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“Niets zo zalig als een sneeuwdouche”
GRIMBERGEN / REGIO – We hebben er lang op moeten 
wachten, maar een beetje sneeuw kan blijkbaar veel deugd doen. 
Gewezen schepen en fractieleider van Groen Grimbergen Ed-
die Boelens (64) nam tijdens de korte ‘ijsprik’ elke morgen een 
‘sneeuwdouche’. Hij liet van z’n eerste douche een filmpje maken 
dat op Facebook massaal werd ‘leuk bevonden’.

“Fantastisch!, goed voor de bloemsomloop, de Poetin van Grim-
bergen, Chapeau!, sterke beer!.” Het zijn maar enkele van de vele 
reacties die Eddie Boelens kreeg op zijn filmpje dat hij postte 
waarin hij een sneeuwdouche neemt. “Natuurlijk laat ik dit niet 
elke dag filmen, maar ik was zo blij dat ik de eerste keer opnieuw 
een sneeuwdouche kon nemen, dat ik het op mijn facebookpagi-
na zette”, zegt Boelens. “Het is jaren geleden -van met de vorige 
koudegolf, ik denk zo’n negen jaar geleden- dat ik dat hier in mijn 
eigen tuin een sneeuwdouche kon nemen.”

“Ik stap dan in mijn zwembroek in mijn tuin door de sneeuw die 
nu dik genoeg ligt en wrijf me helemaal van kop tot teen in met 
sneeuw. Het duurt maar een paar minuutjes en dan ga ik naar bin-
nen om een warme douche te nemen. Daarna ben ik herboren 
en kan ik de dag goed beginnen. Ik moet overigens elke morgen 
ook oefeningen doen voor mijn rug en dan is een sneeuwdouche 
zalig.” 

Zolang er sneeuw ligt, is de sneeuwdouche elke morgen een vast 
ritueel van Boelens. “En ik zou het iedereen willen aanraden”, gaat 
Boelens verder. “Nu we niet naar de sauna kunnen gaan, is dit een 
prima alternatief. Het is gezond, goed voor de bloeddoorstroming 
en de weerstand. Ik vind de reacties op Facebook wel plezant. 
Jaren geleden in Cap Gris-Nez in Frankrijk, toen het echt beren-
koud was, ook in de Atlantische oceaan gedoken. Ook enkele mi-
nuutjes maar, je mag het niet te lang doen. Maar je voelt je daarna 
als herboren. Ik duim voor nog meer sneeuw deze winter.”  (jh)

Je kan het filmpje bekijken via de facebookpagina 
van Eddie Boelens. 

FOTO INGEZ. 

Eddie Boelens (64) nam tijdens de eerste winterprik alle dagen zijn 
sneeuwdouche “zalig nu het nog kan”
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Tweeduizend vrijwilligers gezocht uit Brussel en 
Rand om vaccin CureVac te testen  
RAND - Eind februari start het team van prof. Pierre Van Dam-
me van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met externe 
medische dienstverleners Cohezio en Mensura, een grootschalige 
studie naar het kandidaat-coronavaccin van het Duitse CureVac. 
Daarvoor worden 2.000 vrijwilligers gezocht in Brussel en de 
Rand. Het team van Cohezio, dat de vaccins op de vrijwilligers 
zal toedienen en hen zal begeleiden, wordt geleid door medisch 
directeur van Cohezio Eddie De Block, tevens oud-burgemeester 
van Merchtem en broer van Maggie De Block. 

“Voor alle duidelijkheid: dit heeft niets met mijn zus Maggie, noch 
met de politiek te maken”, zegt Eddie De Block. “Ik ben in 2018 
gestopt met de politiek en heb me verder toegelegd op mijn ja-
renlange passie als arbeidsarts. Ik ben wel fier dat ik nu samen 
met een team van 17 mensen een stuk kan meehelpen aan de 
grootschalige studie van professor Pierre Van Damme. Het team 
moest samengesteld worden in veertien dagen. Dat was een hu-
zarenwerk. We hebben artsen, verpleegsters, data-inputters, re-
ceptionisten en laboranten samengebracht in één team.” 

