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• Zwembad Pierebad - blz. 2
• Vanhie - blz. 3 & 7
• Feestzaal Den Douwe - blz. 4
• ColorCasa - blz. 5
• Slechtvalken in toren basliek - blz. 6
• Kantoor Fort - blz. 9
• Loepzuiver - blz. 10
• WZC Den Bogaet - blz. 12 & 13
• Datarex - blz. 13
• Vincent van der Velde - blz. 14
• VOC Malderen - blz. 16 & 17
• Gravelbike - blz. 17
• Beiaardseizoen 2021 - blz. 18
• Bedrijvig - blz. 20 & 21
• Opvang in scholen - blz. 20
• Colofon - blz. 21
• Weesveulentje Daisy - blz. 21
• Zoekertjes - blz. 22
• GreenThing - blz. 23
• CoMarkt - blz. 24

Deze maand:
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GRIMBERGEN -  Zwembad Pierebad is nog minstens tot sep-
tember gesloten voor publiek en sportclubs. De heropening hangt 
af van concrete afspraken met een eventuele overnemer.

“Het zwembad Pierebad was de voorbije maanden gesloten voor 
dringende herstellingswerken”, zegt burgemeester Chris Selles-
lagh (Open VLD). “Zo werden onder andere alle verlichtingsarma-
turen vervangen, werden voegen hersteld en werden de lekken 
aan het kleine instructiebad gedicht. Voor het vervangen van de 
loszittende wandtegels wordt een aanbesteding uitgeschreven.”
De werken verliepen vlot, maar andere problemen doken op. “De 
normen voor brandveiligheid zijn strenger geworden en het ge-
bouw moet conform gemaakt worden”, gaat de burgemeester 
verder. “Daarnaast zijn ook de technische keuringen verstrengd. 
We willen alle installaties en uitrustingen die gebreken vertonen 
in één keer aanpakken.”

Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. “Het zwembad zal zeker 
niet voor september 2021 kunnen openen”, vult schepen van 
Sport Tom Gaudaen (Open VLD) aan. “De concrete heropening 
zal afhangen van de afspraken met de eventuele private overne-
mer van het zwembad. 
We betreuren dat het zwembad zo lang gesloten zal zijn, maar 
veiligheid staat voorop. 

Nadat alle herstellingen afgewerkt zijn en de overname geregeld 
is, zullen we kunnen genieten van een schitterend zwembad en 
meer dienstverlening.” (jh)

Zwembad Pierebad nog minstens tot september 
gesloten

FOTO JH 
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En de naam voor de nieuwe feestzaal is….
Den Douwe

FOTO INGEZ. 
GRIMBERGEN - ‘Den Douwe’. Dat 
is de naam voor de nieuwe feestzaal die 
de gemeente Grimbergen binnenkort 
opent op de vroegere site van Douwe 
Egberts in Strombeek (Grimbergen).

“Om een aantrekkelijke naam voor de 
nieuwe multifunctionele zaal te vinden, 
organiseerde onze gemeente een wed-
strijd waarbij de inwoners voorstellen 
konden inzenden. En met succes. Want 
we ontvingen 211 enthousiaste inzen-
dingen,” licht schepen van Feesten en 
Financiën William De Boeck (Open 
VLD) toe. “De achtkoppige jury selec-
teerde vijf leuke namen: De Branderij, 
De Koffiefabriek, Den Douwe, Douwe 
Fabriek en ’t Kraaiennest. Het college 
hakte de knoop door en koos voor de 
sprekende naam ‘Den Douwe’.”

Na een spannende trekking werd Bart 
Valgaeren de winnaar van deze wed-
strijd. “Hij gaat de Grimbergse geschie-
denisboeken in als trotse bedenker van 
de naam en ontving 100 euro te beste-
den bij zijn collega’s handelaars”, gaat de 
schepen verder. “Aan de bedenkers van 
de 4 overblijvende namen bezorgden 
we een troostprijs van 25 euro.” 

Feestzaal ‘Den Douwe’ moet een alter-
natief zijn voor feestzaal Fenikshof dat 
in 2019 de deuren sloot omdat de abdij 
van Grimbergen er  werkt aan een eigen 
belevingscentrum en micro-brouwerij. 
En ook feestzaal Waux-Hall rechtover 
het gemeentehuis, ging eind vorig jaar 
tegen de vlakte. In de plaats komen daar 
binnenkort appartementen en winkels.

