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Complex Zijp wordt vaccinatiecentrum 
WEMMEL / REGIO - Inwoners uit de gemeenten Wemmel, 
Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise zullen zich 
kunnen laten inenten in twee vaccinatiecentra: in de JDK-hall in 
Londerzeel-Industriezone en het Complex Zijp in Wemmel.
Na uitgebreid en constructief overleg tussen de burgemees-
ters en het vaccinatieteam van de Eerstelijnszone (ELZ) Regio 
Grimbergen, dat de gemeenten Wemmel, Grimbergen, Kapelle-
op-den-Bos, Londerzeel en Meise omvat, werden twee locaties 
weerhouden voor de vaccinaties: de JDK Hall in de Ambachtstraat 
in Londerzeel en het complex Zijp in Wemmel.
“Beide locaties zijn instapklaar en beschikken over al de nodige 
infrastructuur om op zeer korte termijn volledig operationeel te 
zijn”, zegt OCMW-voorzitter Armand Hermans (LB Wemmel), die 
ook voorzitter is van de Zorgraad van de Eerstelijnszone (ELZ) 
Regio Grimbergen. “Alles wordt in gereedheid gebracht, inwoners 
zullen een uitnodiging krijgen om dan tijdens een 

vooraf bepaald tijdslot zich te laten vaccineren. Er zullen in het 
Gemeentelijk Complex Zijp ook vijf zogenaamde ‘vaccinatielijnen’ 
worden opgestart. We zouden 20 tot 25 vaccinaties per uur per 
vaccinatielijn kunnen realiseren. Dan kom je op zo’n 100 tot 125 
vaccinaties per uur als we op volle capaciteit draaien. In totaal 
zullen er zo in het Complex Zijp tussen de 30.000 à 35.000 vac-
cinaties gebeuren.” (jh)

KORT / EN BREF
DE KAM – In De Kam worden de 
voetpaden vernieuwd. Eerder werden 
ook al de nutsvoorzieningen heraange-
legd. De kosten zijn geraamd op zo’n 
140.000 euro. Wemmel investeert elk 
jaar 250.000 euro in de vernieuwing van 
voetpaden. 

F   KAM - Les trottoirs de la rue Kam 
seront renouvelés. Il y a peu de temps, les 
impétrants ont été entièrement refaits. Le 
coût des travaux est estimé à 140.000 
euros. Chaque année, Wemmel investit 
250.000 euros dans la rénovation des 
trottoirs.

SANITAIR FR. SCHOOL – Het 
sanitair in de Gemeentelijke Franstalige 
Basisschool is helemaal verouderd. Er 
zijn lekken en vochtproblemen. De ge-
meente voorziet in het budget 120.000 
euro om de toiletten te vernieuwen. 

F   SANITAIRES ÉCOLE - Les in-
stallations sanitaires de l’école primaire 
communale francophone sont complè-
tement délabrées. Il y a des fuites et des 
problèmes d’humidité. La commune a 
prévu un budget de 120.000 euros pour 
la rénovation des toilettes. 

FOTO JH
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MEISE / REGIO - De gevaarlijke oprit 
van de A12 ter hoogte van de Plantentuin 
wordt als proefproject met betonblokken 
afgesloten “tot minstens drie maanden na 
corona”. Het fietspad van de Nieuwelaan 
loopt er over het begin van de oprit, wat 
een bijzonder gevaarlijke situatie is. “En 
daar willen we versneld iets aan doen”, 
zegt schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne 
Thaelemans (Samen Anders) uit Meise. 
“We hebben alle opties tijdens een overleg 
met het Agentschap Wegen en Verkeer, de 
gemeente, politie en Fietsersbond overwo-
gen. Daaruit is het voorstel gekomen om 
de oprit af te sluiten. 

