
1

           Afgiftekantoor Brussel X • prijs € 1 • maandelijks tijdschrift • 26ste jaargang • v.u. LeleuGroup NV • oplage 17.494 ex. • www.cursiefje.be

Meise
Wolvertem
Londerzeel

Kapelle o/d Bos

1 april 2021

• Ijsfabriek Strombeek - blz. 2
• AnneBel - blz. 2
• Eversem landelijk - blz. 4
•  Van Rensbergen - blz. 5
• Kapel van Amelgem - blz. 8
• Roel & Partners - blz. 9
• Loepzuiver - blz. 10
• CBI Immo - blz. 11
• Deniwol - blz. 16-17
•  Van Eeckhoudt - blz. 18
•  Toiletcabines Londerzeel - blz. 20
• Masure - blz. 21
• Billtobox - blz. 22
• Rotaryclub - blz. 23
• Gemeentelijke loods - blz. 24
• Bedrijvig - blz. 26-27
• Sluikstorters Meise - blz. 27
• Colofon - blz. 29
• Zoekertjes - blz. 30
• Greenthing - blz. 30
• CoMarkt - blz. 32

Deze maand:

Curs_londerzeel_01_04.indd   1Curs_londerzeel_01_04.indd   1 22/03/2021   18:2822/03/2021   18:28



2

Natuurpunt gaat gronden van IJsfabriek Strombeek 
beheren
MEISE - Natuurpunt en de IJsfabriek van Strombeek werken 
samen om een stukje natuur te beheren nabij de IJsfabriek in de 
Birrekbeekvallei. Daardoor heeft Natuurpunt nu de kaap van 40 
hectaren natuur in beheer in de Birrebeekvallei overschreden.
De IJsfabriek Strombeek is gespecialiseerd in de productie van 
tientallen gassen en gasmengsels voor toepassingen in de indus-
triële, medische of voedingssector. Nabij de vestiging in Sint-Brixi-
us-Rode (Meise) heeft het bedrijf ook enkele gronden in eigen-
dom die het nu in beheer geeft van Natuurpunt.

“Het gaat om een gemengd loofbos en een akker”, zegt voorzitter 
Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise. “Deze gronden leunen 
aan bij stukken die vandaag al deel uitmaken van het erkend na-
tuurreservaat Birrebeekvallei. De extra percelen die we in beheer 
kunnen nemen, zorgen voor een versterking van de aanwezige 
natuurwaarden. Op het akker worden bijvoorbeeld dit jaar nog 
honderden bomen en struikjes aangeplant. Door de overeen-
komst met de IJsfabriek heeft Natuurpunt nu de kaap van 40 
hectaren natuur in beheer in de Birrebeekvallei overschreden.”

Veel troeven
“Onze activiteiten in deze mooie omgeving verzoenen met de 
natuur, is een continu aandachtspunt voor onze medewerkers”, 
vult directeur Dieter Soens van IJsfabriek Strombeek aan. 

“We proberen dit met de nodige zorg te benaderen en hebben 
daarom ook besloten om deze stukken in beheer te geven van 
Natuurpunt. Vele medewerkers van IJsfabriek maken tijdens hun 
middagpauze gebruik van het natuurgebied om een leuke wande-
ling te maken of om er een mooi toertje te joggen. Kortom, deze 
natuur biedt veel troeven voor de fysieke en mentale gezondheid 
van onze medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat we deze 
grond in goede handen geven en zijn benieuwd hoe de akker er 
zal uitzien binnen enkele jaren.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Straffe Kapelse 
vrouwen in de 
kijker

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Naar 
aanleiding van de Internationale Vrou-
wendag, lanceerde ‘Vrouw & Maatschap-
pij Kapelle-op-den-Bos’ de actie “Nomi-
neer een straffe Kapelse vrouw”. “De 
actie bleek een groot succes: een 50-tal 
Kapelse vrouwen werd genomineerd”, 
zegt Ann Van Rompaey van Vrouw 
en Maatschappij. “Deze genomineer-
den kregen  bezoek aan de deur (met 
mondmasker) van de bestuursleden van 
Vrouw & Maatschappij. Ze kregen eerst 
de boodschap wie hen genomineerd 
had en waarom en ontvingen daarna 
een doosje ‘merci-chocolades.’. De re-
acties waren hartverwarmend, hier en 
daar werd zelfs een traantje weggepinkt. 
Het bewijs dat in deze rare coronatijd 
waardering en dankbaarheid zoveel los-
maakt.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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FOTO INGEZ. 

Jong muzikaal talent vindt mekaar tijdens corona
“Optreden in uitverkochte Ancienne Belgique is onze droom”

LONDERZEEL - Bram Stallaert alias Brasta, een 20-jarige pro-
ducer uit Perk (Vilvoorde) en Alessia Robbyns (18) uit Londerzeel 
kondigen de uitgifte aan van ‘She’, hun vijfde samenwerking tussen 
de twee sinds begin juli 2020. “ ‘She’ gaat over passie en liefde 
tussen twee meisjes, seksueel getint, maar op een gepaste manier 
verwoord”, zegt Robbyns, die inmiddels ook al schitterde in ‘The 
Voice van Vlaanderen’ op VTM.

Bram Stallaert alias ‘Brasta’ produceert al muziek sinds 2016. “Na 
het experimenteren met verschillende stijlen, vond ik mijn passie 
in pop-culture”, zegt hij. “Via een gemeenschappelijke vriend ben 
ik in contact gekomen met Alessia. Dat leidde tot een jamsessie 
waaruit ‘Beauty Of Fear’ en ‘Locked Up’ zijn ontstaan.”

