van de 
pmd-zakken”, zegt Algemeen Directeur Jan Buysse van de af-
valintercommunales Incovo en Interza. “Bij Incovo, de afvalin-
tercommunale voor Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde 
en Zemst is het zo dat het PMD niet altijd meer gelijktijdig 
met het papier wordt opgehaald. We reden vroeger met een 
vrachtwagen die twee afvalfracties kon meenemen in geschei-
den compartimenten: papier en PMD. Maar doordat er veel 
meer PMD-zakken zijn, moeten we een extra vrachtwagen in-
zetten om de achtergebleven PMD-zakken op te laden. Op 
zich is het wel goed dat er meer PMD wordt ingezameld. De 
restafvalfractie is gezakt met zo’n tien procent, maar dat komt 
omdat mensen beter sorteren en meer plastiek in de blauwe 
PMD-zak stoppen.”
Bij intercommunale Interza, de afvalintercommunale van Kam-
penhout, Steenokkerzeel, Zaventem, Wezembeek-Oppem 

en Kraainem is er een gelijkaardig verhaal. “Ook daar merken 
we dat er veel meer PMD-zakken op de ophaalrondes wor-
den buiten gezet”, vertelt Jan Buysse. “Daar is geen gelijktijdi-
ge ophaling van papier en PMD, maar wordt het PMD in één 
en dezelfde vrachtwagen opgeladen. We hebben daar wel de 
ploegen moeten versterken, omdat de laders veel meer zak-
ken moeten opladen. Daar gaan ze met twee in plaats van één 
lader per vrachtwagen PMD ophalen.” Directeur Jan Buysse 
merkt ook op dat de PMD-fractie ook zuiverder is dan voor-
heen. “Dat is goed voor het recyclageproces dat dan vlotter 
kan verlopen”, besluit de directeur. (jh)

FOTO INGEZ. 

Directeur Jan Buysse van Incovo en Interza: “Ophaalploegen voor 
PMD zijn versterkt met extra werkkrachten.”
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250.000 folders uitgedeeld om inwoners te informeren 
over ingrijpende werken aan Ring
RAND - De Werkvennootschap heeft liefst 250.000 brochu-
res verdeeld in de Noordrand en Brusselse gemeenten die in 
het noorden grenzen aan de Ring met informatie over werken 
aan de Ring. “We zitten nu in de fase van publieke raadpleging 
over de werken aan de Ring”, zegt woordvoerder Marijn Struyf 
van de Werkvennootschap. “Er volgen digitale infomomenten 
voor elk deelgebied.”

Om de negen maanden verdeelt de Werkvennootschap een 
brochure met achtergrondinformatie over de stand van zaken 
van de werken aan de Ring. “Bij de werken aan Oosterweel in 
Antwerpen was dat nog niet zo”, vertelt Marijn Struyf. “In 2017 
is dan de Werkvennootschap opgericht in de schoot van de 
Vlaamse overheid en we investeren nu veel meer in communi-
catie. Het gaat om zeer grote werken. De publieke raadpleging 
van de plannen loopt vanaf nu tot en met 23 juli 2021. Mensen 
kunnen via de gemeentehuizen of via onze website alle scena-
rio’s raadplegen.”

Landschapsbruggen
Het gaat dan onder andere over het afkoppelen van op- en 
afrit 8 (Limburg Stirumlaan Wemmel), maar ook de bouw van 
landschapsbruggen aan Laarbeekbos, versterken van de groen-
zone rond het Tangebeekbos (Vilvoorde) en herstellen

 van verbindingen tussen de woonkernen van Strombeek en 
Grimbergen. Voor de zone Zaventem wordt de brug aan de 
Hector Henneaulaan nu al vernieuwd en in de zone Kraainem 
/ Sint-Stevens-Woluwe is er sprake van een open bedding van 
de Maalbeek, het verbinden van versnipperde groen in de zone 
rond de verkeerswisselaar en aanleggen van nieuwe types ver-
keerswisselaars. De betrokken gemeenten zijn Drogenbos, 
Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, 
Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, 
Kraainem en Wezembeek-Oppem. (jh)
Info via www.werkenaandering.be

FOTO INGEZ. 