Er komt wel eerst een testperiode die zal 
duren tot drie maanden na corona. Zo kun-
nen we de impact van het afsluiten van de 
oprit ook na de coronamaatregelen evalu-
eren. Wanneer de oprit precies wordt af-
gesloten, is nog niet duidelijk. Maar dat kan 
snel gaan want er zal met new-jerseyblokken 
worden gewerkt”, vertelt de schepen. (jh) 

Oprit A12 aan Plantentuin wordt 
als proefproject afgesloten 

KORT / EN BREF
STUDEREN – Elke dag zijn tijdens 
de examenperiode met eindejaar en 
januari dagelijks zo’n tiental studenten 
naar het Gemeentelijk Complex Zijp 
getrokken. “Daar kunnen ze in alle rust 
studeren”, zegt jeugdschepen Raf De 
Visscher (LB Wemmel). “Ze moeten 
wel verplicht een mondmasker dragen 
maar er is toezicht. Vorig jaar was er 
ook al een studieruimte voorzien, we 
bekijken of we dit kunnen herhalen 
met de examens voor de zomer.” (jh)

F   ÉTUDES  - Chaque jour pendant 
la période des examens de fin d’année 
et de janvier, une douzaine d’étudiants 
sont hébergés dans les installations du 
complexe communal du Zijp. “Ils peuvent 
y étudier en toute tranquillité”, déclare 
l’Echevin Raf De Visscher (LB Wemmel). 
“Ils doivent porter un masque de protec-
tion mais il y a une supervision. L’année 
dernière, une salle d’étude a également 
été mise à disposition. Nous examinons 
si nous pouvons répéter cette opération 
pour les examens d’été”.  (jh)

DAK JEUGDHUIS EN 
HOEVE DRIES VERNIEUWD 
– Het dak van het jeugdhuis Barco-
de aan het sportcomplex wordt ver-
nieuwd en geïsoleerd. Kostprijs: 20.000 
euro. Ook het dak van Hoeve Dries 
aan de Driesstraat, waar het onthaal 
van de politie is gevestigd, wordt aan-
gepakt. Daar was een lek. Dat wordt 
hersteld en ook die kosten zijn geschat 
op zo’n 20.000 euro.  (jh)

RENOVATION DU TOIT DE 
LA MAISON DES JEUNES 
ET DE HOEVE DRIES - Le toit 
de la Maison des Jeunes Barcode située 
au complexe sportif sera rénové et isolé. 
Coût des travaux : 20.000 euros. Le toit 
de Hoeve Dries, Rue Dries, où se situe 
un centre d’accueil de la police, est éga-
lement concerné. Il y a eu une fuite à 
cet endroit. La toiture sera réparée et les 
coûts sont également estimés à 20.000 
euros.  (jh)

FOTO JH
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Biljartclub BC Couronne uit Wemmel wordt Koninklijk
Le club de billard BC Couronne de Wemmel obtient le titre de Royal

WEMMEL – Biljartclub BC Couronne ontvangt net als 
acht andere verenigingen van de provincie Vlaams-Brabant 
een brevet met de titel ‘Koninklijk’. “Verenigingen die hun vijf-
tig jarig bestaan vieren, kunnen de titel van ‘koninklijke maat-
schappij’ aanvragen”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. 
“Door de coronacrisis is er dit jaar geen plechtigheid  om 
de vrijwilligers uit deze verenigingen te feliciteren en hen in 
de bloemetjes te zetten. Daarom werd het koninklijk brevet 
opgestuurd.” De club werd opgericht in 1968 en speelde 
Franse biljart, de carambole, aan de Houba de Strooperlaan 
tegenover de Heizel. De club werd een jaar later erkend 
door de Koninklijke Belgische Biljart Federatie. Sinds 2000 
speelt de club aan de Merchtemsesteenweg in café-zaal De 
Nachtegaal tegenover de kerk in Wemmel. In de zaal zijn er 
twee biljarttafels van 2,3 m en twee van 2,85 m. (jh)

F  WEMMEL – Le Club BC Couronne, comme huit autres as-
sociations de la province du Brabant Flamand, a reçu un certificat 
portant le titre “Royal”. Les associations qui célèbrent leur cinquan-
tième anniversaire peuvent demander le titre de “société royale””, 
explique le Gouverneur de la Province, Jan Spooren. “En raison de la 
crise sanitaire, il n’y aura pas de cérémonie cette année pour féliciter 
les bénévoles de ces associations et les récompenser. C’est pourquoi 
le certificat royal a été envoyé par courrier”. Le club a été fondé en 
1968 et jouait au billard français, la Carambole, Avenue Houba de 
Strooper, en face du Heysel. Le club a été reconnu un an plus tard 
par la Fédération Royale Belge de Billard. Depuis 2000, le club est 
situé Chaussée de Merchtem dans les installations du café De Nach-
tegaal, en face de l’église de Wemmel. La salle contient deux tables 
de billard de 2,3 m et deux de 2,85 m. (jh)

