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Online is niet hetzelfde als fysieke bijeenkomst
Un contact en ligne n’est pas comparable à une rencontre physique
Dat online vergaderen niet hetzelfde is als een fysieke vergadering 
of bijeenkomst, bewees het online participatiemoment dat werd ge-
organiseerd voor de opmaak van het mobiliteitsplan. Wemmelaars 
konden online hun opmerkingen geven, maar uit de resultaten bleek 
dat veel mensen de context van het mobiliteitsplan niet meehad-
den. Dat leidde tot misnoegen en verwarring. Het college besliste 
terecht om het studiebureau de opdracht te geven om een nieuw 
participatiemoment te organiseren. Deze keer fysiek, van zodra de 
coronamaatregelen het toelaten. Meer over het mobiliteitsplan lees 
je in dit nummer op pagina 6. 

Joris Herpol
Hoofdredacteur Het Cursiefje 

F  Le fait que les contacts par voie digitale n’ont pas le même 
effet que les réunions physiques a été prouvé par le moment de 
participation en ligne qui a été organisé dans le cadre du projet 
du plan de mobilité communal. Les Wemmelois ont pu donner 
leur avis en ligne, mais les résultats ont montré que de nombreu-
ses personnes n’avaient pas connaissance du contexte du plan de 
mobilité. Cela a conduit à de l’insatisfaction et de la confusion. Le 
Collège a décidé, à juste titre, de charger le consultant d’organiser 
un nouvel événement de participation des citoyens. Cette fois-ci 
physiquement, dès que la situation sanitaire le permettra. Vous 
pouvez en savoir plus sur le plan de mobilité, dans ce numéro, à 
la page 6.

Joris Herpol
Rédacteur en chef Het Cursiefje

FOTO JH
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MEISE / WEMMEL - Tijdens de coronaperiode is de Rode 
Kruisafdeling van Wemmel gefuseerd met die van Meise. “In Wem-
mel waren er nog maar een paar vrijwilligers over en ze hadden 
ook geen vaste stek meer”, zegt PR-verantwoordelijke Joeri Bacz-
kowski (33) van het Rode Kruis Meise-Wemmel. “De werking ligt 
momenteel stil, de bloedgiften gaan wel door.”

De gekende stickerverkoop kon vorig jaar niet doorgaan en dat 
voelden de lokale Rode Kruis-afdelingen fel. “We hebben dan een 
brief gepost in alle brievenbussen van Meise en Wemmel met de 
vraag om steun”, vertelt Baczkowski. “We kregen toch heel wat 
respons en steun, maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Momen-
teel ligt onze werking stil. De afdeling Meise-Wemmel telt een 
dertigtal vrijwilligers. Dat twee afdelingen samen smelten is niet 
zo uitzonderlijk. In Meise hebben we in het Cultuurhuis ook een 
lokaal ter beschikking.”  De afdeling verkocht wel haar ziekenwa-
gen. “Die heeft zijn beste tijd gehad”, gaat de woordvoerder van 
de afdeling verder. “We hebben wel nog verzorgingsmateriaal en 
een materiaalwagen. De gratis EHBO-opleidingen liggen door co-
rona stil. Dat zijn er normaal een zestal per jaar, met telkens tien 

tot twintig deelnemers. Dat vinden we belangrijk, omdat EHBO 
mensenlevens redt.”

Tijdens corona hebben de vrijwilligers van de afdeling ook niet 
stilgezeten. “Toen er de grote uitbraak was in wzc Den Bogaet in 
Humbeek tijdens de eerste golf, zijn we er ter hulp gesprongen. 
Het leger richtte er een quarantaine-afdeling op. 

Ook elders schoten we ter hulp. Het kriebelt om de werking van 
de afdeling terug te mogen opstarten, maar het kan niet. Geluk-
kig zijn er wel bloedgiften. Die gebeuren verspreid over Meise, 
Wolvertem en Wemmel acht keer per jaar. Natuurlijk moet je je 
wel online inschrijven. We organiseren alles coronaveilig. Ondanks 
Covid-19 is het aantal bloedgiften gelukkig wel gelijk gebleven. We 
hebben zo’n zestigtal donoren die verschillende keren bloed ge-
ven per jaar.” (jh)

INFO - Meer informatie over de bloedgiften en de 
afdeling kan je vinden op de facebookpagina  ‘Rode 
Kruis afdeling Meise-Wemmel’

“Werking ligt wel stil door corona, maar bloedgiften niet”
Rode Kruisafdeling van Wemmel fuseert met die van Meise