Er volgen digitale infomomenten voor elk deelgebied van de wer-
ken aan de Ring”, zegt Marijn Struyf.  
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Marktkramers verliezen tot 
meer dan helft omzet op 
Heldenplein
Smeekbede van marktkramers om terug 
rond de kerktoren te mogen staan

LONDERZEEL - De marktkramers van de Londerzeelse 
dinsdagmarkt trekken aan de alarmbel. Sinds corona staat de 
markt opgesteld op het Heldenplein. “Maar wij willen zo snel 
mogelijk terug rond de kerktoren staan, we hebben allemaal 
zwaar omzetverlies”, zuchten ze. De Ondernemersgroep Lon-
derzeel (OGL) hoopt dat de markt opnieuw kan verhuizen rond 
de kerktoren.

“Ik sta al 40 jaar met mijn kraam met artisanale hamburgers 
op de markt”, zegt Dirk Van den Abbeele (62). “Met het begin 
van de coronamaatregelen is de markt verhuisd van het cen-
trum aan de kerk naar het Heldenplein. Sindsdien zie ik mijn 
omzet hard dalen. Ik doe markten in Dendermonde, Merchtem, 
Vilvoorde, Londerzeel en Denderbelle. Die van Londerzeel was 
tot voor corona en de wijziging van locatie mijn beste markt. Nu 
is ze mijn slechtste markt. Ik verlies meer dan 50 procent omzet. 
Als dit zo blijft duren, dan kom ik niet meer in Londerzeel en er 
zijn ook andere marktkramers die hetzelfde zullen doen.”

Parking 

Volgens de marktkramer is het op het Heldenplein minder ge-
zellig omdat de kramen ook veel meer uiteen staan. “Maar er 
is ook minder parking dan toen de markt rond de kerktoren 
stond”, zegt hij. “Toen waren er drie parkings vlakbij. Nu is er ge-
woon te weinig parking. Drie vierde van de marktbezoekers zijn 
gepensioneerden. Die gaan niet heel ver te voet gaan. Bovendien 
is de markt ook veel minder zichtbaar hier dan in het centrum 
rond de kerk, en rijden mensen door. Hier rond het Helden-
plein is ook geen horeca, er is veel minder sfeer. Ter vergelijking: 
in het centrum waren er voor corona in de winter zo’n 2.000 
marktbezoekers, in de zomer zo’n 3.000. Vandaag -en het is goed 
weer- is het aantal teruggelopen tot 300 à 400 bezoekers.”

(lees verder pag. 12) 

Dirk Van den Abeele: “Alsjeblieft: verhuis de markt terug naar het 
centrum”
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Marktkramer Jef Bolle verkoopt al sinds z’n 15de schoenen op de markt, zijn omzet is met de 
helft gezakt.

“Markt duurde 
vroeger tot na het 
middaguur, nu zie je 
een uur ervoor al 
veel minder volk”
(vervolg van pag. 11)

Speciaalzaak-traiteur Erik De Coster 
(52) uit Malderen doet al 40 jaar de 
markt. “Ik verkoop zowat een derde 
minder hier op het Heldenplein”, zucht 
De Coster. “We hopen echt om terug 
rond de kerktoren te mogen staan.” 
Eenzelfde geluid horen we bij Flor Lam-
berts (66) uit Londerzeel-Sint-Jozef die 
al van in 1988 met textiel op de markt 
staat. “De markt is ook sneller gedaan. 
Vroeger duurde de markt tot iets na 
het middaguur. Nu zie je een uur er-
voor al veel minder volk.” Marktkramer 
Jef Bolle (65) uit Londerzeel verkoopt 
al van zijn vijftiende schoenen op de 
markt. “Onze omzet is na de verhuis 
naar het Heldenplein met meer dan de 
helft gezakt”, zucht Bolle. “Hier is ook 
geen enkel terras. Het is veel aangena-
mer rond de kerktoren.”
Voorzitter Michel Daelman van de han-
delaars van Ondernemersgroep Lon-
derzeel (OGL) deed samen met een 
delegatie een rondgang op de markt 
om te polsen naar reacties. “De vraag 
van de marktkramers is duidelijk, we ho-
pen dat ze terug kan verhuizen naar het 
centrum”, zegt Daelman.

