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Twee vaccinatiecentra ELZ Grimbergen 
operationeel midden februari
REGIO - In de Eerstelijnszone Regio Grimbergen, waarvan 
Wemmel, Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Grimbergen 
deel van uitmaken, worden het Zijpcomplex in Wemmel en de 
JDK-evenementenhal in de industriezone Londerzeel ingericht als 
vaccinatiecentra. 
“Dat we twee vaccinatiecentra binnen de Eerstelijnszone Regio 
Grimbergen oprichten, is goed nieuws voor de inwoners van deze 
regio”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel. 
“Hierdoor is de afstand tussen de woonplaats van de inwoner en 
het vaccinatiecentrum minder groot, waardoor er vermoedelijk 
ook minder weerstand is om de verplaatsing te maken om zich 
te laten vaccineren. Zeker voor inwoners die minder mobiel zijn, 
die kwetsbaar zijn of die gebruik moeten maken van het openbaar 
vervoer is dit heel belangrijk.” 

Op de foto van links naar rechts: Renaat Huysmans (burgemeester van 

Kapelle op-den-Bos), Ilse Rymenants (schepen van gezondheidspreventie 

en sociaal beleid, Kapelle op-den-Bos), Conny Moons (burgemeester van 

Londerzeel), Els Van den Broeck (schepen van Welzijn, Londerzeel), Gerda 

Van den Brande (burgemeester van Meise) en Thomas Goethals (sche-

pen van sociaal beleid, Meise).

FOTO GEMEENTE LONDERZEEL 

Het ganse vaccinatiegebeuren brengt ook 
een gezonde spanning met zich mee. “De 
twee locaties inrichten tot vaccinatiecen-
trum is een immense logistieke operatie. 
Maar de twee centra zullen tegen midden 
februari klaar zijn. We zetten alles op al-
les”, besluit de burgemeester.  (jh)

Ook hondenspeel-
weide in 
Londerzeel-Sint-Jozef

LONDERZEEL-SINT-JOZEF - Er 
komt een tweede hondenspeelweide in 
Londerzeel. De eerste werd in 2019 geo-
pend in ‘de Groene Long’ in het centrum 
van Londerzeel. Nog dit voorjaar wordt 
er gestart met de aanleg van een twee-
de hondenspeelweide achter het Ge-
meenschapscentrum Gerard Walschap, 
naast de ontmoetingsplaats in Londer-
zeel-Sint-Jozef. Ook op deze weide zullen 
honden vrij kunnen rondlopen, terwijl het 
baasje een oogje in het zeil houdt.  (jh)

FOTO INGEZ.
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Groene markeringen 
duiden op heraanleg 
twee kruispunten

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Op 
het kruispunt van de Vaartstraat met de 
Vaartdijk en het kruispunt van de Borm-
straat - Leireke - Van Guchtstraat zijn 
groene lijnen en markeringen aange-
bracht. Het gemeentebestuur laat weten 
dat die groene markeringen de voor-
bode zijn van de heraanleg van beide 
kruispunten. In de Vaartstraat-Vaartdijk 
zal het traject van het fietspad verplaatst 
worden naar de achterkant van de plaat-
selijke horecazaak en zal een groot deel 
van het kruispunt heraangelegd worden 
met meer groen. De oversteekafstand op 
het kruispunt zal aanzienlijk kleiner wor-
den. In de Bormstraat komen momenteel 
vijf (zij)straten samen op één groot plein 
met een onduidelijke verkeerssituatie als 
gevolg. Na de heraanleg zal dit kruispunt 
overzichtelijker en veiliger zijn. Er wordt 
zo’n 150 m2 verharding weggenomen. 
(jh)

FOTO INGEZ.
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WOLVERTEM - Drie jaar heeft Marc Gillisjans (71) eraan ge-
werkt: maar zijn meesterwerk over de geschiedenis van de rijks-
wachtbrigade (1838-2000) is er en kan via de Erfgoedkring Berla 
worden besteld. Iedereen die ooit rijkswachter is geweest in Wol-
vertem -en dat zijn er 146- staat erin vernoemd. Het naslagwerk telt 
liefst 280 pagina’s en is rijk geïllustreerd.

“Ik liep als kind heel vaak langs de rijkswachtbrigade, want we woon-
den vlakbij en ik ging naar de jongensschool in Wolvertem”, herin-
nert Marc Gillisjans zich. “Vier keer per dag wandelde ik voorbij die 
kazerne. Dat deed wel iets. Toen had iedereen nog schrik van de 
‘gendarmes’. De eerste kazerne stond tot 1910 rechtover ons deur. 
Dan verhuisde de kazerne iets verderop in de Stationsstraat, waar 
later het politiekantoor kwam, dat nu is afgebroken. Vanaf 1916 na-
men de gendarmes hun intrek in de nieuwbouw in de Hoogstraat, 
tot 2000 toen de rijkswacht opging in de eengemaakte politiestruc-
tuur.”

