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Enkele richting ingevoerd in Prins Boudewijnlaan 
Mise en place d’un sens unique dans l’avenue Prince Baudouin
WEMMEL - In de Prins Boudewijnlaan 
is enkele richting ingevoerd om chaos en 
wildparkeren tijdens de ochtendspits te 
vermijden. In de straat zijn de Franstali-
ge school met 250 kleuters en de crèche 
Snoopy met 110 kinderen gevestigd, die 
heel wat verkeer met zich meebrengen 
tijdens de spits. Je kan de Prins Boudewijn-
laan vanaf heden enkel inrijden van aan 
de Limburg Stirumlaan richting Isidoor 
Meyskensstraat. Dat moet zorgen voor 
een betere verkeersdoorstroming. Het 
gaat om een proefproject dat tegen de 
zomervakantie wordt geëvalueerd. (jh)

F  WEMMEL - Une rue à sens unique a 
été introduite dans l’avenue Prince Baudouin 
afin d’éviter le chaos et le stationnement 
sauvage pendant l’heure de pointe du matin. 
La rue abrite l’école francophone avec 250 
enfants d’âge préscolaire et la crèche Snoopy 
avec 110 enfants, ce qui génère un trafic im-
portant aux heures de pointe. Dorénavant, 
vous ne pouvez entrer dans l’avenue Prince 
Baudouin qu’à partir de l’avenue de Limbourg 
Stirum, en direction de la rue Isidore Meyskens. 
Ce changement devrait assurer une meilleure 
fluidité du trafic. Il s’agit d’un projet pilote qui 
sera évalué d’ici les vacances d’été. (jh)

FOTO JH

KORT / EN BREF
CABINES - Op diverse plaatsen in 
Wemmel worden extra cabines voor mid-
denspanning (MS) geplaatst, o.a. in de Prins 
Boudewijnlaan. Dat is nodig om het stijgend 
aantal aansluitingen voor elektrische wagens 
te kunnen voorzien van stroom. De cabines 
worden vooral geplaatst waar nieuwbouw-
projecten komen, zoals de nieuwe biblio-
theek, maar ook waar woonprojecten voor-
zien zijn in inbreidingsgebieden. 

F   CABINES - Des cabines à moyenne 
tension (MT) supplémentaires sont en cours 
d’installation à différents endroits de Wemmel, 
notamment dans l’avenue Prince Baudouin. La 
demande croissante du nombre de raccorde-
ments pour alimenter les voitures électriques 
rend ces travaux indispensables. Les cabines 
sont principalement placées là où de nouveaux 
projets de construction sont prévus, comme la 
nouvelle bibliothèque, mais aussi là où des pro-
jets résidentiels sont prévus dans des zones à 
bâtir.

PICKNICKTAFEL - De Vlaamse over-
heid zal net zoals vorig jaar een picknicktafel 
plaatsen aan de toegang van Beverbos. Aan 
die picknicktafel komen infoborden over de 
werken aan de Ring. Het schepencollege gaf 
toestemming voor het plaatsen van de pick-
nicktafel tijdens de zomermaanden. 

F  TABLE DE PIQUE-NIQUE - Com-
me l’année dernière, le gouvernement flamand 
placera une table de pique-nique à l’entrée du 
Beverbos. Cette table de pique-nique sera équi-
pée de panneaux d’information concernant les 
futurs travaux du Ring. Le Collège a donné son 
accord pour que la table soit installée durant les 
mois d’été. (jh)
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De grote werken op de Windberg in Wemmel hebben de ge-
moederen de laatste weken al behoorlijk opgelaaid. Logisch ook: 
de impact is enorm groot. De werken duren tot eind oktober. 
De omleidingsweg komende van Merchtem, gaat via Meise en 
Wolvertem, een omleiding van zo’n 7 kilometer. Via Wemmel kan 
je wel richting Merchtem rijden. Maar er is heel veel te doen over 
de lokale verkeersafwikkeling in een ruime zone rond de werf. 
De kleine straatjes, die gelegen zijn op verschillende gemeente-
grenzen (zoals de Hammestraat die gelegen is op grondgebied 
Wemmel, Merchtem én Asse) zijn niet geschikt voor veel verkeer. 
Een proefproject met of zonder tractorsluis was het laatste dis-
cussiepunt. Wie zeker wil zijn over de laatste stand van zaken kan 
de website van de gemeente raadplegen: www.wemmel.be . Wer-
ken staan synoniem voor hinder, maar ze zijn wel noodzakelijk. 
Wie op de Windberg fietst, is al na honderd meter door mekaar 
gerammeld. Ook de rijbaan is rotversleten. We moeten erdoor. 
Enige verzachting is dat de werken ook tijdens de zomervakantie 
plaatsvinden. Laat ons het hoofd koel houden…