Overleg
“We voorzien overleg met de hande-
laars en marktkramers”, reageert sche-
pen van Lokale Economie Veerle Pas 
(CD&V). “Door corona konden we niet 
anders dan uitwijken naar het Helden-
plein, rond de kerk was er te weinig 
plaats om voldoende afstand van me-
kaar te kunnen houden. Er zijn inmiddels 
ook nieuwe veiligheidsvoorschriften: 
kramen moeten verder uiteen staan en 
verder van de gevels. Op het Helden-
plein is daarvoor meer plaats. We gaan 
nu overleggen met alle betrokkenen 
en kijken welke de beste locatie is, we 
hebben daarvoor plannen uitgetekend. 
Ik begrijp dat dit wel leeft in Londer-
zeel.” (jh)
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Jozef De Borger is dan ook door het oog van een naald gekropen. 
“We leefden hier in onze bubbel de coronamaatregelen strikt 
na”, zegt Jozef. “Maar mijn echtgenote Sonia Van Riet (59) raakte 
toch besmet, allicht op het werk. Ze voelde zich grieperig en her-
stelde, maar ik werd wat later met een coronabesmetting in zeer 
zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis in Dender-
monde en daarna werd ik overgebracht naar het UZ in Edegem. 
Op Paaszondag had ik een hartstilstand. Ik was in een kunstmatige 
coma gebracht en kreeg zuurstof via een beademingstoestel.” 

Eigen bed 
Echtgenote Sonia bezocht Jozef vier keer in het ziekenhuis. “Tel-
kens met een speciaal beschermingspakken”, zo weet De Borger. 
“Ze was net een marsmannetje. Van twee bezoeken kan ik me 
niets meer herinneren. Als je juist uit coma komt, ben je heel ver-
ward. Wat heb ik nu gedroomd? Wat is echt? Toen ik terug naar 
het ziekenhuis in Dendermonde mocht voor revalidatie die zes 
weken zou duren, heb ik echt gevochten om beter te worden. Ik 
wilde naar huis, weg uit de ziekenhuisomgeving. In mijn eigen bed, 
rust, bij de familie en kleinzoon Seppe (4) die ik dan zou kunnen 
zien. Na drie weken revalidatie in het ziekenhuis ,mag ik thuis ver-
der revalideren. Dat was zeer goed nieuws. Maar de revalidatie is 
zwaar. Ik woog voor corona 83 kilogram en nu nog 72 kilogram.” 

Vaccin 

De oud-burgemeester kreeg inmiddels een uitnodiging voor een 
Pfizer-vaccin. “Maar dat is nu verboden voor mij, omdat ik er nog 
revalideer en mijn lichaam er heftig op zou kunnen reageren”, 
vertelt De Borger. “Ik mag drie maanden geen vaccin krijgen. Ik 
ben voorlopig immuun doordat ik de ziekte doormaakte en ik 
kan niemand besmetten. Ik zal waarschijnlijk mijn prik krijgen in 

de tweede helft van juli. Ik ga dat zeker doen, ik heb een tweede 
kans gekregen en wil dit nooit meer meemaken. Ik roep iedereen 
op om dit ook te doen. Ik maak me heel erg boos op mensen 
die zich niet willen laten vaccineren en die de maatregelen niet 
willen naleven. 
Laat je alsjeblieft vaccineren: het virus is écht en slaat keihard toe. 
Ik kan het weten. Ik ben wel heel erg blij met de honderden 
steunbetuigingen die ik via sociale media kreeg. Londerzeel is zijn 
ere-burgemeester nog niet vergeten. Dat is een hart onder de 
riem,”

Job  

Wat brengt de toekomst? “Ik zal nu nog de hele zomer revalide-
ren en dan ga ik een job zoeken. Ik ben immers werkloos en was 
consultant, maar nu ga ik terug proberen op de arbeidsmarkt 
te komen zodra ik genezen ben. In 2027 zou ik met pensioen 
kunnen gaan.” 