FOTO JH

KORT 
AMELGEM - De kapel van Amelgem 
(Meise), vlakbij de grens met Wemmel, 
moet heel dringend worden gerestau-
reerd, maar de kerkfabriek heeft on-
voldoende middelen omdat ze de pa-
rochiezaal van Oppem al restaureerde 
en daarvoor gronden moest verkopen. 
Nu springen buren in de bres met een 
crowdfunding. Ze hebben al 6.000 euro 
opgehaald, de totale restauratie zou wel 
100.000 euro kunnen bedragen. (jh

ZONE 30 - Het gemeentebestuur van 
Merchtem werkt aan een nieuw mobili-
teitsplan waarin voorzien is dat ook de 
dorpskernen van Ossel, Hamme en Brus-
segem zone 30 worden. (jh)

Curs_wemmel_29_04.indd   4Curs_wemmel_29_04.indd   4 19/04/2021   14:1819/04/2021   14:18



5

Curs_wemmel_29_04.indd   5Curs_wemmel_29_04.indd   5 19/04/2021   14:1819/04/2021   14:18



6

Opmaak mobiliteitsplan vraagt fysieke bijeenkomst van inwoners
La réalisation du plan de mobilité nécessite une rencontre physique 
avec les habitants.

WEMMEL - De coronacrisis heeft de opmaak van een nieuw 
mobiliteitsplan vertraagd. Zo kreeg het studiebureau Vectris van 
het college van burgemeester en schepenen de opdracht om een 
fysiek participatiemoment te organiseren van zodra de corona-
maatregelen dit toelaten. Het digitaal participatiemoment bleek 
ontoereikend te zijn.

De opmaak van het mobiliteitsplan zit in de tweede fase. Voor 
de eerste fase was er al een participatiemoment waarbij Wem-
melaars opmerkingen konden geven op de oriëntatienota met 
de knelpunten. Daaruit blijkt dat veiligheid voor zwakke wegge-
bruikers en verkeersdrukte in sommige wijken van Wemmel zoals 
in het centrum, de Limburg Stirumlaan en Steenweg op Brussel 
knelpunten zijn. “Inmiddels is er omwille van de coronacrisis ook 
een digitale participatie geweest”, zegt schepen van Mobiliteit Vin-
cent Jonckheere (LB Wemmel). “We merkten tijdens dat digitaal 
moment dat onze burgers duidelijk niet voldoende geïnformeerd 
waren over de toekomstige ingrijpende werken op de Ring, de 
ontwikkeling van Neo en de Heizelvlakte en het statuut van de 
Steenweg op Brussel als gewestbaan. Ze misten tijdens het di-
gitale participatiemoment de context van al die ontwikkelingen 
op de mobiliteit in Wemmel en dat leidde tot verwarring en mis-
noegen. Het is belangrijk dat de Wemmelaars weten dat op- en 
afrit 8 (Limburg Stirumlaan) volgens de huidige plannen van de 
Werkvennootschap wordt geschrapt. Dat heeft een zware impact 
op de mobiliteit: de Limburg Stirumlaan, waar nu 55 procent van 
het verkeer sluip- of doorgaand verkeer is, wordt dan opnieuw 
een woonstraat. Op- en afrittencomplex 7 (verbinding met Par-
king C) en 9 (UZ Jette / Steenweg op Brussel) zullen evolueren 
naar volwaardige op- en afrittencomplexen. Daarbij komt dat de 
Steenweg op Brussel het statuut heeft van een gewestbaan. Die 
context zal tijdens het fysieke participatiemoment dat dit najaar 
zal plaatsvinden, eerst worden geschetst, zodat inwoners weten 
wat de situatie is waarbinnen de gemeente mobiliteitsmaatregelen 
kan nemen. Heel wat maatregelen worden immers genomen op 
het niveau van het Vlaams Gewest.”

F   WEMMEL  - La crise sanitaire a retardé le processus de 
développement d’un nouveau plan de mobilité. Le bureau d’étude 
Vectris a été chargé par le Collège d’organiser un moment de 
participation physique dès que la situation sanitaire le permettra. 
La participation numérique s’est avérée inadéquate.

