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Beste Zemstenaar,
later nog steeds niet glashelder herinneren 
waar die stekende hoofdpijn toch vandaan 
kwam, kunnen er hun voordeel mee doen. 
Als u bovendien weet dat de Chiro in Eppe-
gem vijftig jaar bestaat, begrijpt u wellicht 
beter waarom iedereen er daar dezer dagen 
licht euforisch bijloopt.

Maar ook elders in Zemst blijft het leuk om 
wonen. Heel Weerde kijkt al uit naar de Bier-
feesten, in Hofstade woont een meisje met 
een niet alledaagse hobby en Zemst zoekt 
dekking voor Tramrock.
Dat de wereld niet ophoudt aan de ge-
meentegrenzen, weet u als lezer van de 
Zemstenaar al langer. Nu ons Sjoukje terug 
is van twee maanden en half Suriname, rich-
ten wij onze blik op Detroit, USA. Hart van 
Michigan, Motown, hoofdstad van de auto-
industrie. “Ja, ja, dat zal wel”, merkt u terecht 
op, “maar wat heeft dat in godsnaam met 
Zemst te maken?” Straks, als u na het uitle-
zen van dit nummer, gelukzalige glimlach 
om de mond, aan een fors uiltje begint, 
weet u er alles over. Veel plezier ermee!

De redactie (PV)

Er zijn geen zekerheden meer, zeggen ze. 
Misschien hebben ze wel gelijk. Vroeger 
legden alle vogels deze maand een ei. Wie 
kan dat vandaag de dag nog garanderen, 
met die vogelgriep en al dat opgehok? U 
las er alles over in ons vorig nummer, dus 
daar gaan we het niet meer over hebben. 
Wij vallen niet graag in herhaling, u kent 
ons inmiddels.

Maar tóch zijn er nog zekerheden. Elk jaar 
kom je rond deze tijd volwassen mensen 
tegen die rondlopen met toeters en vlag-
gen, allemaal dezelfde kleur van petten 
en mutsen op hun kop, sjaals rond het lijf, 
luidkeels brullend en brassend met fles-
sen champagne en vaten pils. Een leek is in 
deze omstandigheden al snel geneigd het 
dichtstbijzijnde Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg te bellen. Niet doen. Het 
fenomeen deed zich in april ook voor in Ep-
pegem en de Zemstenaar was erbij.

Voetbalclub FC Eppegem is kampioen! Wie 
dit allemaal voor elkaar kreeg en hoe uit-
bundig er gefeest werd, u leest er alles over 
in dit nummer. Supporters die zich weken 
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- Culinaire Creativiteit
- Te gast bij U thuis in een ontspannen sfeer
- Geen lange winkeltochten of uren achter het 
  fornuis
- Een maaltijd wordt voor U bereid en na 
  afloop... wat is er mooier dan een nette keuken!

• Communiefeestjes
• Verjaardagen
• Recepties
 ... enz
in elke prijsklasse.

Cook @ Home
+32 15616071 - +32 475320075

www.cook-at-home.be

Cook
@

Home

Tervurensteenweg 290 - B-1981 Hofstade-Zemst 
Tel. 015/ 61 62 50

Actie Moederdag van 6 tot 14 mei

Wij geven een korting van 10% tijdens deze actie!
Maten vanaf 36 tot 46

Bertens verheelt niet dat het CAW amper bekend is bij minderbe-
deelde en kansarme inwoners van Zemst. Helemaal onbekend is 
het er nochtans niet. Hendrik Van den Bempt uit Elewijt is voorzit-
ter van het CAW en twee hulpverleners zijn afkomstig uit Zemst 
en Elewijt.

Het CAW wordt nogal eens vereenzelvigd met de vorig jaar ge-
opende sociale winkel Idem Dito in de Stationlei 81 in Vilvoorde. 
Vlaanderen telt negen dergelijke winkels. Mensen die er voor in 
aanmerking komen, kunnen er voeding en diverse basisproduc-
ten kopen tegen een tiende van de gangbare prijzen in de door-
snee warenhuizen. “Géén alcohol noch sigaretten”, verduidelijkt 
Laurens Vanderbrugghen, die als psycholoog aan CAW verbon-
den is. Wie in Idem Dito toegelaten wordt, krijgt een koperskaart 
met een duurtijd van zes maanden. Een verlenging met nog eens 
een half jaar is mogelijk. Vandaag beschikt één Zemsts gezin van 
drie personen over zo’n koperskaart. De sociale winkel in Vilvoor-
de heeft momenteel 64 dergelijke kaarten in omloop. Idem Dito 
werkt nauw samen met de Voedselbank en prijst zich gelukkig dat 
enkele warenhuizen de winkel tegen sterk gereduceerde prijzen 
bevoorraden. 

Idem Dito biedt mensen die het financieel wat moeilijker hebben, 
een overbruggingsperiode aan, zonder hun gevoel van waardig-

SlechtS drie ZemStSe klanten 
in goedkope “Sociale winkel”

onbekend iS ook onbemind

ZEMST – OfficiEEl klOpTEn dE vOOrbijE MaandEn SlEchTS 
TiEn ZEMSTEnaarS aan bij hET caW, hET cEnTruM algEMEEn 
WElZijnSWErk van dE rEgiO vilvOOrdE. “daT gEEfT EEn SlEchT 
bEEld van dE SOcialE prOblEMaTiEk, diE OOk in ZEMST Op divEr-
SE vlakkEn aanWEZig iS”, ZEgT algEMEEn cOördinaTOr audrEy 
bErTEnS van caW, “OMdaT hET OvErgrOTE dEEl van OnZE cli-
EnTEn alS anOniEM gErEgiSTrEErd STaaT.”

In de “sociale winkel” Idem Dito in Vilvoorde vind je net dezelfde pro-
ducten als in eender welk warenhuis. Alleen het prijskaartje is er tien 
keer goedkoper.
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Maandag, dinsdag, woensdag 
en zaterdag van 9.30 uur tot 
12.30 uur en van 13.30 uur tot 
17.30 uur.

Tervuursesteenweg 328  
1981 Hofstade
Tel.: 015/61.79.36

Bij Diana Behets

FRITUUR BIK
TERVUURSESTEENWEG 214 HOFSTADE
OPEN DINSDAG - VRIJDAG 17U - 22.30U

ZATERDAG 12U - 13.30U EN 17U- 21U
GESLOTEN

ZONDAG & MAANDAG & FEESTDAGEN
TEL: 015/612126

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftmethode

•Cristal peelings
•Permanente make-up
•Lichaamspakkingen
•Zonnebank

Banden
Redant
Zemst
n.v.

Hoge Buizen 11
1980 Eppegem

Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90

Mail info@redant-banden.be

heid aan te tasten. De klanten kunnen er één maal in de week 2,50 euro per per-
soon spenderen. Dat is het equivalent van een boodschappenkarretje uit de ge-
wone winkel, waarin voor 25 euro aan producten zit.
CAW staat voor méér dan het lenigen van materiële nood alleen. De vzw ont-
stond in 1997 in de schoot van de vzw Televil, bekend om haar kringloopwinkel. 
CAW is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en kreeg, naast de stad Vilvoorde, 
nog tien bijkomende gemeenten toegewezen, waaronder Zemst. 
Iedereen kan bij CAW terecht voor gratis en anonieme hulpverlening en informa-
tieverstrekking. Audrey Bertens: “CAW wil op een kwaliteitsvolle en laagdrempe-
lige manier het welzijn van iedereen in de regio bevorderen, zonder onderscheid 
in afkomst, herkomst, godsdienstige, ideologische of filosofische overtuiging.”
Na een eerste gesprek volgt een eventuele doorverwijzing voor deskundige hulp. 
Het CAW bestaat uit vijf grote deelwerkingen: de jongeren- en de volwassenen-
werking, de sociale winkel, alternatieve maatregelen en het inloopcentrum. Daar-
naast zijn er ook de voor iedereen toegankelijke algemene diensten zoals gratis 
juridisch advies en slachtofferhulp.

Net als alle 27 CAW’s in Vlaanderen krijgt CAW Vilvoorde subsidies van de Vlaamse 
Gemeenschap en, via een samenwerkingsakkoord, ook van het provinciebestuur. 
Deze financiële bijdragen zijn te beperkt om de werking te kunnen dragen. Ge-
lukkig kan CAW Vilvoorde rekenen op de inzet van sponsors, waaronder enkele 
serviceclubs uit de regio en heel wat vrijwilligers. Laurens Vanderbrugghen: “We 
zijn steeds op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken. Wie goed kan tillen, 
kan in de winkel terecht. Vlotte praters zijn welkom in het inloopcentrum.”