Joris Herpol
Hoofdredacteur Het Cursiefje

F  Les grands travaux du Windberg à Wemmel ont suscité beaucoup 
d’émotions ces dernières semaines. Et c’est logique : l’impact est énor-
me. Les travaux dureront jusqu’à la fin du mois d’octobre. L’itinéraire 
de déviation venant de Merchtem passe par Meise et Wolvertem, soit 
une déviation d’environ 7 kilomètres. Pour vous rendre à Merchtem, 
ce sera encore possible via Wemmel. Mais la circulation locale dans 
une large zone autour du site de construction suscite de nombreuses 
inquiétudes. Les petites rues, qui sont situées sur différentes frontières 
communales (comme la Hammestraat qui est située sur le territoire 
de Wemmel, Merchtem et Asse) ne sont pas adaptées à un trafic 
intense. Un projet pilote avec ou sans sas filtrant pour tracteurs a été 
le dernier point de discussion. Ceux qui veulent être sûrs de l’état ac-
tuel des choses peuvent consulter le site web de la commune : www.
wemmel.be ou www.wegenenverkeer.be. Les travaux sont synonymes 
de nuisance, mais ils sont nécessaires. Ceux qui utilisent régulièrement 
les pistes cyclables le long du Windberg en savent quelque chose. 
L’état du revêtement de la chaussée elle-même laisse également à 
désirer. Ces travaux sont un mal nécessaire. L’aspect positif est que les 
travaux ont lieu durant l’été. Gardons la tête froide...

Joris Herpol

Hoofdredacteur / Rédacteur en chef

Hoofd koel houden…
Garder la tête froide...

FOTO JH

Het Cursiefje
Handelaars die reclame willen maken in 
heel Wemmel en daarbuiten, kunnen ook 
bij ons terecht voor de beste condities.  
Neem hiervoor contact op met onze 
advertentiedienst (Contact: Erwin Van 
Gucht - Tel. 0477 72 36 33)

Les commerçants qui désirent faire de la 
publicité sur Wemmel et sa région peu-
vent aussi s’adresser à nous pour obtenir 
les conditions. A ce sujet, veuillez prendre 
contact avec notre service compétent 
(Erwin Van Gucht Tél. 0477/72.36.33)
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Elisa (32) en Michael (35) nieuwe uitbaters clubhuis 
tennis- en padelclub BTC
‘De Soigneurs’ beginnen aan nieuw avontuur in Clubhuis BTC

“De voorbije jaren waren we voorna-
melijk op weg doorheen heel Euro-
pa”, vertelt Verhasselt. “Zo deden we 
verschillende ervaringen op. Vrijwilli-
gerswerk, koken op jongerenkampen, 
catering voor artiesten op buitenland-
se festivals: we hebben het allemaal 
gedaan.”
Maar nu kijkt koppel uit naar een 
nieuw hoofdstuk in hun leven. En 
dat start op donderdag 13 mei met 
de opening van het clubhuis van ten-
nis- en padelclub BTC. “Wij hopen 
iedereen snel coronaveilig te mogen 
verwelkomen op ons mooie terras”, 
zegt Michael Doms. “Gastvrijheid en 
gezelligheid zijn onze belangrijkste 
kernwoorden. ‘De Soigneurs’ is de bij-
naam die we doorheen de jaren kre-
gen van vrienden en het is ondertus-
sen een deel van onszelf geworden. 
We willen lekker eten aanbieden aan 
een eerlijke prijs en we werken graag 
met verse producten, recht van het 
veld. Momenteel laat corona het niet 
toe om evenementen te organiseren, 
maar de dag dat we weer samen kun-
nen genieten op een normale manier 
is in zicht. We staan te springen om 
dan onze creativiteit de vrije loop te 
laten. We denken aan de organisatie 
van een Italiaanse avond of Mexicaans 
weekend, een ‘oldies party’, voetbal 
op een groot scherm, het aloude 
mosselfestijn, een Amerikaans bur-
gerweekend, een petanquetornooi 
met pastis,een kidsfuif, … we hebben 
ideeën zat.” (jh)