Jozef De Borger is licentiaat in politieke wetenschappen (VUB) 
en was in Londerzeel sinds 1989 actief als politiek bestuurder 
voor de CVP, later CD&V, van 1989 tot 1994 als schepen en 
vervolgens was hij tot begin 2016 liefst 21 jaar onafgebroken 
burgemeester. Daarna werd hij opnieuw schepen. In 2012 haal-
de hij nog als lijsttrekker van CD&V maar liefst 2.870 voorkeur-
stemmen.  Maar met de gemeenteraadverkiezingen van 2018 
was hij geen kandidaat meer. Hij verhuisde met z’n gezin van 
Londerzeel naar Oudegem (Dendermonde), waar hij van in het 
begin aangaf dankbaar te zijn om meer tijd voor z’n familie te 
kunnen besteden, hij heeft twee dochters en kleinzoon Seppe 
(4). (jh)

Oud-burgemeester Jozef De Borger terug thuis na 
twee maanden lange opname in ziekenhuis 
“Verschrikkelijk eenzame strijd gevoerd tegen corona, ik was op sterven na dood” 

FOTO INGEZ. LONDERZEEL - Oud-burgemeester Jozef 
De Borger (59) van Londerzeel, die eind maart 
besmet raakte met Covid-19, is na een zieken-
huishuisopname van meer dan acht weken, 
waarvan vier weken in een kunstmatige coma, 
terug thuis. “Ik ben heel blij dat ik een tweede 
kans kreeg, ik was op sterven na dood”, getuigt 
De Borger. 

“Ik voel me goed”, zegt Jozef De Borger. “Ik kan 
binnen wat fietsen en ga ook al wandelen, maar 
de revalidatie zal lang duren. Ik ga twee keer per 
week naar de kinesist en twee keer per week 
naar de revalidatiekliniek. Daarnaast revalideer 
ik ook thuis. Mijn strijd tegen het virus was ver-
schrikkelijk eenzaam en hard. Maar ik heb het 
gehaald, ik ben er heel dankbaar voor.”  
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MEISE - Verschillende trage wegen in Meise krijgen een opknap-
beurt. Het gaat om wegen en paden die deel uitmaken van het 
recreatieve fietsroutenetwerk. “Zo kunnen fietsers hier vlotter, 
aangenamer en veiliger gebruik van maken”, zeggen schepenen 
Marie Jeanne Thaelemans (Samen Anders) en Roel Anciaux (Sa-
men Anders).

In Meise zijn heel wat trage wegen: wegen of paden die bestemd 
zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals wandelaars, fietsers en 
ruiters. Ze worden veel gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Ver-
schillende ervan zijn gelegen op het recreatieve fietsnetwerk of 
wandelnetwerk. “Via de fietsknooppunten of wandelknooppun-
ten kan je gemakkelijk routes uitstippelen”, zegt schepen van Mo-
biliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders). “De gemeente 
vernieuwt nu een aantal trage wegen die deel uitmaken van het 
recreatieve fietsroutenetwerk. In Meise is het functioneel gebruik 
van de fiets vrij laag. Er is dus een groot potentieel om meer ver-
plaatsingen voor korte afstanden met de fiets te doen in plaats 
van met de auto.”

Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) blijkt 
dat de helft van alle verplaatsingen minder dan 5 km bedragen. 
“Maar 70 procent van de mensen in Vlaanderen neemt hiervoor 
steeds de auto”, gaat de schepen verder. “Veertig procent van de 
verplaatsingen zijn minder dan 3 km. Hiervoor kiest nog steeds de 
helft voor de auto. Verplaatsingen van minder dan 1 km zijn nog 
steeds 20 procent van het totaal en ook hiervoor nemen een 
kwart van de burgers in Vlaanderen de auto. Daarnaast is er ook 
nog een groot potentieel aan verplaatsingen met de fiets voor de 
schoolgaande jeugd.” Cruciaal is wel dat de fietsverplaatsingen dan 
veilig en vlot moeten kunnen gebeuren. “

Meise heeft een belangrijke rol te spelen in de verbetering van 
onze fietsinfrastructuur”, zegt schepen van Openbare Werken 
Roel Anciaux (Samen Anders). “Concrete fietsprojecten helpen 
om de fiets te versterken als het positieve alternatief voor de 
auto. Wij zetten in op vlotte en veilige fietsverbindingen voor 
woon-werk- en woon-schoolverkeer. De werken voor het ver-
nieuwen van de trage wegen die deel uitmaken van het fietsnet-
werk zijn volop aan de gang en gebeuren door de uitvoerende 
diensten van de gemeente.”

“Het gaat om een van deel van de Robbeekstraat – Rossemdorp 
over een lengte van 600m, een deel van Blakebergen – Rossem-
hoek over een lengte van 350m, een deel van de Veilinglaan – 
Kleinendries over een lengte van 240m, een deel Stoppelenbos 
– Neromstraat over een lengte van 250m en een deel van de Vier 
Eiken (dreef) – Verbindingsweg over een lengte van 425m.” (jh)

“Helft verplaatsingen is minder dan 5 km, maar 70 
procent van Vlamingen neemt daarvoor nog steeds de 
auto”
Meise vernieuwt trage wegen en paden die deel uitmaken van fietsroutenetwerk

FOTO INGEZ.

“In totaal is bijna 2 km aan trage wegen heraangelegd”, 
zeggen schepenen Anciaux en Thaelemans.
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Meer kleur en kunst in de straten door verfraaiing nutskas-
ten met foto’s
LONDERZEEL - In Londerzeel is gestart met het te verfraaien van negentien nutskasten. Ze krijgen een historisch karakter dank-
zij foto’s van historische dorpsgezichten. Hiervoor werden stickers gemaakt van foto’s uit het privé archief van Fons Moeyersons.

Het was gemeenteraadslid Koen Moeyersons (N-VA) die vanuit 
de oppositie in september  2019 het voorstel lanceerde. “Ik wilde 
de visuele vervuiling in het dorp tegengaan. Het punt werd toen 
van de agenda gehaald en de meerderheid beloofde ons hierop 
terug te komen. Ik ben blij dat het gemeentebestuur hier nu op 
ingegaan is. De stickers worden de komende dagen op de nuts-
kasten aangebracht. Zo zal de nutskast voor het Administratief 
Centrum tonen hoe Londerzeel dorp er in 1954 uitzag. Op het 
Heldenplein kan je een foto bekijken van de hoofdingang van het 
Pensionaat van de Zusters Ursulinen uit 1906. In Steenhuffel kan 
je onder meer zien hoe de gemeentelijke basisschool Ter Elst er 
in 1965 uit zag. In Sint Jozef ontdek je hoe het geboortehuis van 
schrijver Gerard Walschap er in 1912 bij lag. In Malderen krijg je 
een impressie van ’t Schuurke uit 1914. “En er is in elke dorpskern 
nog veel meer te ontdekken”, zegt schepen van Vrije Tijd Dimitri 
Robbyns (LWD). “Hiermee willen we als bestuur het straatbeeld 
een boost geven en de passanten laten stilstaan bij vroegere zich-
ten of historisch erfgoed. Zo krijgen de nutskasten ook een deco-
ratieve waarde.” (jh)

FOTO GEM. LONDERZEEL
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MEISE - Blue-bike en de gemeente Meise openden een nieu-
we Blue-bikelocatie aan de ingang ‘Meise-dorp’ van de Planten-
tuin van Meise. Blue-bike plaatste er in totaal acht deelfietsen 
voor dagtoeristen, pendelaars en iedereen die een alternatief wil 
voor de auto of het openbaar vervoer.