Twintig vaste personeelsleden slagen er tot op vandaag in een massa taken tot 
een goed einde te brengen. “Toch worden de kosten steeds groter, zonder dat de 
subsidies meegroeien. Het afstoten van taken ligt zeer moeilijk. De regio Halle-Vil-
voorde is officieel als onderbezet gebied erkend qua aanbod in sociale hulpver-
lening. Het Vlaamse gemiddelde van het aantal hulpverleners in CAW bedraagt 
1,58 op 10.000 inwoners. In de regio Vilvoorde halen we slechts 0,43 hulpverle-
ners per 10.000 inwoners.”
CAW kijkt, naast de reguliere financieringsmethodes, noodgedwongen uit naar 
alternatieve inkomsten. De organisatie moet vaststellen dat een gedeelte van het 
haar toegewezen gebied niet of onvoldoende bediend wordt. Het oprichten van 
antenneposten zou daaraan kunnen verhelpen, maar is om financiële redenen 
niet haalbaar. CAW polst momenteel ook het gemeentebestuur van Zemst naar 
een mogelijke samenwerking. Hulpverlener Laurens Vanderbrugghen is graag 
bereid om de werking van CAW ter plaatse te komen toelichten aan geïnteres-
seerde verenigingen of groepen. Dat gebeurt op eenvoudig verzoek en volledig 
gratis.

Meer info over CAW Vilvoorde vind je op www.cawvilvoorde.be. Je kan ook te-
recht in het centrum in de J.B. Nowélei 33 in 1800 Vilvoorde, tel 02/252.09.39 of 
e-mail info@cawvilvoorde.be.

Fons Jacobs
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ZEMST – Aquafin heeft de bedoeling om in het najaar van 2006 de aanleg van een 
collector die zich uitstrekt van het voetbalplein op de Brusselsesteenweg in Zemst 
tot aan de Zenneweg in Eppegem, aan te besteden. De plannen zitten momenteel 
in de fase ‘bouwaanvraag’. De aanbesteding is afhankelijk van het bekomen van de 
bouwvergunning en van de goedkeuring van het gemeentelijk aandeel door de 
gouverneur.
Aquarin kondigt in het beste geval de start van de werken voor het einde van 
dit jaar aan. Daar zal een hoorzitting aan voorafgaan waarop de planning van de 
werking wordt toegelicht.

FoJ

Nieuwe cOllectOr vOOr riOleriNg
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 STERAGAS

De beste voorwaarden voor eigen 
tanks en huurtanks !

Onklopbaar in  
propaan
Speciale kortingen
Huishoudelijk, hore-
ca, landbouw, indu-
strie

zaakvoerder : Roger Raspoet

015 / 61 66 39
Brusselsesteenweg 125 - 1980 Zemst

 UITVAARTZORG
Anthony Verheyden

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk

Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade

Molenveld 17 – 1982 Elewijt

 Tel.015/ 61 61 61  
e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be

Hilde, vertel ons alles over het ontstaan van de Chiro in Eppe-
gem!
Vóór de tweede wereldoorlog deed Eppegem een eerste poging 
om een jeugdbeweging op te richten. Later, rond 1950, probeer-
den Danny Schoevaerts, Jan de Backer, Engelbert Van Dam en Os-
car Willems het opnieuw, maar dit keer gooide de dienstplicht roet 
in het eten. De meisjeschiro stak van wal in 1951, dankzij Mathilde, 
Gerda, Frieda Van Dommelen en onderpastoor Andries. Deze pio-
niers werden al vlug bijgestaan door een bataljon leidsters, zodat 
vier afdelingen ontstonden: de Zonnekinderen, de Zonnemeisjes, 
de Kristimeisjes en de Sterretjes. Bij de jongens was het wachten 
tot eind 1955, toen Louis De Ridder, Georges Van Vaerenbergh en 
Louis Neys de groep nieuw leven inbliezen. Een jaar later hadden 

dubbel feeSt 
bij chiro eppegem

EppEgEM – chirO EppEgEM viErT diT jaar Zijn 50/55-ja-
rig bESTaan. rESpEcTiEvElijk 50 En 55 jaar gElEdEn WErdEn 
dE jOngEnS- En MEiSjESchirO OpgErichT. dE ZEMSTEnaar Sprak 
MET vOlWaSSEn bEgElEidSTEr hildE van vaErEnbErgh OvEr EEn 
halvE EEuW EppEgEMSE jEugdWErking.

ze al een dertigtal leden. De publiciteit 
van toenmalig pastoor De Schutter was 
hier niet vreemd aan. Na enige tijd kwa-
men ook Herman De Bie en Emmanuel 
Delperdange hen vervoegen. Vanaf 1958 
was Chiro Eppegem gelanceerd en groei-
den zowel de leidingsploeg als het leden-
aantal voortdurend aan.

Wat waren de ups en downs?
In het begin was er weinig sprake van 
samenwerking: ongepaste tijdsgeest en 
mentaliteit waren de boosdoeners. Maar 
stilaan evolueerde dit, van een gedeelde 
kampplaats naar een gemengd kamp 
in 1988 in Ronse. Het besef dat het kon, 
was het signaal waarop Chiro Eppegem 
zich als gemengde groep bij Chiro Nati-
onaal aansloot. De namen Sint-Clemens 

(jongens) en Sint-Lutgardis (meisjes) werden samengevoegd tot 
Klemgardis. Later kozen we gewoon voor Chiro Eppegem. Jaar na 
jaar werd bij elke overgang een nieuwe afdeling gemengd. Tot 
september 1991, wanneer de eerste leider vanuit de gemengde 
werking in leiding kwam. Drie jaar lang zou deze jongen de enige 
leider tussen een tiental leidsters blijven! Met deze geschiedenis 
in het achterhoofd, zijn er tot op vandaag nochtans heel wat Chi-
rokoppeltjes ontstaan die goed stand houden. Leuk, hé!

Hoe gaat het vandaag met de Chiro?
We hebben dit werkjaar 125 leden, verdeeld over zes afdelingen, 
een leidingsploeg van vijftien mensen en één VB. 117 leden gin-
gen vorig jaar mee op kamp, wat echt goed is. Verder krijgen we 
de steun van veertien vrijwilligers. Dit zijn ouders, oud-leiding en 
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verbinnen 
Tervuursesteenweg 92 

1981 Hofstade
Tel. 015/43 13 72

GSM 0476/36 13 72

Persen van voordroog + wikkelen 
planten en rooien van bieten

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Hellende en platte daken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24

GEERT LUYCX

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport
Eppegemsestw 18
1982 Elewijt 
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60

sympathisanten, op wie we een beroep kunnen doen bij de organisatie van onze 
activiteiten, herstellingswerken aan het lokaal of vervanging van leiding op zon-
dag.

Wat maakt Chiro Eppegem anders?
Ons motto is Samen spelen en plezier maken. Maar wat ons anders maakt tegen-
over andere Chiro’s weten we niet zo goed, want daarvoor kennen we hun wer-
king niet voldoende. We willen trouwens niet per se anders zijn. Wél ligt bij ons de 
nadruk op buitenactiviteiten, sjorren en wildere spelen. We hebben dan ook een 
prachtige natuuromgeving. De straat aan onze lokalen wordt op zondagmiddag 
afgesloten voor het doorgaand verkeer, om veilig te kunnen spelen. Tenslotte 
hechten we meer belang aan kwaliteit dan aan kwantiteit! Daarom schrijven we 
per afdeling maximum tien kinderen in per leiding.

Zitten er addertjes onder het Chirogras?
Onze lokalen zijn aan de kleine kant. Daarnaast krijgen we regelmatig af te reke-
nen met vandalisme aan de lokalen. Ook een goed gemotiveerde leidingsgroep, 
die zich dagelijks inzet, is geen evidentie. Maar we klagen niet, hoor, het gaat 
goed!

Als de Zemstenaar Hilde vraagt wat de piekmomenten waren, antwoordt ze reso-
luut dat het beste nog moet komen! En gelijk heeft ze, zo blijkt: “Binnenkort volgt 
er een kamp nabij Houffalize! Op zaterdag 30 september treedt in de Schranshoe-
ve Katastroof op met een spetterende fuif. En die zondag is er een spelnamiddag 
voor alle kinderen en jeugdbewegingen uit de omliggende gemeenten gepland”, 
sluit Hilde af.

Geert

ZEMST – Fiets nodig? Geen zin om een paar honderd euro uit te geven voor een 
fonkelnieuw exemplaar, om hem een paar weken later toch te laten pikken? Dan 
bent u de geknipte klant om op zaterdag 13 mei een kijkje te gaan nemen in de 
Schranshoeve in Eppegem.