‘Den Douwe’ in Strombeek-Bever zou 
officieel in september openen, afhanke-
lijk van de coronamaatregelen die dan 
gelden. De gemeente huurt het pand 
voor vijf jaar. Op termijn wil de ge-
meente een nieuwe feestzaal bouwen 
in het centrum van Grimbergen. (jh)

Bedenker van de naam ‘Den Douwe’ Bart Valgaeren kreeg de cheque van schepen William 
De Boeck.
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GRIMBERGEN - Het was even wachten op de productie van 
de nieuwe rode huisvuilzakken, maar op de verschillende ver-
kooppunten zijn de nieuwe rode zakken geleverd. “We vragen 
aan de verkooppunten om vanaf 16 april alleen nog de nieuwe 
rode restafvalzakken te verkopen”, zegt schepen van Afvalbeleid 
Yves Verberck (Vernieuwing).

“De productie van nieuwe afvalzakken was noodzakelijk om in 
regel te zijn met de Vlarema-wetgeving die ons wordt opgelegd 
door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM). 
Zo moeten vanaf 1 juli 2021 alle huisvuilzakken bestaan uit min-
stens 80 procent gerecycleerde plastics.”

De bestaande blauwe PMD-zak en de witte GFT-zak voldoen 
reeds aan deze voorwaarde en kunnen ongehinderd worden ge-
bruikt. “Maar de huidige rode restafvalzak is niet conform de wet-
geving”, vertelt de schepen. “Deze restafvalzak wordt vervangen 
door een nieuwe rode huisvuilzak bestaande uit recycleerbaar 
materiaal. 

Dit materiaal is iets roder van kleur en voelt anders aan qua struc-
tuur. Door de zeer late levering van de nieuwe huisvuilzakken 
door de producent, konden wij hierover nog niet eerder correct 
communiceren.”

“Vanaf 16 april 2021 zullen de verkooppunten alleen de nieuwe 
goedgekeurde rode restafvalzak aanbieden. De oude restafvalzak-
ken mag je tot 30 juni gebruiken. Daarna worden alleen de nieu-
we rode zakken opgehaald. Ongeopende volle rollen kun je gratis 
omruilen tegen nieuwe zakken in de Gemeentelijke Loods, in het 
gemeentehuis aan het onthaal en in het Sociaal Huis.” (jh)

Nieuwe restafvalzakken moeten uit gerecycleerd 
materiaal bestaan
Oude rode restafvalzakken worden vervangen

FOTO JH 

Opnieuw nest slechtvalken in toren basiliek
GRIMBERGEN - Prior Johan Goossens meldt dat er opnieuw 
een koppeltje slechtvalken aan het broeden is in de nestkast in 
de toren van de basiliek. “Sinds begin 2012 worden er geregeld 
slechtvalken op of rond de toren van de abdijkerk (Basiliek) van 
Grimbergen gesignaleerd”, zegt Goossens. “Ondertussen werd 
een nestkast geïnstalleerd en zijn camera’s geplaatst. Via de face-
bookpagina ‘Slechtvalken (Falco peregrinus) in Grimbergen’, die 
inmiddels 824 leden telt, willen we iedereen op de hoogte hou-
den en informatie delen. De laatste stand van zaken is dat er drie 
eitjes worden uitgebroed.” (jh)

FOTO JH 
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Nieuwe fase voor zware wegenwerken  Wolvertem-
sesteenweg, “maar handelaars blijven bereikbaar”
GRIMBERGEN - De werken in de Wolvertemsesteenweg 
zijn een nieuwe fase ingegaan, waarbij een vier meter diepe sleuf 
wordt gegraven. “We blijven wel bereikbaar”, zegt Anja Van Nuf-
fel, die de zowat 30 handelaars vertegenwoordigt.

‘Nu de ondertunneling van de Wolvertemsesteenweg met spec-
taculaire pers- en boorwerken onder de steenweg een feit is, 
start een nieuw zware fase van de werken”, zegt burgemeester 
Chris Selleslagh (Open VLD). “Er zijn graafwerken gestart voor 
de effectieve aanleg van de riolering in open sleuf in de zone 
tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en huisnummer 
98 op de Wolvertemsesteenweg. Vrachtwagens zullen via het 
kruispunt met de Brusselsesteenweg af en aan rijden om de 
aarde van de 4 meter diepe sleuf te vervoeren. De oversteek-
plaats voor voetgangers ter hoogte van de verkeerslichten aan 
het kruispunt, zal in de mate van het mogelijke proper worden 
gehouden door de aannemer. Er wordt ook in de Paasvakantie 
doorgewerkt.”

