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Brandweer waarschuwt voor losvliegende 
sigarettenpeuken

Vlaams-Brabant West. “Eén vuilniswagen met 
heel veel papier en karton werd door één 
sigarettenpeuk --slecht gedoofd- in brand ge-
zet. We zijn niet altijd voor honderd procent 
zeker, maar nog steeds en -ondanks regelma-
tige sensibilisering- gaan rokers soms wat te 
nonchalant om met peuken. Vaak diegene die 
vanuit een voorbijrijdende auto weg geka-
tapulteerd worden. We roepen daarom op 
om daar dus voorzichtig mee te zijn, want 
indien de brand zich pas sterker ontwikkelt 
wanneer het hoopje karton al naar binnen 
geschrokt werd door de vuilniswagen, dan 
krijg je taferelen die we hier in Londerzeel 
niet willen meemaken.” (jh)

FOTO Zone Vl. Brab. West 

Voorrang van 
rechts verdwijnt in 
industriepark 
LONDERZEEL - Op vraag van On-
dernemers Groep Londerzeel (OGL) 
verdwijnt de voorrang van rechts in heel 
het industriepark. De Weversstraat-Del-
tabrug wordt de voorrangsweg. Dat be-
tekent dat het verkeer uit de zijstraten, 
dit zijn de Weversstraat (richting spoor-
weg en Molenveld), Nijverheidsstraat, 
Neringstraat, Ambachtsstraat en Oude-
manstraat (vanuit Kapelle-op-den-Bos), 
voorrang moet geven aan het verkeer 
in de Weversstraat. De gemeente pakt 
ook het parkeerprobleem aan. In de 
Nijverheidsstraat mogen voertuigen 
half op de rijbaan en half op de berm 
worden geparkeerd, maar in de praktijk 
staan ze vaak op het fietspad. Daarom 
worden de fiets- en voetpaden aange-
past en komt er duidelijke signalisatie. 
De verkeerssituatie vergt wel een grote 
aanpassing, vaak zijn er met deze nieuwe 
regeling op de site twijfels tussen twee 
of meer bestuurders van voertuigen. 
(jh)

Protest rond 
Marktplein 
Kapelle-op-den-
Bos 
KAPELLE-OP-DEN-BOS – Be-
woners rond het Marktplein aan het 
gemeentehuis in Kapelle-op-den-Bos 
vinden het niet kunnen dat er volgens 
hen 50 tot 60 parkeerplaatsen worden 
geschrapt op het plein. Ook is er dis-
cussie over de invoering van eenrich-
tingsverkeer. De verkeerswijzigingen 
zouden  gebeuren met de heraanleg 
van het plein. Het gemeentebestuur 
krijgt inmiddels zowel van bewoners als 
van de Kapelse oppositie ProKA kritiek 
over de communicatie rond de plannen. 
De gemeente zegt dat het al via het in-
fokanaal tal van vragen over de werken 
heeft beantwoord, het schepencollege 
zal nog een antwoord formuleren aan 
de omwonenden, zo luidt het. (jh)

LONDERZEEL – De brandweer moest 
in Londerzeel op 20 mei een vuilniswagen 
blussen. “We gaven vandaag in Londerzeel 
zowat een workshop “papier-maché” voor 
gevorderden”,  zegt woordvoerder Alain 
Habils van de brandweerzone
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WOLVERTEM - Met de geboorte van Frederik 
op 9 december 2020 werd het derde mannelijk 
viergeslacht in de familie De Boodt een feit en 
dat leverde zopas dit familiekiekje op. Papa Mat-
thias (33, uit Tisselt), ‘opi’ Luk (64, uit Londerzeel) 
en overgrootvader André De Boodt (95, uit Wol-
vertem) zijn dan ook erg in hun nopjes met deze 
heuglijke gebeurtenis. André mag dit nu al voor de 
derde keer meemaken. Met zoon Mark poseerde 
hij in 2010 al voor de foto met Wiet en Elias, in 
2018 nogmaals met zoon Mark, Sil en Karel. André, 
afkomstig uit Jette, woonde twintig jaar lang met 
zijn gezin in de Moorhoek in Londerzeel, nadien ge-
durende negentien jaar met zijn echtgenote Nelly 
Van herck -die in 2019 overleed- in Eversem (Mei-
se). Momenteel verblijft hij in WZC Oase (Wolver-
tem-Meise). (jh)

Familie De Boodt viert derde mannelijk viergeslacht

FOTO INGEZ.
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Overtollige (corona)kilo’s kan je vanaf nu 
kwijtraken op deze ‘beweegbank’

FOTO INGEZ. 

KORTNIEUWS 

SAMENSCHOLINGSVERBOD 
- Café Brazzaville aan het Gemeente-
plein in Wolvertem is in de nacht van 
donderdag 20 op vrijdag 21 mei voor 
de derde keer in minder dan een jaar 
tijd onder handen genomen door van-
dalen. De toegangsdeur en één van de 
ruiten werden verbrijzeld. Burgemees-
ter Gerda Van Den Brande (N-VA) van 
Meise vaardigde een samenscholings-
verbod af voor meer dan drie perso-
nen in een perimeter van 200 meter 
rond het Gemeenteplein. Het is ook 
verboden om met flessen of glazen 
rond te lopen. 
Het burgemeestersbesluit zal al zeker 
tot en met 9 juni gelden, maar kan ver-
lengd worden. (jh)

VERKEERSPROBLEMEN – Heel 
wat pendelaars mogen zich de ko-
mende weken en maanden -tot eind 
oktober- in Wolvertem-Meise aan se-
rieuze verkeershinder verwachten. De 
werken aan de Windberg (N290) in 
Wemmel zorgen voor een gigantische 
wegomlegging richting Meise en Wol-
vertem. 
Daar wordt ook nog tot eind juni ge-
werkt in de Hoogstraat. Het wordt 
voor heel veel pendelaars nagelbijten, 
zoveel is duidelijk na de berichten die 
de redactie eerder over de impact van 
de werken ontving. (jh)