En hun nummers blijken populair te zijn. “ ‘Beauty Of Fear’ en ’Loc-
ked Up’, onze eerste nummers, halen nog regelmatige streams”, 
vertelt Alessia Robbyns. “Ze zijn momenteel rond de 15.000 keer 
beluisterd. En ‘Because of Me’ is nog maar een dikke maand uit 

en heeft is meer dan 12.000 beluisterd. We zijn er ontzettend blij 
mee.”

En met ‘She’ zijn Brasta en Alessia aan hun vijfde samenwerking 
toe. “ ‘She’ is een vrij sensueel lied, sensueler dan de vorige num-
mers”, gaat Alessia verder. “De tekst gaat over passie en liefde 
tussen twee meisjes. Het is seksueel getint, maar wordt op een ge-
paste manier verwoord. Persoonlijk vind ik het een van onze beste 
nummers, dus uiteraard hoop ik dat het ook in de smaak valt bij 
de mensen. Zeker omdat het een iets gewaagdere tekst is heb ik 
soms wat schrik voor de reacties. We hebben al vrij veel bereikt 
met onze vorige nummers en we halen mooie cijfers op Spotify.”

Met de lockdown is het niet mogelijk, maar Alessia zou dolgraag 
de nummers eens performen voor een live publiek. “Die kans heb 
ik spijtig genoeg nog niet gekregen”, zegt ze. “Dat heeft ook te 
maken met de pandemie die aan de gang is.” 

FOTO INGEZ.
Bram Stallaert alias Brasta en Alessia Rob-
byns hier tijdens een studiosessie.
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Actiecomité start crowdfunding om Eversem landelijk te houden 
FOTO JH

De buurtbewoners, hier op een archiefbeeld toen er geen coronamaatregelen waren. 

MEISE/ EVERSEM - Het actiecomité Red Onze Eversemse 
Velden is van start gegaan met een crowdfunding-actie om de 
strijd tegen de bouw van sociale huurwoningen verder te finan-
cieren. 
“De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting plant een 
bijkomende verkaveling op de velden aanpalend aan de bestaande 
woonwijk”, zegt woordvoerster Hilde Eygemans van het actieco-
mité. “De bewoners blijven zich verzetten tegen de bouwplannen. 
Het resterende groen in de Brusselse Noordrand staat zwaar on-
der druk door de oprukkende verstedelijking en een betonstop 
wordt als absoluut noodzakelijk erkend door de verschillende 
overheden. Op alle niveaus wordt afgeraden om slecht gelegen 
woonuitbreidingsgebieden, die destijds op de gewestplannen als 

woonreserve werden aangeduid, nog verder te ontwikkelen.”
Het niet vrijgegeven woonuitbreidingsgebied van Eversem ligt in 
het buitengebied van Meise. “Eversem is bijgevolg geen geschikte 
locatie omwille van zijn ligging in de open ruimte, de overstro-
mingsgevoeligheid en de afstand tot degelijk openbaar vervoer 
en andere voorzieningen”, gaat Eygemans verder. “Toch zou de 
huisvestingsmaatschappij doorgaan met haar plannen voor een 
bijkomende verkaveling. Het actiecomité is daarom gestart met 
een geldinzamelingsactie om zich juridisch laten bij te staan door 
een advocaat gespecialiseerd in omgevingsrecht. De actie kent 
een succesvolle start en het comité maakt zich sterk dat het vol-
doende fondsen zal verzamelen voor de financiering van de nodi-
ge juridische stappen.” (jh)
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MEISE - De borden op de fietsroute ‘Eddy Merckx’ zullen wor-
den teruggeplaatst. Dat besliste het schepencollege en het voor-
stel kreeg groen licht van de provincie Vlaams-Brabant. De ge-
meente zal de borden op de route nu zelf plaatsen en beheren.

Vorige maand was er nog heel wat commotie ontstaan om-
dat de provincie Vlaams-Brabant de borden op de fietsroute 
‘Eddy Merckx’ had weggehaald. Bestuurslid van de Wielerclub 
‘Wielervrienden Eddy Merckx’ Emiel De Boeck, tevens gewezen 
schepen en CD&V-raadslid reageerde verbolgen. De provincie 
Vlaams-Brabant haalde de zowat honderd bordjes op de fiets-
route weg, omdat de route Eddy Merckx werd opgenomen in 
het fietsknooppuntennetwerk van de provincie Vlaams-Brabant. 
En die is aangeduid met cijfers. “Dat is voor ons onaanvaardbaar. 
Eddy Merckx is een wielerlegende die onze gemeente op de 
kaart zet. Ze komen van ver om de route hier te fietsen”, weet 
De Boeck.

“We vonden het zelf ook heel jammer dat de bordjes zijn wegge-
haald”, vertelt schepen van Toerisme Marie-Jeanne Thaelemans 
(Samen Anders). “Eddy Merckx is ereburger van onze gemeente 
en we hebben naast de fietsroute ook een monument als eer-
betoon voor het Administratief Centrum. Daarom hebben we 
snel gereageerd en vroegen we aan de provincie Vlaams-Brabant 
of we de bordjes konden recupereren en de bewegwijzering zelf 
opnieuw aanbrengen. We kregen hiervoor groen licht.”