FOTO BTC WEMMEL - Het clubhuis van de Brusselse Tennisclub (BTC) in Wem-
mel verwelkomt nieuwe uitbaters Elisa Verhasselt (32) en Michael Doms 
(35), die als bijnaam ‘De Soigneurs’ kregen. Ze nemen er ook hun intrek 
en vormen reeds tien jaar een hecht team, zowel privé als erbuiten. 
Michael (35) studeerde af als kok aan het horeca-en sportinstituut in 
Wemmel (HSIW) en deed enkele stages bij onder andere La Roseraie 
in Wemmel en Ter Dycke in Knokke.   Michael (35) studeerde af als kok 
aan het horeca-en sportinstituut in Wemmel (HSIW) en deed enkele 
stages bij onder andere La Roseraie in Wemmel en Ter Dycke in Knokke. 
Daarna was hij enkele jaren actief als account voor Palm Breweries en 
Bruggeman Spirits. Elisa (32) studeerde rechten en nam nadien de frau-
debestrijding binnen de verzekeringen op zich. Zowel tijdens als na de 
studies had ze verschillende jobs in de horeca en hospitality.De nieuwe uitbaters van het clubhuis van BTC Elisa en 

Michael worden ook ‘De Soigneurs’ genoemd.
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WEMMEL - De bewoners van de Ronkel in Wemmel hebben 
zich georganiseerd in het ‘Ronkelcomité’ dat de boerderij ‘Ronkel-
hof ’ nieuw leven wil inblazen. “We willen activiteiten organiseren 
die rechtstreeks verband houden met ‘de boerenstiel’”, zegt Yves 
Van Parys (65), die al 30 jaar in de Ronkel woont. “We zijn begon-
nen met workshops broodbakken in de oude houtoven op het 
erf, maar met Covid-19 ligt nu alles wat stil.”

De wijk ‘Ronkel’ bevindt zich niet ver van de Wemmelse sporthal 
in een doodlopende straat. Er staan een dertigtal woningen, 
waaronder een beschermde vierkantshoeve ‘Het Ronkelhof ’, 
daterend uit de achttiende eeuw. “Deze hoeve is de enige van 
deze soort in de streek, die nog in gebruik is”, zegt buurtbewo-
ner Yves Van Parys van het Ronkelcomité. “Wij willen dit met de 
buren zo houden, omdat ze deel uitmaakt van onze unieke om-
geving. Het Ronkelhof met landerijen errond, is immers officieel 
een cultureel historisch beschermd landschap. Van die categorie 
zijn er maar elf in heel Vlaanderen erkend. En dat koesteren we.” 
Eigenaar van de hoeve Erik Baert (56) houdt onder andere scha-
pen en wil de boerderij mee instandhouden en de korte keten 
verder promoten. Daarvoor krijgt hij de hulp van de hele buurt. 
Om de sociale cohesie in de wijk te verstreken, worden zo sinds 
2007 tal van activiteiten zoals een zomerpicknick en buurtfees-
ten georganiseerd. “Maar we zijn nu nog verder gegaan met ons 
Ronkelcomité”, weet Van Parys. “We gaan hier in de boerderij 
allerhande workshops organiseren. Voor de corona-maatregelen 
met de tweede lockdown waren we vorig najaar al gestart met 
brood bakken in de oude houtoven op het boerderijerf. Dat de-
den we samen met de buren. Het is nogal een belevenis: vier uur 
lang hout stoken in een oven van bijna 200 jaar oud om daarna 
je eigen authentiek brood te kunnen proeven. Dat smaakt zeker 
naar meer. En wees gerust: er blijft nadat het brood gebakken is, 
geen korstje meer over. We willen deze activiteit voor de buren 
nu uitbreiden en workshops broodbakken organiseren, van zo-

dra het kan met de coronamaatregelen. Er zijn hier eveneens 
bijenkasten -ikzelf ben imker-, een kleine kudde schapen, een col-
lectief kippenhok en de buren onderhouden ook de hagen.” En 
het Ronkelcomité heeft in de toekomst nog meer plannen. “Zo 
willen we evolueren naar een grotere, lokale, ecologisch verant-
woorde voedselproductie”, gaat Van Parys verder. “Het doel is 
het creëren van een coöperatieve voor de verkoop van lokale 
producten. We willen zo van onze wijk een gezellige plek maken 
in een mooie omgeving waar het fijn is om te wonen.” (jh)

Ronkelcomité wil boerderij weer tot leven wekken 
door ‘boerenstiel’ te promoten

vlnr Erik Baert (56, eigenaar Ronkelhof) en buren Janpieter Dherdt 
(66) en Yves Van Parys (65) 
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WEMMEL - Op de Windberg (N290) in Wemmel tussen het 
kruispunt van de Rassel tot aan de grens met Hamme (Merch-
tem) gaan vanaf 25 mei tot eind oktober grote werken van start. 
“Er wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan 
beide zijden van de Windberg een nieuw fietspad van 1,75 meter 
breed aangelegd”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB 
Wemmel). “Daarom zullen de kasseistroken op de gewestweg 
daar verdwijnen om plaats te maken voor de fietspaden. Er komt 
ook een nieuwe asfaltlaag. De werken zullen een ingrijpende 
invloed hebben op de verkeersdoorstroming. Zo zal tijdens de 
werken enkel de richting van Brussel naar Merchtem open blij-
ven. Het verkeer komende van Merchtem richting Wemmel zal 
moeten omrijden.”