FOTO INGEZ. 
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Brandweer verwijdert nest 
‘Aziatische hoornaar’ voortaan 
gratis

REGIO  - De brandweerzone Vlaams-Brabant West zal de 
wespennesten van de zogenaamde ‘Aziatisch Hoornaar’ voort-
aan gratis verdelgen. Daarmee wil de zone de verspreiding van 
de invasieve wespensoort tegengaan. Vorig jaar werden volgens 
de brandweerzone van juni tot eind 2020 zo’n 20 nesten ver-
delgd, maar dat was nog tegen betaling van 75 euro. Dat is de-
zelfde prijs voor de verwijdering van een gewoon wespennest. 
Maar de Aziatische hoornaar is schadelijk omdat die de eigen 
honingbijen letterlijk opeet. Het insect teistert Vlaanderen sinds 
2017 en is bijzonder schadelijk voor ons bijenbestand. Europa 
beschouwt het dier als zorgwekkend en invasief. Wanneer der-
gelijke insecten zich te breed verspreiden, kan je ze niet meer 
uitroeien doch enkel de populatie inperken. De brandweerzone 
Vlaams-Brabant West heeft sinds vorig jaar daarom een spe-
ciaal team voor de verdelging ervan, zo bevestigt woordvoer-
der Alain Habils van de zone. “De Aziatische hoornaars maken 
meestal twee nesten, één laag bij de grond en eentje meestal 
heel hoog. Dat maakt de verdelging niet eenvoudig.” (jh)

Alle info: www.vlaamsbrabantwest.be 

FOTO BRANDWEERZONE VL BRAB WEST.
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KORT / EN BREF
ZONE 30 – De nieuwe zone 30 die 
in Wemmel in de wijk Bouchout en 
de omgeving van de Parklaan is inge-
voerd, heeft een impact op in totaal 
814 adressen en 2.036 mensen in 38 
straten. Dat blijkt uit navraag bij de 
gemeente. Het invoeren van de gro-
te zone 30 werd goedgekeurd op de 
gemeenteraad met 20 stemmen voor 
het voorstel. Raadslid Marc Installé (IC) 
stemde tegen, er waren vier onthou-
dingen: Said Kheddoumi (IC), Driss 
Fadoul (IC), Houda Khamal Arbit (IC) 
en Carol Delers (Wemmel Plus). De 
politie zal de zone 30 in de betrokken 
wijken en straten controleren.  (jh)

F   ZONE 30  - La nouvelle zone de 
30 km/h introduite à Wemmel dans le 
quartier de Bouchout et aux alentours 
de l’Avenue du Parc concerne un total de 
814 adresses et 2.036 personnes dans 
38 rues. C’est ce qu’il ressort d’une de-
mande auprès de la commune. L’intro-
duction de la grande zone de 30 km/h a 
été approuvée par le conseil communal 
avec 20 votes en faveur de la propositi-
on. Le conseiller Marc Installé (IC) a voté 
contre et il y a eu quatre abstentions : 
Said Kheddoumi (IC), Driss Fadoul (IC), 
Houda Khamal Arbit (IC) et Carol Delers 
(Wemmel Plus). La police est chargée de  
contrôler le respect de la limite de vitesse 
dans les quartiers et les rues concernés. 
(jh)
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Jeanne (84): “Eindelijk krijg ik een prik, ik heb hier 
heel hard naar uitgekeken” 
REGIO - Velen snakken naar meer vrijheid en veiligheid, zo ook 
Jeanne April (84) uit woonzorgcentrum Ter Stelten in Merchtem. 
De kinderen en leden van haar schoonfamilie wisselen sinds coro-
na in verplichte bubbels af om Jeanne te kunnen bezoeken. “Ons 
moeder zou graag meer bezoek mogen ontvangen”, zegt doch-
ter Rosette Van Ossel (62) uit Ossel (Merchtem). “Dat ze nu het 
vaccin kreeg toegediend, is voor haar en voor ons een opluchting. 
Er komt eindelijk zicht op meer sociaal contact, want dat is een 
enorm gemis.” Jeanne is weduwe sinds haar echtgenoot Torreken 
Van Ossel in 2017 op 87-jarige leeftijd overleed. Maar ze staat 
positief in het leven. “Toch zou ik graag meer bezoek ontvangen. Ik 
kijk er echt naar uit”, zegt Jeanne. “Ik zal heel gelukkig zijn als ik ook 
na de tweede prik  beschermd ben tegen het virus.”  (jh)