Meise zal nu via Luc Larivière, die controleur en enquêteur Re-
creatieve Routes en Bewegwijzering is, het beheer van de bord-
jes op de Eddy Merckx-route overnemen van de provincie. “We 
gaan de zeshoekige witte bordjes herbestickeren met het logo 
van de gemeente en het opschrift ‘Eddy Merckxroute’”, gaat 
Thaelemans verder. “Daarna worden ze opnieuw geplaatst en 
is de Eddy Merckxroute ook op het terrein meteen herkenbaar 
via de bordjes. Het fietsknooppuntennetwerk blijft ook bestaan, 
de Eddy Merckx-route past erin, maar krijgt dus aparte bordjes 
om die aan te duiden.” (jh)

Borden fietsroute Eddy Merckx komen terug
FOTO JH

Miel De Boeck kaartte eerder aan dat de bordjes van de Eddy 
Merckx-route waren weggehaald. Nu komen ze terug.
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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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“Laat de kapel alsjeblieft niet verloren gaan, 
restauratie is hoogdringend”
Buurtbewoners in de bres met crowdfunding om kapel van Amelgem te redden
AMELGEM / MEISE - De kapel van Amelgem (Meise) moet 
heel dringend worden gerestaureerd en daarvoor springen bu-
ren Nathalie Mycke (46) en haar echtgenoot Dirk De Brandt 
(51), die lid is van de kerkraad, nu in de bres. “De historische 
kapel van Amelgem is eigendom van de kerkfabriek van Oppem, 
maar die heeft onvoldoende middelen om ze te restaureren”, 
zegt Mycke. “Daarom starten we een crowdfunding. We hebben 
al 6.000 euro, de totale restauratie zou wel 100.000 euro kun-
nen bedragen, maar we willen de kapel niet verloren laten gaan. 
We moeten nu actie ondernemen of het is te laat.”

De Kapel van Amelgem behoort tot de kerkfabriek van Oppem 
en is een welbekend beschermd monument in de Amelgem-
straat, op een prachtige wandelroute door de Brabantse Kouters, 
niet ver van de Duivelschuur en ’t Klein- en Groothof te Amel-
gem. Het is een barokke kapel gebouwd in kalkzandsteen met 
een leien zadeldak en gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, 
ook wel bekend als de “Geboorte van de Moeder Gods”, een 
feest dat naar verluidt al gevierd zou worden sinds de tweede 
eeuw na Christus. In Amelgem wordt dit jaarlijks van oudsher 
meegevierd op 8 september met een misviering in de Kapel. 
Bij de historische wandeling in 2019, die Nathalie Mycke samen 
met de vzw de Buren Van Oppem organiseerde, was het opval-
lend hoeveel mensen de kapel goed kenden van vroeger toen 
het café van ‘Jean en Jeanneke’ daarnaast nog open was. “Vele 
wandelaars hadden de kapel nooit bezocht en waren bijzonder 
nieuwsgierig naar de binnenkant ervan”, zegt Nathalie Mycke. 
“Buurtbewoners vinden het ook jammer dat de kapel, die in 
geschriften van 1155 is vermeld, niet meer in gebruik is. Dat kan 
ook niet, want ze moet heel dringend gerestaureerd worden. 
Na de inspectie van Monumentenwacht heeft de kerkraad van 
Oppem het verslag besproken en het bleek al gauw dat de kerk-
fabriek opnieuw voor een grote investering stond.”

“De kerkfabriek van Oppem heeft nog maar recent de volledi-
ge renovatie van de parochiezaal moeten bekostigen. Hiervoor 
heeft zij haar gronden moeten verkopen. De kerkfabriek heeft 
geen inkomsten. De enige weinige inkomsten zijn deze van de 
verhuur van de parochiezaal, maar deze draait op verlies, zeker 
nu door corona.”

Doopsels
De gemeente is geen eigenaar van de kapel en dan ligt het ook 
moeilijk om te investeren in een gebouw dat niet van haar is. En 
de kapel verkopen aan een privé-investeerder? “Dat willen we 
niet”, stelt Mycke. “We willen dat de kapel in handen blijft van 
de kerkfabriek en dromen ervan dat er terug kleine vieringen 
in kunnen doorgaan. Vooral doopsels met niet teveel volk. Dat 
zou prachtig zijn, de kapel heet ook immers ‘Kapel Onze Lie-
ve-Vrouw Geboorte’.” 

De kapel dreigde meermaals te verdwijnen door verval, maar 
telkens werd deze gerestaureerd. De laatste renovatiewerken 
dateren ondertussen van 1965. Na een studie van Monumen-
tenwacht in 2020 bleek dat er dringende herstellingswerken no-
dig waren. “Vooral de kleine klokkentoren stond op instorten”, 
gaat Mycke verder. “Daarin hangt een mooie bronzen klok van 
1607. De klokkentoren werd recent ontmanteld om te voorko-
men dat deze naar beneden zou vallen. De heropbouw van de 
klokkentoren moet dus zeker gebeuren. Verder horen het dak, 
de glasramen, de binneninrichting en het rooien van de dode 
bomen rond de kapel tot de noodzakelijke werken om de kapel 
opnieuw volledig in orde te krijgen.”

En daarom starten de buren een crowdfunding. “We hebben al 
6.000 euro ingezameld, de totale renovatie zou op zo’n 100.000 
euro komen. Als we nu niet ingrijpen en van start gaan met de 
restauratie, zal het nog veel meer kosten en kunnen we het 
niet meer aan. Ikzelf en mijn man investeren nu ook privé in de 
schilderwerken voor de kapel. Het probleem is dat het kalksteen 
is en dat vraagt speciale verf. We hebben nog geen schilder ge-
vonden die het wil of kan doen, het is ook op hoogte dat je 
moet werken. We proberen via giften en logistieke steun nu de 
kapel te restaureren. De stellingen zouden we nu wel mogen 
gebruiken vanuit Rossem.”

Waarom is de kapel voor jullie zo belangrijk? “Allereerst is mijn 
man Dirk De Brandt in de buurt, net achter de kapel, opge-
groeid”, vertelt Nathalie. “Er zijn veel jeugdherinneringen aan 
verbonden. Het is ook een prachtig stukje historiek van Amel-
gem/Oppem en omstreken en een lust voor het oog op onze 
wandelweg vanuit Oppem. We vinden het belangrijk dat zulke 
monumenten met een rijke geschiedenis worden bewaard voor 
de generaties na ons. Hier stoppen elk weekend met mooi weer 
echt tientallen mensen die de kapel willen bezichtigen. De sleu-
telbewaarder hier vlakbij, draait dan overuren.” 