Die omleidingsroute is duidelijk: komende van Merchtem moet 
het zwaar verkeer via de ronde punten aan de Dooren en Wol-
vertemsesteenweg in Merchtem zo richting Wolvertem rijden. 
Het autoverkeer moet omrijden via de Nieuwelaan (Brussegem), 
Meise en de Zijp in Wemmel. Voor de bussen van De Lijn, politie, 
brandweer en hulpdiensten is een rood verkeerslicht voorzien 
op de werf dat wordt bediend met een code, zodat die wel 
doorkunnen. De situatie in de Hammestraat is vooralsnog ondui-
delijk. De burgemeester van Merchtem laat er bij aanvang van de 
werken voorlopig autoverkeer door, maar als dit niet haalbaar is, 
dan wordt er ter hoogte van de Amelvonnesbeek een tractor-
sluis geplaatst.

Inmiddels startten enkele handelaars uit Hamme en Brussegem 
een petitie die al zo’n 700 handtekeningen kreeg. De handelaars 
vragen een andere kortere omleidingsweg richting Wemmel, zo-
dat ze vlotter bereikbaar blijven. “Maar die andere omleidingsweg 
via de Steenweg op Merchtem, is niet haalbaar”, zegt burgemees-
ter Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Dat heeft te maken met 
de tijdspanne van de werf. We willen de werken zo snel mogelijk 
achter de rug hebben. Dat wil wegbeheerder AWV ook. De werf 
over een langere periode spreiden om een korte omleidings-
weg open te houden, betekent dat we hinder tot in maart 2022 
zouden hebben. En dan zouden andere werven van het Vlaams 
Gewest in het gedrang komen, omdat die qua aanvoer van 
grondstoffen en materiaal mekaar opvolgen. Ook in de toekomst 
zullen er nog werken aan gewestwegen gebeuren. Altijd zullen 
gemeenten hierdoor getroffen worden en dan moet je als goede 
buren samen naar oplossingen zoeken en kiezen voor de kortst 
mogelijke pijn en solidair de verkeersstromen spreiden.” (jh)

INFO – Voor de laatste stand van zaken, check de 
website www.wemmel.be of 
www.wegenenverkeer.be 

Grote Werken op Windberg (N290) duren half jaar
Travaux importants sur Windberg (N290) pendant six mois
FOTO JH F  WEMMEL - Sur le Windberg (N290) à Wemmel, entre 

l’intersection de Rassel et la frontière avec Hamme (Merchtem), 
d’importants travaux se dérouleront du 25 mai à la fin octobre. 
“L’Agence pour les Routes et le Trafic (AWV) va construire une 
nouvelle piste cyclable de 1,75 mètre de large des deux côtés 
du Windberg”, explique le bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB 
Wemmel). “Par conséquent, les bandes pavées de la route ré-
gionale disparaissent pour laisser place à deux pistes cyclables. 
Une nouvelle couche d’asphalte sera également appliquée sur la 
chaussée. Les travaux auront un impact important sur la circulati-
on. Pendant les travaux, seule la direction de Bruxelles à Merchtem 
restera ouverte. Le trafic venant de Merchtem vers Wemmel devra 
faire un détour. “

L’itinéraire de déviation est clair : en venant de Merchtem, le trafic 
des poids-lourds doit se diriger vers Wolvertem via les ronds-points 
de Dooren et Chaussée de Wolvertem à Merchtem. Le trafic au-
tomobile doit faire un détour par Nieuwelaan (Brussegem), Meise 
et Zijp à Wemmel. Les bus de De Lijn, les véhicules de police, des 
pompiers et des services d’urgence pourront poursuivre leur trajet 
en utilisant un code qui actionne les feux de signalisation. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, les mesures à prendre concernant la Rue 
de Hamme ne sont pas encore très claires.

