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Chantal Lauwers (Vernieuwing) nieuwe schepen van Leefmilieu
GRIMBERGEN - Gemeenteraadsvoorzitter Chantal Lauwers (Vernieuwing) volgt partijgenoot Yves Verberck op als schepen van Leefmilieu, Afvalbeleid, Lokale Economie en Landbouw. Verberck verving Eric
Nagels die begin vorig jaar ontslag nam omwille van familiale redenen,
hij deed dit sowieso tijdelijk tot eind dit jaar. Aan het begin van de legislatuur was er een politiek akkoord dat Vernieuwing de bevoegdheid van
schepen van Financiën William De Boeck (Open VLD) zou overnemen.
Open VLD zou dan de bevoegdheid van Leefmilieu en Lokale Economie
krijgen. Maar de bevoegdheden blijven zoals ze zijn en William De Boeck
blijft dus de hele legislatuur schepen van Financiën. Omdat de nieuwe
schepen Chantal Lauwers ook gemeenteraadsvoorzitter is, zal ze in die
functie vanaf de gemeenteraad van januari 2022 worden vervangen door
Peter Plessers (Vernieuwing). Yves Verberck wordt opnieuw fractievoorzitter van Vernieuwing. (jh)

FOTO INGEZ. Chantal Lauwers.

“In twee uur tijd liefst 360 kilogram zwerfvuil opgehaald”
GRIMBERGEN - Voor de World Cleanup
Day in Grimbergen droegen 146 vrijwilligers
hun steentje bij om straten en pleinen op te
ruimen. Zo werd in amper twee uur tijd 360
kg zwerfvuil en 30 kg zwerfvuil-PMD opgeruimd. Door de COVID-maatregelen viel de
jaarlijkse lenteschoonmaak opnieuw in het
water en dus nam de gemeente deel aan de
World Cleanup Day. (jh)

FOTO INGEZ.
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Cocaïne in
bananendozen
gevonden
BEIGEM - Bij Hoeve Van Dorslaer
in Beigem is dinsdag 19 oktober een
hoop cocaïne gevonden, netjes verstopt tussen de bananendozen die
boer Stefan Van Dorslaer kocht op
de Vroegmarkt Mabru in Brussel. “Het
was echt schrikken toen we de blokken cocäine die verstopt zaten in zeven van de tien dozen vonden”, getuigt
boer Stefan in verschillende media.
“Ze waren ingepakt in plastic folie met
plakband errond, net zoals in de film.
We wisten meteen dat dit geen pakjes cacaoboter waren. We belden de
politie en die kwam massaal naar onze
hoeve. Zelf naar de politie gaan met
zo’n lading, leek ons geen goed idee.
De straat werd afgezet met agenten
met mitrailleurs. Ze vreesden dat in
die dozen misschien een trackingssysteem zou zitten. Ze hebben de dozen
dan meegenomen. We hopen dit nooit
meer te hoeven meemaken. Wij hebben hier niks mee te maken, wij zijn
geen drugsbaronnen, hé.”

4

5

VBS De Ankering geniet van circusoptreden
GRIMBERGEN - Corona gooide al
twee jaar roet in het eten voor de schooluitstappen van Vrije Basisschool De Ankering in Grimbergen. “Maar nu konden we
eindelijk nog eens met onze hele school op
stap”, zegt Juf Joni Van Den Eynden. “We
gingen naar Circus Pepino dat op het vliegveld in Grimbergen staat. We stapten er te
voet naartoe en onze allerkleinsten werden
door de juffen naar daar gebracht. Niet alleen de kleuters, maar zeker ook de leerkrachten genoten van de optredens. Het
was een dag om niet snel te vergeten.” (jh)

FOTO INGEZ.
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Politie
Grimbergen test
bodycams

FOTO PZ GRIMBERGEN

GRIMBERGEN - De politie van
Grimbergen zet sinds kort bodycams
in tijdens bepaalde interventies. De bedoeling is om vier bodycams van twee
verschillende firma’s te testen. Met de
camera’s hoopt de politie woord tegen
woord-discussies te vermijden. “Voorlopig worden de interventiediensten
uitgerust met de camera’s. Maar we
sluiten niet uit dat op termijn eventuele rechercheploegen bij een inval gebruik kunnen maken van de camera’s
of bijvoorbeeld zelfs de wijkpolitie”,
zegt korpschef Jurgen Braeckmans. Een
bodycam kan voor extra bewijsmateriaal zorgen. De politie zal wel telkens
duidelijk maken dat we het gesprek
opnemen. De bodycams kunnen ook
nuttig zijn om geweld tegen agenten
tegen te gaan. (jh)
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Groen voert actie tegen armoede “Meer dan 200 mensen in
Grimbergen afhankelijk van leefloon”
FOTO INGEZ.