Er blijft nog steeds geen verkeer mogelijk in de volledige werf-
zone tussen 7 en 15.30 uur. “Maar handelszaken en woningen 
blijven wel altijd te voet bereikbaar”, vult vertegenwoordigster 
van de handelaars Anja Van Nuffel aan. “Het voordeel is dat er 
hier nu voor de handelszaken een wandelboulevard is en we te 
voet bereikbaar zijn en blijven. Klanten of bezoekers van de han-
delszaken maken best gebruik van de alternatieve parkeermo-
gelijkheden in de buurt om via de voorziene voetgangerszones 
naar de handelskern te wandelen.” 

Zo zijn er in totaal een honderdtal parkeergelegenheden voor-
zien. “Het gaat om parkeerplaatsen op de parking aan het Fenik-
shof ”, gaat Van Nuffel verder. “Maar er is ook parking voorzien 
aan de Schaasput, op een perceel aan de Stationsstraat en in de 
Steenpoeldreef.” Philip Petillion, de echtgenoot van 

Anja Van Nuffel en tevens zaakvoerder van de gelijknamige op-
tiekzaak in de Wolvertemsesteenweg, is blij met de maatregelen. 
“Het is natuurlijk veel beter zonder werken, maar we moeten 
hier nu eenmaal door”, zegt Petillion. “Natuurlijk hopen we dat 
de werken zo snel mogelijk voorbij zijn. We zijn wel blij dat er 
een luisterend oor is bij de gemeente en dat we problemen 
kunnen melden, zodat er iets aan kan worden gedaan. Het is 
goed dat we bereikbaar blijven, weliswaar te voet, maar er is 
gelukkig parking in de buurt voorzien.” De werken zouden nog 
tot eind dit jaar duren. Niet alleen de riolering wordt vernieuwd, 
ook de bovengrondse weginfrastructuur wordt volledig heraan-
gelegd. (jh)

FOTO JH 

Opticien Philip Petillion, vertegenwoordigster van de handelaars Anja 
Van Nuffel en burgemeester Chris Selleslagh onderstrepen dat de 
handelaars bereikbaar blijven ondanks de zware werken.  jhw
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REGIO / WEMMEL - Daniel Van Bellingen (64) uit Wemmel 
verwelkomt voor de tweede keer een koppeltje koolmeesjes dat 
een nestje in z’n brievenbus bouwde. “Ik laat de natuur haar gang 
gaan en laat ze rustig nestelen, de postbode is verwittigd en steekt 
de post in een omslag naast de brievenbus”, zegt de Wemmelaar.

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

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

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

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

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

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

FOTO JH 

“Kijken mag, maar liefst niet te-
veel, we willen het gezinnetje kool-
meesjes zoveel mogelijk rust gun-
nen”, zegt Daniel Van Bellingen.
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HUMBEEK - Woonzorgcentrum Den Bogaet in Humbeek 
kreeg van de Zorginspectie van het Agentschap Vlaanderen een 
uitstekend rapport. Dat was vorig jaar tijdens de eerste coro-
nagolf even anders toen er door de Vlaamse overheid nog een 
crisismanager werd ingezet. “De hele organisatie is drastisch her-
vormd met een nieuwe generatie aan het roer. We investeren 
voluit in mensen, bewoners, organisatie en infrastructuur en dat 
loont”, zegt zaakvoerster Sophia Deryckere.

Wat voorafging: tijdens de eerste coronagolf vorig jaar werden 
heel veel woonzorgcentra in Vlaanderen zwaar getroffen, zo ook 
Den Bogaet in Humbeek. Directeur was toen Bernard Deryc-
kere die plots ook uitviel wegens corona en de organisatie was 
niet opgewassen tegen de snelle opgang van het virus waardoor 
personeel uitviel en bewoners ziek werden. Er waren noch testen, 
noch beschermingsmateriaal, veel onduidelijkheid over maskers, 
enzomeer. 