FOTO JH

Jeanne (links op de foto): “Blij dat ik vaccin kreeg.”
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REGIO - Wat doe je als alleenstaande in deze coronatijden waar-
in je zo weinig mogelijk menselijk contact mag hebben? “Wande-
len”, klinkt het bij drie alleenstaanden die met de MDM-stappers 
een eigen bubbel vormen sinds begin van corona. Ze hopen ook 
andere mensen te inspireren om te wandelen “want dat laadt je 
batterijen op”, klinkt het.

Als je een trio al wandelend hoort schaterlachen in onze regio, 
dan is de kans groot dat je Martine Borremans uit Relegem (Asse), 
Dirk Van Doorslaer uit Ossel (Merchtem) en Marleen Scheers uit 
Strombeek-Bever (Grimbergen) tegenkomt. De drie singles zijn 
gebeten door het wandelvirus en vonden mekaar tijdens corona 
om de MDM-stappers – de eerste letters van hun voornamen – 
op te richten. “Het begon allemaal tijdens de eerste lockdown”, 
zegt Martine Borremans. “Voor corona gingen Dirk Van Door-
slaer en ikzelf als twee oud-collega’s op de provincie wel eens 
wandelen op zondag. Toen we tijdens de lockdown al wat verder 
van onze deur mochten gaan wandelen, spraken we opnieuw af.”

Al gauw kwam er met Marleen Scheers een derde wandel(club)
vriendin bij. “Wij zijn alle drie alleenstaande en zo was er snel een 
bubbel van drie gevormd en gingen we elke zondag op stap”, 
vertelt Dirk Van Doorslaer. “In het begin gingen we op verken-
ning in onze eigen streek. Wij wonen in Relegem, Ossel en Stom-
beek-Bever en trokken rond in de Rand: Brussegem, Merchtem, 
Asse, Relegem, maar ook Zellik, Grimbergen, Dilbeek, Overijse ...”

Inspiratie
Toen de corona-maatregelen vorige zomer werden versoepeld, 
gingen de MDM-stappers verder van huis. “En onze bubbel van 
drie heeft standgehouden”, gaat Martine Borremans verder. “Zo 

verkenden we Waterloo, Geraardsbergen, Buggenhout, Diest, 
Zoutleeuw, Averbode ... We zoeken inspiratie bij de Wandel-
knooppunten, Route You, publicaties van de toeristische dienst 
van de provincies of gemeenten, afgepijlde wandelingen van een 
wandelclub en eigen inspiratie. Altijd – of het nu ver is of dichtbij – 
zijn het verrassend mooie wandelingen. We beseffen niet half hoe 
mooi Vlaanderen is met prachtige landschappen, heuvelachtig of 
vlak, weelderige bossen, verborgen pareltjes en dat allemaal niet 
zo ver van onze deur.”

De MDM-stappers doen ook meer dan alleen maar wandelen. 
“Als de MDM-stappers gaan stappen, is het ook om te klappen en 
een mop te tappen”, lacht Dirk Van Doorslaer, die de chauffeur is 
als er een verre wandeling wordt gedaan. “Wij bubbelen er op los 
met ons drieën, over alledaagse dingen, wat ons bezighoudt, we 
wisselen ervaringen uit, zeggen ons gedacht over de coronacrisis, 
over de politiek en over allerlei levensvragen. Het leukst van al zijn 
de moppen die we elkaar vertellen, van de scheurkalender, van 
internet, of uit het leven gegrepen.”

Psychiater 
Al stappend giert het trio het dan naar eigen zeggen uit van het 
lachen. “Je kan je niet voorstellen hoe bevrijdend het werkt om 
je schaterlach in de natuur vrij te laten”, beaamt Marleen Scheers. 
“En met die schaterlach komen ook alle negatieve gedachten en 
gevoelens vrij. Wandelen werkt verslavend. Je geeft je blik de vrije 
ruimte en met je blik gaan je gedachten mee en worden de bat-
terijen weer opgeladen. Je kan weer voort voor een week. Een 
sessie bij de psychiater uitgespaard. Elke keer na de wandeling 
zeggen we tegen mekaar: ‘alweer een mooie wandeling, dat pak-
ken ze ons niet meer af ’.” (jh)

MDM-stappers ontdekken mooiste plekjes in de regio 
(en daarbuiten)
Drie alleenstaanden vinden troost in eigen wandelbubbel: “Het werkt verslavend”

De MDM-stappers vlnr.: Martine Borremans, Dirk Van Doorslaer en Marleen Scheers. 

