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Gezocht: weesveulen voor shetlandmerrie Patatje 

MERCHTEM - Een opmerkelijk zoekertje van manegehou-
der Eric Crekillie (46) van Manege Steenberg is op sociale media 
viraal gegaan. Crekillie zoekt voor zijn shetlandermerrie 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 mascotte”, 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 be-
keek 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 heb-
ben 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 voltrokken 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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Bezwaren tegen sneltram A12 Willebroek-
Brussel-Noord bij Raad van State van de baan
REGIO - Er komt schot in het al jaren aanslepende dossier van 
de sneltram langs de A12 tussen Willebroek en Brussel-Noord. 
De bezwaren bij de Raad van State zijn door een recent arrest 
helemaal van de baan. In 2023 zouden de werken moeten kunnen 
starten. 

In 2018 werd een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) vastgesteld door de Vlaamse Regering. Daarin was de 
infrastructuur voor het tramtraject van de sneltram langs de A12 
opgenomen. Het tracé loopt door Willebroek, Londerzeel, Meise, 
Grimbergen en  Brussel. Twee partijen startten echter een proce-
dure bij de Raad van State om dit GRUP te laten vernietigen. Het 
ging om een bedrijf uit Willebroek en een particuliere inwoner 
van Meise. Het bezwaar van de bvba werd eind vorig jaar al on-
gegrond verklaard. Intussen heeft de Meisenaar ook zijn bezwaar 
ingetrokken. De Raad van State moest hiervan nog officieel akte 
nemen en dat is nu dus gebeurd. 

Voor het aanleggen van de infrastructuur voor de sneltram moe-
ten wel nog een aantal procedurele stappen worden onderno-
men. De volgende stap is de goedkeuring van de projectnota, 
voorzien voor najaar van dit jaar. Ondertussen worden ook de 
tramhalteomgevingen uitgewerkt. 

“We willen de vergunning aanvragen en verkrijgen in 2022, om 
dan in 2023 een aannemer te zoeken en te starten met de 
werken”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkven-
nootschap. “De sneltram is goed voor een investering van zo’n 
450 miljoen euro. Dit zal gerealiseerd worden via Publiek Priva-
te Samenwerking (PPS)”, vervolgt minister van Mobiliteit Lydia  
Peeters (Open VLD). “Samen met de 75 miljoen euro voor de 
Ringtrambus en de 150 miljoen euro voor de Luchthaventram is 
dit een enorme investering in onze doelstellingen rond de modal 
shift – en dat is extra belangrijk in deze congestiegevoelige regio. 
De Vlaamse Rand snakt naar hoogwaardig openbaar vervoer. Het 
aanbieden van kwaliteitsvolle alternatieven voor de auto is een 
van de speerpunten van mijn beleid”, aldus nog Peeters. (jh)

FOTO INGEZ. WERKVENNOOTSCHAP
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Jongeren jeugdhuis De Duif verzamelen zeven 
zakken zwerfvuil op site Piereman

FOTO INGEZ. 

Brandweer 
verwijdert nest 
‘Aziatische hoornaar’ 
voortaan gratis
REGIO  - De brandweerzone 
Vlaams-Brabant West zal de wespen-
nesten van de zogenaamde ‘Aziatisch 
Hoornaar’ voortaan gratis verdelgen. 
Daarmee wil de zone de verspreiding 
van de invasieve wespensoort tegen-
gaan. Vorig jaar werden volgens de 
brandweerzone van juni tot eind 2020 
zo’n 20 nesten verdelgd, maar dat was 
nog tegen betaling van 75 euro. Dat is 
dezelfde prijs voor de verwijdering van 
een gewoon wespennest. Maar de Azi-
atische hoornaar is schadelijk omdat 
die de eigen honingbijen letterlijk op-
eet. Het insect teistert Vlaanderen sinds 
2017 en is bijzonder schadelijk voor ons 
bijenbestand. Europa beschouwt het 
dier als zorgwekkend en invasief. Wan-
neer dergelijke insecten zich te breed 
verspreiden, kan je ze niet meer uitroei-
en doch enkel de populatie inperken. 
De brandweerzone Vlaams-Brabant 
West heeft sinds vorig jaar daarom een 
speciaal team voor de verdelging ervan, 
zo bevestigt woordvoerder Alain Habils 
van de zone. “De Aziatische hoornaars 
maken meestal twee nesten, één laag bij 
de grond en eentje meestal heel hoog. 
Dat maakt de verdelging niet eenvou-
dig.” (jh)
Alle info: www.vlaamsbrabantwest.be 