Er werd voor de restauratie van de kapel een aparte rekening 
geopend door de kerkfabriek. Als dank kunnen weldoeners een 
mooie tekening van buurtbewoner Lea Marivoet of een virtu-
eel kaarsje downloaden. Ze worden ook vermeld op de pagina 
www.kapelvanamelgem.be/weldoeners. (jh)

Alle info over de kapel en over giften kan je 
vinden op www.kapelvanamelgem.be 

FOTO INGEZ.
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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

Curs_londerzeel_01_04.indd   12Curs_londerzeel_01_04.indd   12 22/03/2021   18:2822/03/2021   18:28



13

Curs_londerzeel_01_04.indd   13Curs_londerzeel_01_04.indd   13 22/03/2021   18:2822/03/2021   18:28



14

Er ‘beweegt’ iets in Kapelle-op-den-Bos
KAPELLE-OP-DEN-
BOS - Het lokaal bestuur 
Kapelle-op-den-Bos heeft vier 
beweegbanken aangekocht en 
geplaatst op vier verschillende 
locaties in de gemeente onder 
andere in de tuinen van Resi-
dentie Paaleyck en van woon-
zorgcentrum Akapella.
De beweegbank is een zitbank 
die enerzijds comfortabel zit 
en anderzijds mensen nieuws-
gierig maakt en uitnodigt tot 
bewegen. “Het is leuk om 
een zitbank ook eens actief 
te gebruiken om bijvoorbeeld 
kracht- en stabilisatieoefenin-
gen te doen”, zegt schepen van 
Jeugd Hilde De Keersmaeker 
(N-VA). “Beweegbanken heb-
ben de bedoeling iedereen 
- jong en oud, bij voorkeur sa-
men - aan te zetten tot meer 
bewegen. In de speelpleintjes 
Het Broek in Ramsdonk en 
‘t Vroontje in Nieuwenrode 

staan de andere twee beweegbanken die voor iedereen toegankelijk zijn.”
“Daarnaast is er de beweegtuin ‘Nuvendroom’ in de tuin van het gemeenschapscentrum De Oude 
Pastorie in Nieuwenrode”, vult schepen Lena Ghysels (N-VA) aan. “De beweegtuin is een speeltuin 
met natuurlijke elementen waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Samen met Regionaal 
Landschap Brabantse Kouter en INL-ploegen werden daar ook hagen en heggen aangeplant. De 
ringgracht werd opgeruimd en nieuwe oeverbegroeiing werd aangeplant. Het Huis van het Kind 
schonk ook een zitbank met een wel heel speciale spreuk: Luister goed, zo hoor je ook wat niet 
gezegd wordt.” (jh)

De beweegbank aan wzc Paaleyck kent al heel wat bijval.

FOTO INGEZ.
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FOTO INGEZ.
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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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Gemeente gaat niet in op vraag van oppositie om 
toiletcabines te plaatsen
LONDERZEEL - Gemeenteraadslid Patrick Bogaerts (N-VA) 
kaartte het gebrek aan openbare toiletten in Londerzeel aan op 
de gemeenteraad, maar burgemeester Conny Moons (LWD) gaat 
niet op de vraag in omdat het onderhoud ‘te duur’ is. 

“Zeker nu de dagen weer lengen en de zon al wat meer komt 
piepen, trekken velen er graag al eens op uit”, zegt gemeente-
raadslid Patrick Bogaerts. “Maar in deze tijden waar de toiletten 
in handels- en horecazaken vaak gesloten blijven, bereiken ons 
signalen dat maar weinigen een alternatief vinden. Vooral gezinnen 
met kinderen of mensen met maag- en darmproblemen trekken 
aan de alarmbel.”

De N-VA stelde daarom voor om in elke van de vier deelgemeen-
tes van Londerzeel een openbaar toilet te plaatsen op een strate-
gisch knooppunt. “Maar de burgemeester weigerde ons voorstel 
goed te keuren omwille van budgettaire redenen”, gaat Bogaerts 
verder. “De huur van mobiele WC-units en het onderhoud ervan 
zou te duur zijn. We keken het even na: de huur van zo’n mobiele 
unit varieert tussen 40 en 110 euro per week, afhankelijk of men 
kiest voor een rolstoeltoegankelijke versie of niet. Dat betekent 
dat men voor vier rolstoeltoegankelijke toiletten maximum 1.760 
per maand moet neertellen.”

“Uiteraard betwisten we niet dat deze toiletten het nodige onder-
houd moeten krijgen en op regelmatige basis dienen gepoetst en 
ontsmet te worden. We beseffen dat dit inspanningen zal vergen 
van onze poetsdienst”, meent Bogaerts. “Maar beweren dat de 
gemeente hier geen uren of geld voor kan vrijmaken, vinden we 
niet juist. Men hoeft de mosterd niet ver te halen. Onze buurge-
meente Meise plaatste wél dergelijke units en ook een grootstad 
als Brussel lanceert een toiletactieplan. We bieden het hen letter-
lijk op een presenteerblaadje aan en zullen dit tijdens de gemeen-
teraad van maart nogmaals doen.

“Het is niet omdat de federale overheid een vermoedelijke her-
opening van de horeca op 1 mei naar voren schuift dat er op dat 
moment ook voldoende sanitair beschikbaar zal zijn. Wij nemen 
in deze onze verantwoordelijkheid in plaats van ze op handels- of 
horecazaken af te schuiven.”