Te paard 
Maar 2000 is ook alweer 20 jaar geleden en om het verleden niet 
verloren te laten gaan, besloot Marc Gillisjans in overleg met de 
Meisese Erfgoedkring Berla de geschiedenis van de Wolvertemse 

rijkswachtbrigade neer te pennen en in boekvorm uit te geven. “Het 
is hier allemaal begonnen in 1838”, zegt Gillisjans. “Toen was dat nog 
een heel kleine brigade. Tot 1913 waren hier vijf manschappen te 
paard: het ging om één commandant en vier rijkswachters. In die tijd 
sliepen de rijkswachters ook in de kazerne. De rijkswacht maakte 
immers ook deel uit van het leger. Vaak waren het ongetrouwde 
mannen in het begin, maar later vestigden zich ook gezinnen in de 
brigade. Niemand was afkomstig uit Wolvertem zelf. Dat mocht 
toen ook niet:  een rijkswachter van de brigade Wolvertem, mocht 
niet afkomstig zijn van Wolvertem zelf of een buurgemeente, dit om 
belangenvermenging te vermijden. Zo kwam het ook dat de laatste 
rijkswachtgeneraal Herman Fransen, die in Meise woont en destijds 
in de kazerne in Wolvertem is geboren en er woonde van 1943 tot 
1951, nooit zelf in Wolvertem mocht dienen. Hij ging naar Gistel en 
klom na studies op tot de hoogste in rang bij de rijkswacht.”

Voorwoord 
Herman Fransen schreef ook het voorwoord van het boek over 
de rijkswachtbrigade van Wolvertem. “Ondanks het gebrek aan 
comfort, bewaar ik nog altijd de mooiste herinneringen aan die 
periode”, schrijft Fransen in het voorwoord. “Net zoals die andere 
rijkswachtbrigade in Gistel, tegen Oostende, waar ik tot 1961 mijn 
jeugd doorbracht en later mijn opleiding voor officier begon.” 
Voor het naslagwerk kon Gillisjans niet alleen met Herman Fransen, 
maar ook met heel wat andere voormalige rijkswachters spreken. 
“Alle namen van de 146 rijkswachters van de Wolvertemse brigade 
-vaak ook met foto- staan in het boek vermeld”, gaat de auteur ver-
der. “Ik heb ook gesproken met de oudgedienden die er nu nog zijn. 
Het boek is in dat opzicht toch een belangrijk tijdsdocument. In de 
lokale archieven van de brigade zelf, was amper iets te vinden. Die 
archieven worden om de tien jaar vernietigd. Gelukkig kon ik dan 
bij de gemeente, vroegere rijkswachters, het rijksarchief, enzomeer 
terecht.”

Marc Gillisjans zet geschiedenis van rijkswachtbrigade 
Wolvertem te boek
“Van vijf rijkswachters te paard tot volwaardige brigade met 17 manschappen”

Sociale huisvesting 
Vandaag doet de vroegere rijkswachtbrigade in de Hoogstraat dienst als sociale huisvesting 
en is er eigenlijk zo goed als niets meer dat aan de vroegere Wolvertemse rijkswachtglorie 
herinnert. “Er wonen nu drie gezinnen in”, vertelt schepen van Welzijn Thomas Goethals 
(Samen Anders). “De gemeente kocht het gebouw waar ooit de brigade was, jaren geleden 
en verhuurt er nu appartementen via het sociaal verhuurkantoor Webra. Er zal binnenkort 
ook de ‘Fietsbieb’ in worden gevestigd. Dat is een initiatief van Beweging.net waarbij kinderen 
fietsjes goedkoop kunnen huren, zonder dat ze telkens een nieuwe moeten kopen als ze eruit 
groeien.”

INFO – “De rijksachtbirgade Wolvertem 1838-2000” is beschikbaar via 
de Erfgoedkring Berla. Alle info: www.erfgoedberla.be

FOTO JH

Marc Gillisjans stelt trots zijn naslagwerk 
over de rijkswachtbrigade van Wolvertem 
voor.
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Windmolen met tiphoogte van “maximum 
200 meter” lokt protest uit
WOLVERTEM / LONDERZEEL - Buurtbewoners van de 
Beemden (Londerzeel), Westrode (Meise) en Slozen (Meise) kan-
ten zich tegen de plannen van Sarens om een windmolen met tip-
hoogte van 200 meter te bouwen op de site van het kraanbedrijf 
aan de A12 in Wolvertem. Ze starten een affichecampagne en gaan 
de buurt mobiliseren. Ook de gemeente Londerzeel verzet zich 
tegen de plannen. 

“We vernamen het nieuwe over het project via de media”, zeggen 
buurtbewoners Patrick Bruggemans, Annick Larivière en Steven De 
Pooter. “De onrust groeit bij de omwonenden. Naast visuele ver-
vuiling van het landschap, zorgt zo’n windturbine ook voor geluids-
overlast. En dat is een probleem voor de huizen die te dichtbij staan, 
want een vermindering van slaapkwaliteit door laagfrequent geluid 
dat binnenshuis trillingen veroorzaakt, leidt tot gezondheidsproble-
men. Dat wordt beaamt door cardioloog Marc Goethals uit Meise. “

De buurtbewoners vrezen ook slagschaduw en dat het leven van 
de dieren in de groene zone in het Leefdaalbos en de Molenbeek-
vallei verstoord zal worden. “Er zijn bijna 30 reeën en een koppel 
buizerds in dit bos”, gaan ver bewoners verder. “De trage wegen 
naast de site Sarens maken ook deel uit van het Brabants wandel- 
en fietsroutenetwerk. Zeker tijdens lockdowns was dit de ideale 
plek voor omwonenden om stress kwijt te geraken. Daarnaast vre-
zen we waardevermindering van de huizen. Die zou zelfs kunnen 
oplopen tot meer dan 10 miljoen euro.”