“Hiermee kunnen pendelaars die naar Brussel of Meise reizen 
op een deelfiets van blue-bike overstappen voor de laatste ki-
lometers van hun verplaatsing”, zegt schepen van Mobiliteit Ma-
rie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders). “De fietsen moeten na 
gebruik naar de uitleenlocatie teruggebracht worden. Als je een 
supplement betaalt, kan de fiets op een  andere blue-bike locatie 
teruggebracht worden.”

“De deelfietsen van Blue-bike zijn ook zeer geschikt voor dag-
toeristen die na een bezoek aan de Plantentuin de mooie land-
schappen van Meise per fiets willen verkennen of nadien willen 
afzakken naar Brussel. De deelfietsen dragen ook bij om de ver-
keerssituatie in en rond Meise te verbeteren. De omgeving rond 
Meise en de naastliggende A12 zijn momenteel erg file-gevoelig. 
Pendelaars kunnen er nu voor kiezen om gratis te parkeren op 
de carpoolparking van Meise en de laatste kilometers van hun 
traject per fiets verder te zetten.”

De schepen merkt ook op dat de voorbereidingen voor de snel-
tram naast de A12 tussen Willebroek en Brussel zijn gestart. 
“Hierdoor kan men binnen enkele jaren naast bus of auto, ook 
van de sneltram overstappen op een deelfiets”, vertelt de sche-
pen. “Langs het traject van de sneltram komen ook hoogwaar-
dige fietsvoorzieningen. De Blue-bikes vormen een belangrijke 
schakel in dit mobiliteitsknooppunt. Het is de bedoeling dat er, in 
samenwerking met de vervoersregio, in de toekomst nog deel-
fietsen bijkomen zowel in Wolvertem als Meise.”

Om de Blue-bikes in Meise te gebruiken, moet je lid zijn van 
Blue-bike of kan je via een externe partner -zoals de KBC-
app- een ticket aankopen. De gebruiker of het lid vraagt via de 
Blue-bike-automaat ter plaatse een sleutel aan en kan zo één 
van de acht Blue-bikes ontlenen en dat 24 uur per dag. In Meise 
betalen leden dankzij een tussenkomst van de gemeente en de 
Vlaamse overheid 1,15 euro per rit in plaats van het standaard-
tarief van 3,15 euro voor de eerste 24 uur.

Met die tussenkomst willen de overheden het gebruik van duur-
zame vervoermodi zoals Blue-bike stimuleren. Lid worden kost 
12 euro per jaar en kan online via de website www.blue-bike.
be, of in een van de deelnemende fietspunten. Momenteel kan 
je op meer dan 70 locaties in heel België een Blue Bike fiets 
ontlenen. (jh)

Dagtoeristen, pendelaars, inwoners: iedereen kan rondtoeren op 
één van de acht deelfietsen
Meise plaatst Blue-bikes aan de Plantentuin

De blue-bikes staan inmiddels ter beschikking aan de Plantentuin

FOTO INGEZ.

Het Cursiefje
Aarzel niet om artikels, aankondigingen en 
publiciteit tijdig in dienen. 

Alle info kan je vinden op 
www.cursiefje.be 
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Zaal te duur: Yogavereniging ‘Aum’ stopt er na 38 jaar mee 
Verhoging huurprijzen gemeentelijke zalen betekent einde van yoga-club

KAPELLE-OP-DEN-BOS - De Yoga Werk-
groep ‘AUM4, die al 38 jaar in Kapelle-op-den-Bos 
actief is en 40 leden telt, stopt ermee omdat de 
club de huur van de turnzaal van de gemeentelijke 
basisschool niet kan betalen. Oppositiepartij pro-
KA vreest voor nog meer verenigingen die zullen 
stoppen omwille van de hogere huurprijzen. Bur-
gemeester Renaat Huysmans (N-VA) wijst erop 
dat indien de club lid wordt van een erkende raad, 
ze minder betaalt. 