La processus de réalisation du plan de mobilité est dans sa deuxi-
ème phase. Durant la première phase, un moment de participa-
tion à l’occasion duquel les habitants ont pu commenter la note 
d’orientation axée sur les problèmes à résoudre avait déjà été 
organisé. Il en était ressorti que la sécurité des usagers faibles et 
la densité du trafic dans certaines zones de Wemmel comme le 
Markt, l’Avenue de Limbourg Stirum et la Chaussée de Bruxelles 
étaient d’importants points d’attention à prendre en considérati-
on. “Entretemps, en raison de la crise sanitaire, une participation 
numérique a été organisée”, nous relate l’Echevin de la Mobilité 
Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “Nous avons constaté lors de 
cette consultation numérique que nos concitoyens n’étaient mani-
festement pas suffisamment informés des futurs grands travaux 
annoncés pour le Ring, du développement de Neo et de la zone 
du Heysel ainsi que du statut de route régionale de la Chaussée 
de Bruxelles. Le manque d’information à propos de ces éléments 
de contexte qui ont une influence sur la mobilité à Wemmel a 
généré confusion et mécontentement. Il est important pour les 
habitants de Wemmel de savoir que, selon les plans actuels de 
la Région (De Werkvennootschap), l’entrée et la sortie 8 du Ring 
(Avenue de Limbourg Stirum) seront supprimées. Cela aura un im-
pact majeur sur la mobilité : l’Avenue de Limbourg Stirum, où 55 
% du trafic correspond à du trafic de transit, redeviendra une art-
ère résidentielle. Les complexes d’entrées et de sorties 7 ( liaison 
avec le parking C) et 9 (UZ Jette / Chaussée de Bruxelles) évolu-
eront vers des ouvrages routiers complets. En outre, la Chaussée 
de Bruxelles a le statut de route régionale. Ces éléments de con-
texte seront d’abord exposés lors de l’événement de participation 
physique qui aura lieu cet automne, afin que les habitants sachent 
quelle est la situation dans laquelle la commune peut prendre des 

FOTO JH

Schepen Vincent Jonckheere (LB Wemmel): “Coronacrisis ver-
traagde de opmaak van het mobiliteitsplan, we werken er wel 
aan verder.”

L’Echevin Vincent Jonckheere (LB Wemmel) : “La crise Covid a re-
tardé la préparation du plan de mobilité, mais nous continuons à 
y travailler.”
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WEMMEL - De binnenring van de 
Markt in Wemmel wordt heraange-
legd. “Dat zal 600.000 euro inclusief 
BTW kosten”, vertelt schepen van 
Grondgebiedzaken Raf De Visscher 
(LB Wemmel). “De werken zijn in-
middels gegund. Er komt een mix van 
kasseien, groen-invulling, bankjes en 
een grote nieuwe verlichtingspaal in 
het midden van de markt. 

Werken aan binnenring Markt binnenkort van start

Die verlichtingspaal is ook terug 
te vinden in het oude logo van de 
Markt. De huidige fontein verdwijnt, 
maar er komt een andere waterpar-
tij. De werken zullen 90 werkdagen 
duren, een aantal kramen zal voor de 
zondagsmarkt tijdelijk verhuizen.” (jh)

FOTO 3DPLAN
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REGIO / WEMMEL - Daniel Van Bellingen (64) uit Wemmel 
verwelkomt voor de tweede keer een koppeltje koolmeesjes dat 
een nestje in z’n brievenbus bouwde. “Ik laat de natuur haar gang 
gaan en laat ze rustig nestelen, de postbode is verwittigd en steekt 
de post in een omslag naast de brievenbus”, zegt de Wemmelaar.

“Kijk: daar zit het mannetje”, wijst Daniel Van Bellingen naar een 
struikje in z’n voortuin aan het appartementsgebouw op de hoek 
van de Koning Albert I Laan met de Burvenichlaan. “Hij kijkt naar 
ons en wacht af tot we even verdwijnen om naar mijn brieven-
bus te vliegen.” En inderdaad, als we ons enkele stappen van de 
brievenbussen van het appartementsgebouw verwijderen, vliegt 
het mannetje razendsnel door de gleuf binnen in de brievenbus 
van Daniel. “Waarom ze nu het tweede jaar op rij precies mijn 
brievenbus uitkiezen, is mij een raadsel”, zegt hij. “Er hangen hier 
een tiental brievenbussen naast mekaar, maar blijkbaar verkiezen 
ze de mijne. Het zijn nochtans allemaal dezelfde brievenbussen. Ik 
doe er ook niets speciaals aan. Ik woon hier al tien jaar en vorig 
jaar was de eerste keer dat koolmeesjes hier nestelen. En nu dus 
opnieuw.”