“Heel concreet gaat het om de fase drie van de studie het Duitse 
CureVac-vaccin. Daarvoor worden in Brussel en de Rand twee-
duizend vrijwilligers gezocht voor een coronaprikje. De helft van 
hen wordt via Mensura, de andere helft via  Cohezio opgevolgd. 
Ons team zal aan 500 mensen een écht vaccin toedienden, de 
andere 500 vrijwilligers krijgen een placebo, dus geen vaccin. Deze 
dubbel-blind-studie gebeurt wereldwijd in totaal op 32.500 proef-
personen, waarvan dus 2.000 in België. Die worden nu gezocht en 
het moet snel gaan, want de studie start snel op.”

Zijn er geen risico’s voor de proefpersonen? “Het gaat om fase 
3 van het studiewerk. Fase 1 en 2, waarbij op dieren én mensen 
werd getest, zijn positief geëvalueerd”, weet De Block. “Fase 3 
is de laatste fase die het vaccin doormoet om op de markt te 
komen. 

We hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk kan gebeuren.”  
Kandidaat-vrijwilligers moeten wel aan enkele voorwaarden vol-
doen. “Ze moeten minsten 18 jaar oud zijn en in goede gezond-
heid zijn”, zegt professor Pierre Van Damme van UAntwerpen. 
“Natuurlijk staat er ook een vergoeding tegenover: de deelne-
mers moeten vijf keer op visite komen en krijgen 150 euro per 
visite. De medische visites, waarop onder meer een bloedstaal zal 
genomen worden, zullen plaatsvinden in Brussel.”  “Voor de groot-
schalige studie slaat UAntwerpen de handen in elkaar met de be-
drijfsgeneeskundige diensten Cohezio en Mensura. “Met Cohezio,  
staan we mee vooraan in de strijd tegen de verspreiding van het 
virus”, zegt communicatiedirecteur Fabienne Defrance van Co-
hezio. “We deden al aan preventie en aan tracing en testing, nu 
komt vaccinatie daar ook bij. We zijn blij mee te kunnen werken 
aan een nieuw, veelbelovend vaccin.”  Info: www.uantwerpen.be/
vaccinetrials-covid-brussel  (jh)
 

Medisch directeur van Cohezio en oud-burgemeester Eddie De Block 
werkt samen met team Prof. Pierre Van Damme voor grootschalig 
onderzoek coronavaccin

FOTO JH

KORT 
SLUIKSTORTEN – Raadslid Monique 
Froment (LB Wemmel, N-VA) stelde op 
de gemeenteraad dat het sluikstorten in 
de Incovo-gemeenten fors is afgenomen 
door het inzetten van camera’s. Zij vroeg 
of dit in Wemmel ook kan toegepast wor-
den. Burgemeester Walter Vansteenkiste 
(LB Wemmel) antwoordde dat Intradura 
bezig is met een plan van aanpak. Verdere 
uitleg hierover zal in komende gemeen-
teraden volgen. (jh)
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“Oplossing voor verenigingen in Complex Zijp”
“Une solution pour les associations dans le Complexe Zijp”

F   WEMMEL - Le conseiller Didier Noltincx (IC) a demandé 
lors de la réunion du conseil communal si une solution avait été 
trouvée pour les associations qui organisent leurs activités dans le 
Complexe Zijp. En effet, le Zijp sera utilisé comme centre de vacci-
nation durant les prochains mois. Le Bourgmestre Walter Vansteen-
kiste (LB Wemmel) et l’Echevin Raf De Visscher (LB Wemmel) ont 
répondu qu’une solution avait été trouvée pour chaque association. 
“L’asbl Nakama, une association qui encadre les jeunes, est en 
phase de démarrage et utilise les locaux au sous-sol; celle-ci pourra 
reprendre ses activités dès que les mesures de confinement seront 
levées. Le Cercle Laeremans a rassemblé tout son matériel dans 
une seule pièce, mais ses activités sont suspendues en raison des 
circonstances. L’école de musique déménage au Beverbos. Quant 
aux étudiants qui utilisaient le Zijp pour y ‘bloquer’, ils utilisent 
désormais la salle de ping-pong du hall des sports pendant deux 
semaines. Une solution est toujours recherchée pour ‘Speelplein-
werking 3sje’ qui organise habituellement des activités pour les en-
fants au Complexe Zijp pendant les vacances de Pâques et d’été. 
Le Service de la Jeunesse analyse différentes pistes, notamment les 
écoles, le SKC, le Zandloper, ....”.  (jh)