FOTO INGEZ.
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REGiO - De Gemeentelijke Technische School 
(GTSM) van Merchtem kreeg vier motoren met de 
steun van VT Motors en Scooters in Opwijk. Eige-
naar van de zaak Tom Vrijders is ook papa van een 
leerling van de school en helpt zo de leerlingen elek-
tromechanica zodat ze kunnen sleutelen aan échte 
motoren.

Als voorbereiding op de nieuwe leerplannen die op 
1 september 2021 in voege gaan, werkte leerkracht 
mechanica Luc De Ridder een project uit voor het 
vierde jaar Elektromechanica. “De leerlingen leren de 
motoren demonteren, ontleden en monteren”, zegt 
De Ridder. 

Leerlingen GTSM sleutelen aan motoren en kennen 
nu het verschil tussen twee- en viertakt

FOTO INGEZ

“Beschadigde of defecte onderdelen 
worden hertekend in ‘Solid Works’ en 
kunnen via de conventionele machi-
nes van de school zoals draaibanken en 
freesmachines nagemaakt worden. Al 
doende maken de leerlingen kennis met 
de mechanismen van de tweetakt- en 
viertaktmotoren. Ze leren het correct 
gebruik van gereedschappen -een dops-
leutel is tenslotte geen ringsleutel- en het 
digitaal documenteren van hun handelin-
gen in een stappenplan. Dat is handig als 
de aparte stukken nadien weer gemon-
teerd moeten worden tot één geheel.” 
De leerlingen leren ook georganiseerd 
werken in teamverband, rollen verdelen, 
verantwoordelijkheid opnemen en on-
derling en naar de leerkracht commu-
niceren over de gemaakte vorderingen. 
“Dit project kan uitgebreid worden naar 
leerlingen van andere studierichtingen 
binnen GTSM. Immers, ook voor de jon-
gens en meisjes die later de stap zetten 
naar onderhoudstechnieker, is dit een 
mooie voorbereiding. Het is een fantas-
tisch project op alle fronten, volledig afge-
stemd enerzijds op de huidige leefwereld 
van de jongeren en op de verwachtingen 
van de arbeidsmarkt die op hen wacht”, 
weet De Ridder. “Als de leerlingen dan 
nog de transfer maken naar de échte we-
reld en samen in de garage kruipen om 
te sleutelen aan die Camino (2-takt) of 
dat Daxke (4-takt), is de school helemaal 
in haar opzet geslaagd.” (jh)
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Wemmelaar moet nog meer sorteren
Le Wemmelois doit trier davantage

F   WEMMEL - Le Conseil Communal de Wemmel a approuvé 
le plan d’action à réaliser afin d’atteindre l’objectif concernant les 
déchets ménagers résiduels. Ce faisant, la commune s’engage à ne 
pas produire plus de 130 kilos de déchets résiduels par habitant et 
par an d’ici 2022. Selon les derniers chiffres disponibles, en 2018, 
chaque habitant produisait encore 143 kg par an.

“Les chiffres pour 2019 ne sont pas encore disponibles”, décla-
re l’Echevin de l’Environnement Vincent Jonckheere (LB Wemmel). 
“Mais nous devons produire beaucoup moins de déchets résiduels. 
Nos analyses montrent que pas moins de 53 % du contenu n’a pas 
sa place dans le sac de déchets résiduels et doit être trié. L’Agence 
Publique des Déchets de la Région Flamande (OVAM) a fixé des 
objectifs en matière de production de déchets résiduels d’ici 2022. 
L’intercommunale de gestion des déchets Intradura demande donc 
à la commune de rejoindre le plan d’action visant à réduire les 
déchets résiduels à un maximum de 130 kilogrammes par habi-
tant et par an d’ici 2022”.