Waarschuwing
“De postbode weet inmiddels dat we logees hebben in onze 
brievenbus en is hier heel voorzichtig als hij post aflevert. Ik heb 
ook een briefje op de brievenbus geplakt met de melding dat er 
vogeltjes nestelen. Naast mijn brievenbus heb ik een grote om-
slag gehangen waarin de postbode mijn briefwisseling steekt. Zo 
blijven de koolmeesjes op hun gemak en kunnen ze de eitjes 

uitbroeden. Ze hebben het nestje in een paar dagen tijd gemaakt. 
Het ging echt heel snel. Ze zijn de favorieten van de hele buurt. 
Mensen komen kijken en nemen er een foto van, al roepen we 
iedereen op om hier rustig te zijn, zodat het broedend koppeltje 
niet teveel wordt gestoord. Ik zou ook graag hebben dat ze vol-
gend jaar terugkomen, want blijkbaar komen koolmeesjes graag 
terug naar hun vertrouwde stek het jaar erna.”

Buitenring
De brievenbussen aan het appartementsgebouw zijn tegen een 
muur geplaatst onder een afdak aan de inkomhal, waardoor de 
koolmeesjes beschut zitten en het naar hun zin hebben. Wel op-
merkelijk: het appartementsgebouw is op honderd meter vogel-
vlucht van de Buitenring gelegen. Er is wel een grote hoge graswal 
die als geluidsbuffer dient. “Ik denk niet dat de koolmeesjes last 
van het verkeer op de Brusselse Ring hebben”, lacht Van Bellin-
gen. “Ik ben op pensioen en woon hier zelf al tien jaar heel graag. 
Zo’n nestje koolmeesjes brengt wel leven in de buurt. Het is nu 
uitkijken naar de uitkomst van de eitjes.”

“Vorig jaar heeft het koppeltje hier zes eieren uitgebroed. Alle zes 
zijn de kleintjes uitgevlogen. Dat was heel spectaculair. Eéntje viel 
hier tijdens de eerste vlucht op het voetpad, maar de moeder 
vloog ernaar toe, en porde haar kleintje aan om te vliegen. En 
even later waren ze weg.” Als Daniel geluk heeft, zouden kool-
meesjes tot twee keer in één seizoen een nestje kunnen uitbroe-
den tussen april en juli. “Maar we zijn hier al blij met één nestje en 
kijken uit naar hun uitvlucht”, besluit Daniel. (jh)

Al tweede jaar op rij koolmeesjes in brievenbus van 
Daniel op honderd meter van Buitenring
Koppeltje koolmeesjes bouwt nestje in brievenbus

FOTO JH 

“Kijken mag, maar liefst niet te-
veel, we willen het gezinnetje kool-
meesjes zoveel mogelijk rust gun-
nen”, zegt Daniel Van Bellingen.
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Man van wielerdeuntje 
Ro-da-ni-aaaaa 
overleden 
Décès de l’auteur de la 
chanson 
“Ro-da-ni-aaaa”.
WEMMEL - Wemmelaar Manfred Aebi, de man die het Zwit-
serse horlogemerk Rodania in ons land op de kaart zette met het 
unieke deuntje ‘Ro-da-ni-aaaa’ tijdens wielerwedstrijden, is overle-
den. Als Zwitser kwam hij eind jaren ’40 naar ons land, niet meteen 
met de bedoeling hier te blijven, maar hij ontmoette hier de lief-
de van z’n leven en bleef in Wemmel wonen. Het hoofdkwartier 
van Rodania was jarenlang gevestigd op de Limburg Stirumlaan. In 
2018 werd Rodania overgenomen, het deuntje was sinds dan niet 
meer te horen in de koers, tot grote teleurstelling van Aebi. Op 
de vroegere plaats van Rodania wordt nu ‘Cubic Wemmel’ gereali-
seerd, een complex van appartementen. Aan een zijgevel blijft wel 
een deel van het oorspronkelijke bedrijfsgebouw bewaard, zodat 
de link met Rodania bewaard blijft. Manfred Aebi werd 88 jaar. Hij 
overleed aan een trombose. (jh)

F   WEMMEL  - Manfred Aebi, le Wemmelois qui a fait con-
naître la marque horlogère suisse Rodania dans notre pays avec 
son air unique “Ro-da-ni-aaaa” pendant les courses cyclistes, est 
décédé. Il est arrivé dans notre pays, en tant que Suisse, à la fin 
des années 40, sans avoir l’intention d’y rester, mais il y a ren-
contré l’amour de sa vie et s’est installé à Wemmel. Pendant de 
nombreuses années, le siège de Rodania était situé Avenue de 
Limbourg Stirum. En 2018, Rodania a été repris et, à la grande 
déception d’Aebi, l’air n’a plus été entendu en course depuis lors. 
Sur l’ancien site de Rodania, on y construit actuellement “Cubic 
Wemmel”, un complexe d’appartements. Une partie du bâtiment 
d’origine de l’entreprise sera conservée sur un mur latéral, de sorte 
que le lien avec Rodania soit préservé. Manfred Aebi avait 88 ans. 
Il a succombé à une thrombose. (jh)

FOTO JH
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Waterinsijpeling in gemeente-
huis Wemmel

WEMMEL - Het college van burgemeester en schepenen be-
sliste om dringende herstellingswerken aan één van de daken van 
de torens van het gemeentehuis uit te voeren.