De buurtbewoners richten ook een informatiegroep. “We vragen 
aan de beleidsmensen om dit project en ook andere grondig te 
bestuderen en na te denken over de energietransitie. Vlaanderen 
is dichtbevolkt en er is weinig ruimte om zo’n hoge windmolens te 
plaatsen.” De omwonenden onderstrepen voorts ook dat ze wel 
trots zijn op Sarens dat een familiebedrijf is dat lokaal verankerd is, 
maar over de hele wereld werkt. “We hopen dat dit project dat 
beeld niet zou vertroebelen, misschien is het beter dat het bedrijf 
hun magazijnen vol legt met zonnepanelen”, klinkt het nog.

Eerder kantte ook Londerzeel zich tegen de plannen van Storm 
CV om een windmolen te bouwen op de site Sarens. “Londerzeel 
haalt hier geen voordeel uit en inwoners zullen hinder ondervinden, 
we gaan sowieso een bezwaar indienen als de officiële aanvraag 
wordt gedaan”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). Er is nog 
een overleg gepland met buurgemeente Meise. Volgens de voor-
ontwerpen gaat het om een windmolen die drie tot vier megawatt 
produceert en in Wolvertem en omgeving zo’n 3.850 gezinnen 
jaarlijks van stroom zou kunnen voorzien.  Het project gaat uit van 
een windturbine met een maximale tiphoogte van 200 meter, een 
hoogtebeperking vanwege de luchtvaart. Het is nu wachten op de 
officiële vergunningsaanvragen. (jh)

FOTO JH
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KAPELLE-OP-DEN-BOS - Hanne Lamberts werd met unanimiteit 
van stemmen tijdens een online vergadering verkozen tot nieuwe voorzitter 
van Groen Kapelle-op-den-Bos. Lamberts vervoegde Groen tijdens de cam-
pagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook na de verkiezingen 
bleef ze actief achter de schermen en stond ze voornamelijk in voor de com-
municatie en de sociale media van Groen Kapelle-op-den-Bos. “Tijdens mijn 
voorzitterschap wil ik nog meer inzetten op communicatie en transparantie 
naar de inwoners toe”, zegt Hanne Lamberts. “Alle Kapellenaren bereiken en 
betrekken bij het politieke gebeuren blijft een uitdaging. Met mijn voorzitter-
schap wil ik ook tonen aan de jeugd dat politiek niet enkel een ‘oude, grijze 
mannen zaak’ is. Politiek is er voor iedereen, door iedereen en van iedereen. 
Het mooie aan lokale politiek is ook dat het zoveel dichter staat bij de men-
sen. Het gaat om fietspaden voor je deur, open ruimte in je buurt, de afvalzak 
voor je deur en de lokale handelaar om de hoek.” (jh)

Hanne Lamberts (24) is nieuwe voorzitter van 
Groen Kapelle-op-den-Bos

Dopjesactie 
voor blinden-
geleidehonden

LONDERZEEL - Het gemeentebe-
stuur van Londerzeel steunt de dopjesac-
tie voor blindegleide honden en zal vanaf 
1 februari inzamelpunten voorzien in het 
gemeentelijk administratief centrum, de 
bibliotheek in  Londerzeel en het recycla-
gepark. Een vrijwilliger zal de ingezamelde 
dopjes regelmatig overhandigen aan het 
Belgisch Centrum voor blindengeleide-
honden dat voor de dopjes geld krijgt.

De ingezamelde dopjes, die bestaan uit 
PEHD (polyethyleen high-density) wor-
den door het recyclingbedrijf Eryplast (in 
Herstal) gesorteerd en verwerkt tot gro-
te plastic paletten. Per kilo plastic die dat 
oplevert, wordt 20 eurocent geschonken 
aan het Belgisch Centrum voor Blin-
dengeleidehonden. In totaal zijn zo’n 27 
miljoen dopjes nodig voor 1 hond. Het 
trainen van een blindengeleidehond is 
immers erg duur. De totale kostprijs voor 
één hond bedraagt maar liefst 15.000 
euro.  Sinds 2006 werd in België een 
dopjesactie voor blindengeleidehonden 
op poten gezet. (jh)

FOTO INGEZ.

Curs_londerzeel_4_02.indd   8Curs_londerzeel_4_02.indd   8 25/01/2021   09:1325/01/2021   09:13



9

Curs_londerzeel_4_02.indd   9Curs_londerzeel_4_02.indd   9 25/01/2021   09:1325/01/2021   09:13



10

FOTO JH

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”FOTO JH

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

FOTO INGEZ.
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Herwig Cornelis (82) verlaat politiek