WEMMEL - Raadslid Didier Noltincx (IC) vroeg op de ge-
meenteraad of er voor de verenigingen die in het complex 
Zijp hun activiteiten organiseren een oplossing is gevonden. 
Het Complex Zijp zal immers dienst doen als vaccinatiecen-
trum de komende maanden. Burgemeester Walter Vansteen-
kiste (LB Wemmel) en schepen Raf De Visscher (LB Wemmel) 
antwoordden dat er voor iedere gebruiker en vereniging een 
oplossing gevonden is.
“De jongerenwerking vzw Nakama die in opstartfase is, maakt 
gebruik van de lokalen in de kelder, die kan dus gewoon verder 
gaan zodra het omwille van corona mag. De Laeremanskring 
heeft haar materiaal verzameld in één lokaal, momenteel staan 
de activiteiten ‘on hold’. De muziekschool verhuist naar Bever-
bos en de studenten die er studeerden, konden twee weken 
naar de pingpongzaal in de Sporthal. Voor Speelpleinwerking 
3sje, dat in de paas- en zomervakantie normaal in het Complex 
Zijp activiteiten organiseert, wordt nog een oplossing gezocht. 
De jeugddienst is met verschillende partijen aan het overleg-
gen, we denken hierbij onder andere aan scholen, het SKC, de 
Zandloper,….” (jh)

FOTO JH
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Corona heeft negatieve impact van 784.000 
op gemeentebudget 
WEMMEL - “We moeten nog geen investeringen schrappen, maar door de coronacrisis is 
er een negatieve impact op de gemeentefinanciën van zo’n 784.000 euro”, rekent schepen 
van Financiën Vincent Jonkcheere (LB Wemmel) na. “Er zijn minder inkomen en meer uitgaven. 
Volgens een voorzichtige raming van het statistisch bureau zou er een daling zijn van de in-
komsten uit de Algemene Personenbelasting (APB) van 8 procent in 2020, wat neerkomt op 
zo’n 450.000 euro. Er zijn ook minder inkomsten door geschrapte schoolmaaltijden, het sluiten 
van de Kinderopvang tijdens de lockdown, enzomeer. Tegelijk blijven de kosten wel nog onder 
controle en is onze autofinancieringsmarge nu al jaren positief.” 

Dat laatste is goed nieuws, want met een positieve autofinancieringsmarge  is het gemeen-
tebestuur in staat om op een structurele wijze de bestaande leninglasten (aflossingen en 
interesten) te dragen. “Om een volledig beeld van de impact van corona op onze financiën te 
hebben, is het wel nog te vroeg”, gaat de schepen verder. “De coronacrisis is nog niet voorbij. 
Dit jaar zullen we de gevolgen beter kunnen inschatten, maar met de gegevens die nu voor 
handen zijn, zijn we blij met de positieve cijfers”, besluit Jonckheere. (jh)

FOTO JH
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GRIMBERGEN - Luka Leupe (17) uit Grimbergen brengt haar 
debuutsingle ‘Come Back’ uit. Een eerbetoon aan haar papa die uit 
het leven stapte. “Maar de dijk van de onzekerheid is
doorbroken. Ik ga door en schrijf meer nieuwe songs”, zegt ze. 
Met haar achtergrond bij Studio 100, maar ook met Charlotte 
Cannoot van ‘Mind The Voice’ van de online muziekshow ‘Popland’ 
gaat ze verder. Van deze Grimbergse gaan we nog veel meer ho-
ren, zoveel is duidelijk.