“We stelden waterinsijpeling vast in een bureau”, zegt schepen 
van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “De wa-
terinsijpeling gebeurt langs de vroegere bevestigingsgaten van de 
stelling die destijds gebruikt is bij de renovatie van het gemeente-
huis, maar ook langs de muur die boven de dakstructuur uitsteekt. 
De pleisterlaag op de puntgevel is mede hierdoor volledig gebar-
sten. Om verdere schade te voorkomen, is na een vraag van drie 
prijsoffertes de opdracht gegund aan een firma voor 9.533 euro 
inclusief btw.” (jh)

FOTO JH 

Villa wijkt voor woonproject 

 WEMMEL - Vlakbij de Markt in Wemmel wordt binnenkort 
een witte villa afgebroken om er 16 appartementen te bouwen. 
Op de hoek van de Dries met de Verhasseltstraat komt naast het 
huidige politiecommissariaat een nieuw woonproject dat de naam 
Driesch krijgt. De vroegere witte villa van de toenmalige landbou-
wers wordt afgebroken en maakt plaats voor een project met 
zestien luxe-appartementen. “Het gaat niet om een extra verka-
veling”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). 
“Het perceel is gelegen in bouwzone. Zowat een jaar geleden is 
het project vergund.” Het is projectontwikkelaar Novus Projects 
dat de appartementen zal realiseren. Het gaat om duplex-appar-
tementen met één tot drie slaapkamers, er is een ondergrondse 
garage voorzien, een gemeenschappelijke fietsenberging en er ko-
men zonnepanelen op het dak. (jh)

FOTO JH
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KORT / EN BREF
DAK - Het dak van het jeugdhuis op de sportsite is vernieuwd. Dat kostte 16.000 euro. 
Nog op de sportsite Van Langenhove is het B-veld van KVK Wemmel heraangelegd. Het is 
geëgaliseerd, geprikt, bezand, bemest en opnieuw ingezaaid. Kostprijs: 12.000 euro. 

F   TOITURE - Le toit de la Maison des Jeunes située au centre sportif a été remplacé. Cela 
a coûté 16.000 euros. Toujours au Centre Sportif Van Langenhove, le terrain B du KVK Wemmel a 
été refait. Il a été nivelé, perforé, sablé, fertilisé et réensemencé. Coût : 12.000 euros.

VOETPADEN - De voetpaden in De Kam zijn heraangelegd, het volgende project dat 
zich aandient, is de heraanleg van de voetpaden op het Sint-Rochusplein en de Raedemae-
kerlaan. Ook het wegje dat de verbinding maakt tussen Sint-Rochus en de Kaasmarkt wordt 
aangepakt en wordt heraangelegd.

F   TROTTOIRS - Les trottoirs de la rue Kam ont été refaits; le prochain projet est la réfection 
des trottoirs de la Place Saint-Roch et de l’Avenue Raedemaeker. Le petit chemin qui relie Saint-
Roch au Kaasmarkt sera également réaménagé.

PARKING - De parking aan het Com-
plex Zijp, waar het vaccinatiecentrum is 
gevestigd, is heraangelegd. Er kwam ook 
een tweede uitgang, zodat het verkeer er 
vlotter kan doorstromen. 

F  PARKING - Le parking du Complexe 
Zijp, où se situe le centre de vaccination, a 
été refait. Une deuxième sortie a également 
été ajoutée, afin de rendre le trafic plus fluide.

VERBOD - De Wemmelse gemeen-
teraad heeft het samenscholingsverbod 
van 22 uur gelinkt aan de maatregelen op 
nationaal vlak. Zodra op nationaal vlak de 
avondklok van 24 uur wordt versoepeld 
of afgeschaft, volgt Wemmel automatisch 
die richtlijn.

F  INTERDICTION - Le conseil com-
munal de Wemmel a lié l’interdiction des 
rassemblements à partir de 22 heures aux 
mesures prises au niveau national. Dès que 
le couvre-feu de minuit sera assoupli ou aboli 
au niveau national, Wemmel suivra automa-
tiquement.