MEISE - In Meise staat er een beweegbank aan het administratief 
centrum in de Brouwerijstraat. Die beweegbank staat er ter beschik-
king van alle inwoners om (buiten) te bewegen en te sporten en zo 
overtollige (corona)kilo’s kwijt te spelen. “Het gemeentebestuur leent 
de beweegbank van Sport Vlaanderen om het succes ervan uit te 
testen”, vertelt Schepen van Sport Jonathan De Valck (N-VA). “Het 
gemeentebestuur heeft al budget voorzien om deze bestuursperiode 
te investeren in buitenfitnesstoestellen. In juni komt er een ander type 
beweegbank te staan in het Neromhof. Daar was vraag naar door 
inwoners en bewoners van Levedale, het woon- en begeleidings-
centrum voor mensen met een beperking. Met deze beweegbanken 
willen we het succes ervan uitproberen en mensen aanzetten om te 
blijven bewegen. Eerder deed het gemeentebestuur al een bevraging 
via de infokrant waar inwoners zo’n beweegbank willen hebben.” (jh)
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Nieuwe vereniging Natuurwandelaars vzw ontdekken 
binnen- en buitenland
Vzw Natuurwandelaars: “We zijn helemaal iets anders dan doordeweekse wandelclub”

FOTO HILDE DE VALCK 

Midden in de foto, gehurkt in groene Natuurwandelaars-outfit: Gilbert Roels, Jan lemmens 
en Eric Willocx, de vzw-bestuurders. De groep is op stap en volgt de Welle- en Kapellemeer-
sen-wandeling van Natuurpunt in Denderleeuw. IF Foto Hilde De Valck

REGIO - Enkele ervaren en geënga-
geerde wandelaars hebben de nieuwe 
vzw Natuurwandelaars opgericht. “We 
organiseren geleide natuur- en beleve-
niswandelingen in binnen- en buitenland, 
soms met een vleugje avontuur”, zeggen 
bestuursleden Gilbert Roels, Jan Lem-
mens en Eric Willocx.

“We zijn dus helemaal iets anders dan 
een doordeweekse wandelclub en willen 
niet in de plaats treden van bestaande 
wandelverenigingen”, gaan de bestuurs-
leden verder. “We richten ons naar een 
specifieke groep van wandelaars. De 
tochten in binnen- en buitenland varië-
ren in afstand: van korte wandelingen van 
10 à 15 km, tot tochten van 20 à 30 km. 
Ook meerdaagse tochten staan op het 
programma.”

“Al de door Natuurwandelaars aangebo-
den wandelingen zijn thematisch. De fo-
cus ligt daarbij op landschap, natuur, bele-
veniswaarde en/of bezienswaardigheden. 
Zomaar kilometers om de kilometers 
wandelen, kan of mag nooit de bedoeling 
zijn. De zetel van de vzw is gelegen in 
Merchtem, maar we tellen leden uit vier 
verschillende provincies.” 

“Via een website en nieuwsbrieven, bie-
den we ook een informatieplatform aan 
over wandelen in de wereld. 
Natuurwandelaars vzw werkt ook nauw 
samen met De Wandelkrant, Natuurpunt, 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters, 
toeristische diensten enzomeer.”  (jh)

INFO – Meer info over de nieu-
we vzw Natuurwandelaars kan 
je vinden op 
www.natuurwandelaars.eu
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Zomerschool is opstapje voor leerlingen uit ander-
stalig gezin: “Mix tussen spelen, sporten en Neder-
lands leren”
LONDERZEEL - In de zomer van 2021 lanceert de ge-
meente Londerzeel de Zomerschool. Leerlingen uit alle Lon-
derzeelse basisscholen die opgroeien in een anderstalig gezin, 
kunnen er spelenderwijs hun Nederlands oefenen. De Zomer-
school zal deels geïntegreerd worden in de huidige speelplein-
werking en moet deze leerlingen nog meer kansen bieden om 
leerachterstand te vermijden of in te halen.

“Voor dit nieuwe initiatief slaat de nieuwe dienst Samenleving 
de handen in elkaar met de diensten Jeugd en Onderwijs en 
legt daarmee de eerste steen van het aankomende integratie- 
en taalbeleid”, zegt schepen van Jeugd Dimitri Robbyns (LWD). 
“Uit een eerste screening bleek al dat ongeveer 190 kinderen 
baat zouden hebben bij het aanbod van de Zomerschool. Dat 
loopt gedurende zes weken in de zomervakantie waardoor er 
voor elk kind minstens één week een plaatsje is voorzien. De 
deelnameprijs is gelijk aan die van het speelplein. De basisscho-
len engageren zich om ouders van potentiële deelnemers aan 
de Zomerschool te bereiken en hen in te schrijven.” 

De gemeente Londerzeel hoopt via dit project ook meer kin-
deren uit kwetsbare groepen te mogen verwelkomen op het 
speelplein. 

“Bepaalde animatoren van het speelplein zullen een specifieke 
opleiding tot taalanimator volgen en de klasjes in de voormid-
dag begeleiden”, vertelt schepen van Onderwijs Greet Segers 
(CD&V). “De leerlingen van onze Zomerschool scherpen spe-
lenderwijs hun Nederlandse taalvaardigheid aan op het Lon-
derzeelse speelplein. Onze taalanimatoren krijgen een grondige 
opleiding zodat zij anderstalige kinderen kunnen helpen meer 
zelfvertrouwen te krijgen in het gebruik van het Nederlands. 
Zo stimuleren we ook hun slaagkansen in het onderwijs om 
te voorkomen dat kinderen een blijvende achterstand oplopen. 
Maar het is nog altijd zomervakantie en dus moet het voor de 
kinderen vooral een toffe mix worden tussen spelen, sporten en 
Nederlands leren.” 

