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Bij elk toilet is voldoende zeep of
ontsmetting voorzien om de han-
den te wassen. De wc’s zullen ge-
regeld gereinigd worden door ge-
meentepersoneel.

Zes plaspunten
De gemeente opende vrijdag de

zes plaspunten op plaatsen waar
veel wandelaars passeren. Zo vin-
den de recreanten ter hoogte van
de kerststal op Einhoven een rui-
me toiletwagen, waar ze meteen
ook in de kerststal kunnen pick-
nicken of uitrusten op een bank. 

Ter hoogte van het bezoekers-
centrum van Zoerselbos, een ech-
te hotspot in coronatijd, is ook
een toilet beschikbaar. Ook aan
de Sjauwel ter hoogte van de in-
gang van Zoerselbos is er zo'n
plaspunt. 

Wie in de bossen van Halle gaat

Wie in de bossen gaat wandelen
heeft ze vast al opgemerkt: de
achter bomen en struiken ver-
stopte papiertjes. Maar nu de va-
rens verschrompelen en de blade-
ren vallen, is het steeds moeilijker
om nog ergens te gaan ‘wildkak-
ken’ of -plassen. 

Gemeenteraadslid Roel Van El-
sacker (CD&V) stuurde 5 novem-
ber een vraag naar het schepen-
college om tijdens de tweede
lockdown openbare toiletten te
voorzien. Hij vraagt nu ook nog
om bewegwijzering te hangen
naar de toiletten. 

Om de vele coronawandelaars en 
-fietsers te helpen als de nood 
hoog is, heeft de gemeente 
Zoersel zes openbare toiletten ter 
beschikking gesteld voor een 
sanitaire stop. 

Wandelaars kunnen nu 
toch naar toilet gaan

ZOERSEL

stappen kan terecht in het toilet in
de oude turnzaal in Halle-Dorp of
aan de begraafplaats van Halle.
Ook het toilet aan begraafplaats
De Welvaart in Sint-Antonius is
beschikbaar. 

De eerste reacties zijn lovend. 
Aan de toiletwagen op Einhoven

troffen we zaterdagmiddag Ann
uit Malle met drie wandelvrien-
dinnen uit Antwerpen aan. “Het is
goed, maar wij missen eigenlijk

meer de cafés dan de toiletten van
de cafés”, lacht Ann, die de toilet-
wagen toch eventjes gaat uittes-
ten. De vriendin uit Antwerpen is
niet zo’n fan van toiletwagens. 

“Ik ben er eigenlijk wat vies van.
In een landelijke omgeving als
hier in Zoersel waar ruimte ge-
noeg is, plas ik liever in het bos
dan in zo’n toiletwagen. 

KRISTIN MATTHYSSEN
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RANST
Recyclagepark

Het recyclagepark wordt vanaf 1
december uitsluitend toeganke-
lijk na afspraak. Zo wil Igean frus-
tratie en lange wachttijden ver-
mijden. Wie een bezoek aan het
recyclagepark  plant, kan dat
doen vanaf vandaag, maandag 23
november. Vanaf 14u is online re-
servatie mogelijk. Wie niet over
een computer of internet be-
schikt, kan ook telefonisch reser-
veren. 

Drie bezoeken kunnen vooraf
gepland worden. Een reservatie is
een gezinsafspraak dus iedereen
die op hetzelfde adres woont mag
zich op het gereserveerde tijdstip
aanmelden. Ranst is na Rumst het
tweede recyclagepark van Igean
dat op afspraak gaat werken, in
Antwerpen is de regeling ook al
ingevoerd. 

Telefonisch reserveren kan elke
werkdag tussen 8 en 12 en 13 en
16.45u. (sl)

Björn Boonen (35) is helemaal
weg van de VW Kever. En dan
doet vooral Herbie zijn hart snel-
ler slaan. Dat is de naam van een
Kever, die ook centraal staat in
een reeks Disneyfilms. Het speci-
ale aan Herbie is dat hij een eigen
persoonlijkheid en een eigen wil
heeft. Onder nummer 53 neemt
hij ook deel aan autowedstrijden.
Björn Boonen is doofstom. Zijn
vriendin Kim Van Hoeydonck
(35) inschakelen is geen alterna-
tief, ook zij is doofstom. Daarom
spraken we voor dit interview via
e-mail. “Wekelijks bekijk ik nog
delen van die Herbiefilms en nog
steeds amuseer ik me daarbij.
Toen ik de kans kreeg om een ou-
de Kever uit 1973 te kopen aarzel-
de ik geen seconde. Vier jaar lang
kwam hij mijn garage niet uit,
want zoveel tijd had ik nodig om
die oldtimer te transformeren tot
deze Deaf Herbie.”
Nu straalt Herbie dus in de Pal-
menlaan, letterlijk. Niet alleen de
Kever is versierd met lichtjes, ook
het huis van Björn baadt in de
sfeer. “Ik hou van Kerstmis en
kerstsfeer en daar hoort gepaste
verlichting bij. Zeker in deze coro-
natijd is het belangrijk dat we el-
kaar steunen. Deaf Herbie helpt
hierbij. Op het dak van de Kever
liggen pakjes en een kerstboom,
ook dat maakt deel uit van deze
periode. ‘s Avonds gaat Deaf Her-
bie gewoon de garage in”, aldus
Björn Boonen.
Björn vindt het helemaal niet erg