“Mensen kunnen tijdens de markt al gebruikmaken van het toilet 
in de Administratief Centrum”, reageert burgemeester Moons. 
“Extra toiletten plaatsen, kan onze dienst qua onderhoud, nazicht 
en controle niet aan. Bovendien moeten ze correct worden ge-
bruikt en moet er toezicht zijn dat er geen vandalisme is. Een toilet 
moet hygiënisch zijn en dat vergt alle dagen grondige reiniging. 
Dat uitbesteden, kost veel geld. Vandaar dat we dit niet doen.” (jh)

Gemeenteraadslid Patrick Bogaerts (N-VA) kaart het gebrek aan 
openbare toiletten aan. 

FOTO JH
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STEENHUFFEL - Als gevolg van de maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de vzw Ge-
novevaprocessie Steenhuffel beslist om de editie 2021 van de 
processie af te gelasten.

“Dit betekent dat de processie voor het tweede jaar op rij, als 
gevolg van de wereldwijde coronapandemie, niet doorheen de 
Steenhuffelse straten zal trekken”, zegt Lieve Lamberts van de 
vzw. “650 figuranten en heel wat toeschouwers samen brengen, 
is nu eenmaal onmogelijk onder deze omstandigheden. De or-
ganisatie van de processie vraagt heel wat voorbereidingen, die 
meestal zes maanden op voorhand starten. Mocht er uitzicht 
zijn op een versoepeling van de maatregelen, dan zouden we 
tien weken voor Pinksteren nog een bepaalde vorm van pro-
cessie kunnen organiseren.”

Rotaryclub 
Meise-Bouchout 
verkocht 600 menu’s 
voor goed doel

MEISE / LONDERZEEL - Het vier-
de Konijn- en Balletjesfestijn van Rotary 
Meise-Bouchout werd gezien de coro-
namaatregelen een ‘take away’. “Bijna 
600 menu‘s bestaande uit de Vlaamse 
lekkernij ‘konijn met pruimen’ of de al 
even Vlaamse lekkernij ‘balletjes in to-
matensaus’, met een soepje als voorge-
recht en een mousse of tiramisu als na-
gerecht, vlogen de Rotarytent uit”, zegt 
Ann Jacobs van Rotary Meise-Bouchout. 
“De opbrengst gaat integraal naar het 
Maatwerkbedrijf BWB Londerzeel voor 
de noodzakelijke update van haar EH-
BO-lokaal. Het maatwerkbedrijf BWB 
creëert kansen voor mens en maat-
schappij, maar vooral voor diegenen die 
elders geen kansen hebben gekregen. 
Rotary Meise-Bouchout is dan ook zeer 
dankbaar aan al diegenen die deze bij-
zondere uitgave tot een succes hebben 
gemaakt.” (jh)

Sint-Genoveva-processie wordt voor tweede keer afgelast

Met de actuele cijfers, die opnieuw licht stijgen, besliste de orga-
nisatie om de stekker er definitief uit te trekken. “Bijgevolg moe-
ten we drie jaar wachten om aan onze feesteditie van 2019 -de 
140ste processie- een vervolg te breien”, gaat Lamberts verder. 
“We hopen dat we op 5 juni 2022 de wind in de zeilen hebben 
om er in Steenhuffel een onvergetelijk Pinksterweekend van te 
maken, en daar hoort ons cultureel stukje processie-erfgoed dan 
zeker bij.” (jh)

FOTO JH 
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Gemeentelijke loods wordt omgebouwd 
tot fuifzaal
MEISE - De jeugd van Meise is al een tijd vragende partij voor 
een ruimte waarin ze occasioneel een fuif kunnen organiseren. 
Na verschillende opties te overwegen, werd er gekozen voor de 
loods aan de Palingstraat, die momenteel gebruikt wordt door 
de uitvoerende diensten van de gemeente, in te richten zodat er 
fuiven kunnen plaatsvinden.

“De voorbije jaren vonden fuiven in de gemeentelijke loods aan 
de Veilinglaan plaats, maar deze kon niet langer gebruikt worden 
bij gebrek aan een positief brandweerverslag of verzekering”, zegt 
schepen van Jeugd Thomas Goethals (Samen Anders). “Bij de 
zoektocht naar een alternatief, onderzochten de diensten Jeugd 
en Openbare werken verschillende dossiers, waaronder ook een 
eventuele samenwerking met de gemeente Grimbergen voor hun 
nieuwe gemeentelijke feestzaal gelegen op de voormalige Douwe 
Egberts-site. Deze optie werd echter door de Jeugdraad van Mei-
se negatief geadviseerd. Het Schepencollege van Meise besliste 
daarom na overleg en onderzoek door een architect dat de toe-
komstige gemeentelijke fuifruimte wordt.”

“Om de loods brandweer-technisch en conform aan de voor-
schriften te maken voor occasioneel gebruik als fuifruimte, zijn er 
verbouwingswerken nodig”, meldt Schepen van Openbare

 Werken Roel Anciaux (Samen Anders). “Voorafgaand hieraan 
gebeuren er herinrichtingswerken in de loods aan de Veilinglaan. 
Wanneer deze werken afgerond zijn, kunnen de werken in de 
loods aan de Palingstraat beginnen. De herinrichtingswerken aan 
de loods aan de Veilinglaan zijn normaal gezien afgerond tegen 
oktober 2022. Het gemeentebestuur mikt op midden 2023 voor 
de realisatie van de nieuwe, conforme gemeentelijke fuifruimte. 
Deze fuifzaal zal een capaciteit hebben van 499 mensen. Voor de 
realisatie van dit project werd een budget voorzien van 160.000 
euro.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Schepenen Roel Anciaux en Thomas Goethals, hier bij de loods die 
wordt omgebouwd tot fuifruimte.
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Gemeente krijgt ruim 76.000 
euro subsidie voor renovatie 
noodwoning