Door de werking van de Zomerschool te integreren in de re-
guliere speelpleinwerking – rekening houdend met de op dat 
moment geldende coronamaatregelen - wil de gemeente ook 
integratie stimuleren. “In de namiddag begeleiden de taalanima-
toren de kinderen bij hun deelname aan het reguliere speel-
plein”, duidt schepen van Integratie Els Van den Broeck (LWD). 
“Naast het oefenen van onze taal is het namelijk ook van groot 
belang dat kinderen leren samenspelen en communiceren. Hier-
mee willen we zo veel mogelijk onderscheid wegwerken maar 
toch blijvend aandacht schenken aan de onderliggende taalpro-
blematiek van deze leerlingen.” (jh)

FOTO JH 

“De Zomerschool is een initiatief van drie gemeentediensten”, 
zeggen schepen van Onderwijs Greet Segers (CD&V), schepen van 
Jeugd Dimitri Robbyns (LWD) en schepen van Integratie Els Van den 
Broeck (LWD). 
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WOLVERTEM - Liefst dertig jaar was Julien De Roover (88) 
conservator van het natuurgebied De Beemden. Maar nu wil hij 
afscheid nemen in schoonheid en de fakkel doorgeven aan Kaat 
Niels (55), die al twee jaar met hem meedraait. “De toekomst van 
de Beemden is verzekerd”, zegt Julien met een gerust hart.
“In 1995 ben ik begonnen met het inventariseren van de soorten 
in het natuurgebied De Beemden”, vertelt Julien De Roover, die 
vlakbij het natuurgebied woont. “In al die jaren is het natuurge-
bied, dat in beheer is van Natuurpunt, fors gegroeid tot zestien 
hectare. Er kwamen ook Gallowayrunderen bij die nu al zestien 
jaar het natuurgebied van half april tot november helpen onder-
houden. De Schotse Galloways eten alles: netels, distels, onkruid, 
noem maar op.”

Ronde doen
“Ze zijn hier de publiekslievelingen van wandelaars. Momenteel 
zijn er acht Galloway-runderen. We hebben recent ook weide-
pompen moeten plaatsen om hen van drinkwater te voorzien, 
want door de klimaatverandering zakt het waterniveau van poe-
len en beken. Met hun neus duwen ze dan tegen de pomp en zo 
krijgen ze water. Daarnaast zijn er vijf nieuwe toegangspoorten 
geplaatst.”
Julien doet nog alle dagen zijn ronde in het gebied. “Ik zal dat 
blijven doen, om ook de runderen in het oog te houden en in te 
grijpen als er eentje ontsnapt of in een poel of beek komt vast 
te zitten. Maar ik zal geen conservator meer zijn. Ik kan niet mee 
met die online-vergaderingen, ik heb geen computer. Ik ben ook 
niet van plan om dat nog allemaal te leren.  Ik ben iets moeilijker 

te been en heb mijn ouderdom. Ik geef het beheer daarom graag 
over aan Kaat Niels, die het gebied inmiddels goed kent. Zo wil ik 
afscheid nemen in schoonheid. De toekomst is verzekerd.”

Tweede natuur 
“Als buitenmens is werken in het groen en ervan genieten altijd 
een tweede natuur geweest”, vertelt de nieuwe conservator Kaat 
Niels. “Ik werk graag mee aan de toekomst van de Beemden. Ju-
lien heeft al die jaren met hart en ziel zorg gedragen voor zijn 
Beemden. Via de vele zelfgeschilderde tekstbordjes blijft hij menig 
voorbijganger beroeren.”
“Ik wil zijn werk voortzetten als conservator. Ik hou toezicht, maar 
sta ook in voor wat snoei- en maaiwerk, herstellingen van een 
draad of paal, kijken wat groeit, bloeit, kruipt, loopt en vliegt, het 
beheer bijsturen en een babbeltje doen met voorbijgangers.”

Vrijwilligers
De nieuwe conservator is ook blij dat Natuurpunt Meise een gro-
te groep vrijwilligers heeft. “Zij helpen samen met omwonenden 
mee met het onderhoud van de Beemden”, gaat Kaat verder. “En 
er is werk genoeg. Nu hebben we een weide van één hectare 
bijgekocht. Het gaat om een mooi stuk tot aan de Veilinglaan. Ook 
dat stuk gaan we goed beheren.” Momenteel heeft de nieuwe 
conservator een zittend beroep als financieel verantwoordelijke.  
“Maar ik ben drie jaar geleden begonnen met de studie Natuur-
management en Boswachter”, besluit Kaat. (jh)

Julien (88) geeft fakkel door aan Kaat (55): “Toekomst 
natuurgebied De Beemden is in goede handen met 
nieuwe conservator”
Koppeltje koolmeesjes bouwt nestje in brievenbus

FOTO JH 

Kaat Niels neemt de taken als 
conservator van de Beemden over 
van Julien De Roover. jhw
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MEISE - Dieter Van Humbeek (61) van ontmoetingscafé ’t Mo-
ment schuinsover de kerk in Meise lanceert samen met zijn echt-
genote Marina Demol (54) hun eigen zomers tripelbiertje met de 
toepasselijke naam ’t Moment’

“Ik verkoop al een tijd artisanale bieren ‘La Flamme’ van artisanale 
brouwer Eddy Vanden Brande (48) uit Kapelle-op-den-Bos”, legt 
Dieter Van Humbeek uit. “En zo kwamen we op het idee om eens 
zelf een biertje voor ’t Moment te brouwen. We gingen aan de 
slag en het resultaat is een lekker zomerbiertje dat we ’t Moment 
hebben genoemd. Het is een tripel met een alcoholpercentage 
van 8,5 graden. Het is fris in de neus en is meteen een hit. Onze 
klanten willen het meteen proeven. Je gaat er ook zo geen twee 
vinden.”