Vanaf 9 uur kunt u het uitgestalde materiaal gaan bekijken. Het gaat om gevon-
den fietsen en andere voorwerpen, die door de gemeente te koop worden aan-
geboden. Om 10 uur begint de openbare verkoop. Als uw fiets de voorbije weken 
of maanden gestolen werd, doet u er goed aan wat vroeger op te staan en om 9 
uur al even langs te gaan. Bent u op zoek naar een prima occasiefiets, mag u iets 
langer blijven liggen.

PV

Fietsen te koop

Oscar Van Kesbeeckstraat 66
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.32.50
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT
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David de Boeck
Brusselsesteenweg 4B - 1980 Zemst
GSM: 0496 / 69 23 58

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium 
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels --
Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

Brusselsesteenweg 64
Zemst
Tel. 015 61 24 43 

Vredelaan
Weerde

Tel. 015 61 47 45

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Driesstraat 144 - 1982 Elewijt
Tel. 015 / 61 12 51 - Fax 015 / 61 22 31

Van Calster & Zonen

Mazout
Kolen

Vervoer

BVBA

Ik fiets bij de familie Vleminckx de oprit op en wat zie ik? Mama Ann staat een paar 
botten schoon te spuiten en papa Toon blinkt de motor op. “Ons Jolien zit binnen 
klusjes te doen. Iedereen helpt hier elkaar met veel plezier”, verklaart Ann. Dat dit 
niet gelogen is, blijkt wanneer ik na een bijzonder fijn gesprek mijn fiets weer op-
pik. Toon heeft gemerkt dat mijn spatbord rammelt en terwijl ik binnen gezellig 
met Jolien en haar mama keuvel, repareert hij snel mijn fiets.
 “In het weekend naar de motorcross gaan, is elke keer weer een beetje vakantie”, 
begint Jolien. “Het lijkt wel één grote familie. Iedereen springt bij elkaar binnen en 
supportert voor elkaar. Als er iets scheelt, is er altijd wel iemand waar je terecht 
kan.” Dat ze het graag doet, is overduidelijk. 

Op haar elfde begon Jolien te crossen. Haar broer Jelle reed toen ook, maar die is 
inmiddels gestopt en doet nu aan taekwondo. Voorlopig denkt Jolien nog niet aan 
stoppen. “Ik blijf het zeker nog een tijdje doen. Vandaag ben ik al aan mijn derde 
motor toe en ik heb pas een nieuw pak gekregen. Motorcrossen is niet goedkoop. 
Een motor kost een pak geld en je hebt regelmatig een nieuwe nodig. Ik groei nog 
en soms gaat dat nogal snel. Dan merk ik dat mijn motor niet meer bij me past en 
heb ik een nieuwe nodig. Het verschil met de jongens begint wel duidelijk te wor-
den. Jongens hebben meer spieren en zijn steviger gebouwd. Die kracht mis ik.”

Een motor recht houden is niet zo makkelijk als het lijkt, besef ik wanneer Jolien 
me haar geschaafde knieën toont. Dat brengt me bij die gebroken botten. “Het is 
geen ongevaarlijke sport natuurlijk. Maar we zijn zo goed beschermd dat er eigen-
lijk niet zo gek veel kan gebeuren. Ik ben nog maar één keer serieus gevallen. Toen 
brak ik mijn pols.” “Zij werd ook al eens omvergereden”, pikt Ann in. “Zij stond aan 
de kant te supporteren, toen één van de crossers door het lint ging en recht op 
haar vlamde. Daar hield ze een flink litteken op de kin aan over.” 
Jolien volgt Industriële Wetenschappen en wil later architect worden. “Jolien is al-
tijd aan het bouwen”, legt Toon uit. “Zo speelt ze alleen computerspelletjes waarin 
iets op te bouwen valt, van een huis tot een snowboardpiste. Voor een bevriend 
koppel tekende ze de inrichting van hun mobilhome.”

het meiSje van de motorcroSS: jolien vleminckx

“naar de motorcroSS gaan, 
iS elke keer een beetje vakantie”

hOfSTadE - brullEndE MOTOrEn, 
Slijk En gEbrOkEn bOTTEn, kOrTOM EEn 
MachOWErEld. ZO vEr rEikT Mijn kEn-
niS OvEr dE MOTOrcrOSS, TOT ik jO-
liEn vlEMinckx (14) OnTMOET. jOliEn 
raakTE Op haar ElfdE gEpaSSiOnEErd 
dOOr dE ZWarE MachinES. Zij iS één 
van dE WEinigE crOSSEndE MEiSjES in 
vlaandErEn, in haar bOnd iS Zij bij dE 
jEugd ZElfS dE EnigE.Fo
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Sporthal De Waterleest
Water leestweg 12
1980 Eppegem
Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst

Tel .  0477 / 83 92 15
Sporthal Zemst-centrum

CHAUFFAGE –  SANITAIR

Leopoldstraat 72 - 1980 ZEMST
Tel. 015 / 61 18 88

015 / 61 49 26

b.v.b.a.
Mechelsesteenweg 726

1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

Leopoldstraat 82
1980 Zemst
Tel. Fax 015/61 31 66
GSM 0495/22 91 60
Ontwerp, aanleg en onderhoud 
van tuinen.
Snoeien en vellen van bomen. 
Verkoop van planten.
Opritten en terrassen.

HRB: 64.66.71 BTW: BE 473.592.701

Het Hofke De Proost BVBA

Badkamers - Keukens - Dressing
Brusselsesteenweg 256  - 1980 Zemst
Tel. 015-61 00 29   Fax 015-61 79 95
info@sanidec.be - www.sanidec.be

di-vr van 9u tot 12u en van 13u tot 18u
zat. van 10u tot 17u

zondag van opendeurdagen van 10u tot 17u

Woensdagnamiddagen, weekends en vakanties, de meeste vrije uren gaan naar de 
motorcross. “Eigenlijk zouden we graag eens een motorcross organiseren in Zemst, 
maar voorlopig vinden we geen geschikte plaats. Als iemand acht hectare grond 
heeft liggen, die hij een weekend ter beschikking wil stellen, mag hij ons altijd 
contacteren”, lacht Ann. 

Milieubewust zijn die motorcrossers ook al. Bij het horen van de term milieumat 
frons ik even de wenkbrauwen. “Een milieumat leg je onder je motor als hij stil-
staat. Zo gaat de olie in de mat en niet in de grond”, legt Jolien uit.
Is er nog tijd voor iets anders, vraag ik me af. “Ja, ja, tuurlijk”, stelt Jolien me gerust. 
“Ik ga uit met vriendinnen, speel op mijn pc en zorg ook graag voor onze dieren.” 
Jolien is een doodgewone tiener, optimist, niet op de mond gevallen en veeleisend 
voor zichzelf. “Soms vindt ze onterecht dat ze niet goed gereden heeft en is ze te-
leurgesteld. Op zulke momenten verstopt ze zich en komt er pas terug bovenop als 
ik een tijdje op haar heb ingepraat”, zegt Ann.

Op 10 september organiseren de families van Jolien en van Glenn Bosmans, een 
collega-motorcrosser, een cross in Kapelle-op-den-Bos. Je kan er het Europees 
kampioenschap voor zijspannen gaan bekijken. De opbrengst gaat naar Jolien 
en Glenn. “En hopelijk kunnen we een volgende keer uitpakken met een cross in 
Zemst”, besluit Jolien.

Ellen Van de Wijgaert

“De start is het indrukwekkendst. Al die brullende motoren die tegelijkertijd naar één spoor 
gaan.”
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BANK en VERZEKERIN-
KANTOOR André VAN PRAET
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Onafhankelijke makeraar CBFA attest nr. 45769 
On nr 0466 792 803
E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be
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Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
fax 015-61 16 01
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

Open

Weekdagen
 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 
feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

R. NAUWELAERTS
& zoon B.V.B.A.

Verkoop en herstelling van alle
LAND-, PARK- & TUIN-

BOUWMACHINES
MUIZENSTRAAT 112

1981 HOFSTADE(ZEMST)
TEL.: 015 41 78 08
FAX : 015 41 54 37

GSM : 0475 98 78 08

Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134

1982 Elewijt (Zemst)
Tel.016 / 65 70 75 - Fax 054 / 32 06 48

Gulderijstraat 10 - 1980 Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg 472
Mechelen

(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

Met de pompiers van Mechelen aan de ene zijde en de spuitgasten van Vilvoorde 
dicht bij de andere kant van hun gemeente, zou je denken dat Zemstenaars van 
snelle brandweerhulp verzekerd zijn. Dat is echter niet altijd het geval. Bij een ern-
stige brand in een meubelopslagplaats, op de Tervuursesteenweg in Hofstade, 
maakten buurtbewoners zich begin maart nog boos, omdat de brandweer volgens 
hen (te) lang op zich liet wachten. De pompiers uit Vilvoorde deden er toen precies 
een kwartier over om tot bij de plaats van het onheil te geraken. Hun collega’s uit 
Mechelen kregen voor dezelfde brand ook een oproep binnen. Zij waren amper 
vijf minuten later – of twee minuten na de brandweer van Vilvoorde – eveneens 
ter plaatse. Anders uitgedrukt had men tien minuten eerder met blussen kunnen 
beginnen, indien men het korps van Mechelen onmiddellijk had gewaarschuwd. 
Een vergelijkbare situatie deed zich onlangs ook in Weerde voor.