MEISE - Gemeenteraadslid Herwig Cornelis (82, N-VA) 
neemt afscheid van de politiek. “Ik maak plaats voor verjonging”, 
zegt Cornelis, die een lange staat van dienst heeft die terug gaat 
van in de tijd van de Volksunie. Hij wordt opgevolgd door Ann 
Van Den Broeck, die ook afdelingsvoorzitter van N-VA is.
Herwig Cornelis werd als zesde en jongste geboren in Lier in 
1938. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen en ging 
zich nog verder bekwamen in Italië en in de Verenigde Staten, 
waar hij ging werken in de gebouwen van de Verenigde Naties 
en er geconfronteerd werd met de wereldproblemen. Daarna 
was Cornelis politiek verslaggever en werd hij voorzitter van 
de verslaggevers in het Belgisch parlement. Tot op heden is hij 
ere-directeur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij 
had een goede band met Willy Kuijpers, die vorig jaar aan Co-
vid-19 overleed. Cornelis was in Meise in al die jaren onder an-
dere voorzitter van de vzw Sport en Recreatie, OCMW-voorzit-
ter, schepen van Onderwijs (1989-1994), en gemeenteraadslid 
en zette zich achter de N-VA-afdeling in Meise. (jh)

Herwig Cornelis 
geeft de fakkel in de 
gemeenteraad door 
aan Ann Van Den 
Broeck.

Kyell De Win eerste voorzitter van 
Jong N-VA Londerzeel

LONDERZEEL - Jong N-VA Londerzeel is officieel van start 
gegaan. De nieuwe jongerenvleugel van N-VA telt vijf bestuurs-
leden. “We zijn klaar om jongeren een stem te geven in Londer-
zeel”, zegt Kyell De Win, die voorzitter wordt van Jong N-VA 
Londerzeel. “Met Jong N-VA Londerzeel willen we ook hier op 
tafel kloppen voor de belangen van de jeugd. We vinden dat 
nodig want uit cijfers van het gemeenteprofiel van De Stan-
daard blijkt dat een minderheid (47 procent) tevreden is met de 
jongerenvoorzieningen die de gemeente aanbiedt.” De 20-jari-
ge Sam Liekens is verkozen als afdelingssecretaris. De 22-jarige 
Kobe Liekens neemt als penningmeester de verantwoordelijk-
heid voor de financiën op zich. Het bestuur wordt verder aan-
gevuld met twee bestuursleden. (jh)

FOTO INGEZ.
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Sint-Elooikapel wordt in oude glorie hersteld
MEISE - De Sint-Elooikapel in Meise wordt gerestaureerd. Dat 
besliste het gemeentebestuur. De kosten worden geraamd op 
418.500 euro.

De Sint-Elooikapel is een van de erfgoedpareltjes die Meise rijk 
is. De kapel is gelegen aan de Nieuwelaan op de zogenaamde 
Hasseltberg. Het huidige gebouw dateert van 1652, maar deze 
plaats was al veel vroeger een religieuze bidplaats. Vermoedelijk 
was deze locatie eerst een ‘heidense bidplaats’ die in de 7e of 8e 
eeuw gekerstend werd door zendelingen. In 1222 werd de naam 
‘Capella de Hasselt’ voor het eerst aangetroffen. 

Vroeger lieten boeren en smeden er op 1 december ook hun 
paarden en werktuigen zegenen, maar die traditie verdween tus-
sen de twee wereldoorlogen. Op initiatief van Frans Heyvaert, 
die vlakbij de kapel woont, en zijn echtgenote Joske de Ridder, 
die vorig jaar op 22 november overleed, wordt sinds 1972 een 
vernieuwde viering gehouden. Dat gebeurt door de toenmalige 
VTB-VAB-afdeling van Meise, die tegenwoordig vtbKultuur heet. 

Frans Heyvaert is ook de voorzitter van de Sint-Elooi-broeder-
schap. Elk jaar wordt Sint-Elooi in Meise nog altijd gevierd op de 
zondag die het dichtst bij 1 december valt. Dan komen ruiters, 
tractorbestuurders en koetsiers samen aan de kapel en wordt 
er een ommegang gehouden. Daarna is er een plechtige misvie-
ring en worden de deelnemers gezegend. Na de zegening trekt 
iedereen in stoet naar het centrum van Meise voor de Sint-Elooi-
maaltijd. 

Elke eerste zaterdag van de maand gaat er om 18u  in niet-co-
ronatijden nog altijd een viering door in de kapel, waar ook 
een Sint-Elooigilde aan is verbonden. Voor de Meisenaren en 
de Sint-Elooi-broederschap is het behoud en renovatie van de 
Sint-Elooikapel dan ook zeer belangrijk. En die renovatie kon ook 
niet langer op zich laten wachten.

Uitstraling 

“Na een onderzoek van Monumentenwacht bleek dat er onder 
andere problemen zijn met het voegwerk van de gevels, het dak 
en de glas-in-lood ramen”, zegt schepen van Openbare Werken 
Roel Anciaux (Samen Anders). “Een renovatie is noodzakelijk. Om 
de Sint-Elooikapel terug de uitstraling te geven die ze verdient, 
zullen de noodzakelijke werken uitgevoerd worden: reinigen en 
restaureren van de gevels, restaureren van het dak, het herstellen 
van de gebreken bij de glas-in-lood ramen, het restaureren van 
het stucplafond in de kapel en de heraanleg van de buitenverhar-
ding in kasseien.” 
“De opdracht om het renovatieproject naar een ontwerp van 
Katelyn Verhasselt uit te voeren, is gegund aan de firma Renotec”, 
vult schepen van Patrimonium Marie-Jeanne Thaelemans (Samen 
Anders) aan. “De kosten werden geraamd op 418.500 euro. De 
werken starten eind maart 2021 en de uitvoeringstermijn is vast-
gelegd op 85 werkdagen. (jh)