“Het is gebrouwen met toevoeging van gin- en jeneverkruiden. 
Niet teveel, zodat het biertje een subtiele toets krijgt. En het is een 
succes geworden. Meteen op de heropeningsdag van ons terras 
hebben we er een hele reeks verkocht.” Een brouwsel van ’t Mo-
ment op basis van tarwe en kruiden van gin vergt zo’n zes weken 
productietijd. Het bier wordt ook hergist op fles. “We hebben 
eerst 50 liter gebrouwen en de smaak dan bijgestuurd tot die top 
was”, vertelt Dieter. “Daarna hebben we 500 liter gebrouwen in 
de ketels van artisanale brouwerij De Feniks. 

Het loopt momenteel heel goed en we denken eraan om een 
tweede brouwsel te laten brouwen. We hebben ook plannen om 
een winterbiertje te brouwen, maar dat is voor later.” Dieter Van 
Humbeek hoopt dat de horeca snel helemaal kan heropenen. 
“We snakken ernaar om optredens te organiseren op het podium 
in onze zaak. Die is ingericht in retrostijl van de jaren ’50. En ook 
onze jukebox uit 1964 staat al lang stil. Hij is gevuld met singles uit 
die periode en we hopen snel opnieuw bluesnummers te kunnen 
afspelen.” (jh)
Meer informatie kan je vinden op de facebookpagina ‘Ontmoe-
tingscentrum ’t moment’

’t Moment lanceert eigen tripelbiertje ’t Moment 
“Dit zomerbiertje is echt een dorstlesser en wordt ons uithangbord”

FOTO JH 
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Plantentuin pakt uit met ‘Natuur in Miniatuur’
FOTO STEFAAN VAN HUL / PLANTENTUIN MEISE

MEISE - In de Plantentuin van Meise is zopas de kunsthappening 
‘Natuur in Miniatuur’ van illustratrice Marijke Meersman uit Temse 
van start gegaan. De expo loopt tot 22 november.
“De rode draad van deze kunsthappening zijn de natuurtekenin-
gen van Marijke Meersman”, vertelt bioloog Koen Es van de Plan-
tentuin. “De aanleiding van deze kunsthappening is de honderdste 
postzegelillustratie die Marijke creëerde voor Bpost. Iedereen is 
vertrouwd met de vlinders, bloemen en vruchten die we elke 
dag op onze enveloppen kleven. Zonder het te beseffen, heeft 
iedereen wel een ‘Marijke Meersman’ in huis. In Plantentuin Meise 
krijg je nu de originele werken te zien in een kunstzinnige ten-
toonstelling in het kasteel, waar ook een korte animatiefilm wordt 
vertoond.” Een aantal van de werken komen ook tot leven in een 

reuzegroot 3D-model. “Je hoeft er dus geen vergrootglas voor 
te gebruiken”, gaat Koen Es verder. “De reuzegrote 3D-modellen 
staan her en der verspreid opgesteld in de Plantentuin. Je kan het 
een ‘wandelexpo’ noemen, waarbij je op eigen tempo van het ene 
geschilderde natuurwonder naar het andere stapt.”
Naast de kunsthappening is er ook het boek Marijke Meersman, 
Natuur in Miniatuur / La Nature en Miniature. Het is een tweetali-
ge uitgave. Bij alle, ons zo vertrouwde postzegels, werd een korte 
beschrijving van plant of dier gegeven. “Het verband tussen kunst, 
natuur, filatelie, wetenschap en geschiedenis maakt van dit boek 
een totaalbeleving”, verzekert Koen Es. (jh)
Het boek is te koop in de Tuinwinkel van de Plantentuin of via 
www.marijkemeersman.be 
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MALDEREN - Het opvangcentrum voor vogels en wilde die-
ren (VOC) Malderen krijgt een enorme toestroom van dieren in 
nood. Daarom is het VOC heel dringend op zoek naar vrijwilligers 
om de dieren te helpen verzorgen. “Het seizoen nog maar pas 
begonnen en de teller staat al op 2.128 opgevangen dieren”, zegt 
voorzitter Marc Van De Voorde van de vzw van het VOC Malde-
ren. “Als we de vergelijking maken met de twee voorgaande jaren, 
dan zijn dit er 655 meer dan vorig jaar en 215 meer dan het ab-
solute recordjaar 2019. Als deze toestroom blijft, aanhouden dan 
zal het record van 2019 probleemloos sneuvelen.”

“Momenteel krijgt het VOC dagelijks tussen de 42 en 56 nieuwe 
dieren binnen die, al naargelang hun toestand en soort, veel of 
heel veel zorgen nodig hebben. Het aantal toegenomen dieren in 
het VOC heeft onder andere te maken met de ruimere openings-
uren, de grotere naambekendheid van het VOC en corona. Zo 
trekken meer mensen erop uit in de natuur en is de kans dat ze 
dieren in nood vinden, ook groter”, legt Marc Van De Voorde uit.

Voederen
“Het verzorgen en het voederen van alle zieke, gekwetste en jon-
ge dieren is een dagelijkse activiteit en neemt heel wat tijd in 
beslag”, vertelt Van De Voorde. “Sommige jonge diertjes dienen 
zelfs om de 30 minuten gevoederd te worden. 

Om het werkritme voor iedereen toch wel wat aangenamer te 
maken zijn, we dus op zoek naar helpende handen.” 