STROMBEEK / GRIMBERGEN - Groen Grimbergen
voerde op Wereldarmoededag actie aan het Sint-Amandsplein in
Strombeek-Bever. Zo bracht een gelegenheidskoor een strijdlied
en via teksten en getuigenissen werd het onrecht van armoede in
Grimbergen aangeklaagd. “In een rijke gemeente als Grimbergen
zijn meer dan 200 mensen afhankelijk van een leefloon van het
OCMW”, zegt voorzitter Eddie Boelens van Groen Grimbergen.
“Tientallen Grimbergse gezinnen hebben een budgetmeter voor

gas of elektriciteit omdat zij hun energierekening niet kunnen
betalen.” Gemeenteraadslid Isabel Gaisbauer (Groen) onderstreept de gevolgen van een tekort hebben aan geld. “Het gevolg is uitsluiting, afhankelijkheid, schoolachterstand, onzekerheid,
zelfs honger of kou. Armoede kan aangepakt worden”, zegt het
raadslid. “Groen Grimbergen heeft een actieplan klaar en roept
het gemeentebestuur op om werk te maken van een doelgericht
armoedebeleid.” (jh)
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Handelaars en gemeente organiseren groot
straatfeest voor heropening Wolvertemsesteenweg

Het was een gezellige drukte op het straatfeest.

De ploeg van slagerij-traiteur Ward Cornelissen (53), die dit jaar 25
jaar bestaat, keek erg uit naar de heropening.

Caroline Delcour (37) van Wash 84: “Blij dat klanten nu opnieuw
hier voor de deur kunnen parkeren.”

Fabienne Verveckken (57) van de Press Shop: “Speciaal pompoensoep gemaakt”.

GRIMBERGEN - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken Lydia Peeters (Open VLD) en de gemeente Grimbergen
openden afgelopen maand officieel de Wolvertemsesteenweg.
De handelaars en gemeente organiseerden daarvoor een groot
straatfeest. Eén jaar lang werd er gewerkt en werd er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Tegelijk kwam er een bufferbekken
en zijn er werken uitgevoerd om wateroverlast te voorkomen.
Het gaat om een groot investeringsproject van 14 miljoen euro,
waarvan 10,2 miljoen euro van de Vlaamse overheid komt en 3,8
miljoen euro van de gemeente Grimbergen. “Het regenwater
wordt bij hevigere buien beter begeleid naar het bufferbekken
(13.000 m³) aan de Wolvertemsesteenweg”, zegt burgemeester
Chris Selleslagh (Open VLD) aan. “Zo kunnen we de Maalbeekvallei beter controleren vooraleer het regenwater in de provinciale
waterweg de Maalbeek terecht komt. Dat is een positief verhaal
voor de handelaars aan het station die zo minder met wateroverlast zullen geconfronteerd worden.”

De handelaars reageerden alvast heel tevreden en organiseerden
samen met de gemeente een straatfeest. “We hebben hier serieus
naar afgeteld”, met alle handelaars hier”, zegt Ward Cornelissen
(53) van de gelijknamige traiteur-slagerij die dit jaar 25 jaar bestaat.
Cornelissen is ook voorzitter van de Handelaarsvereniging Station. “Een straatfeest is een mooi initiatief om de miserie hier achter
ons te laten. En alle handelaars hier doen mee. Iedereen biedt
wel iets aan: er zijn frietjes, thai, soep, noem maar op.” Fabienne
Verveckken (57) van de krantenwinkel is eveneens opgetogen.
“Het was toch wel wat lastig hoor: ik had geen passage van auto’s
en dat miste ik als dagbladhandel Press Shop toch wel. Maar nu is
het feest. Ik heb speciaal pompoensoep gemaakt, de klanten zijn
ook heel blij.” Ook bij wasserij Wash 84, genoemd naar het huisnummer én het geboortejaar van zaakvoerster Caroline Delcour
(37) wordt tevreden gereageerd. “ De werken hebben een jaar
geduurd, maar zijn vroeger dan voorzien gedaan. We zijn superblij dat de klanten terug voor de deur kunnen parkeren. Vandaag
vieren we dat.” (jh)
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37 chauffeurs riskeren veroordeling omdat ze
tonnagebeperking niet naleven

GRIMBERGEN - 37 chauffeurs zullen zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden voor het negeren van de tonnagebeperkingen in Grimbergen. “Ze riskeren een geldboete tot 4.000 euro en een intrekking van hun rijbewijs tussen de 8 dagen en 5
jaar”, meldt het parket van Halle-Vilvoorde. De chauffeurs werden gecontroleerd door de lokale politie van Grimbergen tijdens de
verkeersactie ‘zwaar vervoer’. (jh)

Tweede festival
voor honden en
hun baasjes was
voltreffer
FOTO INGEZ.