STROMBEEK / GRIMBERGEN - Jon-
geren van Jeugdhuis De Duif ruimden zwerf-
vuil aan de Piereman in Strombeek-Bever 
(Grimbergen) op. “De afgelopen weken was 
de site van de Piereman erg in trek bij jon-
geren door het goede weer”, zegt Lorens 
Huijsegoms van JH De Duif. “Maar net zo-
als op andere plaatsen ging dat gepaard met 
achterblijvend vuil. De jongeren van JH De 
Duif besloten dan maar zelf de handen uit de 
mouwen te steken en trokken erop uit om 
het vuil te ruimen. Ze vertrokken in duo’s 
van twee en verzamelden maar liefst zeven 
vuilzakken zwerfvuil.” (jh)
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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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Brug Humbeek Sas deze zomer opnieuw twee 
maanden onderbroken
HUMBEEK - Omdat de aandrijving van de motoren aan de 
brug van Humbeek Sas moet vervangen worden, zal de brug in 
juli en augustus voor alle verkeer afgesloten zijn. “Alle betrok-
ken partners hebben reeds overleg gepleegd en een plan uitge-
werkt, analoog als bij de onderbreking van de brug in 2019”, zegt 
burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

In opdracht van de Vlaamse Waterweg zal de elektromechani-
sche aandrijving uit de Humbeeksasbrug in de zomer van 2021 
vernieuwd worden. Dit naar analogie met de vernieuwing van de 
elektromechanische aandrijving van de Brielenbrug van Tisselt in 
de zomer van 2020. Het gaat volgens de Vlaamse Waterweg ook 
over dezelfde aannemer als bij de werken aan de Brielenbrug, 
waarbij alle werken op tijd waren afgerond. 

De werken starten op 6 juli en duren tot 5 september. “Eerst 
kan dan de kermis en de jaarmarkt van Humbeek Sas nog plaats-
vinden en de werken zullen afgerond zijn bij het begin van het 
nieuwe schooljaar”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open 
VLD). “’s Nachts wordt er niet gewerkt en door het lange dag-
licht zal er overdag in twee ploegen worden gewerkt. Ook in het 
weekend wordt er gewerkt. Dat biedt de hoogste garantie om 
op tijd klaar te zijn.”

Tijdens de werken wordt de brug in haar hoogste stand ver-
grendeld en is ze niet toegankelijk voor het wegverkeer. De om-
liggende wegen blijven wel beschikbaar. “We zullen een identiek 
plan uitrollen zoals we gedaan hebben bij de werken aan de 
brug in de eerste helft van 2019. Toen werd de brug beschadigd 
door een aanvaring”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen 
(N-VA). “Voor fietsers en voetgangers zal door de Vlaamse wa-
terweg een veerdienst voorzien worden met een zelfde uurre-
geling als toen van kracht was, namelijk tussen 6u ’s morgens en 
middernacht. 

Ook de geplande omleiding zal identiek zijn aan het omleidings-
plan dat in 2019 werd uitgerold. Dit plan heeft toen goed ge-
werkt en wat goed werkt kan opnieuw uitgerold worden.”

Zo zal er een omleidingstraject zijn voor het autoverkeer en een 
route voor het vrachtvervoer met aanduidingen vanaf de E19 
in Mechelen en de A12 in Londerzeel. “De Verbrande Brug ligt 
op de omleidingsroute en zal een belangrijke verbinding blijven 
tussen oost en west”, gaat Roosen verder. “Deze brug ligt al op 
het omleidingstraject voor twee andere infrastructuurwerken en 
zal dus nog intenser gebruikt worden. Er zullen eveneens aan-
passingen gebeuren om alle sluipverkeer op het jaagpad aan de 
Oostvaartdijk te weren, waarbij enkel landbouwers doorgang 
zullen krijgen.” (jh)

FOTO INGEZ.

Schepen Philip Roosen: “De brug in Humbeek Sas wordt deze zomer 
opnieuw onderbroken wegens werken.”