Wie wil helpen, kan contact opnemen met het opvangcentrum 
via e-mail (voc.malderen@gmail.com) of via het oproepnummer 
052/33.64.10. Kennis of ervaring is niet noodzakelijk, een vaste 
medewerker zal je begeleiden tijdens de werkzaamheden. (jh)

Water staat aan de lippen van VOC: 
zeer dringend vrijwilligers gezocht 

FOTO INGEZ. 
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KAPELLE-OP-DEN-BOS - In Kapelle-op-den-Bos zijn de 
voorbereidende werken van start gegaan voor wat ze daar ‘de 
grootste wegenwerken ooit in de gemeente’ noemen. Het gaat 
immers over een budget van 4.670.000 euro waarbij de Molen-
straat over 2,3 km tussen Nieuwenrode en Kapelle-centrum wordt 
heraangelegd.
“Zo’n grote wegenwerken hebben we in onze gemeente lang 
niet gehad”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Van de 
Voorde (N-VA). “De voorbereidende werken zijn gestart met de 
vernieuwing van alle nutsleidingen van Telenet, Fluvius, enzomeer. 
Momenteel loopt de procedure van aanduiding van een aannemer 
die vanaf augustus effectief zal beginnen aan de heraanleg van het 
wegdek, aanleg van een fietspad van 1m85 breed aan beide zijden, 
een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, buffering van regenwater in 
een bufferbekken van 2.000m3 dat dienst zal doen in geval van 
wateroverlast en aanleg van grachten. Het regenwater zal daardoor 
ook traag aflopen richting provinciale Birrebeek.”

Bufferbekken
De grootschalige werken starten volgens de schepen na het bouw-
verlof in de zomervakantie. “Omdat het net over zo’n groot project 
gaat, zullen de werken in vier fases verlopen”, gaat Van de Voorde 
verder. “De wegeniswerken vangen in principe aan in augustus 2021 
en zullen midden 2023 zijn afgelopen. De eerste fase loopt tot aan 
de school ’t Mulderke, dan gaat het tot aan de Vroonwegel, vervol-
gens van de Birrebeek tot aan de Veldstraat om de vierde fase te 
eindigen voorbij Donkere Ham. Ook daar komt een brede gracht.”

Vier fases
“Het totaal budget in de meerjarenplan 2020 -2025, dat is voor-
zien voor de werken in de Molenstraat, bedraagt 4.670.000 euro 
inclusief BTW. Tevens hebben we 1.850.000 euro aan subsidies in-
geschreven in het meerjarenplan. Daarvan is de helft voorzien voor 
de fietspaden en de andere helft voor de rioleringswerken. De sub-
sidies werden intussen bevestigd door de provincie Vlaams Brabant 
en Vlaamse overheid.” Dat de werken een serieuze impact op de 
mobiliteit zullen hebben, staat buiten kijf. “Er komen vanzelfsprekend 
omleidingen”, zegt schepen van Mobiliteit Hilde De Keersmaeker 
(N-VA). “Dat zal op sommige momenten echt wel voor heel wat 
hinder op de weg zorgen, maar we moeten hierdoor. Het is net 
daarom ook dat de werken in vier fases zijn opgesplitst, om omlei-
dingen mogelijk te maken.”
“Voor de inwoners is er naast de impact op de mobiliteit tijdens 
de werken, ook een bijkomende zorg. De zowat 150 woningen 
op de Molenstraat zullen worden aangesloten op een gescheiden 
rioleringsstelsel, waarbij regen- en afvalwater gescheiden wordt af-
gevoerd. Daarvoor is er begin juni een infovergadering voorzien. De 
bewoners zullen hiervoor worden uitgenodigd.” (jh)

Molenstraat wordt heraangelegd, werken duren tot midden 2023
Voorbereiding “grootste wegenwerken ooit” in Kapelle-op-den-Bos van start

Schepenen Geert Van de Voor-
de en Hilde De Keersmaeker 
beseffen dat de werken in-
grijpend zullen zijn. “Maar we 
moeten hierdoor”, zeggen ze.

FOTO JH
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Opening Fietsbieb is succes
FOTO INGEZ. MEISE - De opening van de Fietsbieb in de voor-

malige rijkswachtkazerne in de Hoogstraat in Wol-
vertem (Meise), was een succes. Alle tijdsloten 
waren meteen ingevuld. Het OCMW, het Huis van 
het Kind en Beweging.net zetten samen met een vijf-
tiental vrijwilligers hun schouders onder het project. 
Twee- tot twaalfjarigen kunnen tegen 20 euro per 
jaar een kinderfiets lenen. De fietsen -50 om te be-
ginnen- zijn ingezameld door vrijwilligers van ‘Meise 
Schenkt’ en zijn ook in orde gezet. De Fietsbieb zal 
elke laatste zaterdag van de maand tussen 14 en 
16uur geopend zijn. Info: meise@fietsbieb.be (jh)

Hondenpoep en loslopende honden kan je 350 euro kosten
LONDERZEEL – Het gemeentebestuur van Londerzeel waar-
schuwt hondenbaasjes ervoor om honden altijd aan de leiband 
te houden en hondenpoep op te ruimen. Bij inbreuken riskeren 
ze administratieve boetes tot maximum 350 euro. “Nu we tijdens 
de coronacrisis met z‘n allen meer wandelen en fietsen, worden 
we ook meer geconfronteerd met hondenpoep of zien we dat 
hondenliefhebbers hun hond laten loslopen”, stelt de gemeente 
in een bericht aan de inwoners. “Momenteel is het ook volop 
broedseizoen. Tijdens het broedseizoen zijn vogels en andere die-
ren met jongen extra gevoelig voor verstoring. Baasjes laten hun 
hond soms loslopen in de weilanden, maar vergeten daarbij dat in 
weiden of struiken vogels nestelen en eieren worden uitgebroed. 