Le bourgmestre de Merchtem autorisera, dans un premier temps, 
le passage des voitures, mais si la situation devient incontrôlable, 
un sas filtrant pour tracteurs sera installé à hauteur de l’Amelvon-
nesbeek.
Entre-temps, quelques commerçants de Hamme et Brussegem 
ont lancé une pétition qui a déjà récolté quelque 700 signatures. 
Les commerçants demandent un autre itinéraire de déviation, plus 
court, en direction de Wemmel, afin de rester plus facilement ac-
cessibles. “Mais une autre route de déviation, via la Chaussée de 
Merchtem, n’est pas envisageable”, déclare le bourgmestre Walter
Vansteenkiste (LB Wemmel). “Un élément important à prendre en 
considération est la durée du chantier. Nous voulons que les tra-
vaux soient achevés le plus rapidement possible. C’est également 
ce que souhaite l’AWV, l’autorité routière de la Région. L’étalement 
du chantier sur une plus longue période afin de maintenir ouverte 
une déviation plus courte signifierait que nous serions incommodés 
jusqu’en mars 2022. Et les autres chantiers de la Région Flamande 
qui se succèdent seraient alors mis en péril, en termes de plan-
ning, d’approvisionnement en matières premières et en matériel. 
D’autres travaux auront encore lieu sur les routes régionales à 
l’avenir. Les communes seront toujours impactées et il faudra alors 
chercher des solutions ensemble, en bons voisins, et opter pour le 
moindre mal en répartissant les flux de circulation de manière 
solidaire. (jh)

INFO - Pour connaître l’état actuel de la situation, 
consultez le site web www.wemmel.be ou 
www.wegenenverkeer.be.
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MALDEREN - Het opvangcentrum voor 
vogels en wilde dieren (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 ver-
zorgen. “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 Malderen. “Als we 
de vergelijking maken met de twee voorgaan-
de jaren, dan zijn dit er 655 meer dan vorig 
jaar en 215 meer dan het absolute recordjaar 
2019. Als deze toestroom blijft, aanhouden 
dan zal het record van 2019 probleemloos 
sneuvelen.”

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

FOTO INGEZ. 

“Momenteel krijgt het VOC dagelijks 
tussen de 42 en 56 nieuwe dieren bin-
nen 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 ma-
ken met de ruimere openingsuren, 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 jonge dieren is 
een dagelijkse activiteit en neemt heel 
wat tijd in beslag”, vertelt Van De Voor-
de. “Sommige jonge diertjes dienen zelfs 
om de 30 minuten gevoederd te wor-
den. 
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 op-
roepnummer 052/33.64.10. Kennis of 
ervaring is niet noodzakelijk, een vaste 
medewerker zal je begeleiden tijdens de 
werkzaamheden. (jh)
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REGIO - Enkele ervaren en geëngageerde wandelaars hebben 
de nieuwe vzw Natuurwandelaars opgericht. “We organiseren 
geleide natuur- en beleveniswandelingen in binnen- en buiten-
land, soms met een vleugje avontuur”, zeggen bestuursleden Gil-
bert Roels, Jan Lemmens en Eric Willocx.

“We zijn dus helemaal iets anders dan een doordeweekse wan-
delclub en willen niet in de plaats treden van bestaande wandel-
verenigingen”, gaan de bestuursleden verder. “We richten ons 
naar een specifieke groep van wandelaars. De tochten in bin-
nen- en buitenland variëren 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 aangeboden wandelingen zijn 
thematisch. De focus ligt daarbij op landschap, natuur, beleve-
niswaarde 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, bieden we ook een informa-
tieplatform aan over wandelen in de wereld. 

Natuurwandelaars vzw werkt ook nauw samen met De Wan-
delkrant, Natuurpunt, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, 
toeristische diensten enzomeer.”  (jh)

INFO – Meer info over de nieuwe vzw Natuur-
wandelaars kan je vinden op 
www.natuurwandelaars.eu

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: Gil-
bert Roels, Jan lemmens en Eric Willocx, de vzw-bestuurders. De 
groep is op stap en volgt de Welle- en Kapellemeersen-wandeling 
van Natuurpunt in Denderleeuw. IF Foto Hilde De Valck
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Verhuisbedrijf Socquet 
mocht Staf Coppens verhuizen

GRIMBERGEN - “Hier zijn we echt wel trots op”, zegt zaak-
voerder Christophe Socquet van het gelijknamige verhuisbedrijf 
in Grimbergen. “Ons team mocht de inboedel van BV Staf Co-
ppens verhuizen naar Zweden, 1.800 km ver. Eerst hebben we 
alles twee maanden bewaard, daarna verhuisden we alles naar 
Zweden. Zo’n internationale opdrachten doen we al langer in 
heel Europa. Maar het is fijn als je er ook mee op televisie komt. 
Staf Coppens verhuisde met zijn gezin naar Zweden om een 
camping uit te baten en dat werd ook op televisie getoond.” 
Socquet verhuisde een paar jaar geleden zelf van Wemmel naar 
Grimbergen, maar is in Wemmel ook nog altijd gekend. Er wer-
ken vijftien verhuizers in het bedrijf. (jh)