Curs_grimbergen_01_04.indd   8Curs_grimbergen_01_04.indd   8 22/03/2021   18:2522/03/2021   18:25



9

Curs_grimbergen_01_04.indd   9Curs_grimbergen_01_04.indd   9 22/03/2021   18:2522/03/2021   18:25



10

MERCHTEM - Frontman Gunther Verspecht (47) uit Merch-
tem hunkert met de bandleden van Stash naar live-optredens. 
“Zo’n live-streaming-optreden is niet mijn ding, je hebt dan geen 
voeling met je publiek en babbelen tegen een camera vind ik echt 
heel erg onpersoonlijk”, zegt Verspecht, die hoopt in het najaar 
een uitgestelde concertenreeks te kunnen afwerken.

In 2004 scoorde Stash met de monsterhit ‘Sadness’. Er volgden 
verschillende albums, optredens met Barbara Dex en in het na-
jaar van 2019 maakte de groep een ongeziene comeback met de 
cd ‘Wolfman!’. Dat is een album met tien songs die naar de keel 
grijpen omdat ze zo persoonlijk en intens zijn. “’Go Easy Now’ 
maakte ik in 2017 in de week nadat mijn vader op z’n 70ste was 
overleden aan een hartaanval”, getuigt Gunther Verspecht over 
die periode. “Onze buurman begon hem te reanimeren, ik nam 
over. Ik heb een diploma EHBO, maar het was jammer genoeg te 
laat. Mijn papa zijn overlijden greep me echt aan en veranderde 
mijn leven. Mijn vriendin Lena, die haar vader veel eerder verloor, 
overtuigde me om de songs die ik op de plank had liggen, toch uit 
te brengen met het album ‘Wolfman!’

Gentse Feesten 
En in het najaar 2019 was er dan een geslaagde voorstelling van 
het album in de Muze van Meise, waarna de nieuwe Stash-tournee 
met Wolfman! van start ging. “We konden nog verschillende ke-
ren in enkele culturele centra optreden”, zegt Gunther Verspecht. 
“Het laatste optreden was een week voor de eerste lockdown in 
maart vorig jaar. Het zag er nochtans goed uit: heel onze zomer 
stond volgeboekt met optredens. We zouden ook de afsluiter van 
de Gentse Feesten worden. Maar alles moest herboekt worden 
naar het najaar 2020 of naar andere data.”

En toen volgde de tweede lockdown op 2 november. “En op-
nieuw zaten we zonder optredens, zonder inkomsten, moesten 
de optredens voor een tweede keer worden uitgesteld en zijn 

we via online-streaming concertjes gaan doen”, gaat de frontman 
verder. “Maar dat is niet hetzelfde. Bij online-livestreaming is er 
geen direct contact met het publiek. Dan is de fun er voor mij 
af. Ik kan moeilijk nummers aan mekaar praten, voor een camera 
voelt dat ook heel onpersoonlijk aan. Ik heb dan geen voeling met 
het publiek. Dus speel ik tijdens zo’n online-concert gewoon door 
zonder bindteksten. Mensen zijn wel blij dat ze ons nog eens kun-
nen horen, maar het is toch niet hetzelfde. We willen graag ook 
platen en cd’s verkopen. Dat doen we tijdens live-optredens, want 
zo’n album is altijd een grote investering en je verkoopt toch het 
meeste albums tijdens de optredens zelf.”

Nieuw album 
Gunther Verspecht kon tijdens de lockdown ook nog aan de slag 
blijven als zelfstandig IT- en marketingspecialist. “Ik kon zo toch 
nog een inkomen verwerven, maar ik treed natuurlijk het liefst 
op”, vertelt Verspecht. “Stash bleef overigens ook met de twee-
de lockdown niet stilzitten. In het begin waren er weinig prikkels, 
maar we hebben nu nummers voor een nieuw album geschreven. 
En ik zal het publiek geruststellen: het gaat niet over corona of de 
lockdown. We willen immers eens corona voorbij is, die periode 
zo snel mogelijk vergeten en hopelijk snel terug naar het nieuwe 
normaal gaan. We wachten nu het juiste moment af om ons nieu-
we album uit te brengen. We beseffen ook wel dat veel artiesten 
nu extra materiaal zullen hebben omdat ze tijd hadden tijdens de 
lockdowns en staan te popelen om op te treden.”