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 Mei-
se. “We hebben alle opties tijdens een 
overleg met het Agentschap Wegen en 
Verkeer, de gemeente, politie en Fiet-
sersbond overwogen. Daaruit is het 
voorstel gekomen om de oprit af te slui-
ten. Er komt wel eerst een testperiode 
die zal duren tot drie maanden na co-
rona. Zo kunnen we de impact van het 
afsluiten van de oprit ook na de corona-
maatregelen evalueren. Wanneer de op-
rit precies wordt afgesloten, 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
MEISE - De gevaarlijke oprit van de A12 ter hoogte van de 
Plantentuin wordt als proefproject met betonblokken afgesloten 
“tot minstens drie maanden na corona”. 
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Kapellenaren kiezen voor Mim Van Keer als 
nieuwe straatnaam voor Cyriel Verschaevestraat
KAPELLE-OP-DE-BOS - Mim Van Keer-straat. Dat is voort-
aan de nieuwe naam van de Cyriel Verschaevelaan. De Kapelle-
naren konden stemmen uit drie voorstellen en kozen voor Mim 
Van Keer. Haar dochter Yasmina El Messaoudi, reporter bij Radio 
2, is alvast in de wolken met de naamswijziging, zo liet ze weten 
tijdens een interview op Ring TV.  “Het is een onwerkelijk gevoel”, 
zegt ze. “Mijn familie en ik weten natuurlijk dat mijn moeder een 
geweldige vrouw was, maar dat zoveel mensen van de gemeente 
op haar gestemd hebben, is toch wel speciaal. Ik ben wat van de 
kaart, maar het is een intense troost te weten dat ze hier in Kapel-
le-op-den-Bos zo geliefd was”, aldus Yasmina.

Mim (Irma Wilhelmina) Van Keer, schrijfster en verhalenvertelster, 
werd geboren in de lente van 1947 en is overleden in de winter 
van 2019 in Kapelle-op-den-Bos. Ze werd bekend als auteur on-
der het pseudoniem Mim El Messaoudi, de familienaam van haar 
echtgenoot. Enkele van haar werken zijn “Vreemde grootmoe-
ders” (1991), “Vrouw, ziedaar uw zoon” (2000), “Nadhira, de heks 
van het Rifgebergte” (2004), “Amira Wallada of het verhaal van 
een geheime liefde” (2009). Mim koesterde taal, maar vooral ook 
mensen. Haar boeken zijn een pleidooi voor wederzijds begrip 
tussen verschillende culturen. Ze zette zich in als vrijwilliger voor 
het WZC en de bibliotheek. 

Het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos besliste vorig jaar om 
de Cyriel Verschaevelaan een andere naam te geven. Ook in Alve-
ringem en Zoersel wordt die straatnaam geschrapt en vervangen. 
Burgemeester Renaat Huysmans motiveerde de beslissing vorig 
jaar na diepgaand onderzoek. “We besloten dat we die naam wil-
len schrappen. Een man die sympathie koesterde voor het nazire-
gime heeft geen plaats in ons straatbeeld. Daarom willen we een 
nieuwe naam voor die straat”, motiveerde de burgemeester. En 
dat werd dus Mim Van Keer. (jh)

FOTO INGEZ.

Mim Van Keer wordt geëerd met een eigen straat in Kapelle-op-den-
Bos.
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Actiegroep blijft strijd voeren tegen plannen voor 
296 nieuwe sociale woningen 
EVERSEM / MEISE - De Actiegroep Red de Eversemse Vel-
den vreest dat de plannen voor de bouw van een nieuwe soci-
ale woonwijk in het Tussenveld toch worden verder gezet. Het 
college besliste in maart 2019 om het project on hold te zetten. 
Inmiddels lopen onderhandelingen  verder.

Na de commotie rond het project Tussenveld, besliste het ge-
meentebestuur (N-VA, Samen Anders, Pro Meise) in maart 2019 
om het bouwproject van 296 sociale woningen in Eversem on 
hold te zetten. Het gemeentebestuur richtte een stuurgroep op, 
liet een bouwmeesterscan uitvoeren en beloofde in samenspraak 
met de inwoners van Eversem naar een geschikte oplossing te 
zoeken. 

“Maar deze oplossing lijkt twee jaar later verder weg dan ooit”, 
zegt woordvoerder Werner Van Der Jeugt van de Actiegroep Red 
de Eversemse Velden. “Uit de bouwmeesterscan blijkt nu dat ver-
dere uitbreiding in Eversem niet wenselijk is. Er zijn wel degelijk 
andere en beter gelegen alternatieven voorhanden. We krijgen 
tegenstrijdige signalen van het bestuur. Enerzijds gaf burgemees-
ter Gerda Van Den Brande (N-VA) aan dat er geen draagvlak 
meer was voor het dossier Tussenveld, anderzijds vrezen we dat 
schepen Roel Anciaux de bouwmeesterscan zal negeren om toch 
sociale woningen te bouwen op Tussenveld.”