“Vroeger mochten we de turnzaal van de gemeen-
telijke basisschool gratis gebruiken”, zegt gemeen-
teraadslid Else Vanden Broeck (proKA), die zelf vier 
jaar lid is van de yogaclub. “De wekelijkse lessen 
werden zo steeds aan een zeer lage  prijs gege-
ven, met name 20 euro per trimester en daarbij 
was een abonnement op het maandelijks tijdschrift 
“Licht van Sivananda” inbegrpen en was je officieel 
geregistreerd bij de Yoga Vedanta Aalst. 

(lees verder pag.21)
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Maar met het nieuwe huurreglement zou   de vrijwilligster/lesgeefster 65 euro per avond 
moeten betalen om de gemeentelijke infrastructuur te mogen gebruiken. Op jaarbasis 
zou dit uitkomen op een bedrag van om en bij de 2000 euro terwijl de zaal vroeger gratis 
werd aangeboden.” 

En dat is voor de yogaclub niet betaalbaar. Er kwam overleg met de gemeentelijke diensten, 
maar dan nog is de huurprijs te hoog. “Na overleg werd aangeboden om de vereniging 
te erkennen door aan te sluiten bij de sociale raad, zodanig dat de huur zou verminderen 
naar 50 euro per avond”, legt Vanden Broeck uit. “Daarbij hoort wel het engagement 
om aanwezig te zijn op vergaderingen van de sociale raad en hulp bij gemeentelijke ac-
tiviteiten. De totale bijdrage zou dan nog komen op 1.500 euro op jaarbasis. Dat is niet 
haalbaar. Bovendien wil niet iedereen zomaar verplichtingen bijnemen, wij willen gewoon 
yoga beoefenen.”

Else Vanden Broeck: “We vrezen dat er nog verenigingen 
zullen stoppen”
ProKA vreest dat andere kleinere verenigingen en vrijwilligers eveneens hun werking 
zullen stopzetten door de hogere huurprijzen. “Die initiatieven drijven op idealisme en 
vrijwilligerswerk”, gaat het raadslid verder. “De huurtarieven voor gemeentelijke gebou-
wen zijn ingedeeld in vier categorieën: adviesraden en onderwijsinstellingen waarvoor alle 
locaties gratis zijn, erkende verenigingen, niet erkende verenigingen en verenigingen buiten 
de gemeente. In het verleden bestonden deze categorieën ook, maar de huidige N-VA/
Groen meerderheid heeft de prijzen voor het gebruiken van deze lokalen fors verhoogd, 
soms zijn ze  verdubbeld of verdriedubbeld. De yogaclub is de eerste vereniging die er-
mee stopt omwille van de hoge prijzen, we vrezen dat er nog zullen volgen.”

Else Vanden Broeck vindt dan ook dat vrijwilligers in de kou blijven staan. “Ik ga het zeker 
hard missen”, zegt ze. “Zeker in deze coronatijden zijn yoga-lessen zeer nodig voor zowel 
jonge moeders en oudere dames al was het voor een herademing in deze stresserende 
wereld. Yoga en relaxatie geeft handvaten om op een praktische manier lichaam en geest 
te verzorgen.” 