Najaar 
Stash kijkt nu vooral uit naar het najaar van 2021. “Ik verwacht 
eerlijk gezegd niet veel van de zomer”, zucht Verspecht. “Optre-
dens met veel mensen, dat zal denk ik nog niet mogelijk zijn. Een 
tiental concerten van Stash zijn nu herboekt naar de periode voor 
het eindejaar. We hopen dus op een goed najaar. We willen er 
opnieuw volledig voor gaan, dan maar half met beperkende maat-
regelen.” (jh)

Stash werkt aan nieuw album: “Kijken uit naar reeks 
optredens na corona”
“Met livestream is de fun eraf, ik wil het publiek kunnen voelen”
FOTO JH 

Gunther Verspecht van Stash, hier met 
zijn gitaar en een replica van de kerk 
van Merchtem in zijn voortuin. jhw
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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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Grimbergenaren kunnen Den Diepen Boomgaard 
steunen met stenen voor nieuwe gebouwen

FOTO JH
om stenen te sponsoren 

GRIMBERGEN - Bioboerderij en maatwerkbedrijf Den Die-
pen Boomgaard in de Rijkenhoekstraat lanceert de ludieke actie 
‘Steunen met stenen’ om de gebouwen te kunnen renoveren en 
uitbreiden.
“We hopen dat we de 50.735 stenen die we nodig hebben voor de 
gloednieuwe gebouwen kunnen laten sponsoren door de Grimber-
genaren”, zegt coördinator Sara Heyvaert. “Gulle gevers zien hun 
naam later prijken op een plaat die als een steun tegen een van de 
muren zal staan. Zo is het letterlijk een steunmuur, en zo maken we 
de symboliek zichtbaar.” 
“Het gebouw van de Diepen Boomgaard is zeer dringend aan reno-
vatie toe. Die zal in drie fases verlopen. In totaal wordt 1,6 miljoen 
euro geïnvesteerd in een nieuwbouw met grootkeuken, refter en 
winkel met lokaal gemaakte producten van het veld. Het hele pro-
ject zou tegen 2025 na verschillende fases afgewerkt moeten zijn.”
De sociale werkplaats, gespecialiseerd in de biologische groenteteelt 
en voedselverwerking, is in al die jaren gegroeid van 15 vrijwilligers 
met verschillende achtergronden, die in een activeringstraject of 
een ander traject zitten, naar 64 vrijwilligers. Een tiental begeleiders 
zorgen ervoor dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Wie meer 
dan 40 euro stort voor de actie ‘Steunen met stenen’, krijgt een 
fiscaal attest. De actie loopt tot 13 april 2021. Meer informatie kan 
je vinden op de facebookpagina van Den Diepen Boomgaard. (jh)

“We hopen op gulle gevers om stenen te sponsoren voor de 
nieuwbouw.”
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“Ik ging dood van de zenuwen, 
maar ben een ervaring rijker”
HUMBEEK - An Lovink (49) uit Humbeek schitterde tijdens 
de blind auditions van The Voice van Vlaanderen op VTM. “Ik ging 
dood van de zenuwen”, zegt de zangeres, die medewerkster is 
bij Krëfel.
An Lovink groeide voor het grootste deel op in Brasschaat, maar 
woont sinds 2004 heel graag in Humbeek, waar ze sinds eind 
2020 werkt bij Krëfel. “Ik heb een job waarin je mensen kan 
helpen en oplossingen mag bedenken. Het is een serieuze carri-
èrewending, maar ik voel dat mijn werk nuttig is en gewaardeerd 
wordt en dat voelt goed”, vertelt An, die ook haar eigen groen-
ten en kruiden teelt.

Maar naast groene vingers zingt de Humbeekse ook in de cover-
groep Touchwood, een vaste waarde in Zaventem en omstre-
ken. “En nu had ik tijd en zin om deel te nemen aan The Voice”, 
vertelt An. “Ik ben heel blij dat ik het gedurfd heb om me in te 
schrijven voor het programma. Ik ben zeker een ervaring rijker.”