Ook andere wilde dieren zoals konijnen kunnen door honden 
worden opgeschrikt en dat is nefast voor de rust en ruimte die 
ze nodig hebben tijdens het broedseizoen.” Het gemeentebestuur 
wijst er hondenliefhebbers ook op dat het verplicht is om de hon-
denpoep op te kuisen. “Je moet altijd hondenpoepzakjes bij heb-
ben, om de uitwerpselen hierin mee te nemen. Afgesloten zakjes 
met opgeruimde hondenpoep kunnen in de vuilbakjes worden 
gedeponeerd.”  (jh)
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MALDEREN - Wat hebben Marie-Rose en Louise tijdens hun 
vertrek en achteraf comeback uit de VTM-soap Familie eigenlijk 
precies gedaan? Dat kreeg de kijker nooit te zien: Marie-Rose zat 
twee jaar in de gevangenis en Louise was op wereldreis vertrok-
ken. Hoe beide personages dat doormaakten, heeft de Malderse 
scenarist-auteur Nico De Braeckeleer (47)  nu in twee boeken 
neergeschreven.

Nico De Braeckeleer (47) is een gekende naam als scenarist en 
auteur. Hij begon als scenarist voor FC De Kampioenen (Eén) en 
bedacht daarnaast het concept voor de televisiereeks Zeppe & 
Zikki (VTM). Hij schrijft vooral voor Studio 100, zowel scenario’s 
voor televisie en film, als boeken.

Hij schrijft onder andere mee aan Nachtwacht, Samson & Marie 
en GameKeepers, en schreef ook het scenario voor de K3 film 
Dans van de Farao. Daarnaast publiceert Nico ook zelf boeken, 
zowel romans voor volwassenen, jeugdboeken, strips als kinder-
boeken. Nico schreef zijn eerste boek in 2002 (De Ring van 
jupiter). Volgend jaar viert hij dus zijn 20ste verjaardag als auteur 
en dan publiceert hij zijn 75ste boek.

“Ik schrijf voor uitgeverij Baeckens en heb voor de serie Familie 
op VTM (DPG Media) in 2013 en 2014 ook scenario’s geschre-
ven. Toen de uitgeverij in samenspraak met DPG Media vroeg 
om een boek te schrijven over de levensloop van de personages 
Marie-Rose en Louise, toen ze tijdelijk uit de reeks verdwenen, 
ben ik aan het schrijven gegaan.

Het eerste boek Gevangen gaat over Marie-Rose die dus twee 
jaar uit de reeks verdwenen is en in de gevangenis zat. In het 
boek wordt verteld wat er met haar daar precies gebeurde. 
Dat wordt niet in beeld gebracht tijdens Familie op VTM, maar 
ze heeft het in de gevangenis heel hard gehad, want ze is van 
rijke komaf. Ze wordt er door een vrouwelijke medegevangene 
belaagd en krijgt te maken met geweld. Het is redelijk heftig. Het 
boek gaat over overleven in de gevangenis. Maar lees het vooral 
zelf en je komt alles te weten.” (lacht)

En dan is er nog Louise Van den Bossche, die op wereldreis ver-
trok. Die rol werd voordien gespeeld door Sarah-Lynn Clerckx, 
die in 2018 uit de soap stapte om zich toe te leggen op haar 

studies. Clerckx werd vervangen door de jonge actrice Charlot-
te Sieben. Maar wat gebeurde er tijdens haar reis naar Australië? 

Het personage kwam immers terug. “Dat kan je lezen in het 
tweede boek dat ik over Familie schrijf ”, gaat Nico verder. “Het 
boek kreeg de titel Dwaalspoor en verschijnt in mei. Zeker een 
aanrader als je wil weten wat er allemaal gebeurde tijdens die 
reis”, zegt De Braeckeleer. Komen er nog boeken over onbeken-
de stukken uit de Familie-reeks? “Mogelijk komt er een vervolg. 
We zien wel”, besluit de auteur uit Malderen. (jh)

“Eindelijk zullen we weten wat Marie-Rose en Louise in Familie 
tijdens hun afwezigheid meemaakten”
Schrijver-scenarist Nico (47) vult gaten in het leven van Familie-personages

Nico De Braeckeleer is trots op de niet vertelde verhalen uit de 
VTM-serie Familie die hij nu te boek stelt.

FOTO INGEZ.

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

Alle info kan je vinden op 
www.cursiefje.be 
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Insectenhotel ’t Leireke krijgt een grondige opknapbeurt
ProKA vraagt meer insectenhotels aan wandelwegen “maar we kunnen er niet 
zomaar overal plaatsen”, zegt burgemeester
KAPELLE-OP-DEN-BOS - ProKA-raadslid Else Vanden 
Broeck vroeg op de gemeenteraad om het bestaande insec-
tenhotel ‘t Leireke te renoveren en om de mogelijkheden tot 
uitbreiding en plaatsing van andere insectenhotels op andere 
gemeentelijke wandelwegen te onderzoeken. Burgemeester Re-
naat Huysmans (N-VA) wijst erop dat niet overal zo’n insecten-
hotels kunnen worden geplaatst.

“De inwoners van Kapelle-op-den-Bos hebben ingevolge coro-
na en daaraan verbonden opgelegde regels, de gemeentelijke 
wandelingen ontdekt en maken er ook meer en meer gebruik 
van”, zegt Else Vanden Broeck (ProKA). “Om deze wandelingen 
aantrekkelijker te maken, deden we dan ook het voorstel om 
andere wandelwegen Oxdonk wandelpad, Nieuwenroods wan-
delpad uit te rusten met een insectenhotel, rustbank, afvalbak en 
een educatief bord.”