Luka Leupe (17) volgt haar laatste jaar humaniora en wil zich 
volgend jaar inschrijven in Lucas School of Arts waar haar verdere 
studies in de richting van Muziek of Interieurvormgeving zullen 
gaan. Maar daar ging een hele weg aan vooraf. Op haar achtste 
deed Luka auditie voor het Studio 100-zangkoor. 
“Een avontuur dat leidde tot zeven prachtige jaren samen met 
mijn zangcoaches en een heleboel vrienden voor het leven”, 
zegt ze. “Twee keer per week bolde mama voor de repetities 
van Grimbergen naar Boom, en terug. De vele uren in de auto 
besteedden we aan lessen opvragen, oefenen voor de zanglessen 
en goeie gesprekken. Het was een prachtige tijd. Ik leerde op een 
podium staan en was steeds een vaste waarde op de jaarlijkse 
Samson en Gert-kerstshows. Ik zong liedjes in voor de cd’s van 
K3 en we wonnen met een medley zelfs een prijs in Nederland. 
Ik voelde me prima als deeltje van een groep, als schakel in een 
groot koor.”

Podium
Op het podium staan, dat zag Luka niet meteen zitten. “Dat was 
toen nog te vroeg”, gaat ze verder. “Heel even leek het mis te 
gaan, mijn coaches kaartten een probleem aan bij mijn ouders. 
Ze hadden de indruk dat er iets niet klopte met mijn aandacht en 
concentratie, waardoor ik mijn volle potentieel niet benutte. Een 
aantal onderzoeken later duikt de schuldige op: ADD (Attention 
Deficit Disorder). Dat inzicht hielp me om muzikaal te groeien“. 
Maar dan kreeg de jonge zangeres vreselijk nieuws. “Ik kwam thuis 
van een leuke zangrepetitie op een heel zonnige maandag”, zegt 
Luka. “Iedereen zit stilletjes in de woonkamer en de sfeer is erg 
bedrukt, wat bij ons thuis heel abnormaal is. Ik krijg boterhammen 
met choco, dat herinner ik me nog goed. Langzaamaan wordt het 

me duidelijk dat er iets ergs aan de hand is. Met horten en stoten 
dringt het door: mijn papa is die ochtend uit het leven gestapt. In 
alle stilte. Zonder enig signaal. De wereld is die dag een beetje 
donkerder geworden.”

Studio-opname
Maar ondanks alles blijft de wereld toch draaien, zo beseft Luka. “Ik 
rondde mijn Studio 100-avontuur af, kocht een gitaar en volgde er 
privélessen mee. Ik leer nu nieuwe muziek kennen en interpreteer 
covers – ook van nummers die ik niet denk aan te kunnen.” Voor 
haar verjaardag kreeg Luka een heuse studio-opname cadeau. Ik 
leerde ‘Mind The Voice’-zangcoach Charlotte Cannoot kennen. 
Ze leerde me ontzettend veel bij. Ze boost mijn zelfvertrouwen 
en laat me dingen doen die ik nooit voor mogelijk achtte. Al is ze 
ook streng en kordaat. Dat maakt toch wat bij je los. Ik kijk heel 
erg op naar haar.”

Herdenkingsdag 
Zonder dat hij het nog weet, is het Luka’s papa die haar die weg 
toont. “Op de zesde herdenkingsdag van papa’s overlijden organi-
seren we een samenzijn met familie en vrienden”, getuigt Luka. “Ik 
heb het die dag moeilijk en schrijf dat van me af in een gedichtje. 
En dat vloeit over in een liedje. Met een klein hartje laat ik het 
aan mama horen. Want zelf vind ik het niet spectaculair. Onzeker, 
maar mama staat versteld van wat ik op nog geen uur in elkaar 
knutselde. Na positieve reacties van mensen die dicht bij mij staan, 
maakte ik er een volledig nummer van. Ik vind het eigenlijk erg 
moeilijk om dit nummer te delen, omdat heel mijn hart erin ligt. 
Maar ik werkte er met een groep fantastische mensen aan. Zon-
der dat mijn papa het weet, toont hij me nu de weg.”

“Dankzij de duwtjes in de rug van mijn familie en mijn vrienden, 
ben ik er nu echt klaar voor om er ‘iets’ mee te doen. En dat re-
sulteerde in ‘Come Back’. Ik hoop later dit en volgende jaren nog 
andere nummer uit te brengen.” 
Info: www.puurluka.be 

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht 
bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en 
op de website www.zelfmoord1813.be.