Comment la commune pense-t-elle y parvenir ? “Diverses actions 
seront mises en place”, explique l’échevin. “Nous travaillerons prin-
cipalement sur la communication pour atteindre tous les groupes 
de notre population et tous les âges, car nous ne pouvons pas 
toucher tout le monde avec un dépliant. Nous allons également 
faire appel à des “ambassadeurs” dans chaque quartier pour en-
courager les habitants à mieux trier leurs déchets. En outre, un plus 
grand nombre de fractions de plastique est dorénavant autorisé 
dans le sac PMC, ce qui aura pour effet de réduire la quantité 
de déchets ménagers. Les habitants de Wemmel peuvent par ail-
leurs se rendre au parc de recyclage pour de nombreuses fractions 
gratuites et d’autres actions sont également mises en place pour 
promouvoir le tri et réduire les déchets. (jh)

WEMMEL - De Wemmelse gemeenteraad keurde het ac-
tieplan voor de restafvaldoelstelling goed. Daarmee engageert 
de gemeente zich om tegen 2022 maximum 130 kilogram 
restafval per inwoner per jaar te produceren. Volgens de laatst 
beschikbare cijfers produceerde elke inwoner in 2018 nog 143 
kilogram per jaar.

“De cijfers voor 2019 zijn nog niet voor handen”, zegt schepen 
van Milieu Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “Maar we moeten 
alleszins veel minder restafval produceren. Uit onderzoek blijkt 
dat liefst 53 procent van de inhoud niet in de restafvalzak hoort 
en kan gesorteerd worden. De Openbare Vlaamse Afvalstof-
fenmaatschappij (OVAM) legt doelstellingen vast om minder 
restafval te produceren tegen 2022. Afvalintercommunale In-
tradura vraagt daarom om mee in te stappen in het actieplan 
om het restafval te reduceren tot maximum 130 kilogram per 
inwoner per jaar tegen 2022.”

Hoe denkt de gemeente dit te kunnen halen? “Er worden 
verschillende acties uitgerold”, vertelt de schepen. “Zo zal er 
vooral rond communicatie worden gewerkt om alle bevolkings-
groepen en leeftijden te bereiken, want niet iedereen kunnen 
we bereiken met een folder. We gaan ook inzetten op ‘ambas-
sadeurs’ per wijk die inwoners stimuleren om afval beter te 
sorteren. Daarnaast mogen er meer plastieken fracties in de 
PMD-zak, zodat er minder afval in de restafvalzak belandt. De 
Wemmelaars kunnen ook in het recyclagepark terecht voor 
heel wat  fracties die gratis zijn en er worden ook andere acties 
op het getouw gezet om sorteren te bevorderen en afval te 
voorkomen.” (jh) 

FOTO JH
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GRIMBERGEN / WEMMEL - De Vlaamse regering rolt een 
plan uit om truckers op te vangen die richting Groot-Brittannië 
rijden en dreigen vast te staan in files. Daarbij zullen in heel Vlaan-
deren in de omgeving van de snelwegen grote open uitwijkplaat-
sen worden vrijgehouden. In een laatste fase is ook Parking C 
bij Brussels Expo daarbij, bevestigt woordvoerder Aidan Reinquin 
van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). 
Door de Brexit zijn er meer douaneformaliteiten te vervullen en 
zijn er ellenlange vrachtwagenfiles aan grensposten. Maar nu het 
verkeer na de kerstvakantie opnieuw op gang komt, wil de Vlaam-
se overheid voorbereid zijn op eventuele files van vrachtwagens 
die zich tot diep in het binnenland zouden kunnen ontwikkelen. 
“Truckers met bestemming Groot-Brittannië, kunnen vast komen 
te zitten”, legt Aidan Reinquin uit. “Als de uitwijkmogelijkheden 
naar parkings en open ruimten in de buurt van grensposten ver-
zadigd zijn, dan wordt er in verschillende fases extra ruimte vrij-
gehouden om vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk 
tijdelijk te kunnen parkeren.”

Gouverneur
Dat kan dan gaan over regionale of kleine luchthavens of andere 
grote verharde open vlaktes. “Eerst komen West- en Oost-Vlaan-
deren aan de beurt, maar als er ook verzadiging dreigt in de 
Vlaamse Rand, dan kan Parking C worden ingezet als 

uitwijkmogelijkheid. De gouverneurs coördineren het plan dat 
wordt uitgerold. De Vlaamse overheid blijft de situatie op de voet 
opvolgen.”
Momenteel is er nog geen sprake van lange files met vrachtwa-
gens in Vlaanderen. “Maar we willen voorbereid zijn, want we we-
ten nog niet wat het effect van de Brexit de komende weken of 
maanden  zal zijn”, gaat de woordvoerder verder. “Het Agentschap 
Wegen en Verkeer heeft ook al op de grote digitale infoportieken 
over de snelwegen boodschappen geplaatst over de situatie voor 
het verkeer richting VK.” (jh)