ProKA vraagt ook om het bestaande insectenhotel aan ’t Lei-
reke op te knappen. “Dit zal bovendien jong en oud aanzetten 
tot het nadenken over de broodnodige biodiversiteit in onze 
directe leefomgeving en waarom niet tot het aanbrengen van 
kleinere insectenhotels in onze eigen tuin. We zijn het er allen 
over eens dat we de natuur moeten trachten te beschermen”, 
besluit Else Vandenbroeck, die ook tevreden is dat het insecten-
hotel zal worden aangepakt en dat er een educatief bord zal 
worden geplaatst.

“Niet onmiddellijk”
“Maar de opknapbeurt aan het insectenhotel, kan niet onmid-
dellijk gebeuren”, duidt burgemeester Renaat Huysmans (N-
VA). “Momenteel is dat insectenhotel bewoond en je kan het 
dan niet gaan renoveren. Wanneer de insecten er verdwenen 
zijn tegen het najaar, dan zullen de Intergemeentelijke Natuur en 
Landschapsploegen (INL), die instaan voor het onderhoud van 

de trage wegen in Kapelle-op-den-Bos, ook dat insectenhotel 
aanpakken.”
De burgemeester wijst er wel op dat er niet zomaar overal in-
sectenhotels kunnen worden bijgeplaatst. “We hebben er vrij 
recent twee bijgeplaatst aan de bibliotheek in Kapelle-centrum 
en aan het Gemeenschapscentrum De Oude Pastorie in Nieu-
wenrode. Mocht de mogelijkheid zich voordoen, kunnen we er 
nog bijplaatsen aan trage wegen, maar het moet binnen ons 
budget passen. Kapelle zet ook al hard in op het stimuleren om 
gevarieerde bloemen  voor insecten in tuinen te zaaien. Ook op 
openbaar domein letten we erop insectenvriendelijke bloemen 
te zetten.”

Prijskaartje
Schepen Hilde De Keersmaeker (N-VA), die bevoegd is voor 
Trage Wegen, wijst er ook op dat aan een insectenhotel een 
behoorlijk prijskaartje hangt. “Dat kan al gauw oplopen tot 1.000 
euro per insectenhotel, zonder onderhoud”, zegt de schepen. 
“De INL-ploegen in Kapelle-op-den-Bos kostten in 2020 zo’n 
51.000 euro aan de gemeente. Daarmee betalen we anderhalve 
voltijds-equivalent. Die ploegen staan ook in voor het onder-
houd van de insectenhotels.” (jh)

Else Vanden Broeck is blij dat het momenteel bewoonde insecten-
hotel aan ’t Leireke wordt opgeknapt, al zal het pas in het najaar 
gebeuren. jhw

FOTO INGEZ. 
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WESTRODE / MEISE - Natuurpunt wil dat het plan voor de aanleg van een bedrij-
venzone in het landelijke Westrode (Meise) definitief wordt begraven. “Het is de enige 
brok echt open ruimte tussen Antwerpen en Brussel, wij willen er graag het groene 
project ‘Westgroenewoud’ gerealiseerd zien”, zegt voorzitter Frank Vermoesen van Na-
tuurpunt Meise. 

Westrode zag een halve eeuw geleden op de gewestplannen een immens paarse vlek 
verschijnen, meer dan honderd voetbalvelden groot. Het ging om plannen voor een nieu-
we grote bedrijvenzone. “Verschillende keren ging het dorp in het verweer, met succes, 
maar de dreiging blijft wel dat Haviland, dat eigenaar is van het terrein, het in de toekomst 
alsnog kan ontwikkelen”, vertelt Frank Vermoesen. “Natuurpunt wil dat het plan nu defi-
nitief in de prullenmand belandt en dat er in de plaats een groot natuurgebied met veel 
bos, wandel- en speelplekken komt.  Vandaag is de zone tussen de afritten Londerzeel en 
Wolvertem op de A12 de enige brok echt open ruimte tussen Antwerpen en Brussel. 
Door de aanleg van het bedrijventerrein zou de helft daarvan op de schop gaan. Dat zou 
niet alleen op lokaal vlak een enorme impact hebben, maar ook het ecologisch netwerk 
dat Vlaanderen wil uitbouwen, krijgt zo een klap. Het druist bovendien in tegen alle richtlij-
nen van het ruimtelijk beleid dat de Vlaamse Overheid al enkele jaren hoog in het vaandel 
voert. Die wil bestaande bedrijventerreinen optimaliseren of saneren en enkel nieuwe 
oprichten die bereikbaar zijn via het spoor of water.”

Geluidswal
Het project van een bedrijvenzone in Westrode is dus niet meer van deze tijd, besluit 
de voorzitter, die meteen ook een alternatief voorstelt. “We willen dat er een groot na-
tuurproject komt”, legt Vermoesen uit. “Voor een rijke biodiversiteit is een afwisseling van 
bos, hooilanden, ruigten en moerassige plekken met poelen het ideale plaatje. Hierin is 
er ruimte voor kilometerslange paden om  te wandelen, lopen, fietsen en paard te rijden. 
Paden die naadloos kunnen aansluiten op bestaande wandel- en fietsroutes. Het gebied 
zou bovendien vlot bereikbaar zijn via de nieuwe fietssnelweg die langs de A12 aange-
legd wordt. Een avontuurlijk speelbos, een boomgaard met plukfruit en picknickplekken 
mogen ook niet ontbreken. Om de belevingswaarde van het nieuwe groengebied en de 
woonwijken in de omgeving te verhogen, is de aanleg van een geluidswal langsheen de 
snelweg een meerwaarde.”