“Het protest in Eversem groeit. Meer dan 600 gezinnen hebben 
de protestaffiches opgehangen, dit komt overeen met 1.500 in-
woners die zich verzetten tegen de beslissingen van de gemeente. 
De inwoners willen gehoord worden en vragen dat het gemeen-
tebestuur de bouwmeesterscan respecteert en de open ruimte 
in Eversem bewaart als een groene plek voor alle Meisenaren”, 
aldus Van Der Jeugt.

Spreiding
“Dit is een heel complex dossier waarvan het juridische kader 
door het vorige gemeentebestuur in 2018 is vastgelegd”, reageert 
schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders). 
“Het Tussenveld is woonuitbreidingsgebied en er zijn met de Ge-
westelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) verregaande 
afspraken gemaakt om 296 wooneenheden te mogen bouwen.”

“Het advies van de bouwmeesterscan is niet bindend. De ge-
meente wil wél een maximale spreiding van nieuwe sociale wo-
ningen over het hele grondgebied. Er loopt ook een studie over 
een drastische vermindering van het aantal woningen op Tussen-
veld. De resultaten daarvan zouden binnenkort bekend zijn. Ik 
beklemtoon wel dat het gemeentebestuur hier op één lijn zit.”

Sociaal objectief
Maar er is nog een bijkomend probleem, stelt Anciaux: “Omdat 
GMV van de Vlaamse overheid voor een periode van 20 jaar het 

De Actiegroep Red onze Eversemse Velden kant zich tegen een groot 
sociaal woonproject op het Tussenveld. 

het monopolie heeft gekregen om so-
ciale woningen te realiseren in Meise, 
kan de gemeente niet anders dan met 
deze maatschappij te onderhandelen. 
De onderhandelingen met het oog 
voor maximale spreiding van sociale 
woningen zullen binnenkort opgestart 
worden. Tegen 2025 moet Meise bo-
vendien het sociaal bindend objectief 
van 105 extra sociale woningen halen. 
Dat is door de Vlaamse overheid op-
gelegd.” (jh)

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)

Al jaren lozen Meuzegemnaren afvalwater in de beek, 
maar nu krijgt gehucht toch aansluiting op riolering
MEUZEGEM - 234 inwoners uit Meuzegem (Meise) die door 
een fout in 2012 bij de heraanleg van de riolering, toch niet zijn 
aangesloten op de riolering, worden binnenkort toch aangeslo-
ten. De gemeenteraad keurde de aanstelling van een ontwerper 
goed. Daarmee wordt een fout uit het verleden rechtgezet.

“In 2012 werden de huizen van de Meuzegemnaren aangesloten 
op een gescheiden rioleringsstelsel”, zegt schepen van Open-
bare Werken Roel Anciaux (Samen Anders). “Maar men heeft 
toen nagelaten om de riolering voor het afvalwater naast de 
Meuzegembeek richting pompstation aan de Veilinglaan door te 
trekken. Het gaat om zo’n zeshonderd meter over het veld naast 
de beek. Vanuit het pompstation zou het afvalwater dan worden 
doorgepompt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in 
Merchtem. Maar dat gebeurde dus niet en de Meuzegemnaren 
lozen door die ‘missing link’ nog altijd hun afvalwater in de Meu-
zegembeek. Het afvalwater belandt via een aftakking van het 
rioleringssysteem gewoon in de beek, waar enkel proper (he-
mel-)water hoort te vloeien. Door de ‘missing link’ te realiseren, 
willen we dat het afvalwater van 234 inwoners van Meuzegem 
correct wordt afgevoerd naar het waterzuiveringsstation van 
Merchtem.”

Raadsel
Hoe komt het dat die rioleringsverbinding richting pompstation 
nooit werd gerealiseerd? “Dat is mij een raadsel, het dateert 
van het vorige bestuur”, gaat Anciaux verder. “De gevolgen zijn 
wel groot, want de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wilde 
de subsidies voor deze werken schrappen omdat het afvalwa-
ter van Meuzegem zelfs bij de aanleg van een nieuwe riolering 
toch nog in de Meuzegembeek wordt geloosd. Gelukkig kon de 
gemeente na onderhandelingen met de VMM nu bekomen dat 
het project van Meuzegem terug op de lijst van te subsidiëren 
projecten belandt. Anders zou dit voor de gemeente een massa 
geld kosten. Om geen tijd te verliezen, stelde de gemeenteraad 
nu de aanstelling van een ontwerper goed in afwachting van 
definitief groen licht voor het project door de VMM.”

Zuiveringsgraad
Inmiddels staan er in Meise de komende jaren heel wat riole-
ringswerken op stapel. Al is Meise op vlak van waterzuivering 

wel een buitenbeentje. De gemeente is voor het sturen van 
het afvalwater naar zuiveringsinstallaties onderverdeeld in liefst 
vijf zuiveringsgebieden waar een waterzuiveringsinstallatie staat: 
Londerzeel, Merchtem, Ruisbroek, Meise-Oppem en Grimber-
gen. 

“We moeten onze riolerings- en zuiveringsgraad in de gemeen-
te verhogen”, legt Anciaux op basis van cijfers van een power-
pointvoorstelling van Aquafin uit. “Momenteel zitten we rond de 
70 à 75 procent, maar we moeten na een reeks rioleringswer-
ken naar 97 procent gaan.” 