Luka (17) uit Grimbergen zet eerste solostapjes met 
debuutsingle ‘Come Back’
“Toen papa uit het leven stapte, werd de wereld een beetje donkerder. 
Zonder dat hij het nog weet, toont hij me nu de weg.”
FOTO INGEZ.
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WEMMEL - Bij hevige regenval treedt de Molenbeek ter hoogte van het gemeentelijk 
schooldomein voor het brugje aan de Vertongenstraat uit haar oevers en dan overstroomt 
de straat en het tuingebied van de woningen ernaast. “Dat willen we nu verhelpen”, zegt 
schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “De Molenbeek zal via 
het project ‘Natte Natuur’ ter hoogte van het schooldomein en het tuingebied wor-
den verbreed, zodat het water minder snel richting de tunnel onder de Vertongenstraat 
stroomt. Ter hoogte van dat brugje vormt zich een flessenhals waardoor het water bij 
hevige regenval er moeilijker doorstroomt. 
De koker waardoor de Molenbeek onder de straat stroomt, is slechts 80 centimeter 
breed en dat is te weinig voor een goede doorstroming.” De straat helemaal opbreken en 
een nieuwe brug bouwen, is voor de gemeente niet meteen een optie. “Daarom kiezen 
we voor het project ‘Natte Natuur.’”, verduidelijkt de schepen nog. “Door de oevers te 
verbreden, wordt er een extra buffer gecreëerd.  Ook de hellingsgraad van de Molenbeek 
wordt aangepakt, zodat we overstromingen vermijden. 

‘Natte Natuur’ moet overstroming Molenbeek aan 
Vertongenstraat oplossen

FOTO JH 

Aan het tuingebied zelf komt een keer-
muur die het water verder moet tegen-
houden. Het is een win-win-project, want 
naast het aanpakken van de waterover-
last bij hevige regenval, creëren we er 
ook een nieuw stukje ‘Natte Natuur’ dat 
dient als overstromingsgebiedje in het 
schooldomein.”

‘Meer ruimte’
Het project maakt deel uit van de zo-
genaamde ‘groenblauwe’ structuur die de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil uit-
bouwen langs de Maalbeek-Molenbeek 
van Asse tot Grimbergen. “De bouw 
van een wadi en een ruime en brede 
grachtstructuur geven meer ruimte aan 
regenwater dat meer tijd krijgt om te in-
filtreren”, vult schepen van Milieu Vincent 
Jonkcheere (LB Wemmel) aan. “Met het 
‘vernatuurlijken’ van de Molenbeek en 
de aanleg van wadi’s wordt plek gegeven 
aan natte natuurontwikkeling. Het herstel 
van de natuurwaarde zorgt voor extra 
waterbuffering en zo draagt het project 
ook bij tot de vermindering van de wa-
teroverlast in Wemmel, maar ook in het 
stroomafwaarts gelegen Grimbergen. In 
het meerjarenplan van de gemeente is 
280.000 euro plus BTW voorzien. Het 
gemeentebestuur van Wemmel krijgt 
voor het project van de ‘Natte Natuur’ 
een subsidie van de Vlaamse overheid 
van 177.000 euro.” (jh)

INFO – Vertaling lees pag. 18 / 
Traduction: pag 18.

Schepenen Vincent Jonckheere en Raf De 
Visscher hier aan de Molenbeek waar een 
stukje ‘Natte Natuur’ komt.
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F   WEMMEL - Lors de fortes pluies, le Molenbeek sort de son lit, à hauteur de l’entrée 
du domaine scolaire, près du pont de la Rue P. Vertongen, ce qui provoque l’inondation de 
la rue et des jardins des maisons adjacentes. “Nous voulons y remédier maintenant”, dé-
clare l’échevin des Affaires Territoriales Raf De Visscher (LB Wemmel). Le Molenbeek sera 
élargi à cet endroit grâce au projet “Natte Natuur”. L’eau s’écoulera moins rapidement 
vers le tunnel sous la Rue Vertongen. Un goulot d’étranglement se forme aujourd’hui près 
de ce pont, ce qui rend l’écoulement de l’eau problématique en cas de fortes pluies. Le 
tuyau au travers duquel le Molenbeek coule sous la rue n’a que 80 centimètres de diamè-
tre, ce qui est trop peu pour un écoulement correct.”