“Vereniging laten erkennen”
Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) wijst erop dat verenigingen zich kunnen laten 
erkennen en dan minder betalen. “Het is ook zo dat tegenover de huur van de zalen ook 
diensten staan zoals verwarming in de winter en het poetsen van de zaal. Wij vinden de 
prijzen aanvaardbaar. Als je met 25 mensen de zaal gebruikt, dan zou dit twee euro per 
persoon zijn om uit de huurkosten te geraken. Dat kan toch niet onoverkomelijk zijn? Het 
gedifferentieerd huurreglement is er net om onderscheid te maken en verenigingen de 
kans te geven minder te betalen.” (jh)

Traditionele 11 juli-viering verhuist een-
malig naar Plantentuin
MEISE - Omwille van de coronamaatregelen zal de traditionele 11 juli-viering dit jaar 
eenmalig van het stadhuis in Brussel verhuizen naar de Plantentuin van Meise. In de Plan-
tentuin kan de viering buiten plaatsvinden. De viering wordt georganiseerd door het 
Vlaams Parlement en er worden 450 genodigden verwacht. Die kunnen coronaproof op 
veilige afstand van mekaar in openlucht worden ontvangen, daar de Plantentuin een groot 
domein is van liefst 92 hectaren met heel wat historische gebouwen, waaronder een kas-
teel met een toren uit de 12de eeuw. De Vlaamse overheid investeert er momenteel ook 
in de vernieuwing van de hoofdingang. (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 

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

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

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

TE KOOP ALLERLEI

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

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

VASTGOED TE HUUR  

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

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

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

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

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

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

ALLERLEI  

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

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

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

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

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

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

De hele ploeg van het Cursiefje wenst iedereen een 
deugddoende vakantie Ook wij leggen de riem er 
even af en zijn terug op 1 september. 
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Kinderen tonen talent bij woonzorgcentrum 
FOTO INGEZ. 

Mondmaskerplicht 
wordt (deels) opge-
heven 
LONDERZEEL - De mondmasker-
plicht wordt in Londerzeel opgehe-
ven. Dat is het gevolg van de grondige 
verbetering van de coronasituatie. Op 
31 juli 2020 werd het dragen van een 
mondmasker verplicht in een aantal 
straten in het centrum in Londerzeel, 
maar daar komt nu een einde aan. “De 
besmettingscijfers dalen zowel nationaal 
als lokaal in Londerzeel”, stelt het ge-
meentebestuur in een bericht. “Boven-
dien toonden diverse wetenschappelijk 
onderzoeken intussen aan dat het risico 
op besmetting in de buitenlucht veel 
kleiner is. De beslissing werd dan ook 
genomen om de mondmaskerplicht op 
te heffen. De verplichting werd aange-
geven via signalisatie. De signalisatie 
wordt weggehaald en de verplichting 
vervalt vanaf woensdag 9 juni 2021.” 
Op de terrassen van de horecazaken, 
in de winkels, in openbare gebouwen, 
op de markten en op het openbaar 
vervoer blijft het mondmasker wel ver-
plicht. Dat is een maatregel van de fede-
rale overheid en die blijft geldig zolang 
de federale overheid deze maatregel 
oplegt. De gemeente roept zijn inwo-
ners en bezoekers wel op om hun ei-
gen verantwoordelijkheid op te nemen. 
Wanneer het plots erg druk wordt, blijft 
het dragen van een mondmasker aan-
geraden ook al is het niet meer officieel 
verplicht. De verplichting om altijd een 
mondmasker bij je te hebben die werd 
bepaald door de provinciegouverneur, 
blijft ook van kracht. (jh)

KAPELLE-OP-DEN-BOS - De bewoners en 
het personeel van WZC Akapella en Residentie 
Paaleyck werden getrakteerd op een openraam-
concert. De zangeres van Bells Lab bracht, onder 
begeleiding van een mobiele beiaard, een reper-
toire van Nederlandstalige muziek. Een week later 
stond ‘Kapelle’s Got Talent’ (foto) op de affiche in 
WZC Akapella. En dat was meteen ook de bood-
schap die de kindergemeenteraad aan de bewo-
ners wilden overbrengen. De kinderen zorgden 
voor verschillende optredens met dans, turnacts, 
saxofoon, piano en bugel, goocheltrucs, voetbal-
trucs en leuke sketches.  (jh)
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