Zowel kapitein Bert Heylen van de brandweer van Vilvoorde als zijn Mechelse col-
lega-bevelhebber Philippe Maudens bevestigden vroeger al dat ze tot een verre-
gaande samenwerking bereid zijn. Ook de beide gouverneurs van Vlaams-Brabant 
en Antwerpen vinden dat de snelste brandweerhulp de beste is. Gedurende een 
gans jaar testen beide korpsen uit naar welke delen van de gemeente Zemst zij 
het snelst kunnen uitrukken. Tijdens dit proefjaar is het de bedoeling dat eenhe-
den uit beide korpsen gezamenlijk optreden.

SnelSte pompier
moet bluSSen

brandweerkorpSen mechelen en 
vilvoorde rukken Samen uit

ZEMST – dE brandWEErkOrpSEn van MEchElEn En vilvOOrdE TESTEn MOMEn-
TEEl uiT WiE van bEidE hET SnElST TEr plaaTSE iS, WannEEr iEMand in ZEMST 
brandalarM SlaaT. bij TWEE rEcEnTE brandEn in hOfSTadE En in WEErdE laai-
dE dE diScuSSiE OvEr WElk kOrpS MOET uiTrukkEn, OpniEuW Op. iEdErEEn iS hET 
Er OvEr EEnS daT WiE hET SnElST prOfESSiOnElE hulp kan biEdEn, dE OpdrachT 
MOET uiTvOErEn.
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@deal-net.com

BE 463.191.826

MEYSMANS J. b.v.b.a
- Grondwerken - Afbraakwerken
- Leveren van zand, teelaarde
- Nivelleren van terreinen en parkings
- Lossen en laden van schepen
- Verhuur kranen, bulls, dumpers

Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

Erik Peeters  Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen
Tel. 015 41 63 21
Fax 015 41 87 31
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

ZAAL VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN,...
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66
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Mechelen beschikt over een beroepsbrandweerkorps van 100 pompiers, Vilvoorde 
telt 41 beroepspompiers en 43 vrijwillige brandweermannen. Beide korpsen staan 
24 uur per dag paraat om de bevolking te helpen in geval van incidenten.

Dat een verregaande samenwerking en taakverdeling op grond van een ernstige 
risicoanalyse wel degelijk mogelijk is, bewijzen de interventies van de ambulances. 
Bij iedere ongevalmelding in één van de drie noodcentrales die onze gemeente 
bedienen, start ogenblikkelijk een computergestuurd gps-programma. In minder 
dan geen tijd wordt berekend welke ambulance zich het dichtst bij de plaats van 
het ongeval in Zemst bevindt. Dat verklaart waarom de noodcentrales in Antwer-
pen, Brussel en Leuven nu eens deze en dan weer die ziekenwagen Zemstwaarts 
sturen.

De ambulancediensten ressorteren onder het ministerie van Volksgezondheid, 
de brandweer hoort thuis bij Binnenlandse Zaken. Dat is één van de verklaringen 
waarom beide organisaties die met de dringende hulpverlening belast zijn, nog 
geen eenvormigheid bereiken.

Ongeacht de vraag of de gemeente in een andere provincie of in het beschermd 
gebied van een andere brandweerdienst ligt, pleiten alle betrokken burgemees-
ters en de meeste brandweerchefs er voor om bij een brand het korps te laten 
uitrukken dat het snelst ter plaatse kan zijn. 

Vandaag is het theoretisch mogelijk dat een bewoner aan de Mechelse kant van de 
Tervuursesteenweg bij brand de pompiers ruim tien minuten sneller aan de deur 
ziet staan dan zijn Hofstaadse overbuur in dezelfde straat.

Fons Jacobs

 

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u

zon- en feestdagen gesloten

Vennestraat 17 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10



1�

	

					

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek

in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen 

- gas - mazout
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

Het stuk is van Ton Hermans en speelt zich af in de huiskamer van een jonge homo en zijn hondje. Figuren met verschillende achter-
gronden komen er over de vloer en elk doet zijn verhaal. Ieder met zijn eigen karakter en typerende maniertjes. “Dit jaar kozen we voor 
een komedie. En die is hilarisch, kortom er los over”, zegt Katrien.

Elf dames en drie jongens, een bijna exclusief gezelschap van leden van Chiro Zemst, tonen hun kunnen op vrijdag 19 mei, zaterdag 
20 mei en zondag 21 mei. “Aan een toneelstuk werken we ongeveer het jaar rond”, legt Annelies uit. “In oktober gaan we op zoek naar 
toneelspelers. Als vaststaat met hoeveel we zijn, zoeken we een geschikt stuk. Eens dat er is, begint onze zoektocht naar een decor en 
kledij. En dan beginnen we te repeteren.” 

Zin om een kijkje te gaan nemen? Kaarten kosten 5 euro. De voorstellingen op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei beginnen om 20.30u, de 
voorstelling op 21 mei om 15u. Kaarten kan je bestellen bij Katrien Van Nuffel (katrienvannuffel@gmail.com of 0477/95 82 48). 

Ellen Van de Wijgaert

‘t groeit jong 

ZEMST - dE jOngErEnafdEling van TOnEElkring ‘T grOEiT 
gEEfT hET bESTE van ZichZElf in De Zeepresten van tante Jo (en 
anDere tiJDrovenDe Dialogen). vEErTiEn jOngErEn rEpETEErdEn 
viEr MaandEn aan dEZE hilariSchE kOMEdiE. in dE lOOp van dE 
Maand MEi kan u hET rESulTaaT bEkijkEn.

‘t Groeit Jong geeft het beste van zichzelf in een hilari-
sche komedie.

“er loS over”
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WIN 2 DUOTICKETS
de Zemstenaar mag twee 
keer twee kaarten wegge-
ven. Mail naar info@dezem-
stenaar.com en vermeld of 
je kaarten wil winnen voor 
vrijdag of zaterdag.
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Lingerie, bad- en nachtmode voor dames en heren

Tervuursesteenweg 358

1981 Hofstade

Tel/fax: 015/62.08.96

www.lingeriebugattis.be

Zaterdag 6 mei 2006

MOEDERDAGACTIE
10% op alle beha’s

Brems Bouwmaterialen nv

Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63

www.bremsnv.be

Hier adverteren?

Bel 0479/66.46.66 of 0475/42.02.76
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ZEMST – Wie dakisolatie aanbrengt aan een bestaande woning of een zonne-
boiler installeert in zowel een bestaande woning als een nieuwbouw, maakt 
aanspraak op een gemeentelijke subsidie. Het gemeentebestuur van Zemst wil 
daarmee de particulieren stimuleren het energieverbruik terug te dringen.
Momenteel kan men al genieten van heel wat premies bij het nemen van ener-
giebesparende maatregelen zoals het plaatsen van dakisolatie, superisolerend 
glas, zonneboiler … Provinciebestuur, netwerkbeheerders en de belastingen 
doen daarbij hun duit in het zakje.
Sinds begin van dit jaar zijn nieuwe normen van kracht bij het bouwen van een 
nieuwe woning. De nieuwe regelgeving legt heel wat verplichtingen op betref-
fende isolatie van muren, vloeren en daken en de plaatsing van superisolerend 
glas.