FOTO INGEZ.
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OSSEL / BRUSSEGEM - Zes weken heeft het geduurd, 
maar het is eindelijk gelukt: Louis Van Malderen (65) uit Ossel 
(Brussegem-Merchtem) is erin geslaagd z’n motoculteur uit 1962 
in te schrijven en te verzekeren. Dat bleek niet evident: de land-
bouwmotor is zo uniek dat de overheid twijfels had of die wel 
kon bestaan. Het werktuig heeft immers ook geen gelijkvormig-
heidsattest omdat het toen nog niet bestond voor dat type.
Louis Van Malderen, in Ossel en omgeving bekend als volksfiguur 
en ‘Louis van de champetter’ -zijn vader was veldwachter- kan op-
nieuw rondrijden met zijn gerestaureerde motoculteur. “Maar dat 
was niet evident”, zegt Louis. “In 2017 ben ik beginnen sleutelen 
aan onze oude motoculteur. Ik was herstellende van slokdarm-
kanker en zocht een bezigheid. Ik sleutel graag aan motoren en 
werktuigen. Onze oude landbouwmotor, een tweetakt diesel Hol-
der van 12 PK uit 1962, was al sinds 2010 uitgeschreven. Ik had de 
nummerplaat ingestuurd omdat hij niet meer werkte. Maar ik ben 
eraan beginnen sleutelen en heb hem helemaal hersteld.”

Eifel
Dat bleek echter niet zo eenvoudig te zijn: Louis van de cham-
petter moest zelfs naar Duitsland reizen om stukken te zoeken. 
“De motorkap was hier in België niet meer te vinden”, gaat Louis 
verder. “Hier in ons land hebben we geen speciaalzaak gevonden 
dat zo’n type motorkap had. In Duitsland, in de Eifel rijden wel nog 
van die landbouwmotoren rond. Omdat ze smal zijn en ook heel 
steile hellingen kunnen oprijden, zijn ze er nog populair. Zeker 
oldtimers zijn er een verzamelobject. We namen contact op met 
René Küpper, die in de Eifel een handel heeft in oldtimer-motocul-
teurs en onderdelen. En daar vonden we een motorkap. Voorts 
kocht ik ook een origineel bordje met het logo van ‘Holder’. De 
originele verf ‘Holdergroen’ bleek eveneens moeilijk te vinden, 
maar ook die vonden we daar.”

Klussen 
De mechaniek, motor, koetswerk, versnelling: alles moest aan de 
Holder van Louis worden gerestaureerd. 

Vele dagen en weken sleutel- en oplapwerk resulteerden uitein-
delijk in een prachtig gerestaureerde oldtimer. “Ik gebruikte die 
voor klussen hier in onze tuin en het bos”, vertelt de volksfiguur 
uit Ossel. “Ook toen corona uitbrak, heb ik er hier mee rond-
gereden op ons eigen terrein. Maar omdat ik hout mocht zagen 
en ophalen in een bos op 250 meter van onze woning, aan de 
overzijde van de Brusselsesteenweg, besliste ik om mijn Holder 
opnieuw te verzekeren.”

“Hij rijdt maximum vijftien kilometer per uur en je weet nooit dat 
je wordt aangereden als je hier de drukke steenweg oversteekt. 
Ik vroeg een verzekering aan, maar dat bleek niet eenvoudig te 
zijn. De verzekering vroeg foto’s van het voertuig omdat ze zoiets 
nog niet hadden gezien. Ze vroegen om hem te laten keuren, 
maar dat kon niet, want ik zou heel lang onderweg zijn naar het 
keuringscentrum en bovendien geraakt hij niet over de testbrug 
van het keuringscentrum. Hij zou erin vallen, want mijn Holder is 
veel smaller dan een gewoon voertuig.”

Inschrijvingsbewijs
Uiteindelijk kreeg Louis toch een verzekering. Maar het inschrij-
vingsbewijs liet op zich wachten. “Ik kreeg van de Dienst voor 
Inschrijvingen (DIV) de melding dat ze ervan uitgingen dat de 
motoculteur vernietigd zou zijn, omdat ik die in 2010 had uitge-
schreven”, vertelt Louis. “Ik kon ook geen gelijkvormigheidsattest 
voorleggen, omdat het eenvoudigweg niet bestond. Uiteindelijk 
moest een politieploeg komen vaststellen dat de landbouwmotor 
wel degelijk bestond en dat het chassisnummer klopte. Daarna 
was er nog twijfel over een horizontale of vierkante nummerplaat: 
ik zou ook niet weten hoe ik die moest bevestigen, zo’n grote 
nummerplaat. Maar het is gelukt. Ik laste een plaatje vooraan on-
der het frame voor de nummerplaat en na zes weken kon ik de 
baan oversteken naar het bos met mijn motoculteur. En hij heeft 
al heel wat hout vervoerd en klusjes opgeknapt.” (jh)