MOBIPUNT -  Wemmel wil op termijn 
een mobipunt uitbouwen met de verschillen-
de vervoersmodi aan de parking ter hoogte 
van het Faymonvillesquare. Dat wordt de 
hoofdhalte van De Lijn voor Wemmel, met 
plaats voor auto- en fietsdelen. 

F  POINT MOBILITE - A terme, 
Wemmel a l’intention de développer, sur le 
parking du Square Faymonville, un Point mo-
bilité où se retrouveront les différents modes 
de transport. Cet endroit deviendra l’arrêt 
principal pour les bus De Lijn à Wemmel et 
sera équipé d’un espace pour le covoiturage 
et les vélos partagés.

FIETSPADEN - Er komt een belang-
rijke heropwaardering van fietspaden. 
Het Vlaams Gewest is zo van plan om 
twee brede fietspaden aan te leggen op 
de Windberg, die ook nieuwe asfalt krijgt 
tussen de grens met Hamme en de Ras-
sel. Dat gebeurt nog deze zomer. Verder 
worden er plannen opgemaakt voor ver-
nieuwing van het fietspad op de Steenweg 
op Brussel over de gehele lengte van de 
gewestbaan in Wemmel. (jh)

F  PISTES CYCLABLES - Les pistes 
cyclables feront l’objet d’une rénovation ma-
jeure. La Région Flamande prévoit ainsi de 
construire deux larges pistes cyclables sur le 
Windberg, qui recevra également une nou-
velle couche d’asphalte entre la limite avec 
Hamme et le Rassel. Cela se fera avant l’été. 
En outre, des plans sont en cours d’élabora-
tion pour renouveler la piste cyclable de la 
Chaussée de Bruxelles sur toute la longueur 
de la route régionale à Wemmel. (jh)
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Geen meikermis en Rode Duivels op groot scherm, 
wél viering Nationale Feestdag en jaarmarkt
WEMMEL - Wat met de evenementen die de komende 
maanden op stapel staan in Wemmel? Die vraag houdt ook het 
schepencollege bezig en er zijn al knopen doorgehakt: de viering 
van de Nationale Feestdag op 21 juli en de jaarmarkt zouden 
kunnen doorgaan als de coronamaatregelen het toelaten, welis-
waar in een andere vorm.

Wat wel al vast staat: de meikermis en de Grote Prijs (GP) 
Wemmel en zeepkistenrace zullen niet doorgaan omwille van 
de coronamaatregelen. “Dat zal ook het geval zijn voor Par-
king W, het grote scherm dat tijdens het EK voetbal voor het 
gemeentehuis zou worden plaatst”, legt burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel) uit. “Zo’n massa volk bijeen, is geen 
goed idee omwille van de corona. De vorige edities lokten tel-
kens een paar duizend bezoekers.” 
“De 21 juli-viering zou wel kunnen door
gaan, maar dan op het grasveld voor het gemeentehuis, ten-
minste als de coronamaatregelen het toelaten. Het publiek zal 
meer verspreid worden. Ook de jaarmarkt en kermis in augustus 
willen we laten plaatsvinden, maar dan zonder grote tent en ook 
hier met veel meer spreiding. Ook dat evenement zal doorgaan 
rekening houdend met de dan geldende maatregelen. Mensen 
kunnen zelf ook altijd beslissen om niet te komen als ze vinden 
dat het te druk wordt. Voor de organisatie gaan we wel nog een 
plan uitwerken.” (jh)

FOTO JH
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MERCHTEM / WEMMEL / OPWIJK - Dirk Neirings heeft 
samen met zijn familie enkele schilderijen van lokale kunstenaars 
geschonken aan de gemeenten Merchtem, Opwijk en Wemmel. 
Het gaat om een nalatenschap van zijn grootmoeder Louisa Kin-
dermans, die in 2019 overleed.

“Mijn grootmoeder verzamelde schilderijen van lokale kunste-
naars”, zegt Dirk Neirings. “Het gaat vaak om dorpsgezichten die 
door lokale kunstenaars zijn geschilderd. Het is een collectie van 
een twintigtal werken. Enkele hebben we zelf gehouden, maar we 
kunnen ze natuurlijk niet allemaal hier ophangen. We hebben liever 
dat ze ook in de gemeente waar de dorpsgezichten zijn geschilderd, 
bewaard blijven. Het kan voor de families en inwoners die de lo-
kale kunstenaars kenden een emotionele waarde hebben. En dus 
schonken we enkele werken aan gemeentebesturen.”