HUMBEEK - Niet alleen op de
vele muziekfestivals die de afgelopen
weken plaatsvonden, merkten men
best wat ‘knaldrang’ bij de bezoekers.
Ook de honden waren blij dat ze zich
eens helemaal konden laten gaan op
de tweede editie van ‘Meet ’n Treat’,
een gratis festival voor honden en hun
baasjes, georganiseerd door Edgard &
Cooper in de tuinen van het Kasteel
van Humbeek. Er stonden onder andere hondenyoga, gehoorzaamheidstests,
op een surfplank varen met je hond
en veel meer op het programma. Primeur van de dag was de gratis tasting
van de plantaardige en dus honderd
procent vegetarische hondenbrokken
van Edgard & Cooper. (jh)
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Bewoners
woon-zorgcentra
krijgen kleurrijke
azalea’s

De volgende
Cursiefjes
verschijnen:
· Londerzeel/Meise/Kapelle

GRIMBERGEN - Koekjes bakken, kerstkaarten verkopen of kilometers fietsen, zijn
enkele van de vele initiatieven om het kankeronderzoek te steunen. Martine De Donder uit Meise schreef dan weer cursiefjes.
Haar tweede boekje ‘Donderkes’ was een
groot succes, waardoor ze met de opbrengst
vele plantjes voor Kom op tegen Kanker kon
kopen. De kleurrijke azalea’s schonk ze aan
de bewoners van de residenties Aquamarijn
in Meise en Ter Biest in Grimbergen. “Twee
vliegen in één klap en vele blije gezichten”,
zegt Martine. “Een dikke merci aan al mijn
trouwe lezers voor hun steun.” (jh)
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Winnaars ‘De Lus’ gekend

GRIMBERGEN - Tijdens de zomermaanden kon je in Grimbergen deelnemen aan
twee fietslussen. Hieraan was een leuke wedstrijd verbonden. Uit alle deelnemers
van de facebookwedstrijd van de Lus 2021 trok een onschuldige hand drie winnaars:
Lars Hermans, Iris Havaux en Els Maes. De winnaars ontvangen een bon van één van
de lokale fietsenhandelaars. Dit jaar is dit fietsenwinkel Bike Center Mertens. Alvast te
noteren: volgend jaar is ‘De Lus’ er opnieuw op 15 augustus 2022. (jh)
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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
IJS EN KOFFIESALON BRIXIUS – zoekt student en Flexijobs zaal voor woensdag, donderdag en vrijdag tel. 0475 416 884 of brixius@provimus.be
POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken
en strijken, tel. 0476 381 080
POETSVROUW – Ik zoek werk, kuisen en
strijken tel. 0486 528 029
HOF TER DREEF - is een B&B met 2 gastenkamers 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, schrijnwerkelementen kunnen plaatsen, renovaties, plan kunnen
lezen, in het bezit zijn van een rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34
33 95
FIRMA - te Wemmel zoekt Ramenwasser/
Schoorsteenveger, rijbewijs B, Nederlandstalig/kennis van Frans. Zelfstandig kunnen
werken. Contact: info@master-cleaner.be of
0471 27 70 88, Dhr. Gribbe.
POETSVROUW – Zoekt werk, tel. 0497 149
347 (Fr)
TE KOOP ALLERLEI
HOUTKACHEL – Saey, 1 winter gebruikt,
boven of achteraansluiting schouw, prijs otk,
gsm 0497 712 808 Grimbergen

FIETSEN – Twee damesfietsen, drie kinderfiesten, 1 aanhangfiets, fietsendrager auto
voor drie fietsen, prijzen tssn 25 en 95 euro
tel. 0475 328 561

VASTGOED TE KOOP

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

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

SCHILDERIJEN – P. Bosmans 148x86 + Jonas
120 x 70 beide met vergulde kader, foto’s beschikbaar via mail, 75 euro per stuk tel. 0497
116 680
TE KOOP GEVRAAGD
MOTORFIETSEN – Ik zoek motorfietsen,
brommers en oude koersfietsen, staat onbelangrijk voor uitoefening hobby, tel. 0486
998 400
VASTGOED TE HUUR
STEENHUFFEL – Duplex appt, 1ste verdiep,
inkom, wc, berging, trap, living, keuken, 2de
verdiep: 3 slpk, badk, prijs: 730 euro, gsm
0474 924 687
WEIDE VOOR PAARDEN – met schuilhok,
0,40 ha, gelegen te Malderen, goed omheind
en drinkwatervoorziening, tel. 0472 555 057
LONDERZEEL – Appartement eerste verdieping, ideaal voor alleenstaande of koppeltje, vrij 1 januari 2022, indien interesse: lus.
devroede@telenet.be
VAKANTIEWONING TE HUUR

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

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

ALLERLEI
VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR TOPAZ
- ‘Supportief palliatief dagcentrum TOPAZ
in Wemmel zoekt een chauffeur (vrijwilliger)
om ons gasten van en naar het dagcentrum te
brengen. Je mag contact opnemen via sofie.
moens@uzbrussel.be, alvast bedankt’
RELATIE – Man 58 jaar zoekt vrouw voor
lat-relatie tel. 0499 243 793
PC-HELP – Last van virussen? Installatie- en
(te) trage systemen? Optimaliseren, beveiliging en onderhoud…. IT-specialist kom aan
huis uw computerproblemen oplossen. Snelle service. GSM 0478 211.835 Info: www.pckit.be
MASSAGE – Dame geeft massage te Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165
VERHUIS - van woning naar appartement of
rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder,
schilder-of kleine renovatiewerken voor verhuur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66

NIEUWPOORT – Zeer ruim (90m2) dakappartement met zonneterras, garage, 2 slaapkamers,
badkamer met bad/douche en dubbele lavabo,
Wifi, info tel. 0486 521 844

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: ......................................................................................................................................................................................................
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