FoJ

OvErhEid bElOOnT EnErgiEbESparing
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In 1982 werden de nieuwe lokalen van de 
Weerdse Chirojongens feestelijk geopend. 
Al gauw bleek dat het prijskaartje een 
aardige deuk in het budget veroorzaakte. 
Conclusie: er was dringend nood aan nieu-
we fondsen. Dirk Verdeyen stelde voor een 
bieravond te organiseren met 35 verschil-
lende biersoorten, om zo het nodige geld 
in te zamelen. Een selectie van voorname-
lijk Belgische bieren, maar ook enkele spe-
ciale bieren zoals het Chinese Tsjing Tao 
Porter kregen een plaats op de lijst. De mu-
ziek op de allereerste editie werd verzorgd 
door de Ierse straatzanger John The Busker. 
Het feest was een schot in de roos en de 
Weerdse Bierfeesten waren geboren.
Na drie jaar barstte het evenement uit zijn 
voegen. De overstap naar een heuse feest-
tent drong zich op. Vanaf 1986 werden de 
feesten gespreid over twee dagen. Het 
evenement bleef groeien, dus werd er uit-
geweken naar een groot feestterrein. Toen 
de organisatie van de Bierfeesten de dage-
lijkse werking van de Chiro teveel begon te 
belasten, werd gekozen voor een professi-
onele aanpak. Het Bierfeestencomité werd 
opgericht, een semi-professioneel team van 
(oud-)leiders dat de volledige voorbereiding 
en organisatie van de jaarlijkse hoogdagen 
voor zijn rekening neemt.  Jaarlijks komen 
er zowat 5000 feestvierders, gespreid over 
twee dagen, naar de Bierfeesten. 
Een jaarlijkse klant is Nele Cabus (24). “Ik 

weer feeSten geblaZen in weerde
WEErdE – WaT bEgOn alS EEn klEinSchalig fEESTjE OM gEld 
in TE ZaMElEn, iS na 23 jaar uiTgEgrOEid TOT één van dE bE-
rOEMdSTE En bEruchTSTE fuivEn in dE OMgEving van ZEMST (En 
vEr daarbuiTEn). Wij nEMEn jE MEE vOOr EEn kijkjE in dE gE-
SchiEdEniS van dE WEErdSE biErfEESTEn.

kom nu al van mijn vijftiende of zestiende 
elk jaar naar de Bierfeesten”, vertelt Nele. 
“En telkens is de ambiance gegarandeerd. 
Een evenement als dit is een uitzonderlijke 
kans om tegen een vrij lage prijs verschil-
lende soorten bier te proberen. Je mag ge-
rust zeggen dat ik een fervente fan ben van 
de Bierfeesten. Ook dit jaar ben ik zeker van 
de partij.” 
Ook de jongere generatie is gek van het 
hele gebeuren. Sofie (17): “Ik mag eigenlijk 

nog maar pas uitgaan, maar toch staan de 
Bierfeesten al op m’n lijstje van favoriete 
fuiven. Jong én oud kan er zich amuseren 
en de ambiance die er is, betekent puur ge-
nieten”.
Dit jaar is het de 23ste uitgave. Nog even 
een kort overzicht van wat je kan verwach-
ten, zodat je nog een laatste keer uit de bol 
kan gaan, vóór de examens en het blokken 
weer van start gaan. ENJOY IT!

LaZembla redactie
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LAEREMANS
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04



	

	 	 			

“Die periode met Pop in Wonderland was heel leuk om 
doen”, vertelt Hecke aan de Zemstenaar. “Wij haalden de 
top 10 met nummers als Grow a Baby en Beautiful People 
en namen een duet op met de Amerikaanse ster Melanie. 
Sinds 2000 ben ik frontman en songschrijver van The Incre-
dible Time Machine. In april lanceerden wij onze eerste full 
cd The Legendary Lost Radio Show, met daarop allemaal 
eigen nummers in een sound van de sixties en seventies. 
De cd is de weergave van een  integrale, nooit eerder uit-
gezonden radioshow. Je hoort er de stemmen op van le-
gendarische radiodj’s als Julien Put, Bart Peeters, Lutgart 

terug naar de jaren ’60-’70

hOfSTadE – in april lancEErdE ThE incrEdiblE TiME 
MachinE haar EErSTE full cd. frOnTMan En SOngSchrij-frOnTMan En SOngSchrij-
vEr van dE grOEp iS rudOlf hEckE uiT hOfSTadE. hEckE, 
diE in dE jarEn nEgEnTig MET pOp in WOndErland al En-
kElE hiTS ScOOrdE, hEEfT Er aan dE TErvuurSESTEEnWEg 
Zijn EigEn OpnaMESTudiO.

met the incredible time machine
Simoens, Guy De Pré, Michel Follet, Gust De Coster, Paul De Wyn-
gaert en Zaki. Gasten zijn Peter Evrard, Meredith van Pop In Won-
derland, Paul Michiels, Yasmine enz.”
Het project loopt als een trein. “We stelden de cd voor op 22 
maart in een uitverkochte zaal Lux in Herenthout. Wij zaten al in 
De Rode Loper op Eén, op Radio 1 in Wilde Geruchten en in Niets 
is Zeker en De Grote Beer op Radio 2. Deze zomer volgt een live 
promotour en in het najaar schuimen we de culturele centra en 
bedrijfsfeesten af. Onze groep brengt entertainment voor een 
breed publiek. Op het podium roepen wij de sfeer op uit de jaren 
zestig en zeventig, als het moet zelfs met de vuurspuwende gita-
ren van toen.”
Rudolf Hecke, afkomstig van Leuven, woont al acht jaar in Hof-
stade. The Legendary Lost Radio Show werd opgenomen in zijn 
eigen professionele opnamestudio aan de Tervuursesteenweg. 
Hier krijgt Hecke regelmatig bekend volk over de vloer: Coco, 
Geena Lisa, Kris Wauters, The Lau en Sofie weten vlot de weg naar 
zijn studio.
De cd, met Eric Melaerts als producer, druipt van de nostalgie en 
is te koop in de betere platenzaak. Meer info op www.incredible-
timemachine.be.

Bart Coopman

Win EEn full-cd Of SinglE
Wij kregen van The Incredible Time Machine vijf gratis 
cd’s en een aantal single cd’s van The Legendary Lost 
Radio Show. Hebben? Een briefje of een mailtje naar de 
redactie voor 15 mei volstaat.



 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

Het is het consulaat gelukt. De rompslomp rond mijn visum is 
tijdig tot een goed einde gebracht en ik kan Suriname verlaten. 
Spijtig. In Eppegem zal ik veel minder vaak met een cultuurschok 
geconfronteerd worden. Dacht ik tenminste, hoewel velen me al 
gewaarschuwd hadden. Gelijk hadden ze. De cultuurschok komt 
inderdaad pas wanneer je terug in België komt. Sommige verschil-
len kan je wel op voorhand bedenken. Het is hier veel kouder en 
kaler. Maar is het iemand ooit opgevallen hoe wit het licht hier 
eigenlijk is? De rimpels die ik in Suriname heb ontwikkeld door het 
toeknijpen van mijn ogen zullen dus niet onmiddellijk verdwijnen. 
Ook mijn neus moet ik dichtknijpen in Eppegem. Ik had de ver-
schrikkelijke stank, die me opwachtte aan het station, nooit opge-
merkt vóór ik naar het tropisch regenwoud vertrok. 
Op mijn weg naar het ouderlijke huis – mijn thuis is nog steeds 
Paramaribo – herkende niemand me als de blanke stagiaire van 
De Ware Tijd en naar complimentjes van creoolse mannen kon ik 
ook al fluiten.
Gelukkig kan ik stilaan opnieuw wennen aan het Zemstse leven. 
De lentebloesems verdringen de stank en de zon maakt zich klaar 
om ook de Zemstenaars een bruin kleurtje aan te meten. In tus-
sentijd zoek ik het beste van de twee werelden. De moppenkiosk 

EppEgEM – OnS SjOukjE iS SindS TWEE 
WEkEn buiTEnlandSE cOrrESpOndEnTE af, 
En WEEr EppEgEMSE cOrrESpOndEnTE aan. 
EchT gElukkig MET hET EindE van haar Su-
rinaaMS avOnTuur En haar TErugkEEr iS ZE 
niET. lEES hiEr haar laaTSTE rElaaS, half 
uiT dE WErEldSTad paraMaribO, half uiT 
hET WErElddOrp EppEgEM. 

 en Spijtig genoeg 
ook weer terug

doet denken aan een hutje uit een marrondorp (een dorp gesticht 
door gevluchte slaven) en onze Zenne lijkt met heel veel fantasie 
op de Gran Rio. Wat de Zemstse inwoners betreft, die zijn eigen-
lijk net zo warm als de Surinamers. Mijn bruine kleurtje verraadt 
me als voormalige buitenlandse correspondente en dat lokt vaak 
leuke reacties uit. Op het zeldzame gefluister en gewijs na, krijg ik 
enorm veel steun van Zemstenaars. Grandi Thangi!