Louis restaureerde unieke Holder landbouwmotor en 
werkt er opnieuw mee
Lange lijdensweg om motoculteur van 1962 van ‘Louis van de champetter’ in te schrijven

FOTO JH 

‘Louis van de champetter’ is trots 
op zijn gerestaureerde Holder. 
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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 Mini-
atuur’ van illustratrice Marijke Meersman 
uit Temse van start gegaan. De expo loopt 
tot 22 november.
“De rode draad van deze kunsthappe-
ning zijn de natuurtekeningen van Marijke 
Meersman”, vertelt bioloog Koen Es van 
de Plantentuin. “De aanleiding van deze 
kunsthappening is de honderdste post-
zegelillustratie die Marijke creëerde voor 
Bpost. Iedereen is vertrouwd met de vlin-
ders, 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 tentoonstelling 
in het kasteel, waar ook een korte ani-
matiefilm wordt vertoond.” Een aantal 
van de werken komen ook tot leven in 
een reuzegroot 3D-model. “Je hoeft er 
dus geen vergrootglas voor te gebrui-
ken”, 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 natuur-
wonder naar het andere stapt.”
Naast de kunsthappening is er ook het 
boek Marijke Meersman, Natuur in Mi-
niatuur / La Nature en Miniature. Het 
is een tweetalige 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.marijkemeers-
man.be 
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Kleuters leren spelenderwijs tennis 
WEMMEL - BTC, de Brusselse ten-
nisclub uit Wemmel, mocht Wemmelse 
kleuterscholen ontvangen voor een ten-
nisinitiatie, onder andere voor de leerlin-
gen van de tweede en derde kleuterklas 
van Mater-Dei en de Sint-Jozefsschool. 
Ze kregen tennisinitiatie en leerden al 
spelenderwijs met een racket op een 
balletje te slaan. De kinderen kregen na 
afloop ook een medaille als aandenken. 
Tijdens de grote vakantie biedt BTC tij-
dens zomerstages in juli en augustus ook 
sport en spel en tennis aan voor de kin-
deren. Info: www.brusselsetennisclub.be. 
(jh)

FOTO’s INGEZ.
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Rode Kruis trekt veertiendaagse 
stickeractie op gang
WEMMEL / MEISE - Liefst vijf ploegen vrijwilligers waren afgelopen maand op 
stap om de veertiendaagse Rode Kruis stickeractie op gang te trekken. “We kregen 
hulp van de scouts van Meise en Wemmel”, zegt pr-man Joeri Baczkowski van het Rode 
Kruis Meise-Wemmel. “Dit jaar is er wel enkel verkoop op vaste locaties toegelaten, 
dus niet op kruispunten. 

We gingen een samenwerking aan met verschillende supermark-
ten waar onze vrijwilligers een stand hebben op de parking. De 
stickers zijn ook te koop via enkele lokale handelaars in Meise en 
Wemmel. In het eerste weekend verkochten we meer dan dui-
zend stickers, maar dat is wel minder dan de traditionele verkoop 
aan de kruispunten. 
We vragen mensen ook om stickers ook online te kopen via 
www.koopdesticker.be (jh)

FOTO INGEZ.

Slechtvalkgezin vliegt eind juni uit
FOTO INGEZ.

GRIMBERGEN - Heugelijk nieuws vanuit de toren van de 
Basiliek van Grimbergen: vier eitjes van een broedend koppel-
tje slechtvalken zijn uitgekomen. “En daarmee is het slechtvalk-
gezin nu compleet”, zegt prior Johan Goossens van de Abdij van 
Grimbergen. “De ouders zijn hetzelfde koppel van vorig jaar. Op 
het eind van de maand worden ze geringd en tegen eind juni 
vliegen ze uit. Sinds begin 2012 worden er geregeld slechtvaken 
op of rond de toren van de abdijkerk (Basiliek) van Grimbergen 
gesignaleerd. Er is een nestkast geïnstalleerd en er zijn camera‘s 
geplaatst. Via onze facebookpagina ‘Slechtvalken (Falco peregri-
nus) in Grimbergen’ willen we iedereen op de hoogte houden en 
informatie delen. De pagina telt inmiddels 850 leden. (jh)
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WEMMEL - De Dienst Mobiliteit van Wemmel heeft bij de Nederlandse en Franstalige 
Gemeenteschool en bij de Vrije Basisschool Mater Dei controles uitgevoerd op de staat 
van de fietsen van de leerlingen. “Enkele leerlingen waren volledig in orde, maar meestal 
was er wel een reflector of licht dat aan de gecontroleerde fiets ontbrak”, zegt deskundi-
ge Mobiliteit Eritia Van der Perre van de gemeente Wemmel. “We controleerden onder 
andere de bel, reflectoren, lichten en remmen. De leerlingen kregen allen een sleutel-
hanger met reflector cadeau of enkele coole tattoos. Ze kregen ook een fiche met een 
oplijsting van eventuele gebreken die ze dan in orde kunnen zetten. In totaal werden 30 
fietsen in GBS NL gecontroleerd, 13 in GBS FR en 38 in Mater Dei. In de Sint-Jozefsschool 
kon de controle niet doorgaan. De dienst Mobiliteit wil de fietscontroles later herhalen. 
Eerder deed de politiezone AMOW ook al zo’n fietscontroles. (jh)