In de planning van Aquafin zijn nog rioleringswerken voorzien 
onder andere in de Ossegemstraat, Nerom, Oppemstraat, Klep-
perstraat en de Groene Weg. Dit jaar staan in Sint-Brixius-Rode 
de Schriekkouterlaan, De Meuterstraat en de Hoekstraat op de 
planning. Voor de periode 2022 en 2023 komen er riolerings-
werken in de Kardinaal Sterckxlaan en de Heidebeekstraat. (jh)

Schepen van Openbare Werken Roel Anciaux: “Het afvalwater van 
Meuzegem zal worden afgevoerd naar een zuiveringsstation en niet 
in de Meuzegembeek worden geloosd.

FOTO JH 
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LONDERZEEL - Londerzeels Funk/Disco artiest Steven De 
Bondt ‘UnionSteve’ en House composer/producer Alexander 
Diemunsch ‘Dmunsch’ uit Deurne krijgen erkenning in het bui-
tenland. Ze werden met hun nummer “Free World” tweede in de 
‘End Of Year Song Contest 2020’ van het Australische platenlabel 
Claudia eRecords.

“We waren liever eerst geweest, maar elke plaats in de top drie 
is super”, zeggen Steven De Bondt (47) alias UnionSteve uit Lon-
derzeel en Alexander Diemunsch (31), bekend als ‘Dmunsch’ uit 
Deurne. “Dit bewijst dat mensen leuk vinden wat we doen en het 
is geweldig om deze appreciatie te krijgen.”

Alexander Diemunsch begon te componeren op zijn twaalfde en 
na jaren experimenteren bracht hij recent zijn eerste singles uit. 
Steven De Bondt is al langer actief. Sinds de vroege jaren 2000 
werkte hij met diverse Belgische en buitenlandse artiesten samen, 
waaronder DJ ESP, Nidia Ortiz en DJ Liberty. “Verschillende van 
mijn nummers stonden in de Dance Top 30 van België”, zegt De 
Bondt. “De afgelopen jaren concentreerde ik me echter volledig 
op eigen projecten. Vijf jaar geleden leerde ik Alexander kennen. 
Naast onze individuele projecten werken we vaak samen en we 
merken dat de mix van onze stijlen aanslaat bij mensen.”

“Jammen” 
“Het nummer ‘Free World’ dat in de prijzen viel, ontstond drie jaar 
geleden. Na een avondje jammen werd een stevige house beat 
geboren, aangevuld met ‘catchy’ pianoakkoorden, een funky bass-
lijn en opgewekte trompetten. We noemden het project zonder 
veel nadenken ’Free World’. COVID-19 gaf deze titel in 2020 een 
hele nieuwe dimensie, want wie verlangt er niet naar om weer 
onbezorgd te kunnen feesten?”, vult Diemunsch aan. 
“Met de songtekst van een professionele Roemeense zanger
brachten we die nostalgie perfect onder woorden. 

Onze stijl is een mix van moderne house muziek, gecombineerd 
met funk & disco elementen. Ons doel is het creëren van positieve 
‘vibes’ en mensen gelukkig maken. Muziek is ons leven en we willen 
zoveel mogelijk mensen bereiken met onze ‘good vibes’ in binnen 
en buitenland. Onze inspiratiebronnen zijn Daft Punk, Calvin Harris, 
Nile Rodgers, Disclosure, Purple Disco Machine.”

Hitlijsten 
Het Australische label Claudia eRecords ondersteunde al meerde-
re artiesten op hun weg in de hitlijsten. Zo hielpen ze het Austra-
lische hip-hop-talent Zacharria naar de eerste plaats in de ‘Swiss 
Dance Charts’ en de Australische Idool-winnares Natalie Gauci 
naar plaats 16 in de ‘UK Club Charts’. Voor de ‘End Of Year Contest 
2020’ selecteerden zij uit nummers die wereldwijd werden inge-
zonden. Het publiek kon stemmen op één van de vijftien geselec-
teerde nummers. Dmunsch & UnionSteve kwamen hier als twee-
de naar voor.  Met hun single “We Own The Summer” behaalden 
Dmunsch & UnionSteve eerder dit jaar ook al de tweede plaats in 
de ‘Mid-year Song Contest 2020’ van Claudia eRecords. (jh)

Londerzeelse artiest verbaast 
Australisch platenlabel met Disco House nummer

FOTO’s INGEZ.

FOTO INGEZ. 

Londerzeels Funk/Disco artiest Steven De Bondt ‘UnionSteve’ 
en House composer/producer Alexander Diemunsch ‘Dmunsch’ 
scoren hoog met hun nummer ‘Free World’.
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GBS Rode steunt ‘Liza for Ghana’
SINT-BRIXIUS-RODE / MEISE - Jaarlijks zet GBS 
Sint-Brixius-Rode zich in om een goed doel te steunen. “Omdat 
onze school dit jaar 150 jaar bestaat, gingen we het zoeken in 
ons eigen verleden”, zegt directrice Ilse Pauwels. “Oud-leerling 
Liza Geens vertrok naar Ghana om er te werken als vrijwilliger, 
maar zij is daar toen in 2011 overleden. Haar familie en vrienden 
richtten toen het fonds ‘Liza for Ghana’ op. Met de opbrengst 
van hun activiteiten ondersteunen ze lokale projecten in Ghana 
die volledig passen binnen het gedachtegoed van Liza.”