Den Bogaet was ook het eerste woonzorgcentrum in Vlaanderen 
waar zich zo’n zware uitbraak voordeed, met verschillende over-
lijdens als gevolg. De Vlaamse overheid en de provinciegouver-
neur stelden toen een crisismanager aan. Intussen gebeurde er in 
het woonzorgcentrum een hele transformatie. Sophia Deryckere 
(34), dochter van Bernard, werd de nieuwe directeur en heeft als 
master in de gerontologie meteen nieuwe bakens uitgezet. 

“Sinds april 2020 heb ik de taken van mijn vader overgenomen. 
We hebben hier meteen grote hervormingen doorgevoerd”, zegt 
Sophia Deryckere. “We hebben zwaar geïnvesteerd in personeel, 
opleiding, infrastructuur, processen, overleg en opvolging. Bewo-
ners en personeel werden via enquêtes uitgevoerd bevraagd 
over hun noden en wensen. We hebben nu ook 20 procent extra 
personeel boven de norm. Het gaat heel concreet om zeven tot 
acht extra voltijdse mensen. Voordien zaten we op de norm qua 
personeel.” (lees verder pag. 13)

Woonzorgcentrum Den Bogaet: 
“Zwaar geïnvesteerd in verbetering van onze zorg”

FOTO JH 

Jean-Paul Windelen en Sophia Deryckere net voor de rondgang in het 
wzc Den Bogaet.
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(vervolg van pag 12) 

Dat Den Bogaet nu nog op een lijst van het Agentschap Zorg 
staat ‘als op te volgen’, is volgens Sophia ook logisch. “De overheid 
heeft dat ingesteld en we zijn daarvoor blij, want we hebben ab-
soluut niks te verbergen”, gaat ze verder. “We betreuren dat in de 
pers wordt gezegd dat we op een ‘zwarte lijst’ staan. Dat is nega-
tief en komt bij ons heel hard aan. We hebben op 27 november 
2020 nog een inspectie gekregen en in dat verslag staat dat we 
volledig voldoen aan alle normen. Ook kregen we inspectie over 
de Covid-maatregelen en dat werd uitstekend  beoordeeld. Dat 
we nog gemonitord worden door de overheid, is logisch, maar 
we onderstrepen dat we nu wel over een heel andere organisatie 
spreken.” 

Rondgang
Tijdens een rondgang in het woonzorgcentrum ging ook schepen 
van Welzijn Jean-Paul Windelen (N-VA) mee. “De remediëring die 
hier gebeurde is eigenlijk ongezien”, zegt Windelen. “Hier is heel 
fors geïnvesteerd en ik noteer ook dat er veel meer multidiscipli-
nair personeel aanwezig is. Zelfs het onderhoudspersoneel kreeg 
speciale extra opleidingen. Dat was vroeger niet zo.”
“Ik noteer ook dat hier geen besmettingen meer geweest zijn na de 
eerste golf. De extra investeringen nu belopen ruim 200.000 euro 
en Den Bogaet steeds  blijft verder investeren om de kwaliteit van 
zorg voor bewoners verder te bevorderen”, stelt Windelen. 

“Het is echt een metamorfose die mag gezien worden.” Momen-
teel zijn 115 van de 135 kamers in het woon-zorgcentrum bezet, 
ook zes van de acht assistentiewoningen zijn ingenomen. Den Bo-
gaet stelt inmiddels 76 mensen tewerk.  (jh)

“Andere organisatie, zelfs onderhoudspersoneel kreeg opleiding”

FOTO JH 

Het personeel kreeg extra opleiding, er is ook veel meer multidisci-
plinair personeel.
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GRIMBERGEN / NEW YORK - Grimbergenaar, schrijver 
en (theater)regisseur Vincent Van der Velde (31) vertrok in 2015 
naar New York om zijn droom waar te maken. Hij is nu afgestu-
deerd aan de prestigieuze The Stella Adler Studio of Acting New 
York. Het zijn er heel weinig die hierin lukken. Hij gaat nu zijn 
tweede kortfilm ‘Fix’ produceren.