“Maar het wel iets helemaal anders dan een optreden met Tou-
chwood. Ik ging dood van de zenuwen”, geeft de zangeres toe. 
“Daar schrok ik van, omdat ik normaal gezien onwaarschijnlijk 
hard geniet van het optreden, maar de setting valt natuurlijk niet 
te vergelijken. In een café of op een klein festivalletje, waar je 
omringd wordt op het podium door mannen die je goed kent, 
tegenover een TV studio: dat is een hemelsbreed verschil. 

Gelukkig steunt mijn zoon me, maar zeker ook de mannen van 
Touchwood en een handjevol goeie vrienden en vriendinnen. 
Ik heb het eigenlijk maar aan heel weinig mensen verteld dat ik 
ging deelnemen. Maar ik ben nu een ervaring rijker. Ik heb geen 
waanzinnige ambities als zangeres, laat mij maar optreden met 
de mannen van Touchwood, daar word ik gelukkig van.” Maar nu 
liggen de optredens wel stil? “Ik hoop vooral dat we snel weer 
zullen kunnen optreden”, gaat de Humbeekse zangeres verder. 
“Op 15 augustus staan we in Zaventem geboekt op dezelfde 
affiche als De Kreuners. Hopelijk zal het mogen.” (jh)

FOTO VTM 

An in actie tijdens de opnames van The Voice.
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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)

Vijf rijwoningen en loods tegen de vlakte 
voor dorpsvernieuwingsproject ‘Residentie 
Humbeke’
Dorpskernvernieuwing van de toekomst mét 
ondergrondse fietsenstallingen en fietslift
HUMBEEK - In de Dorpsstraat in Humbeek zijn op de vroe-
gere site van grondwerken Emmerechts, rechtover de Vrije Ba-
sisschool De Cirkel grote afbraakwerken begonnen voor het 
nieuwe groene woonproject ‘Residentie Humbeke’. De loods en 
vijf rijwoningen gaan tegen de vlakte voor het woonproject van 
liefst 6.722 m2.

“In totaal komen hier dertig woongelegenheden, verdeeld over 
elf appartementen, drie ‘urban villa’s’ met elk vier appartemen-
ten en zeven woningen”, zegt zaakvoerder Bram De Ridder van 
vastgoedkantoor ColorCasa dat het project realiseert. “In to-
taal is al 40 procent van de woongelegenheden verkocht. Dit 
project is dan ook vrij uniek. In Humbeek-dorp zijn al kleinere 
vastgoedprojecten gerealiseerd, maar een project van deze om-
vang naast de kerk en de school, is toch ongezien. We kiezen 
voor een groot dorpsvernieuwingsproject met een speelbos, 
een gemeenschappelijke groene zone en 40 ondergrondse en 7 
bovengrondse autostaanplaatsen.”

Fietslift 
De site is ook voorbereid op een toekomst waarin verplaat-
singen steeds meer met de fiets gebeuren. “Zo zijn er 68 on-
dergrondse fietsstaanplaatsen en 21 bovengrondse”, gaat De 
Ridder verder. “Voor het eerst in een project van ColorCasa 
voorzien we ook een fietslift. Zo moeten bewoners niet met 
hun fiets aan de hand een steile helling naar beneden of boven 
lopen, wat lastig is. Ze vertrekken vanuit de fietslift.”

Tegen 26 maart moet de afbraak van de rijwoningen en de 
loods voltooid zijn. “Dan volgt er een archeologieonderzoek”, 
vertelt De Ridder. “Dat is voor projecten van meer 3.000 m2 
verplicht. Na dat onderzoek starten we met de bouw die zo’n 
tweetal jaar zal duren. We gaan de overlast hier aan de school en 
de buurt -door aan en afrijden van materiaal en de bouw zelf- 
zoveel mogelijk beperken. De buurt is ook niet gekant tegen het 
project, want er is geen enkel bezwaarschrift ingediend tijdens 
het openbaar onderzoek voor de vergunning. Ook de gemeen-
te steunt het dorpsvernieuwingsproject voluit, want dit groene 
woonproject is een meerwaarde voor de hele omgeving.”