Werktitel 
Het project kreeg de werktitel ‘Westgroenewoud’, een verwijzing naar West-rode dat 
een stuk groener wordt. “Het zal echter ook voor niet-Westrodenaars een aantrekkelijke 
bestemming worden”, gaat de voorzitter verder. “Het project is vergelijkbaar met het 
Lintbos in Grimbergen aan het Vliegveld dat in 20 jaar tijd heel mooi is geworden. Ook 
voor het geplande ecoduct over de A12 zou een nieuw natuurgebied in Westrode een 
belangrijke meerwaarde zijn. We voelen ons gesterkt door de Bouwmeesterscan Meise 
die stelt dat dit de plek bij uitstek is om boscompensatie te realiseren en open ruimte 
open te houden. (jh)

Natuurpunt lanceert project 
‘Westgroenewoud’ 
‘Natuurpunt Meise wil geen bedrijventerrein, 
maar een groot bos in Westrode’  

FOTO INGEZ. 

Voorzitter Frank Vermoesen van 
Natuurpunt: “Westgroenewoud is 
het beste wat we kunnen doen 
voor Westrode en de hele omge-
ving.”
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

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

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

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

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

JOBS 

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

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

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

MUNTEN – Collectie in perfecte staat van 
Belgische munten en van Luxemburgse stukken 
van 2 euro, info tel. 0475 299 281 

OPPLOOIBAAR BED – Te koop ijzeren op-
plooibaar bed, 155 op 70 cm, met bijpassende 
deniwol-matras in goede staat, prijs overeen te 
komen, tel. 052 226 265 

GRATIS PLOOIWAGEN – Alpenkreuzer en 
allerlei kampeergerief, kom het halen met een 
trekhaak tel. 0468 280 630 

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

GROTE DIEPVRIESKAST – zes schuiven, merk 
Ariston, 50 euro tel. 0479 823 139 

VROUWENFIETS – Tweedehands vrouwen-
fiets, niet gebruikt, Sparta Marathon 7.0 prijs: 
400 euro tel. 0499 403 011, foto op aanvraag.

BINNENDEUREN – Tweedehands binnen-
deuren, Meranti 83x200 (3x) en 73 x 200 (2x), 
50 euro/stuk, Laminaat, 83 x 200 (1x) en 73 x 
200 (4x), 25 euro/stuk tel. 0499 403 011 foto 
op aanvraag 

SOEPKETEL – 150 liters en veel meer, soep-
doorsteker, groentensnijder, grote soeppotten, 
zo’n 20-tal tel. 02 251 86 71 

VASTGOED TE HUUR  

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

VAKANTIEWONING TE HUUR 

STUDIO – ruim gezellig, 4 pers, wifi, zonneter-
ras, zicht op duinen, 35 euro/nacht, geen hon-
den, tel. 0475 390 235 Parking vooraan

VASTGOED TE KOOP 

WESTENDE BAD – Appartement te koop, 2 
slpk, 1 badk, wc, ingerichte keuken, lichtrijke living, 
garage mogelijk naast winkels tel. 0477 944 650

VASTGOED TE KOOP  GEZOCHT

 Projectgronden / appartementsgebouwen / wo-
ningen. 0495 44 54 11

Te renoveren woning, tel. 0456 32 66 00 

ALLERLEI 

HONDENLIEFHEBBER – Ben je een hon-
denliefhebber die tijd kan vrijmaken om te 
gaan wandelen met hond, omgeving Grim-
bergen, interesse, contacteer 0496 380 327 

NAAIWERK – Naaister doet al uw naaiwerk, 
herstelling van kleding, inkorten, versmallen, 
rits, enz. tel. 0468 155 518 Madelief jesstr 15 
Grimbergen.

TREINBILS – Gezocht tegen betaling: twee 
oude treinbils 1) L 2,54m, BR 23 cm, H 13 
cm, 2) L 2,60 m, BR 23 cm, H 13 cm, op maat 
aub tel. 0475 416 280 

OUDE ONGEOPENDE FLESSEN – Ge-
zocht: oude ongeopende flessen whisky, 
cognac, rum, geuze, trappistbier tel. 0477 
315 983 

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

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

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165 
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Eénmansbunkertje krijgt infobord 
FOTO INGEZ. 

LONDERZEEL - Tijdens de her-
denking van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog op zaterdag 8 mei met 
bloemenneerleggingen aan monu-
menten, heeft het gemeentebestuur 
samen met de Verenigde Oud-Sol-
daten en Oud-Strijders Londerzeel 
ook een informatiebord aan een een-
mansbunkertje naast de spoorweg in 
de Drietorenstraat officieel ingehul-
digd. 
Op zaterdag 8 mei herdacht de Ge-
meente Londerzeel het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Het gemeen-
tebestuur en de Verenigde Oud-Sol-
daten en Oud-Strijders Londerzeel 
legden zoals elk jaar bloemen neer 
aan enkele monumenten ter nage-
dachtenis van de slachtoffers, op-
nieuw was dit zoals vorig jaar rekening 
houdend met de coronamaatregelen 
en dus een beperkte delegatie. Aan 
de monumenten werd ook de ‘Last 
Post’ geblazen. Bijzonder aan de her-
denking dit jaar, was de inhuldiging 
van een infobord aan het pas ont-
dekte bunkertje aan de spoorweg in 
de Drietorenstraat. De kleine een-
mansbunker uit WO II werd immers  
in 2020 tijdens de heraanleg van de 
Drietorenstraat opnieuw zichtbaar. 
“Dit soort bunkertjes werd vrij dicht 
bij spoorweggebouwen en bij bareel-
wachters- en seinhuisjes opgesteld”, 
zo meldt het gemeentebestuur. “De 
bunkertjes moesten het tewerkge-
steld spoorwegpersoneel bescher-
men bij eventuele luchtaanvallen op 
de spoorwegen. Ter duiding van de 
geschiedenis van het bunkertje, werd 
er een infobord geplaatst en in de 
toekomst volgt nog de aanleg van de 
beplanting errond.” (jh)

De omgeving van het eenmansbunkertje wordt heraangelegd en kreeg een infobord.
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