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Voor het renovatieproject van 
het Jan Van Doorslaerhuis in de Mechelseweg 265, ontvangt het 
gemeentebestuur een subsidie van 76.665 euro van de Vlaam-
se overheid. De renovatiewerken aan het gebouw zullen zo’n 
200.000 euro kosten.
Via deze cofinanciering worden lokale besturen ondersteund bij 
de herhuisvesting van gezinnen en alleenstaanden die bijvoorbeeld 
door een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring of een uit-
huiszetting hun woning dienen te verlaten. Een noodwoning biedt 
een tijdelijke woonoplossing als antwoord op een plotse of drin-
gende woonbehoefte. Het verblijf is beperkt in duur en gericht op 
doorstroming naar een duurzame woonoplossing. In de komende 
twee jaar investeert het lokaal bestuur niet alleen in de nood-
woning, maar ook in de tweedehandswinkel op de gelijkvloerse 
verdieping van het Jan Van Doorslaerhuis. De openingsuren van 
de tweedehandswinkel werden uitgebreid en deze is nu ook open 
op zaterdag van 9 tot 12 uur.

FOTO INGEZ. 

Efficiënter beheer van straat-
vuilbakjes moet straat proper-
der houden én geld besparen

MEISE - Afvalintercommunale Incovo neemt het ledigen van de 
straatvuilbakjes in Meise op zich. Tot voor kort stond de gemeen-
telijke groendienst in voor die taak. 
“Met de vrijgekomen werkuren kan de groendienst nu meer aan-
dacht besteden aan het onderhoud van het openbaar groen”, 
zegt schepen van Milieu Jonathan De Valck (N-VA). “Bovendien is 
Incovo als afvalintercommunale de ideale partner om de straat-
vuilbakjes in beheer te nemen, want Incovo heeft expertise in 
verschillende gemeenten.”
“De afvalintercommunale volgt nu de vullingsgraad van de straat-
vuilbakjes op, evalueert de locatie en het gebruik ervan. Met al die 
gegevens willen we een doordachte visie uitwerken: waar ontbre-
ken er straatvuilbakjes of staan er net te veel, hoe vaak moeten 
ze worden geledigd, welke vuilbakjes trekken veel sluikstorten of 
huishoudelijk afval aan, enzovoort. Dit alles moet niet alleen resul-
teren in properdere straten, het gaat de gemeente op termijn ook 
geld besparen.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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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)

Ruim 973.000 euro voor nieuwbouw en 
vergroening van Virgo Sapiens
LONDERZEEL - Virgo Sapiens secundair breidt uit met 120 
extra plaatsen voor het eerste jaar en gaat daarvoor extra klassen 
bouwen.

Virgo Sapiens diende een projectvoorstel in om een beroep te 
kunnen doen op de extra capaciteitsmiddelen die de Vlaamse re-
gering uittrekt voor de bouw van nieuwe klassen in de onderwijs-
zone Dilbeek, waartoe Londerzeel behoort. “We kregen de goed-
keuring voor onze plannen en met de subsidie van 973.400 euro 
zijn we heel tevreden”, aldus directeur Danny Van Buggenhout. 
“Het is een blijk van vertrouwen in de toekomst van onze school, 
die een breed onderwijsaanbod combineert met een innoveren-
de en uitdagende, maar tegelijk sterk begeleidende aanpak voor 
ondertussen 1.240 leerlingen. Ons masterplan voor de bouw van 
nieuwe infrastructuur krijgt hiermee een serieuze boost.” Jaar na 
jaar vinden meer leerlingen hun weg naar Virgo Sapiens secun-
dair, aan het Heldenplein middenin het centrum van Londerzeel. 
“De voorbije jaren werd de capaciteit dan ook voortdurend uit-
gebreid”, vertelt Van Buggenhout. “Zo kwamen er al 20 nieuwe 
klassen bij, volledig uitgerust met de nieuwste technologie, zoals 
glasvezelkabel voor het project ‘een laptop voor elke leerling’. 

De bouw van deze klassen werd gedeeltelijk gesubsidieerd, maar 
gelukkig gaf het schoolbestuur telkens groen licht om een bouw-
lening aan te gaan. Met de extra middelen van de Vlaamse over-
heid, kunnen we nu versneld onze infrastructuur vernieuwen en 
uitbreiden.”
“Onze plannen voor de verdere vergroening van de school kun-
nen we hierdoor ook vroeger realiseren. Dat is mooi meegeno-
men, want dit draagt zeker verder bij tot het welbevinden van 
onze leerlingen en personeelsleden. Door de bouw van de nieu-
we klassen kunnen we binnenkort ook met een geruster hart 
leerlingen die op de wachtlijst zouden staan voor het eerste jaar, 
toch een plaatsje geven.” (jh)

FOTO INGEZ. 

Een 3D-impressie van de nieuwbouw.

Zwembad De Druppelteen aanvaardt European 
Disability Card
KAPELLE-OP-DEN-BOS - De raad van bestuur van Wika 
besliste onlangs om de European Disability Card (EDC-kaart) in 
het zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos te aan-
vaarden als bewijs voor mensen met een beperking. WIKA is de 
projectvereniging tussen de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en 
Willebroek die instaat voor de uitbating van het zwembad.

“Vooral voor mensen met een handicap die niet fysiek waar-
neembaar is, is het moeilijk hun beperking te bewijzen, waardoor 
ze soms niet kunnen genieten van bepaalde voordelen waarop ze 
recht hebben”, zegt Mathias Dirickx (CD&V), die het voorstel om 
de European Disability Card in het zwembad te aanvaarden, van-
uit de oppositie eerder deed op de gemeenteraad. “Nu is er meer 
informatie over de kaart op de gemeentelijk website. We zijn zeer 
tevreden dat de kaart nu ook in het zwembad aanvaard wordt. 
Mensen met een beperking kunnen nu zonder discussie aantonen 
dat ze een beperking hebben en zo recht hebben 

op een verlaagd tarief. Een stap in de juiste richting voor een meer 
inclusieve samenleving.”