La réfection complète de la rue et la construction d’un nouveau pont ne sont pas une 
option pour la commune. C’est pourquoi nous avons opté pour le projet “Natte Natuur”, 
précise l’échevin. “En élargissant les berges, une zone tampon supplémentaire sera créée. 
La déclivité du Molenbeek sera également modifiée afin d’éviter les inondations. Le jardin 
adjacent sera doté d’un mur de soutènement qui retiendra l’eau. 

“Natte Natuur” résoudra le problème des inondations du 
Molenbeek dans la Rue P. Vertongen.

FOTO JH 

C’est un projet gagnant-gagnant, car en 
plus de s’attaquer aux inondations lors 
de fortes pluies, nous ajoutons égale-
ment une nouvelle pièce de “Nature hu-
mide” qui servira de zone de rétention 
au sein du domaine scolaire”.

‘Plus d’espace’
Le projet fait partie de la structure dite 
“vert-bleu” que l’Agence Foncière Fla-
mande (VLM) souhaite développer le 
long de l’axe Maalbeek-Molenbeek, entre 
Asse et Grimbergen. “L’aménagement 
d’un oued et d’un canal plus large offrira 
plus d’espace pour l’eau de pluie qui dis-
posera ainsi de plus de temps pour s’-
infiltrer”, ajoute l’échevin de l’Environne-
ment Vincent Jonckheere (LB Wemmel). 
“Avec la “naturalisation” du Molenbeek 
et la construction d’oueds, un espace 
est rendu au développement de la na-
ture humide. Le retour à l’état naturel 
contribuera à fournir une réserve d’eau 
supplémentaire et réduira les inondati-
ons à Wemmel et à Grimbergen, située 
en aval. Le plan pluriannuel de la com-
mune prévoit 280 000 euros hors TVA. 
La commune de Wemmel recevra une 
subvention de 177.000 euros du gouver-
nement flamand pour le projet “Natte 
Natuur””. (jh)

INFO – Vertaling lees pag. 14 / 
Traduction: pag 14.

Les échevins Vincent Jonckheere et Raf De 
Visscher le long du Molenbeek où un élé-
ment du projet “Natte Natuur” sera amé-
nagé.
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KORT / EN BREF
AFFICHERING – Voortaan is het 
verplicht om bij de verhuur van een wo-
ning de huurprijs, gemeenschappelijke 
lasten, (extra) kosten en de isolatiewaar-
de (EPC) te vermelden op de affiche. 
Verhuurders die de verplichte zaken op 
de verhuuraffiche niet vermelden, riske-
ren een administratieve geldboete tus-
sen 80 en maximum 350 euro. (jh)

F  AFFICHAGE - Désormais, il est 
obligatoire, lors de la mise en location d’u-
ne habitation, de mentionner sur l’affiche 
le prix de location, les charges communes, 
les frais supplémentaires éventuels ain-
si que le coefficient d’isolation (EPC). Les 
propriétaires qui ne mentionnent pas ces 
éléments obligatoires sur l’affiche de loca-
tion, risquent une amende administrative 
comprise entre 80 et 350 euros maxi-
mum. (jh)

WEMMEL ART – Gemeente-
raadslid Didier Noltincx vroeg op de 
gemeenteraad of Wemmel meestapt 
in het project “Wemmel art”, dat is 
voorgesteld aan het college van burge-
meester en schepenen. Het betreft een 
“Street art” project gemaakt door ver-
schillende Belgische kunstenaars. Sche-
pen van Cultuur Chris Andries (Wem-
mel Plus) antwoordde dat hij weet heeft 
van het project, maar dat er geen budget 
is voorzien in het meerjarenplan voor 
zulke projecten. (jh)

F   WEMMEL ART  - Le conseiller 
communal Didier Noltincx (IC) a demandé 
lors du conseil communal si Wemmel par-
ticipait au projet “Wemmel Art” qui est 
proposé au collège des bourgmestre et 
échevins. Il s’agit d’un projet de “Street art” 
créé par différents artistes belges. L’Eche-
vin de la Culture Chris Andries (Wemmel 
Plus) a répondu qu’il était au courant de 
l’initiative, mais que le plan pluriannuel de 
la commune ne prévoyait pas de budget 
pour de tels projets. (jh)