Sjoukje
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ZemSt – paramaribo

heen…
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Na de beslissende wedstrijd tegen RC 90 Nieuwenrode was Cois Verstrae-
ten één brok emotie. En niet alleen omdat hij erevoorzitter is. Sinds 1974 is 
de firma Verstraeten hoofdsponsor van de club.

erevoorZitter coiS verStraeten en Zoon wim dolblij met titel fc eppegem

“vriendSchap iS het belangrijkSte”

EppEgEM - vOrig SEiZOEn 
bElEEfdE fc EppEgEM Zijn dOn-
kErSTE pEriOdE van dE vOOrbijE 
achT jarEn. dE club bEngEldE 
OndEraan hET klaSSEMEnT En 
Zag Zich vErplichT haar Trai-
nEr TE OnTSlaan. na niEuW-
jaar naM MOn TEMMErMan hET 
SpOrTiEvE rOEr OvEr. dE nEga-
TiEvE Spiraal WErd OMgEbOgEn, 
EppEgEM handhaafdE Zich in 
dErdE prOvincialE. En kijk, 
nauWElijkS één jaar laTEr, Op 
SpEEldag 27, viErT dE club dE 
kaMpiOEnSTiTEl. 

“Tweeëndertig jaar, welke club kan dat zeggen?”, vraagt 
Cois zich af. “Tot 1997 sponsorde ik samen met mijn broer 
Jean, later met mijn zoon Wim. Niet alleen financieel. Ook 
onderhoudsmateriaal voor clubhuis en terreinen kan 
er gerust af, net als wat spontane extraatjes voor men-
sen die de club in hun hart dragen. Waarom we dat al-
les doen? We zijn geboren en getogen Eppegemenaars. 
Vriendschap is het belangrijkste. Ik blijf hoofdsponsor zo-
lang ik leef.” “En ook daarna nog”, pikt Wim in. “Voor mijn 
zoon heb ik een briefje geschreven”, verklapt Cois. “Na 
mijn dood moet hij een aantal belangrijke opdrachten 
naleven. Zorgen voor verdere sponsoring, staat met stift 
onderlijnd.”

“De overname van Borneo was de basis van het succes”, 
weet voorzitter Frans Vercammen. “Samen met Jan Van 
Asbroeck heb ik in 1988 de belangrijke stap gezet. Stilaan 
hebben we opgebouwd. Ons visitekaartje: goede spon-
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Voorzitter Frans Vercammen en Jan Van Asbroeck, 
de basisleggers van het succes.
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Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61
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sors (klein en groot), spelers, spontane medewerkers en trouwe 
supporters. Met fierheid mag ik zeggen: de club is financieel ge-
zond.”

Voor KFC Eppegem is 9 mei 2006 een historische dag. Na 44 jaar, 
sinds het bestaan van vierde provinciale, werd de club kampioen 
zonder puntenverlies op eigen veld. Na het eindsignaal was de 
ontlading groot. “Nooit meegemaakt”, vertelt Verstraeten. “Er werd 
gefeest tot in de vroege uurtjes. Veel vaten bier moesten eraan 
geloven. Bijzondere inspanningen van Willy Becq, Jean Dekoninck 
van FC Zemst en de mensen van VV Elewijt waren een noodzaak.”

“We mogen nu ook niet gaan zweven”, besluit de voorzitter. “Een 
goede middenmoter worden in tweede provinciale en een ploeg 
blijven waar iedereen zich goed voelt, is ons streefdoel.”

Jean Andries
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Tuinwerken Kristof

VERANDA THOMAS BVBA

Fabrikant van:
Veranda's - pergola's

Ramen - deuren
Zonweringen

Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek

&
voorontwerp

&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1
ZONDER MEERPRIJS!

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design

Maatwerk

Teak indoor, outdoor

Loom, rotan

Badkamermeubels

Leuke koopjes 
tijdens soldenmaand

www.tidimport.be
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40

KDL Trans N.V.
Phone +32 (2) 752 92 77

Fax +32 (2) 759 80 27
www.kdltrans.be

TRAITEUR PAUL

Waversebaan 95 - 1982 ZEMST - ELEWIJT

015 / 33.78.35 of 0498 / 16.13.08
traiteurpaul@hotmail.com

BTW. 745.246.248

... voor al uw buffetten, koud of warm
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Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@pandora.ba
Buitenschrijnwerk - Vliegramen  -  alu - pvc - hout

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

 PESS
MEN'S FASHION

Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN
DINSDAG - VRIJDAG  09.00 - 12.30
    13.30 - 18.30
ZATERDAG DOORLOPEND 09.00 - 18.00
ZONDAG   09.30 - 12.00
MAANDAG GESLOTEN

e-mail: pess@pandora.be
http://users.pandora.be/pess

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

Leen De Doncker, uitgeweken Zemstenaar in Amerika, is één van 
de vrijwillige medewerkers van de Gazette. “Al 92 jaar bestaat de 
Gazette en plots wordt onze toekomst bedreigd”, aldus een trieste 
Leen. “De krant is het ideale bindmiddel voor Vlamingen in Ame-
rika en België. Als deze band wegvalt, gaat er iets belangrijks ver-
loren.”
De Gazette wordt nog steeds gedrukt zoals in de begintijd en is 
dus dringend aan vernieuwing toe. “Maar vernieuwen kost geld. 
Daarom hebben we een sponsoractie opgestart: 1000 Vlamingen x 
10 euro. En gaan wij op zoek naar nieuwe medewerkers. Momen-
teel zijn we volop bezig met het opzetten van een website, maar 
we willen ook de look van onze Gazette opfrissen. Jong redactio-
neel bloed is dus altijd welkom”, vertelt Leen.

De artikels van de Gazette worden in het Nederlands en het Engels 
geschreven. Vooral nieuws uit België en nieuwtjes van Belgen in 
Amerika komen aan bod. “Het levert niks dan voordelen op”, zegt 

amerika vraagt de Zemstenaar om hulp

ZEMST - dETrOiT - afgElOpEn Maand OnTving dE rEdacTiE van de Zemstenaar EEn WEl hEEl SpEciaal MailTjE. uiT aMErika 
kWaM dE nOOdkrEET van lEEn dE dOnckEr OM dE gaZETTE van dETrOiT TE STEunEn. dE aandachT van de Zemstenaar WaS 
METEEn gEWEkT: Wij Op OndErZOEk uiT!

Leen ons. “Het is fijn om nog wat nieuws te lezen over je thuisland 
en je onderhoudt je moedertaal regelmatig! En meewerken aan 
de Gazette is vanzelfsprekend een leuke hobby.”

“Onze sponsoractie kreeg de naam 1000 Vlamingen x 10 euro, om-
dat er nog zeker duizend Vlamingen zijn met verwanten in Ame-
rika. Als die met z’n allen minstens 10 euro storten, oogt onze 
toekomst weer wat rooskleuriger. Uiteraard mogen ook andere 
sympathisanten een geste doen”, lacht Leen.

Wil je dit initiatief steunen? Stort dan je bedrag op rekeningnum-
mer 000-0916402-43 van Gazette van Detroit – Afdeling Vlaande-
ren, p/a Melkerijstraat 1A, 8600 Leke – Diksmuide en voeg er de 
vermelding aan toe “Red de Gazette van Detroit / de Zemstenaar”. 
Alle sponsors krijgen een naamvermelding in de eerstvolgende 
nummers van de Vlaamse migrantenkrant.

Ellen Van de Wijgaert
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en 
dakbedekking

t

t Dakvernieuwing: leien, pannen,  
kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties

t Plaatsen van dakramen en lichtkoepels

t Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken DE DONDER

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

Waar draait het om? In 2001 werden aan de gemeenten nieuwe wetten opge-
legd in verband met het vluchtelingenbeleid. Het OCMW diende zich aan een 
quotum te houden en er werd, mede door de verhuis naar het oude rusthuis, 
gekozen voor de constante opvang van vluchtelingen “eerste fase”. Klinkt een 
beetje droog, maar hiermee bedoelt de regering de groep vluchtelingen die nog 
niet in aanmerking komen voor financiële steun, maar wel geholpen worden 
met materiële opvang. Voor Zemst betekent dit dat er doorlopend een vijftigtal 
vluchtelingen in het oude rusthuis verblijven. Zij kunnen er rekenen op gratis 
overnachting en maaltijden. Het verblijf hier hangt af van de snelheid waarmee 
de persoonlijke asielprocedures worden afgewerkt. Voor de meerderheid is dat 
een periode van vier tot zes maanden, maar sommige adviezen kunnen langer 
dan een jaar aanslepen. 