“De vraag om de European Disability Card in te voeren, werd ons 
eerder ook al gesteld door Pieter Paul Moens uit Lebbeke”, zegt 
burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). Hij promoot samen met 
een team vrijwilligers, voornamelijk mensen met een beperking, 
de European Disability Card bij de gemeentebesturen. Vanuit Ka-
pelle-op-den-Bos hebben wij dat nu op de agenda van de raad 
van bestuur van WIKA geplaatst. En het voorstel is goedgekeurd. 
Aan de EDC-kaart is ook een prijsvermindering voor de toegang 
tot het zwembad gekoppeld.” Schepen van Gelijke Kansen Ilse 
Rymenants (Groen) meldt inmiddels dat het Sociaal Huis ook een 
lijst opmaakt van initiatieven en organisaties waar de EDC-kaart in 
Kapelle-op-den-Bos kan worden gebruikt. (jh)
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Meise start met filmen van sluikstorters op carpoolparking en 
heeft al meteen prijs: “Daders mogen fikse boete verwachten”
MEISE - De sluikstorten op de carpoolparking aan de Nieu-
welaan is een doorn in het oog van de gemeente Meise. “Daar-
om hebben we een mobiele camera ingezet. Er zijn op een klein 
stukje al 11 sluikstorters gefilmd in anderhalve maand tijd”, zegt 
schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA)

“Het is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat verant-
woordelijk is voor het opruimen van de sluikstorten op die plek”, 
legt schepen Jonathan De Valck uit. “Jammer genoeg duurt het 
vaak dagen of zelfs weken vooraleer de sluikstorten daar worden 
opgeruimd. We lieten nu een parlementaire vraag stellen door 
Vlaams parlementslid Inez De Coninck (N-VA) uit Opwijk. Uit het 
antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) blijkt 
dat de kostprijs van het opruimen van sluikstorten op de carpool-
parking zo‘n 16.500 euro per jaar bedraagt. Dat is heel veel geld.”

Omdat er volgens de schepen te weinig wordt ondernomen om 
sluikstorters te betrappen, nam de gemeente nu zelf het heft in 
handen. “Ondanks het feit dat de carpoolparking in Meise géén 
gemeentelijke bevoegdheid is, komen er toch veel klachten over 
bij de gemeente”, gaat de schepen verder. “Heel vaak gaan die 
klachten over de vele sluikstorten die er dagen- tot wekenlang 
blijven liggen. Al jaren kaart de gemeente het probleem aan bij 
het AWV, en al jaren blijven we op onze honger qua oplossingen.”

“Hoewel de parking niet onder gemeentelijke verantwoordelijk 
valt, heeft afvalintercommunale Incovo, waarbij Meise is aangeslo-
ten, er toch tijdelijk een verplaatsbare sluikstortcamera geplaatst. 
Het resultaat is onthutsend. Er zijn elf vaststellingen van sluikstor-
tingen in anderhalve maand tijd, en dat op slechts een deel van de 
parking, want met één camera kan je slechts een klein deel cove-
ren. Als men sluikstorters wil betrappen, dan is dat dus zeker mo-
gelijk. De camerabeelden van de elf sluikstorters die zijn gefilmd 
worden nu onderzocht om over te kunnen gaan tot identificatie 
en het uitschrijven van boetes.”

Proefproject
Al is het volgens schepen De Valck ook niet de bedoeling dat In-
covo de taak van de beheerder van de carpoolparking overneemt. 
“Dit was een tijdelijke actie. Incovo heeft natuurlijk geen sluik-
stortcamera‘s te veel die ze op andermans parkings kan inzetten”, 
vertelt de schepen. 
“Die camera’s zijn nodig om op het gemeentelijk grondgebied 
aan handhaving te doen. Daar zijn er helaas ook meer dan genoeg 
locaties waar die camera’s renderen en sluikstorters op heterdaad 
betrappen.”
“We weten dat AWV op andere parkings proefprojecten doet 
om sluikstorten aan te pakken. Waarom dan niet in Meise? Om nu 
eindelijk schot in de zaak te krijgen, schreef de gemeente bevoegd 
minister Lydia Peeters aan. In die brief vragen we haar om naar 
een oplossing te zoeken voor al die sluikstorten. Hopelijk grijpt 
zij in zodat het probleem eindelijk wordt aangepakt. Het is nu 
wachten op een antwoord van de minister.” De brief is inmiddels 
nog niet ontvangen op het kabinet van de Vlaams minister. Die zal 
reageren zodra ze de inhoud van de brief kent. (jh)

“We hebben zelf een camera van Incovo ingezet om sluikstorters 
op de carpoolparking te filmen”, zegt schepen Jonathan De Valck 
(N-VA). 

FOTO JH 
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Geen douches, geen refter, geen vergaderruimte, geen 
degelijke toiletten: oude loods gaat tegen de vlakte 
KAPELLE-OP-DEN-BOS - De gemeenteraad keurde de 
bouw van een nieuwe loods voor de technische dienst goed. 
Dat is ook hoog nodig, want het technisch personeel van de 
gemeente moet het al jaren stellen met een verouderde infra-
structuur die niet voldoet. In het meerjarenplan is 1,1 miljoen 
euro voorzien. 

Het technisch personeel van de gemeente moet het al vele ja-
ren stellen met een technische ruimte die helemaal niet vol-
doet aan de hedendaagse vereisten van tewerkstelling en goed 
bestuur”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Van de 
Voorde (N-VA). “De sanitaire installaties voldoen helemaal niet: 
geen douches, geen personeelsrefter, geen vergaderruimte, toi-
letten die niet voldoen, geen bureelruimte, aanwezigheid van 
asbest, enzomeer. Veel machines, werktuigen en tractoren moet 
nu buitenstaan in alle weer en wind, met alle gevolgen vandien 
op vlak van onderhoud. Bovendien zijn er – reeds vele jaren 
- de opmerkingen van de arbeidsinspectie over het ontbreken 
van sanitaire voorzieningen en de gebrekkige huisvesting van het 
technisch personeel.”