HERSTELLINGSWERKEN – 
Aan de Steenweg op Brussel ter hoogte 
van de Lauwersstraat worden dringende 
herstellingswerken uitgevoerd. Daar was 
de riolering ter hoogte van een huisaan-
sluiting defect, waardoor er een stuk in 
de ondergrond was weggespoeld. (jh)

F  TRAVAUX DE RÉPARATION  -Des travaux de réparation urgents ont été effec-
tués Chaussée de Bruxelles, à hauteur de la Rue P. Lauwers. Le réseau d’égouts d’une maison 
était défectueux et une partie du sous-sol a été emportée par les eaux. (jh)

PETITIE – Gemeenteraadslid Sven Frankard (LB Wemmel, N-VA) meldde op de ge-
meenteraad dat er door de inwoners van de Dr. Schweitzerlaan, het doodlopende straatje 
naast de Colruyt, een petitie is ingediend. Buurtbewoners klagen er volgens het raads-
lid over parkeerproblemen, milieuoverlast en nachtlawaai in de buurt van de Romeinse 
Steenweg. Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) antwoordde dat dit zal wor-
den onderzocht. (jh)

F  PÉTITION - Le conseiller communal Sven Frankard (LB Wemmel, N-VA) a rapporté au 
conseil communal qu’une pétition a été soumise par les habitants de l’avenue Dr. Schweitzer, 
la rue sans issue à côté du Colruyt. Selon le conseiller, les habitants se plaignent de problèmes 
de stationnement, de nuisances environnementales et de tapage nocturne dans le quartier de 
la Chaussée Romaine. Le Bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) a répondu qu’il y 
serait donné suite.  (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)

Gemeenteraad verzet zich tegen stadstol en kilometerheffing in 
Brussels Gewest
Le Conseil Communal s’oppose au péage urbain et à la redevance kilométrique 
en Région Bruxelloise.
WEMMEL - De Wemmelse gemeenteraad verzet zich tegen de 
stadstol en kilometerheffing die het Brusselse Gewest wil opleg-
gen aan de pendelaars. Vanuit Wemmel vertrekken volgens officiële 
statistieken 3.435 pendelaars naar Brussel om te werken. Bijna 40 
procent van hen gaat met de auto naar Brussel. De nieuwe bij-
komende belasting zou voor hen tot 2.000 euro per jaar kunnen 
oplopen. Voor de inwoners van Brussels Hoofdstedelijk gewest 
komt er een gedeeltelijke compensatie door de afschaffing van de 
verkeersbelasting. Voor inwoners uit de Rand dus niet. “Hen bij-
komend belasten is onaanvaardbaar”, zegt burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel). “In Brussel zijn er immers heel wat 
plaatsen die niet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar ver-
voer. Bovendien gaan heel wat Wemmelaars ook naar Brussel voor 
(basis-)dienstverlening, voor winkels, voor cultuur, maar ze gaan ook 
naar het ziekenhuis, scholen, enzomeer. De gemeenteraad vraagt 
aan de Vlaamse Regering om aan te dringen bij de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan 
met de andere gewesten én met de gemeentebesturen in de Rand. 
Als de dialoog met de andere gewesten geen oplossing biedt, vra-
gen we aan de Vlaamse regering om alle juridische middelen aan te 
wenden opdat de pendelaar uit Vlaanderen door de invoering van 
een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt.” (jh)

F   WEMMEL - Le Conseil Communal de Wemmel est opposé 
au péage urbain et à la redevance kilométrique que la Région 
Bruxelloise veut imposer aux navetteurs. Selon les statistiques offi-
cielles, 3 435 navetteurs se déplacent de Wemmel à Bruxelles afin 
d’y travailler. Près de 40 % d’entre eux se rendent à Bruxelles en voi-
ture. La nouvelle taxe supplémentaire pourrait, pour eux, s’élever à 2 
000 euros par an. Les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale 
seront partiellement dédommagés en raison de la suppression de 
la taxe de circulation. Ceci ne sera pas d’application pour les habi-
tants de la périphérie. “Les taxer en plus est inacceptable”, déclare 
le Bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “À Bruxelles, il 
existe de nombreux endroits qui ne sont pas facilement accessibles 
en transports publics. En outre, de nombreux habitants de Wemmel 
se rendent à Bruxelles pour y bénéficier de services de base, pour 
les magasins ou des activités culturelles; mais ils se rendent aussi à 
l’hôpital, à l’école, etc. Le Conseil Communal demande au gouver-
nement flamand d’inciter le gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale à engager un dialogue actif avec les autres régions et 
avec les autorités communales de la périphérie. Si le dialogue avec 
les autres régions n’aboutit pas à une solution, nous demandons 
au gouvernement flamand d’utiliser tous les moyens légaux pour 
garantir que le navetteur habitant en Flandre ne soit pas discriminé 
par l’introduction d’une redevance kilométrique et/ou d’un péage 
urbain.  (jh)