Parking C is uitwijkmogelijkheid voor vrachtwagens die 
vastzitten door  Brexit

FOTO JH 
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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)

Lichtjeswandeling in donkere winterperiode lokte veel deelnemers
Durant cet hiver, la promenade aux lumières a attiré de nombreux participants.
WEMMEL - De lichtjeswandeling in en rond het park van het 
gemeentehuis in Wemmel was een succes. Voor het ter perse gaan 
van dit nummer, namen al meer dan 300 kinderen namen deel aan 
de wedstrijd via een QR-code en een veelvoud aan wandelaars 
deed het traject in het park achter het gemeentehuis.
“Iedereen kon in de eigen bubbel het parcours van 700 meter af-
leggen”, weet schepen van Jeugd Raf De Visscher (LB Wemmel). 
“Bij deze lichtjeswandeling staan een aantal lichtarmaturen en 
een fotoframe om deze wandeling in coronatijd te vereeuwigen. 
Kinderen tot ongeveer 12 jaar konden opdrachten uitvoeren en 
op acht verschillende plaatsen een QR-code inscannen en zo op-
drachten met raadseltjes oplossen. Als ze de oplossing invullen en 
in de brievenbus van het gemeentehuis posten, dan maken ze kans 
op een waardebon.  De lichtjeswandeling kadert in de acties van 
‘Wemmel Wintert’. Er is daarvoor een budget van 16.000 euro 
uitgetrokken.” (jh)

F   WEMMEL - La promenade aux chandelles dans et autour du 
parc de la maison communale de Wemmel a été un succès. Avant 
la publication de ce numéro, plus de 300 enfants avaient déjà par-
ticipé au concours et de nombreux promeneurs avaient effectué le 
parcours ludique dans le parc situé derrière le château.
“Chacun a pu effectuer les 700 mètres du parcours dans sa propre 
bulle”, déclare l’Echevin de la Jeunesse Raf De Visscher (LB Wem-
mel). “Tout le long de cette promenade aux chandelles, on pouvait 
admirer un certain nombre de décorations lumineuses et s’arrêter 
devant un cadre photo pour immortaliser la marche en ces temps 
particuliers. Les enfants de moins de 12 ans avaient le loisir de réa-
liser des épreuves en scannant un code QR à huit endroits différents 
afin de résoudre des énigmes. Après avoir répondu aux questions 
et déposé le formulaire dans la boîte aux lettres adhoc, ils ont une 
chance de gagner un lot.  La promenade aux lumières fait partie des 
actions de “Wemmel en Hiver”. Pour ce faire, un budget de 16 000 
euros y a été consacré. (jh)

FOTO JH

Curs_wemmel_4_02.indd   20Curs_wemmel_4_02.indd   20 25/01/2021   09:0425/01/2021   09:04



21

Verantwoordelijke uitgever:
De Uitgeversfabriek

Druk & vormgeving:
Leleu NV

Dorpstraat 85b - 1785 Brussegem

Hoofdredacteur:
Joris Herpol

Steenweg op Brussel 33 - 1780 Wemmel
joris@herpol.be

Publiciteitsverantwoordelijke:

Voor Londerzeel/Meise/Kapelle o/d Bos,
Merchtem/Opwijk/Buggenhout,

Wemmel &
Grimbergen/Beigem/Humbeek:

Erwin Van Gucht
0477 72 36 33 - erwinvangucht@me.com

www.cursiefje.be

De volgende
Cursiefjes

verschijnen:

· Londerzeel/Meise/Kapelle

· Grimbergen/Beigem/Humbeek

· Merchtem/Opwijk/Buggenhout

· Wemmel

25 februari 2021

Exact schenkt voedselpakketten en 2.510 euro 
aan OCMW
Exact fait don de colis alimentaires et de 2.510 
euros au CPAS.