F  WEMMEL - Le Service Mobilité de Wemmel a effectué des contrôles sur l’état des vélos 
des élèves des écoles communales néerlandophone et francophone et de l’école primaire libre 
Mater Dei.
“Certains élèves étaient tout à fait en ordre, mais la plupart du temps, il manquait un réflec-
teur ou une lumière sur le vélo contrôlé”, explique l’experte en mobilité Eritia Van der Perre, 
de la commune de Wemmel. “Nous avons notamment vérifié la sonnette, les réflecteurs, les 
feux et les freins. Les élèves ont tous reçu un porte-clés avec réflecteur ou quelques auto-col-
lants sympas. Ils ont également reçu une fiche contenant une liste de défauts éventuels qu’ils 
peuvent ensuite corriger. Au total, 30 vélos ont été contrôlés à l’école néerlandophone, 13 à 
l’école francophone et 38 à Mater Dei. L’inspection n’a pas pu avoir lieu à l’école Sint-Jozef. 
Le Département Mobilité à l’intention de renouveler cette opération. Auparavant, la zone de 
police AMOW effectuait également de tels contrôles sur les bicyclettes. (jh)

Dienst Mobiliteit deed fietscontroles aan 
scholen: “Slechts enkele leerlingen met 
alles in orde” 
Le Département Mobilité a effectué des 
contrôles de vélos dans les écoles : “Seuls 
quelques élèves ont tout en ordre”.

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

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

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

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

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

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 

C
ar

to
on

 Jo
w

e 
/ w

w
w

.jo
ha

nj
an

ss
en

s.b
e



27

C
ar

to
on

 Jo
w

e 
/ w

w
w

.jo
ha

nj
an

ss
en

s.b
e

Oplossing in de maak voor tiental woningen 
die niet kunnen aansluiten op riolering

FOTO INGEZ. WEMMEL - Wemmel zoekt sa-
men met watermaatschappij Farys 
oplossingen voor woningen die niet 
kunnen worden aangesloten op het 
rioleringsnet. Die woningen zijn in 
kaart gebracht in een zogenaamd ‘zo-
neringsplan’.

“Het is ecologisch en economisch 
niet rendabel om alle woningen aan 
te sluiten op de riolering, zeker in 
landelijk gebied”, zegt schepen van 
Grondgebiedzaken Raf De Visscher 
(LB Wemmel). “Daarvoor moet een 
zogenaamde IBA of individuele be-
handelingsinstallatie voor afvalwater 
het huishoudelijk afvalwater zuiveren. 
In Wemmel gaat het om een tiental 
woningen die niet kunnen worden 
aangesloten op de riolering. Daar 
moet dus een eigen waterzuiverings-
installatie komen. De eigenaar van 
de woning kan zelf zo’n IBA aanko-
pen en laten aanleggen, maar kan ook 
beroep doen op watermaatschappij 
Farys voor de aankoop, de plaatsing 
en het onderhoud van zo’n IBA. De 
eigenaar betaalt dan maximum 2.800 
euro, de rest wordt via Farys gefinan-
cierd. Farys haalt die middelen via de 
saneringsbijdrage die Wemmelaars op 
hun waterfactuur betalen.”

Wemmel geeft inmiddels wel het 
goede voorbeeld wat betreft de aan-
leg van een IBA. “Zo hebben we aan 
Villa Beverbos een IBA geplaatst”, legt 
de schepen uit. “Het afvalwater van 
Villa Beverbos kan niet worden aan-
gesloten op de riolering, omdat die te 
ver is gelegen. Er is nu een IBA -een 
grote bak met rietplanten- aangelegd. 

Dat kostte de gemeente 5.000 euro 
en nu wordt het afvalwater van Villa 
Beverbos ook gezuiverd. Je kan als ge-
meente van je inwoners niet verlan-
gen dat zij een IBA aanleggen, als er 
nog een gemeentelijk gebouw is dat 
zelf niet is aangesloten op de riolering. 
Dat hebben we nu dus opgelost door 
een waterzuiveringsinstallatie aan de 
Villa Beverbos aan te leggen.” (jh)

Een individuele behandelingsinstallatie aan Villa Beverbos.
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