Drijvende kracht achter de opvang en opvolging van deze vluchtelingen is Nata-
lie Reinquin. Samen met een los aantal vrijwilligers wil zij een brug slaan tussen 
de moeilijke en onzekere periode voor die mensen en ons, inwoners van Zemst. 
Niks beters om te verbroederen dan feest en plezier (wisten wij al langer), en dat 
is dan ook de opzet van het hele gebeuren. Vanaf 14.00u zullen er tal van activi-
teiten plaatsvinden: verse wereldkeuken, hapjes en vele tapjes uit verre landen! 
Live muziek met Pragmateia, kinderkoor Kiss fusioneert met de vluchtelingen, 
Streven gaat zingen! Dansen met Impuls! Mime! Chiro’s komen volksdansen! Dj’s 
met een selectie van muziek uit de vier windstreken en al wat er tussenin ligt! Zit 
je nog thuis? 

Zondag 28 mei, OCMW - oud rusthuis, Hoogstraat 69, 1980 Zemst. Inkom gratis! 
Jean-Marie

vluchtelingen geven tuinfeeSt in 
oud ruSthuiS!

ZEMST – fiESTa, WiE ZEgT daar nEE TEgEn?! in dE prachTigE achTErTuin 
van hET OudE ruSThuiS OrganiSEErT hET OcMW van ZEMST Op ZOndag 28 
MEi EEn buurTfEEST, SaMEn MET vrijWilligErS En vluchTElingEn. ZE nOdigEn 
iEdErEEn van harTE uiT OM kEnniS TE MakEn MET dE WErking van hET OcMW-
vluchTElingEnprOjEcT, Waar ZE al jarEn vOOr ijvErEn, Maar Waar vElEn 
TOch MET ZachTE argWaan Op STaan TE kijkEn. 
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GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 Garage 
Coloma

Jubellaan 82  2800 Mechelen
Tel. 015 430 430  -  Fax 015 430 545  -  www.vw-audi.be/coloma

ELEWIJT - De Vrolijke Vrienden uit Eppegem en Elewijt schonken de opbrengst van hun tweede winterbarbecue - een cheque van 
1.500 euro - aan de Stedelijke School voor Buitengewoon Lager Onderwijs in Vilvoorde. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in café 
’t Voorhof,  bij Alain, in Houtem.

 JA

vrolijke vrienden Schenken 1.500 euro

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64



Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08

USEWILS DANNY

Algemene Onderneming 
GROND & AFBRAAKWERKEN

SIERBESTRATING

Uitgraven van kelders, opritten, terrassen, 
mazout- en regenputten,...

Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)
Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67

danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be

ROBBERECHTS
AFSLUITINGEN

Huttekenstraat 24 - Kapelle-op-den-bos
015 / 71 10 94

• poorten
• plaatsingsdienst
• SPECIALE PRIJZEN
  afgehaalde goederen
• Verdeler BEKAERT

DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS
Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen

Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

 MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Bierhandel
Drive-In

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

WILLY BECQ

Wie al eens ging kijken, weet dat de 
gedreven artistieke leiding van voor-
zitster Kristel Ceuppens en de profes-
sionele organisatie garant staan voor 
een mooi spektakel, met een goeie 
melange van artistieke inzet en fun.
Voor wie nog niet bekend is met deze 
energieke dansgroep, geven we mee 
dat iedereen, jong en oud, zich da-
gelijks kan uitleven in jazzdans, hip-
hop-funk en/of streetdance op ge-
varieerde muziek met diverse ritmes. 
Momenteel hebben de lessen plaats 
in d’Oude school in Weerde en de 
Snooker One in Zemst. Twaalf lesge-
vers zorgen ervoor dat de liefhebbers 
zich in een positieve sfeer sportief en 
artistiek kunnen ontspannen. Gent-

leman zijnde en om jullie nog beter 
te kunnen informeren, nam ik Kristel 
even vast voor een passionele tango 
en fluisterde haar volgende vragen in 
het oor:

Dag Kristel, wat mogen de mensen 
verwachten van Flitst door de Tijd?
Met prachtige belichtingseffecten, 
aangepaste kledij en muziek, nemen 
wij de mensen mee in de tijd. Dat 
gaat van dinosaurussen tot in de toe-
komst.

Is er met die hele dansrage op tele-
visie geen bredere interesse merk-
baar?
Dit jaar kwamen er weer 24 leden bij 

impulS flitSt door de tijd 

ZEMST – danSgrOEp iMpulS, al achTTiEn jaar gOEd bEZig, OrganiSEErT Op 3 
En 4 juni in dE STadSSchOuWburg van MEchElEn dE danSvOOrSTElling iMpulS 
Flitst Door De tiJD. OMdaT dE grOEp inTuSSEn 449 lEdEn TElT, WiSSElT MEn 
jaarlijkS van lEEfTijdSgrOEpEn. diT jaar gaaT dE aandachT naar dE jOng-
STEn, van dE dErdE klEuTErklaS TOT hET ZESdE lEErjaar, En naar EEn uiTgEkO-
ZEn SElEcTiE.

in pinkSterweekend
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Café

't Steen
bij Chris en Alain
Rubenslaan 2 - Elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur - 
GROOT ZONNETERRAS

DE BESTE PINT VAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

Gulderij 9 - 1980 Weerde 
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45

GSM 0475/869 163

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst  tel & fax 015 61 28 87

Café
"Schoonzicht"

Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@telenet.be

Adverteren?

Bel 

0479/66.46.66 

of 

0475/42.02.76

Win 5 duOTickETS
de Zemstenaar mag 2x 5 vrijkaar-
ten weggeven. Stuur een mailtje 
naar info@dezemstenaar.com of 
een briefje naar de Zemstenaar, 
Kreupelstraat 111, 1980 Eppegem.

en zijn we gestart met salsa op za-
terdagavond. Uiteindelijk wil ieder-
een bij ons gewoon graag dansen en 
nieuwe dingen leren. Omdat ik vaak 
op dansstage ga en veel belang hecht 
aan recente muziek, blijven de lessen 
vernieuwend. Jazzdans is daarvoor de 
beste stijlkeuze, want het moet boei-
end blijven voor de lesgever én voor 
de dansers.

Ik trok haar verder mee voor een pit-
tige salsa en noteerde alvast het vol-
gende: 
Impuls heeft een erg duidelijke web-
site, waar je terecht kan voor alle info 
over lidgeld, kalender, en al wat nodig 
is. Surf naar www.dansimpuls.webb.
be of mail naar  secretariaatimpuls@
hotmail.com.

Hieronder het programma, maar 
schrijf tijdig in want de zaal loopt al-
tijd lekker vol. 

Impuls Flitst door de Tijd – Stads-
schouwburg, Keizerstraat 3, Mechelen 
(aan de Veemarkt)
Zaterdag 3 juni om 14.30u en 19.30u
Zondag 4 juni om 14.30u en 19.30u
Kaarten: volwassenen 12 euro, kinde-
ren 6 euro. Gratis onder de drie jaar. 
Reservaties vanaf 8 mei bij Jaklin op 
0486 558119 of jaklin_hanssens@hot-
mail.com.

Voilà, een artikeltje van je redacteur 
die, toegegeven, alleen maar danst als 
hij zat is.

Jean-Marie
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ZEMST – Een aantal Zemstenaren heeft het niet begrepen op de plannen van de 
regering die de winkelopeningstijden wil verruimen. Sommigen van onze minis-
ters denken er aan het aantal koopzondagen van drie naar negen op te trekken. 
Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, heeft bedenkingen bij dit voorne-
men en krijgt steun uit diverse hoeken. Unizo stelt dat de winkels gemiddeld al 
67 uren per week open zijn en dat er nu reeds soepele regelingen zijn voor zon-
dagswinkelen voor o.a. de kleinere voedingswinkels, superettes, supermarkten, 
tuincentra en meubelzaken. 

Unizo heeft het Zemstse gemeentebestuur verzocht de petitie tegen de eventu-
ele verruiming van de openingstijden te onderschrijven. Het schepencollege van 
onze gemeente gaf een positief gevolg aan dat verzoek.
Inwoners die eveneens tegen de verruiming van de winkelopeningstijden zijn en 
die de petitie mee willen ondertekenen, kunnen terecht op www.zondagswinke-
len.be.