Maar daar komt nu verandering in. De coalitie van N-VA en 
Groen besliste om een volledig nieuwe  technische loods op 
te richten met alle noodzakelijke voorzieningen zoals sanitaire 
installaties, refter, opslagplaats voor machines en burelen met 
vergaderzaal. “Ook zal op deze site de uitleendienst van mate-
rialen voor verenigingen worden gecentraliseerd”, weet sche-
pen Van de Voorde. “Het technisch personeel heeft recht op 
een degelijke en respectvolle werkomgeving zodat zij hun da-
gelijks werk beter kunnen uitvoeren. De bouwsite omvat zo’n 
1.000m2, waarvan de helft wordt ingevuld door een volledig 
gesloten loods en de andere helft door een open loods.” 
Oppositiepartijen CD&V en ProKA onthielden zich wel bij de 
stemming over de bouw van deze technische campus. 

“We vinden het wel noodzakelijk dat er een nieuwe loods wordt 
gebouwd en dat onze mensen van de technische dienst onder 
de beste omstandigheden hun werk kunnen uitoefenen”, zegt 
Else Vanden Broeck (ProKA). “Maar er liep voor dit dossier een 
openbaar onderzoek en dat liep af op 12 februari. Er werden 
bezwaren ingediend tegen de bouw en deze werden onderte-
kend door 15 omwonenden. Wij wilden het punt laten uitstellen 
om eerst de bezwaren te behandelen en dan terug naar de 
gemeenteraad te komen voor een beslissing. Bij de Vlaamse Ver-
eniging van Steden en Gemeenten (VVSG) vertelde men ons 
dat dit niet echt van veel respect getuigt naar de inwoners toe. 
Daarom hebben we ons onthouden.” 

“De procedure van het openbaar onderzoek gaat over de om-
gevingsvergunning”, antwoordt schepen Van de Voorde. “Daar 
was één klacht ingediend die door buren werd mee onderte-
kend. De buren vrezen dat er geurhinder zou zijn, omdat er ook 
drie cellen voor strooizout en groenafval worden geplaatst. Maar 
voor alle duidelijkheid: het gaat niet over groenafval dat daar 
gecomposteerd wordt, maar wel om overslag. Zo moeten onze 
werklieden niet alle dagen naar het recyclagepark rijden, maar 
kan dit in één beweging gebeuren. Dat is ook efficiënter. Het 
schepencollege zal nu eerst wachten op het advies van de dienst 
Omgeving in dit dossier en dan een beslissing nemen.”  (jh)

Schepen Geert Van De Voorde: “Het technisch personeel verdient 
een degelijke stek met alle faciliteiten.”

FOTO INGEZ.
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Directeur Kristien Druyts leidt commissie 
over nieuwe eindtermen secundair 
onderwijs: “We hebben een update nodig”

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Directeur Kristien Druyts van Kobos Kapelle-op-den-
Bos zal de praktijkcommissie leiden die de nieuwe eindtermen voor de tweede en 
derde graad secundair onderwijs toetst aan de realiteit in het klaslokaal. Dat heeft de 
Vlaamse Regering beslist.

Kristien Druyts is - en blijft - pedagogisch directeur van het katholiek secundair onder-
wijs in Kapelle-op-den-Bos (KOBOS). Met iets meer dan 1.600 leerlingen en 200 perso-
neelsleden biedt haar school zowel ASO, BSO als TSO aan. Ze zal de praktijkcommissie 
voor de nieuwe eindtermen leiden en verder samenstellen.

“Als directeur en voormalig leerkracht zat ik al jaren te wachten op een hervorming 
van het secundair onderwijs”, zegt Kristien Druyts. “We hebben die update nodig, in 
het belang van onze jongeren. Toch ben ik ook niet naïef: bij een hervorming van deze 
omvang, zullen in de praktijk een aantal dingen niet lopen zoals gehoopt aan de teken-
tafel van de eindtermen. Voor zulke zaken zal de praktijkcommissie concrete bijsturin-
gen voorstellen. We mikken op een mix van directeurs en leerkrachten van het ASO, 
TSO, BSO en KSO van alle netten. We zullen alle zeilen bijzetten om de modernisering 
glansrijk te laten slagen.” De praktijkcommissie wil tegen juni 2022 de eerste voorstellen 
over bijsturing voorleggen aan het Vlaams Parlement. Op dat moment zullen de nieuwe 
eindtermen één schooljaar in gebruik zijn. (jh)

FOTO INGEZ.

Werken in Hoogstraat  
WOLVERTEM - Vanaf 7 april 2021 tot en met 18 juni 2021 wordt er in de Hoog-
straat in Wolvertem gewerkt in opdracht van De Watergroep. Er zal telkens een deel 
van de Hoogstraat worden afgesloten voor alle verkeer, waarbij plaatselijk een omlei-
ding wordt voorzien.  De werken zijn opgedeeld in vier fases. In fase 1 van 7 tot en 
met 23 april wordt het deel tussen de Karel Baudewijnslaan en Wilgenlaan aangepakt. 
Daarna start fase 2 tot 30 april in het deel tussen de Wilgenlaan en Driesstraat. Van 28 
april tot en met 21 mei wordt er gewerkt in het deel tussen de Godshuisstraat en Karel 
Baudewijnslaan. Daarna starten de werken tussen de Smisstraat en Godshuisstraat. (jh)

Curs_londerzeel_01_04.indd   29Curs_londerzeel_01_04.indd   29 22/03/2021   18:2922/03/2021   18:29



30

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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