Met een werkgroep organiseerde de school verschillende bene-
fietacties. “Onder andere een winterwandeling met speurtocht 
in de buurt”, gaat Pauwels verder. “De mensen konden kiezen 
tussen drie verschillende afstanden: 2, 4 of 8 km. Tijdens de 
kerstvakantie werd er dan ook duchtig gewandeld en gespeurd. 
Daarnaast verkochten we ook leuke spullen zoals brooddozen 
en kerstkaarten met tekeningen van de kinderen op. Een deel 
van de opbrengst van deze activiteiten hebben we aan ‘Liza for 
Ghana’ geschonken. Een ander deel zullen we gebruiken om 
onze speelplaats te ‘pimpen’.”  (jh)

FOTO INGEZ.

Op de foto staan van links naar rechts: Wim (broer van Liza), Niki 
(mama van Liza), juf Chris (leerkracht 1ste leerjaar) en juf Ilse (di-
rectie).

Beweegtuin aan GC De Oude Pastorie krijgt vorm
NIEUWENRODE - De beweegtuin aan GC De Oude Pas-
torij nadert zijn voltooiing. In deze coronatijden is een nieuwe 
speelzone een verademing voor jonge gezinnen uit de buurt. 

De tuin van Gemeenschapscentrum De Oude Pastorie in Nieu-
wenrode wordt in een nieuw jasje gestoken. Momenteel mag je 
de zone nog niet betreden, pas na de keuring is deze speelzone 
voor iedereen toegankelijk.

“De nieuwe speelzone is aangelegd en bevat natuurlijke elemen-
ten om spelplezier te garanderen”, zegt schepen van Jeugd Hilde 
De Keersmaeker (N-VA). “De speelzone is ongeveer 300 m² en 
ligt, als je voor het GC de oude pastorie staat, links achteraan in 
de tuin. Er staat al een zitbank als extraatje dankzij een schenking 

van Huis van het Kind. In de tuin zal meer variatie in beplanting 
en structuur worden aangebracht, met aandacht voor het creëren 
van voldoende rustplekken. Er is voor dit project 15.000 euro 
gebudgetteerd, plus nog wat grondwerken.” (jh)

FOTO INGEZ.
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Oppositie ziet hoge nood aan openbaar 
toilet: “Mensen korten hun wandelingen in, 
want wat als je dringend moet?”

MEISE - In deze coronatijden kan een flinke wandeling deugd doen. Maar wat als je 
dringend naar het toilet moet? “Dan kan je in Meise nergens terecht”, zegt oppositie-
raadslid Sonja Becq (CD&V), die op de gemeenteraad vroeg om openbare toiletten te 
voorzien. De meerderheid onderzoekt de mogelijkheid.

“Ik hoor veel mensen zeggen dat ze niet ver durven wandelen omdat er nergens een 
toilet is”, vertelt Sonja Becq. “Alle cafés en restaurants zijn gesloten, maar er zijn wel 
nog toiletten onder andere in de sporthallen, het lokaal van de vissersclub aan het 
Neromhof en aan het kerkhof van Meise, maar die zijn niet open. Dus moeten mensen 
noodgedwongen hun wandeling inkorten omdat ze schrik hebben dat ze dringend naar 
het wc moeten.”
“En mensen vertellen me ook dat ze het niet zien zitten om de bosjes in te trekken, 
want er zijn de laatste tijd zo veel wandelaars dat dat ook niet evident is. En dat kan 
voor alle duidelijkheid zeker ook niet de bedoeling zijn.” 
Schepen Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) antwoordt dat het gemeentebe-
stuur bezig is met het project ‘toegankelijke gemeente’. “Eén van die werkpunten daarin 
zijn toegankelijke toiletten”, zegt de schepen. “Momenteel verzamelen we informatie 
over mogelijke locaties. Maar met corona is dat niet zo evident. Je moet mensen heb-
ben om de toiletten te ontsmetten. En de bril zelf ontsmetten is ook niet gemakkelijk. 
Sommige gemeenten stellen toiletten open, andere niet. We bespreken het punt verder 
op het schepencollege van zodra we een lijst met de locaties hebben.”

Handgel
Sonja Becq vindt dat het allemaal zo lang niet moet duren. “Wij vragen niet dat er een 
hele hoop toiletten in Meise worden gezet of in gebruik worden gesteld overdag”, 
vertelt het raadslid. “Wel één of twee toiletten op min of meer centrale punten, ze-
ker nu alle openbare gelegenheden toe zijn. En mensen kunnen met hun handgel wel 
degelijk een toilet en hun handen ontsmetten. Op termijn kan dan een plan worden 
uitgewerkt, eventueel voor een toilet mits betaling. In Grimbergen is er aan de kerk 
ook een openbaar toilet en in Frankrijk zie je in heel wat dorpen in het centrum een 
openbaar toilet. Er bestaat voor ons land ook een website en app met de toepasselijk 
mooie naam ‘www.hogenood.be’. Daarop kan je het sanitair vinden dat beschikbaar is 
op wandelroutes of in de buurt van dorpskernen. Ik vind het belangrijk dat Meise daar 
ook zou bij staan.” (jh)

FOTO JH

“Wandelen is leuk, maar wat als je dringend naar het toilet moet en er is nergens een”, 
stelt Sonja Becq.

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. 
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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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