FOTO JH

De Romeinsesteenweg in Wemmel en Strombeek ligt voor de ene 
helft in het Vlaams Gewest, voor de andere helft op het Brusselse 
Gewest, waar een stadstol zou komen.

La moitié de la Chaussée Romaine à Wemmel et Strombeek est 
située en Région Flamande et l’autre moitié en Région Bruxelloise, 
où un péage urbain serait introduit.
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“Mondmaskers: dat is wennen, 
maar het doet heel veel deugd 
om mekaar terug te zien”

WEMMEL - Werken met inschrijvingen, leeftijdsgroepen verdelen over verschillen-
de dagen, bubbels, mondmaskers, werken op verschillende locaties: jeugdverenigingen 
zijn in de regio creatief om hun werking veilig te kunnen opstarten. Zo ook de scouts 
van Wemmel. “Die mondmaskers, dat is wennen, maar het doet heel veel deugd dat 
we de leden opnieuw kunnen zien”, zegt leidster Elanor Greeve (19) van de givers van 
de scouts van Wemmel. “Het was sinds november geleden dat we de leden hebben 
gezien. Om veilig te kunnen opstarten, worden er activiteiten voor de twee oudste 
groepen op zaterdag voorzien, de jongsten mogen op zondag komen. Een volkstoe-
loop is het niet geworden. Veel leden wachten af. Ze moeten ook kiezen voor maxi-
mum één hobby en sommige zijn ook in quarantaine. Normaal zijn we voor de oudste 
groepen met 25 givers en 20 jonggivers. Nu waren er 12 givers en 5 jonggivers. Maar 
samen met leiders Nicolas Toussaint (21), Remi Dupont (22) en Mathias Pas (20) heb-
ben we de knooptechnieken eens opgefrist en sjorden we constructies. Het was heel 
tof, want online-vergadering dat is toch bijlange niet hetzelfde.” (jh)

FOTO JH 

Sjorren rond een vuurtje: de givers van de scouts van Wemmel hebben zaterdag hun draai me-
teen gevonden na maanden lockdown van hun werking. jhw
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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 

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

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)

SCHOONHEIDSSPECIALISTE – gezocht op 
zelfstandige basis naast kapsalon bij nagelsty-
liste, succes verzekerd, regio Meise mail:  lvan-
ding@hotmail.com 

KUISEN EN STRIJKEN – Ik zoek werk kuisen 
en strijken gsm 0487 95 86 33 

OOGST – Heb je vlugge groene vingers en wil 
je ons helpen bij de oogst van hoppescheuten 
van 22 februari tot 4 april tel. 0474 038 487 

TE KOOP ALLERLEI

VITRINEKAST – te koop kers 75 euro, antiek 
tafel 100 euro, prachtige tafel 3 meter lang, 50 
euro , perchtige kast 50 euro,  tel. 0476 205 380 

DIVERSE FITNESSTOESTELLEN – oa Spinner, 
als nieuw, 3 koersfietsen met Campagnolo en 
Sram Red bellen 0477 251 131 
 
VAKANTIE TE HUUR 

NIEUWPOORT – Studio Penthouse, 100 m 
van het strand, groot terras, zonnekant, voor 
3-4 personen, alle comfort tel. 0474 251 224 

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

VASTGOED TE HUUR 

MERCHTEM – Autostaanplaats te huur gele-
gen op 50 m van station contact: 
tel. 0499 539 190 

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 

OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS - 
Kerkstraat 6 Londerzeel (nabij kerk). €65/
maand. Info: 0475 25 53 47

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

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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