HOEVENEN 

wanneer voorbijgangers selfies
nemen met Deaf Herbie. “Sommi-
gen lieten al weten dat ze zo’n
Herbiefoto willen gebruiken als
Kerst- en nieuwjaarskaartje. Dat
mag allemaal, maar aanraken
niet. We moeten heel voorzichtig
zijn omdat het virus nog altijd ac-
tief is. Dus is het onverstandig
wanneer iedereen Deaf Herbie
zou aanraken.”
Bezoekers die naar de versierde
Kever komen, dragen een mond-

masker. Maar dat maakt commu-
niceren met Björn met zijn beper-
king zo goed als onmogelijk. “In
normale omstandigheden kan ik
liplezen, wat goed lukt als men-
sen langzaam spreken en goed ar-
ticuleren. Je begrijpt dat ik ie-
mand met een mondmasker niet
versta. Met elkaar praten lukt wel
wanneer het mondmasker weg is
en we op afstand blijven. Maar ik
ben sowieso voorzichtig.”

‘Deaf Herbie’ schittert op 
oprit van Björn en Kim

Doofstom koppel brengt sfeer in de wijk met uniek eindejaarstafereeltje

De versierde VW Kever van Björn 
Boonen, ‘Deaf Herbie’, dompelt 
de Palmenlaan in Hoevenen nu al 
in een prettige eindejaarssfeer en 
dat helpt in de strijd tegen een-
zaamheid. Wie wil, kan er selfies 
komen nemen. Praten met Björn 
is moeilijk, want de eigenaar is 
doofstom.

ERIK VANDEWALLE

Björn Boonen
Keverfanaat

"Deaf Herbie 
strijdt een beetje 
mee tegen de 
eenzaamheid 
door corona"

Björn en Kim bij hun Herbie, samen met de bengels Devin (8), Yaro (6) en Lara (4). FOTO EVDW

De actie ‘De Warmste Kom’ 
startte als herinnering aan vrien-
din en mede-pottenbakster Nora 
Tilley. Nora, bij het brede publiek 
ook als actrice bekend, verloor 
twee jaar geleden haar strijd te-
gen de spierziekte ALS.

“We beloofden Nora dat wij geld
zouden blijven inzamelen voor 
het onderzoek naar ALS”, zegt 
Veerle De Wael van het atelier 
Markt 1. “We draaiden en ver-
kochten twee jaar geleden dui-
zenden kommen die tijdens een 
opendeurweekend in het atelier 
Bamboo aan de Lazaruskapel 
verkocht werden. Via ‘Music for 
Life’ konden we toen 80.000 euro 
aan de ALS-liga schenken.”

Ondanks het feit dat Studio 
Brussel hun Warmste Week dit 
jaar een andere invulling geeft, 
willen beide ateliers met hun in-
zamelactie toch doorzetten. “On-
ze beide ateliers slaan ook dit 
jaar de handen in mekaar”, zegt 
Bie Van Gucht van vzw Bamboo. 
“Uiteraard gaat het nu ook om de 
verkoop van ovenschotels in ke-
ramiek. Ook keramisten van bui-
ten onze ateliers worden ge-
vraagd om zelfgemaakte oven-
schotels aan te bieden.”

“Nieuw is dat we die dit keer en-
kel gevuld met heerlijke gerech-
ten te koop aanbieden. We na-
men hiervoor contact op met een 
aantal chef-koks uit de regio die 
meteen enthousiast reageerden.” 
(jw)
i www.markt1.be

Studio Brussel mag dan ‘De 
Warmstse Week’ van opzet gewij-
zigd hebben, de keramiekateliers 
Bamboo en Markt 1 blijven hun 
eigen actie ‘De Warmste Kom’ 
verder zetten. Er worden nu ook 
chef-koks bij de actie betrokken.

De Warmste Kom
Ook dit jaar 
weer (gevulde) 
ovenschotels 
tegen ALS 
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