Met duizend waren ze voor hun eerste auditie in 2016 voor een 
acteursopleiding aan het conservatorium van The Stella Adler 
Studio of Acting in New York. Slechts 32 werden er toegelaten. 
Onder hen was Vincent Van der Velde uit Grimbergen. En hij is 
er nu afgestudeerd. “Een levensdroom gaat in vervulling”, zegt hij. 
“Tot mijn zeventiende situeerde mijn sociaal leven zich in Grim-
bergen en omgeving: ik voetbalde, was actief bij de scouts en in 
jeugdhuis Mamoet, haalde een bachelordiploma Economie aan 
het HUB en vond in het verlengde daarvan werk. Maar toen ik 
Romeo speelde in de laatstejaarsvoorstelling ‘Romeo & Julia’ in 
Jan van Ruusbroec (2007) en de antagonist in de ‘Sterrendief ’ 
(2012) in een studentenproductie aan de HUB/KUL in Brussel, 
kriebelde het en uiteindelijk besloot ik om me in het artistieke 
te werpen. Niet evident, je hebt geen jobzekerheid, maar ik ben 
ervoor gegaan.”

Betrokken
Na een opleiding in Antwerpen, ging hij naar New York. “De liefde 
voor acteerwerk en The Big Apple trokken me enorm aan”, gaat 
Vincent verder. “Na mijn opleiding aan The Stella Adler Studio of 
Acting heb ik in tussentijd een mooi netwerk opgebouwd. Ik heb 
aan verschillende producties meegewerkt, zowel op de planken 
als op de set. Ik heb mezelf ontdekt als schrijver en (theater)regis-
seur, ik heb de kans gehad om met kansarme jongeren te werken 
en theaterstukken naar scholen en gevangenissen te brengen. Ik 
vind dat je als artiest niet anders kan dan betrokken te zijn in 
je gemeenschap, waar je je ook bevindt. Sociale werking, in mijn 
geval vooral met kinderen, is een onderdeel van mijn identiteit en 
dat hoop ik te blijven doen zolang ik kan.”

Covid-19 heeft natuurlijk heel wat plannen van Vincent in de war 
gebracht. “Ik ben mijn job kwijtgeraakt en zag een heel theater-
seizoen bij een fantastisch gezelschap in het water vallen”, vertelt 
Van der Velde. “Maar artiesten zouden geen artiesten zijn als ze 
niet creatief en flexibel zijn. Er is altijd een weg. Kijk maar naar 
de Black Lives Matter protesten vorige zomer. Daar leefde toen 
echt een positief verhaal. Het is een fantastische ervaring geweest 
om daar deel van uit te maken. De echte New Yorkers troepen 
samen en verbroederen net wanneer het echt moeilijk wordt.”

Kortfilm 
Ondertussen is Vincent gevaccineerd en combineert hij twee 
halftijdse jobs. “En ik werk aan mijn tweede kortfilm ‘Fix’”, klinkt 
het. “Ik co-produceer de film en zal er zelf één van de hoofdrollen 
in spelen. Fix gaat over foute liefde. Ofwel heb je het zelf ooit 
meegemaakt, of ken je iemand die je eruit hebt moeten helpen. 
Het is een verhaal over wederzijdse afhankelijkheid. Of hoe we 
telkens op zoek gaan naar iemand om ons te fixen in plaats van 
aan onszelf te werken. Fix is een internationaal project -Australië, 
Marokko, België, de V.S.- bestaande uit een gerenommeerd team, 
met de nadruk op inclusie.”

Fondsen
De film zit nu in pre-productie, maar op 20 april begint Vincent 
met zijn crew te draaien in Brooklyn. “We zijn nog volop fond-
sen aan het werven om van dit project een echte kanshebber te 
maken op het internationale festivalcircuit. Tijdens een coronajaar 
met, voor ons, hevig financieel onweer is dit zeker geen sinecure. 
We willen tonen dat we er nog staan. Deze film dient als een 
referentiewerk en als springplank naar mijn volgende project. Ik 
heb door Covid-19 mijn familie al anderhalf jaar niet meer gezien, 
maar hun onvoorwaardelijke steun, liefde en trots zijn mijn rots 
in de branding.” 
Vincent is wel van plan om voorlopig in New York te blijven, om 
zijn carrière er verder uit te bouwen. “Maar mijn huidig visum 
verloopt in november en het zal geen sinecure worden om een 
nieuw te bekomen. Ze lopen er hier niet bepaald mee te zwaaien. 
We zullen dan wel zien waar ik beland. Ik ben hier wel herboren, 
zowel als mens als artiest”, besluit de gedreven Grimbergenaar. 
(jh)

Vincent Van der Velde realiseert zijn artistieke droom 
in The Big Apple
Grimbergenaar Vincent (31) maakt tweede kortfilm Fix in New York

FOTO INGEZ. 