Een schilderij van de kerk in Merchtem dateert van 1969 en werd 
aan Merchtem geschonken. “Maar daarvan hebben we de schilder 
niet meer terug gevonden”, gaat Neirings verder. “We schonken 
ook drie schilderijen van Bert Vanden Broeck (1917-1989) aan Op-
wijk. Daar hebben ze de schilderijen opgenomen in het Opwijks 
archief, de schilder is er erg gekend. Hij was actief als houthandelaar, 
kunstenaar en natuurliefhebber en was begaan met het behoud 
van het Opwijks dialect. 

Zijn archief bevat onder andere schilderijen, pentekeningen, hout-
sculpturen, schetsboeken, foto’s, briefwisseling, publicaties en docu-
mentatie.”
Eén schilderij schonk de familie aan het gemeentebestuur van 
Wemmel. Daar gaf de gemeenteraad zopas groen licht om het 
op te nemen in het gemeentelijk patrimonium. “Dat betekent dat 
de gemeente zich engageert om het schilderij te bewaren als een 
goede huisvader”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB 
Wemmel). “We krijgen af en toe een schenking en sommige wer-
ken worden in gemeentelijke gebouwen gehangen, andere worden 
bewaard.”

Het schilderij dat Dirk Neirings schonk aan Wemmel stelt een zicht 
van aan de kerk naar het vroegere café Het Hooghuis voor. “Het 
is geschilderd door een zekere J. Huyssens”, vertelt Neirings. “Het 
moet al redelijk oud zijn: inmiddels is het Hooghuis al lang gesloten 
en op het schilderij staat ook een boom die er al heel lang niet 
meer staat. Maar we weten niet wie de schilder precies is en heb-
ben er ook niets over terug gevonden.” (jh)

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)

Dirk schenkt schilderijen uit nalatenschap van oma aan 
gemeentes: “Zo kunnen ook anderen er van genieten”

FOTO JH

Dirk Neirings met het schilderij van het Hooghuis in Wemmel.
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REGIO - Wat niemand voor mogelijk hield, is gebeurd. Nadat de 13-jarige Shetlandmer-
rie Patatje van manege Steenberg in Brussegem-Merchtem haar veulentje bij de geboorte 
verloor, was ze in diepe rouw. Managehouder Eric Crekillie deed een oproep om een 
weesveulen te zoeken en dat is er met Daisy.

Vorige maand nog berichtten we dat manegehouder Eric Crekillie van manege Steenberg 
in Brussegem koortsachtig op zoek was naar een weesveulen. Zijn shetlandmerrie Patatje 
-ook de mascotte en lieveling van de kinderen op de manege- bracht een dood geboren 
veulentje ter wereld en was in een zwaar rouwproces. Ze wilde afscheid nemen door 
het dood geboren veulentje af te dekken met stro in haar stal. “Maar tegelijk had ze nog 
melkproductie en we hoopten voor haar welbevinden om een weesveulen te vinden”, 
zegt Crekillie. “Na een oproep kreeg een telefoontje van een paardeneigenaar uit Zemst. 
We waren hier helemaal ondersteboven van, want we dachten niet dat Patatje een wees-
veulen zou kunnen krijgen. Zoiets is echt wel heel zeldzaam.”

Maar het gebeurde en de eigenaar van het veulentje is Ludo Binst uit Zemst. “Onze mer-
rie Olivia had zowat op hetzelfde tijdstip als Patatje een veulen”, zegt hij. “We gaven haar 
de naam ‘Daisy’. Heel de familie was gelukkig, ook onze kids. Maar na de geboorte stootte 
Olivia haar veulen Daisy af. Ze aanvaardde haar eigen veulentje niet, stampte erheen en 
dreigde haar te verwonden. We moesten Daisy van haar moeder weghalen en in een 
afgesloten kooi onderbrengen. Dan begonnen we zelf met het toedienen van melk. Maar 
dat is allemaal niet zo evident. Toen we lazen dat er in Brussegem een weesveulen werd 
gezocht voor een merrie in rouw, belden we meteen. We willen echt alles doen om Daisy 
gelukkig te maken. Het was ook in ons gezin hard om het veulentje over te brengen naar 
een andere stal, maar dit is het beste voor Daisy.”