WEMMEL - Het OCMW van Wem-
mel ontving steun van Exact software, 
een bedrijf met zetel in Wemmel. Door 
de personeelsleden van deze onderne-
ming, werden tijdens een benefiet 2.510 
euro en een hele reeks voedselpakket-
ten ingezameld. “We zijn zeer dankbaar 
met deze gift, vooral voor hen die het nu 
moeilijk hebben”, zegt voorzitter Armand 
Hermans (LB Wemmel) van het OCMW 
van Wemmel. “Door corona zijn er ook 
veel meer mensen die een beroep doen 
op de voedselbedeling van het OCMW. 
Daar waar we vroeger voor zo’n 30 tot 
40 mensen voedselpakketten voorza-
gen, komen nu al 150 inwoners naar het 
OCMW-kantoor om een voedselpakket 
te mogen ontvangen. De nood is merk-
baar veel hoger. In de winter is er ook 
altijd meer vraag naar voedselpakketten, 
maar dat zoveel mensen een pakket ko-
men halen, is wel uitzonderlijk.”    (jh)

FOTO INGEZ. 

F   WEMMEL - Le CPAS de Wem-
mel a reçu le soutien d’Exact Software, 
une société basée à Wemmel. A l’occasi-
on d’un appel aux dons, le personnel de 
cette entreprise a collecté 2.510 euros 
et toute une série de colis alimentaires. 
“Nous sommes très reconnaissants de ce 
don, en particulier pour ceux qui connais-
sent, actuellement, de grandes difficultés”, 
a déclaré le Président du CPAS de Wem-
mel, Armand Hermans (LB Wemmel). “En 
raison de la crise sanitaire, de nombreuses 
personnes font appel au CPAS pour obte-
nir de la nourriture. Alors que nous avions 
l’habitude de fournir des colis alimentaires 
pour 30 à 40 personnes, aujourd’hui 150 
personnes s’adressent à nous pour obte-
nir ces colis. Le besoin est sensiblement 
plus élevé. En hiver, la demande de colis 
alimentaires est toujours plus importante, 
mais le fait que tant de personnes vien-
nent en chercher est exceptionnel”.    (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 

GEMOTIVEERDE JOBSTUDENTEN (m/v/x) 
– gezocht bij Vaste-plantenkwekerij Jan Spruyt, 
Mostenveld 30, Buggenhout. Ben je in juli of 
augustus een hele maand vrij en heb je groe-
ne vingers? Mail dan naar mark@vasteplant.be 
(minimumleeftijd voor vakantiewerk is 15 jaar)

FLEXIJOBS - Slagerij Houman te Brussegem 
is op zoek naar Flexijobs, Winkelmedewerker 
M/V slager/afwasser, Contact: jonas.houman@
hotmail.com

TE KOOP ALLERLEI

DIVERSE FITNESSTOESTELLEN – oa Spinner, 
als nieuw, 3 koersfietsen met campac/nolo en 
schram red bellen 0477 251 131 

HOUTKACHEL – in goede staat, merk Saey, 
prijs overeen te komen tel. 0496 941 685 

UITKLAPBARE RELAXZETEL – te koop tel. 
0474 261 035 

EETPLAATS – uitzicht in steen, kleur cream, 
ronde tafel, vitrinekast, dressoir, staander met 
ronde vaas, prijs 900 euro gsm 0473 557 224 

VASTGOED  

DRINGEND GEZOCHT – Vastgoed te koop, 
te renoveren woning rechtstreeks van eige-
naar, tel. 0474 305 519 

TE KOOP GEZOCHT - Projectgronden / ap-
partementsgebouwen / woningen. 
0495 44 54 11

TE KOOP GEVRAAGD - Rustig gelegen wo-
ning of grond - regio Londerzeel. (mag bouw-
vallig zijn) Tel: 0475 25 53 47

TE HUUR 

GRIMBERGEN – Woonhuis, tuin, terras, living, 
OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS - Kerk-
straat 6 Londerzeel (nabij kerk). €65/maand. 
Info: 0475 25 53 47

VAKANTIE TE HUUR 

NIEUWPOORT - Appartement 2slpks (4-6 
pers)zicht op zee en duinen. Wifi – alle com-
fort NU KORTING op niet verhuurde perio-
des in 2021 -10%  zie 
www.nieuwpoort-verhuur.be  
Tel. 0477 66 34 18

ALLERLEI 

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470-564.165 

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

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

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

AANKOOP / GEZOCHT – Motorfietsen, 
bromfietsen, oude koersfietsen, voor uitoe-
fening hobby, staat onbelangrijk, gsm 0486 
998 400 
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