Vincent Van der Velde warmt zich 
al op voor z’n volgende project in 
New York.
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REGIO - In het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 
(VOC) Malderen moet het drukke seizoen nog echt beginnen en 
toch worden er sinds januari nu al meer dieren opgevangen dan 
in dezelfde periode in  2019 en 2020. Het VOC, dat het enige op-
vangcentrum in zijn soort is in Vlaams-Brabant,  plant daarom een 
uitbreiding van het aantal kooien en roept op om te steunen met 
een gift, vermits evenementen door Covid-19 niet meer kunnen 
doorgaan.

“De teller van opgevangen dieren staat sinds 1 januari dit jaar 
reeds op 1.050 exemplaren”, zegt voorzitter Marc Van De Voorde 
van het VOC. “Dit is een enorme stijging als we de vergelijking 
maken met 2019 (588 exemplaren) en 2020 (670 exemplaren) 
over dezelfde periode. De tendens waarin er jaar na jaar steeds 
meer dieren dienen opgevangen te worden, zal zich dus ook dit 
jaar verder zetten.”
Een verklaring voor de stijging zoekt het VOC in het feit dat het 
VOC meer bekend is bij het grote publiek. “Ook het feit dat we 
tot middernacht geopend zijn, zodat mensen nog dieren kunnen 
binnen brengen, is allicht een verklaring”, gaat Van De Voorder 
verder. “De droogte is ook een gevolg dat we meer egels bin-
nenkregen en je mag niet vergeten dat mensen door de corona-
maatregelen meer op stap gaan in de natuur. De kans dat ze dan 
een gewond of verzwakt dier op vogel vinden, is dan ook groter.”  
(lees verder pag 17)

Nooit zoveel dieren opgevangen dit voorjaar: 
VOC Malderen moet uitbreiden

FOTO JH 

Marc Van De Voorde: “We mochten recent nog twee ooievaars vrijla-
ten die hier revalideerden.”
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(vervolg van pag 16)

En de stijging van het aantal op te vangen vogels en wilde dieren, 
heeft zijn gevolgen voor het VOC. “We hebben daardoor veel 
hogere werkingskosten, dit terwijl de subsidies die we mogen 
ontvangen blijven stagneren op het niveau van 2015”, vertelt de 
voorzitter. “Ook de coronapandemie hakt serieus in op de inkom-
sten van het opvangcentrum. Mede door de Covid-maatregelen 
konden we in 2020 geen evenementen organiseren waardoor we 
het jaar zijn moeten doorkomen met heel wat minder financiële 
middelen. We hopen dan ook dat deze pandemie snel onder con-
trole gekregen wordt waardoor de maatregelen zullen verminde-
ren en we opnieuw zullen kunnen zorgen voor inkomsten aan de 
hand van deze onmisbare evenementen.”

De uitbreiding van het aantal kooien en een grotere eerste op-
vang is ook een noodzaak om alle noodlijdende dieren een pro-
fessionele verzorging te blijven bieden, laat de ploeg van het VOC 
weten. “Net om deze reden zijn we volop bezig met de renovatie 
van de grote boogloods die geplaatst is op het terrein die we 
vorig jaar, dankzij de steun van honderden mensen, konden aanko-
pen”, vertelt Van De Voorde. “Aanvankelijk hadden we de bedoe-
ling om deze renovatie te laten verlopen in een tijdspanne van en-
kele jaren, maar het stijgend aantal noodlijdende dieren verplicht 
ons om de geplande werken in een sneller tempo te proberen 
uitvoeren. Naast een vernieuwing van de achtergevel, dient ook 
de voorgevel onder handen genomen te worden en wordt er een 

grote toegangsdeur voorzien, de bureelruimte en winkelruimte 
worden volledig uitgevloerd, in de quarantaineruimte zouden 
bijkomende verzorgingskooien komen met de voorziening van 
elektriciteit, waterleidingen, bouwen van couveuses en isoleren 
van het volledige gebouw.   Daarom doen we een oproep aan 
iedereen om ons te helpen aan de nodige fondsen te geraken. 
Alle giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest. (jh)

Meer informatie kan je vinden op 
www.vogelopvangcentrum-malderen.be

“Corona hakt serieus in op inkomsten VOC, we doen oproep voor giften”

FOTO JH 

Er worden ook veel egels in het VOC opgevangen als gevolg van de 
aanhoudende droogteperiodes vorig jaar. 
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Beiaardseizoen 2021 geopend, concerten ook live 
op scherm te volgen
GRIMBERGEN - Beiaardier Twan Bearda heeft het beiaard-
seizoen 2021 in Grimbergen op gang getrokken met een Paas-
concert. “En er zijn ook dit seizoen een hele reeks beiaardcon-
certen voorzien”, kondigt Bearda aan.