“We hebben haar met open armen ontvangen”, zegt Eric van manege Steenberg. “Het 
was natuurlijk heel spannend, want we wisten niet of Patatje zich zou ontfermen over 
Daisy. Maar het is gelukt: Daisy -die ook een mini-shetlandpony is- begon na een kwar-
tiertje effectief melk te zuigen van Patatje. We merken heel sterk dat Patatje zich ontfermt 
over Daisy.  Als we te dicht komen, dan hinnikt ze en laat ze duidelijk weten dat ze Daisy 
beschermt. 
We doen er alles aan om haar gezond te laten opgroeien. Dierenarts Sigert Coffé uit 
Lebbeke onderzocht inmiddels Daisy. “Er gebeurde hier een mirakel”, zegt hij. “Het is echt 
uniek dat een merrie een weesveulen aanvaardt. En dat ze nu gezond kan opgroeien.” 
Het gewicht van Daisy is inmiddels verdubbeld van 9,4 kg op 23 maart naar 18,8 kg op 
10 april. (jh)

Weesveulentje Daisy vindt thuis bij 
shetlandmerrie Patatje

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

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

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

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

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

POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken 
en strijken gsm. 0476 381 080 
HUISVROUW – gezocht, uren overeen te ko-
men, geen schrik voor honden, tel. 02 269 69 
025 betaling dienstencheques 

TUINWERK – Jong gepensioneerde voor alle 
tuinwerk tel. 0477 263 751 

GEBROEDERS VAN PRAET LONDERZEEL 
– Gezocht: ervaren glasplaatsers. Plaatsen van 
dubbel en enkel glas, elastisch kunnen opspui-
ten. Profiel: min. 3 jaar ervaring, zelfstandig 
kunnen werken, rijbewijs B. Onmiddellijke in-
diensttreding in ons vast team. Aantrekkelijk 
loon in een familiale omgeving. Contacteer 
Danny Van Praet 0475 49 59 38 of Emiel Van 
Praet 052 301 470.

TE KOOP ALLERLEI

GROTE DIEPVRIESKAST – zes schuiven, merk 
Ariston, 150 euro tel. 0479 823 139 

FITNESSTOESTEL – hometrainer, merk Kettler 
Giro R3, tel. 0496 941 685 

OUDE RADIO’S – Drie oude radio’s, lp’s, cd’s, 
oud speelgoed, gestempelde postzegels, oude 
strips, beeldjes enzomeer tel. 0494 598 463 

SCHILDERSEZEL – Trekhaak, past overal, fon-
ten sterfputdeksel, munten van de hele wereld, 
opklapbaar bed, meubel, boeken alle genres tel. 
0476 923 952 

SCOOTMOBIL – Sterling Elite XS Mech in goe-
de straat, batterij 90 procent, vlle banden, prijs 
350 euro tel. 0475 459 142 

HERENFIETS – Norta te koop, zo goed als 
nieuw scerrentce tel. 052 304 684 

AANKOOP MOTORFIETSEN – en bromfiet-
sen, oude koersfietsen, voor uitoefening hobby, 
staat onbelangrijk tel. 0486 99 84 00 

MEISJESKLEDING 0-10 JAAR – speelgoed, jas-
sen, kleedjes, rokjes, pyamas, puls, enz, 5 stuks 
kopen, één gratis, alles aan spotprijzen tel. 0492 
947 650 

KLEINE VAATWASSER – Technolux LS 6TA 
(70 euro) / Betonmolen 140 l (50 euro) / mest-
stofstrooier Scott (nieuw) (30 euro), boor st 
wolfcraft (30 euro) tel. 0486 414 887 

SLEDESTOFZUIGER – boeken alle genres, affi-
ches, posters, singles 45T, min en 33 toeren, lp’s 
alle genres, luciferdoosjes, album, sigarenban-
den mooi tel. 0476 92 39 52 

STRIPS – Suske en Wiske, Nero, Jommeke en 
nog vele andere te koop, alsook 45 en 33 toe-
ren klassieke muziek enz… te veel om op te 
noemen tel. 0468 096 801 

VASTGOED TE HUUR  

OPWIJK CENTRUM – Appartement te huur, 
eerste verdiep, lift, 2 slpk, inb kkn, berging, 
badk, lichtrijke liv, gr terras, ondergrondse par-
king vrij 1/7/21, tel. 052 372 137 

VASTGOED TE KOOP  

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

VASTGOED TE KOOP GEZOCHT

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

ALLERLEI 

TUINAARDE – Weg te geven, regio Meise, 
ongvr 60m3, levering mogelijk, beschikbaar-
heidsdatum begin mei tel. 0476 221 397 

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165 
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken 
van huizen, appartementen, kelders, zolders, 
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 – 
0474 80 44 45

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

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

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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