Zware vrachtwagens
Tot in 2019 was de site in gebruik door grondwerken Emme-
rechts. “Het was grootvader Emmerechts die hier in de Dorps-
straat in Humbeek startte met zijn bedrijf van grondwerken in 
1959, de drie gebroeders (Etienne, Luc, Gerrit) zijn in 1972 van 
start gegaan op deze locatie en dit samen met hun kinderen tot 
in 2019”, weet Bram. “Het bedrijf groeide al die tijd en met zwa-
re vrachtwagens hier in het dorpscentrum rechtover de school, 
is dat niet altijd evident. Emmerechts Grondwerken had nood 
aan uitbreiding, maar hier waren geen mogelijkheden meer. En 
dus verhuisde het bedrijf naar de nieuwe bedrijfssite van Grim-
bergen over de Verbrande Brug.” (jh)

Zaakvoerder Bram De Ridder van ColorCasa: “In totaal is al 40 
procent van de woningen verkocht.” 

FOTO JH 
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GRIMBERGEN - Elke Grimbergse basisschool is een ‘Brede School’ geworden. Via 
het Brede School-project tracht de gemeente om samenwerkingen met verenigingen, 
vrijwilligers en organisaties te regelen ter bevordering van maximale ontwikkelingskansen 
voor kinderen in de basisscholen. Bijzondere aandacht gaat naar kinderen die anders niet 
in aanraking komen met buitenschoolse activiteiten.

 “Voor 2021 werden er zeventien projecten ingediend, dat waren er acht meer dan in 
2020”, zegt schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing). “Vanuit de gemeente 
hebben we getracht om een gevarieerd aanbod samen te stellen, gaande van samenwer-
kingen met muziekmaatschappijen, boerderijbezoeken, huiswerkbegeleiding, voorleesmo-
menten, kunst met het Cultuurcentrum, leren leren-methode. Zo biedt elke basisschool 
nu voor het eerst minstens één project aan. Met de Brede School-projecten willen we 
zoveel mogelijk leerlingen bereiken om zo ook een kwaliteitsvolle invulling te geven aan 
de naschoolse opvang en we hopen natuurlijk dat sommige leerlingen de smaak te pakken 
krijgen en zich nadien verder blijven ontwikkelen.”

Nathalie Verstappen uit Grimbergen is zelfstandige kindercoach die heel enthousiast mee-
werkt aan de uitbouw van Brede School. “Ik had in 2019 de oproep van de gemeente 
gelezen voor indiening van projecten en ben er meteen op ingegaan”, zegt Verstappen. 
“Digitale geletterdheid is immers niet meer weg te denken uit de toekomst van onze 
kinderen. Dit schooljaar ga ik aan de slag met leerlingen van De Regenboog, GBS Mozaïek 
en VBS De Cirkel om hen blind te leren typen in tien lessen. Dit gebeurt op een speelse 
manier volgens de methode ‘TYP 10’. Ik bereik zo 115 leerlingen uit het 5de of 6de leer-
jaar. We werken met kleuren, versjes, kaarten en digitale oefeningen om het typen snel 
onder de knie te krijgen. Ik geloof dat ‘Brede School’ heel wat leerlingen kan bereiken die 
misschien anders uit de boot zouden vallen en ben dan ook trots dat het ‘Huis van Tante 
Lie’ als partner binnen het project weerhouden werd.”

 “De projecten worden gratis aangeboden”, vult schepen van Integratie en Vlaams karak-
ter Bart Laeremans (Vernieuwing) aan. “Vanaf 2019 werd het gemeentelijk budget voor 
deze projecten verdubbeld, waardoor we meer leerlingen kunnen bereiken. Ook kinderen 
die het van huis uit niet breed hebben, kunnen zo meedoen met de groep. En anderstalige 
kinderen worden zo gestimuleerd omdat alles in het Nederlands verloopt. Verleden jaar 
werden er met een deel van het budget nog laptops ter beschikking gesteld voor minder 
welstellende leerlingen, die zo via afstandsonderwijs toch mee konden volgen. Dit jaar 
konden gelukkig veel projecten opnieuw plaatsvinden”. “We hebben ook leerlingen van 
drie middelbare scholen bereid gevonden om in sommige basisscholen voor te lezen 
tijdens de middagpauze. Wegens Corona kon dit nog niet doorgaan, maar we hopen dat 
dit na de vakantie wel zal kunnen”, besluit schepen Laeremans. (jh)

Vanaf dit jaar ‘Brede School’ in elke 
Grimbergse basisschool

FOTO INGEZ. 
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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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