Naast de recitals op alle zon- en feestdagen van 16u30 tot 
17u30, zijn er ook dit jaar in de maanden juli en augustus elke 
vrijdagavond van 20u tot 21u weer zomeravondconcerten ge-
programmeerd met gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland. 
“De beiaard kan beluisterd worden in de omgeving van de ba-
siliek, of in de luisterhoek”, zegt Twan Bearda. “Bij goed weer 
kunnen de concerten daar bovendien live op scherm gevolgd 
worden. Bij slecht weer wordt een beeld- en geluidsverbinding 
voorzien naar de basiliek.”

Ook dit jaar is er een concert door jong talent voorzien op 9 
mei. “De Nederlander Robert Hutten (25) legt zich dan on-
danks zijn visuele beperking toe op de beiaard”, licht Bearda toe. 
“Hij speelt in Grimbergen een concert met veel improvisatie. 
Daarnaast kijken we ook uit naar de ‘Dag van de Beiaard’ op 20 
juni. Dina Verheyden en Richard de Waardt zijn beiden muzikale 
duizendpoten met een brede muzikale interesse. Het Rotter-
damse beiaardierskoppel brengt een wondermooi programma 
met sfeervolle muziek, vierhandig gespeeld op de beiaard van de 
Sint-Servaaasbasiliek.”

De jaarlijkse ‘Pater Feyendag’, ter ere van de voormalige pries-
ter-beiaardier Jan Feyen vindt dit jaar plaats op 26 september. 
En dat wordt een speciale editie. “Dit jaar wordt immers het 
900-jarig jubileum van de Norbertijner orde gevierd”, vertelt 
Bearda. “Ter gelegenheid hiervan spelen op deze dag de beiaar-
diers van Grimbergen, Postel, Abdij van Park (Leuven) en Mid-
delburg. Dat zijn allemaal  plaatsen waar de Norbertijnen hun 
stempel hebben gedrukt.” 
Programma’s van de concerten zijn steeds gratis verkrijgbaar in 
de luisterhoek tijdens de concerten, in de horecazaken rond de 
basiliek, is de Gemeentewinkel in de Prinsenstraat 22, van zodra 
die geopend zijn.  (jh
Meer informatie: 
www.beiaardvriendengrimbergen.be 

Beiaardier Twan Bearda warmt zich alvast op voor een nieuw bei-
aardseizoen in de Sint-Servaas basiliek. 
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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)

“Minimum twee kinderbegeleiders voor 
opvang in de scholen”

GRIMBERGEN - De organisatie van de voor- en naschoolse 
opvang in de vier gemeentelijke basisscholen Mozaïek (Hum-
beek), ’t Mierken (Beigem), ‘de negensprong’ (Borcht) en ’t Vil-
legastje (Strombeek-Bever) wordt overgenomen door 3Wplus. 
De documenten voor de overdracht van het personeel is inmid-
dels ondertekend.

Het gemeentebestuur van Grimbergen wil de kwaliteit van de 
opvang in haar scholen verbeteren. “In 2020 besliste de gemeen-
te al om steeds een basisinzet van minimum twee kinderbegelei-
ders in de scholen te voorzien omdat dit ten goede zou komen 
aan de organisatie van de opvang en de veiligheid van de kin-
deren”, zegt schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieu-
wing). “Voor de organisatie zelf beslisten we dit jaar om vanaf 
1 april beroep te doen op het dienstverleningsbedrijf 3Wplus.”

“In het kader van een uitgebreide marktbevraging zijn er een 
reeks voorafgaandelijke gesprekken geweest, waaruit bleek 
dat de visie en het pedagogisch beleid van 3Wplus het meest 
aansloot bij de wensen van de gemeente. 3Wplus heeft ook 
al ervaring in sommige andere gemeenten.” Schepen Van Bree 
verwijst verder naar het Decreet Buitenschoolse Kinderopvang 
dat sinds januari 2021 geldt en dat streeft naar een geïntegreerd 
aanbod van activiteiten. “De gemeente voorziet via de projecten 
Brede School en Flankerend Onderwijsbeleid jaarlijks al extra 
middelen voor opvangactiviteiten en -materiaal”, gaat de sche-
pen verder. “3Wplus zal alvast bij het schooloverleg van de ge-

meentescholen betrokken worden, waardoor er conform het 
nieuwe decreet samengewerkt kan worden aan een kwalitatieve 
invulling van de opvang.”

Prijskaartje
Aan de opvang hangt ook een stevig prijskaartje. “Vanaf dit 
jaar zal het toezicht in de scholen rond de 540.000 euro per 
jaar schommelen”, vertelt schepen van Financiën en Personeel 
William De Boeck (Open VLD). “Een eerste reden hiervoor, is 
de genomen beslissing om steeds een basisinzet van minimum 
twee kinderbegeleiders in de scholen te voorzien, waardoor ook 
de andere schoolnetten extra middelen van de gemeente ont-
vangen via het systeem van de sociale voordelen. Maar ook de 
loonbarema’s werden verhoogd. Daarenboven zullen de kinder-
begeleiders in de gemeentescholen steeds terecht kunnen bij 
een eigen coördinator. Dat is een extra functie.”
Bij de nieuwe werking van de kinderopvang is er tevens in bijko-
mende pedagogische begeleiding voorzien. “Er zullen ook vor-
mingen worden georganiseerd die relevant zijn om een kwalita-
tieve opvang te blijven waarborgen”, legt De Boeck uit. “Heel wat 
coördinatietaken zoals administratieve ondersteuning en perso-
neelsadministratie zullen worden uitgevoerd door 3Wplus. Alle 
kinderbegeleiders kunnen verder aan de slag blijven bij 3Wplus 
met een contract van onbepaalde duur. Dit werd geofficialiseerd 
via de ondertekening van een overname-overeenkomst tussen 
de gemeente en 3Wplus.” (jh)

De ondertekening van de overeenkomst met 3WPlus. Op de foto,  (v.l.n.r.) Chantal Lauwers (voorzitter gemeenteraad), Monique Van 
der Straeten (voorzitter 3Wplus), Karlijne Van Bree (Schepen voor Onderwijs), Martine Lemonnier (gedelegeerd bestuurder 3Wplus) en 
William De Boeck (Schepen voor Financiën en Personeel).

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

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

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

“We hebben haar met open armen ontvangen”, zegt Eric van manege Steenberg. “Het 
was natuurlijk heel spannend, want we wisten niet of Patatje zich zou ontfermen over 
Daisy. Maar het is gelukt: Daisy -die ook een mini-shetlandpony is- begon na een kwar-
tiertje effectief melk te zuigen van Patatje. We merken heel sterk dat Patatje zich ontfermt 
over Daisy.  Als we te dicht komen, dan hinnikt ze en laat ze duidelijk weten dat ze Daisy 
beschermt. 

Weesveulentje Daisy vindt thuis bij 
shetlandmerrie Patatje

Heb je ook een 
leuke 

aankondiging of 
een nieuwtje?

Neem contact op 
met 

joris@herpol.be 
en zet zo je nieuws 

in de kijker!

FOTO JH

We doen er alles aan om haar gezond te 
laten opgroeien. Dierenarts Sigert Coffé uit 
Lebbeke onderzocht inmiddels Daisy. “Er 
gebeurde hier een mirakel”, zegt hij. “Het is 
echt uniek dat een merrie een weesveulen 
aanvaardt. En dat ze nu gezond kan opgroei-
en.” Het gewicht van Daisy is inmiddels ver-
dubbeld van 9,4 kg op 23 maart naar 18,8 kg 
op 10 april. (jh)
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

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

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

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

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

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

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

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

TE KOOP ALLERLEI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VASTGOED TE HUUR  

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

VASTGOED TE KOOP  

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

VASTGOED TE KOOP GEZOCHT

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

ALLERLEI 

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

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

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

PC-HELP – Last van virussen? Installatie- en 
(te) trage systemen? Optimaliseren, bevei-
liging en onderhoud…. IT-specialist kom 
aan huis uw computerproblemen oplos-
sen. Snelle service. GSM 0478 211.835 Info: 
www.pck-it.be

VERHUIS - van woning naar appartement 
of rustoord? Leeghalen van zolder tot kel-
der, schilder-of kleine renovatiewerken voor 
verhuur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66
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