FoJ

prOTEST TEgEn ExTra kOOpZOndagEn
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 Op Pinksteren is het kermis in Elewijt dorp, devoot Elewijt stapt op 
in de 400 jaar oude processie, in Zemst-Centrum ziet het zwart van 
het volk op de jaarmarkt, maar het sportieve hoogtepunt levert 
Sparta Elewijt, met de traditionele loopwedstrijden, waarop zowel 
de getrainde atleet als de gelegenheidsjogger terecht kan.
Den Elewijtse Halve kent dan ook een rijke traditie. Om het kermis-
weekend sportief in te kleuren, werden deze loopwedstrijden in 
1975 op de kalender geplaatst met de scoutslokalen als locatie en 
emmertjes koud water bij gebrek aan douches.
In de bloeiperiode van het fondlopen lokte de organisatie telkens 
een sterk deelnemersveld.
Kampioenen als Walter Van Renterghem, Jos Van de Water, Eric De 
Beck, Dirk Van der Herten, Peter De Vocht,  Jan Torfs, Omer Van 
Noten, Ian Damian, Marc De Blander en  Magda Ilands sieren het 
palmares. Buitenlandse winnaars waren er in het verleden ook 
met de Fransman Jean-Pierre Eudier, de Djiboutiaan Hoch Aden 
en de Rus Andrei Romatschenko, die ook het wedstrijdrecord, met 
1.07.10, op zijn naam heeft staan. Wie beter doet en dat record 
breekt krijgt een premie van 175 euro. Kwantiteit en kwaliteit vin-
den elkaar in Elewijt. De vorige uitgave werd afgesloten met 625 
aankomsten.

140 veteranen en één ezel in koers

De Zemstse kleuren werden steevast door enkele plaatselijke atle-
ten vertegenwoordigd en soms zelfs door een omvangrijke groep. 
Weken vooraf begonnen die elkaar al amusant te jennen, en het 
verbale conflict leidde tot een wedstrijd in de wedstrijd om eerste 
Zemstenaar te worden.
Leo Bautmans, Gilbert  Vermont, Jean Van den Eeden, Willy Pee-
ters, Harry Rottiers,  Karel Alenbergh, Fred Van Capellen, Jean-Pier-
re Bosmans, Frans van Den Houtte en Fons Gillis stonden aan de 
start van de twaalfde editie in 1986. Belgisch kampioen Eric De 
Beck won bij de senioren en Jos Van de Water bij de veteranen.
Toen slager Harry Rottiers in de wedstrijd voor veteranen meeliep, 
en aan zijn slagerij in de Molenbeekstraat passeerde, sprong zijn 
ezel over de omheining en galoppeerde enthousiast een eindje 
mee. Harry kreeg zijn ezel weer in de wei en liep verder. Er bij zijn 
en uitlopen was toen al het devies van velen… De krant titelde: 
“140 veteranen en één ezel in stratenloop van Elewijt”. De ezel 
kreeg geen prijs, omdat hij niet de reglementaire afstand gelopen 
had…
Brede basis steunen
De Elewijtse kern, die de organisatie in handen heeft, stelde en 
stelt zich tot doel om de brede basis van de loopsport te moti-
veren. Dat begint bij de jongeren, over joggers die een gezond-
heidsloopje van 5 kilometer trekken, tot getrainde lopers voor 10 

den elewijtSe halve iS aan 32Ste editie toe

“onZe wedStrijd iS de op één 
na de oudSte van belgië, 
en daar Zijn we fier op”

ElEWijT – vOOr WiE dE TiTEl MiSlEidEnd  iS, Den elewiJtse 
Halve iS EEn lOOpWEdSTrijd En hEEfT niETS MET EnigE bEpErkT-
hEid van gEESTElijkE vErMOgEnS TE MakEn. Den Halve SlaaT 
Op dE halvE afSTand van EEn hElE MaraThOn, in diT gEval duS 
21,098 kilOMETEr. SparTa ElEWijT SchrijfT daarMEE gESchiE-
dEniS Op dE OrganiSaTiEkalEndEr van lOOpWEdSTrijdEn, WanT 
MET dE 32STE OpEEnvOlgEndE EdiTiE Op pinkSTErMaandag ( 5 
juni 2006) iS dE OrganiSaTiE OOk dE Op één na dE OudSTE van 
bElgië.

kilometer en de mannen en vrouwen van de lange adem die Den 
Halve aandurven.
In 2000 zette Sparta voor het eerst een korte jogging voor anders-
valide sporters op het programma, met groeiend succes, getuigt 
Els Berbé van het organisatieteam. ” We onderschrijven daarmee 
ook het sport- en integratiebeleid van de provincie Vlaams-Bra-
bant om andersvaliden tot sporten aan te zetten. Het eerste jaar 
hadden we acht deelnemers aan de start. Nu zijn ze een vertrouwd 
beeld op Den Halve en vorig jaar mochten we er 42 noteren. Wij 
zorgen voor opvang, gratis deelname en een extra prijzenpot en 
trofeestukken. Voor deze mensen is Elewijt een hoogdag.”
Omdat wedstrijdlopers erg gevoelig zijn voor een juiste inschat-
ting van hun prestaties, werd de omloop in 1995 door landmeter 
Norbert Van Eycken opgemeten op de ideale looplijn.
De meting is in een meetverslag vastgelegd conform de IAAF re-
glementen.

op 5 juni 32ste keer

Op 5 juni hebben de loopfanaten weer afspraak in Elewijt. Voor de 
32ste keer al. Sparta heeft nooit willen ingaan op de verleiding om 
de halve marathon te vervangen door kortere afstanden, omdat 
de belangstelling voor de halve wat terugliep.
Joggers krijgen nu wel startkansen op 5 en 10 km maar Den Halve  
blijft het pronkstuk van de affiche.

Juliaan Deleebeeck
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De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

Ambachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
Zuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.

www.eethuisdelente.be

 

Laatst zongen ze nog op het free podium van basisschool De Tui-
meling en op de kerstmarkten van de Schranshoeve zorgden ze al 
voor mooie optredens. Maar met deze voorstelling gaat het Jon-
gerenkoor een hele stap verder. Met veel jeugdig enthousiasme 
heeft het koor al weken repetities achter de rug, om een volledig 
nieuw repertoire met eigentijdse liederen onder de knie te krij-
gen. Ze vertolken werk van hedendaagse componisten in een 
plezante, licht klassieke sfeer. Zij kunnen rekenen op de steun van 
koorleidster Helga Vanhaecht en enkele ervaren muzikanten. Dat 
zijn fluitiste Karolien Devroye, pianist Gert Van Humbeeck, violiste 
Inneke Van Riel en gitarist Luc Van Riet. Ook de vioolklas van In-
neke Van Riel treedt op en enkele koorkinderen, die een instru-
ment bespelen, krijgen ruimte en tijd om hun kunnen te tonen. 
Een uitstekende gelegenheid dus om jeugdig talent uit Zemst te 
ontdekken. 
Uiteraard zouden we niet in Zemst wonen, als er nadien geen ge-
legenheid was om over alles na te kaarten met een drankje. Dat 
vindt plaats in de vroegere pastorie, schuin tegenover de kerk. Ie-
dereen is er welkom!

De praktische info nog eens op een rijtje:
Jongerenkoor Zemst op zondag 21 mei om 15.00u in de Sint Pie-
terskerk van Zemst.
Inkom: volwassen 2 euro, kinderen 1 euro.

Het is nog niet zeker dat je redacteur gaat meezingen, want dan 
begint het meestal te regenen. Napraten met een drankje daaren-
tegen…

Jean-Marie

jongerenkoor ZemSt lokt 
de lente met liederen 

ZEMST - Op ZOndag 21 MEi OrganiSEErT hET jOngErEn-
kOOr van ZEMST vOOr dE EErSTE kEEr EEn hEuS lEnTEcOn-
cErT, in dE SinT-piETErSkErk van ZEMST. hET jOngErEn-
kOOr vErZOrgT al Elf jaar MaandElijkS EEn MiSviEring, 
Maar Wil nu MEEr naar buiTEn TrEdEn. 

 

Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.proximedia.com/web/verbinnenj.html

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken
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ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten - Familiefeesten - Huwelijksfeesten

Zaal voor 10 tot 70 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

 Vroege fietsers merkten op zaterdagochtend 15 april een grote hoop huisraad en afval aan de 
spoorwegbrug van de Galgenberg en Kleinveld. Het geasfalteerde wegje leidt naar de parking 
van de visvijver aan de E19.
De lading die er gedumpt werd is omvangrijk. Matrassen, lattenbodems, een televisietoestel, 
plastiek manden, bakken en houten panelen kunnen er alleen naartoe gebracht zijn met een 
grote bestelwagen, een vrachtwagen of een grote aanhangwagen.
Zowel de milieudienst als de politie stellen een onderzoek in.
Volgens de Zemstse milieudienst neemt het sluikstorten in Zemst de jongste tijd weer toe.
“Deze buurt was al vaker het decor van sluikstortingen”, zegt milieuambtenaar Rony Sanchez. 
“Ook elders wordt er meer afval langs de weg gedumpt. Zo kregen we meldingen van storten 
in de Broekstraat in Elewijt, de Schumanlaan in Weerde en steenpuin in zakken aan de Dorent 
te Eppegem. Langs de Rubenslaan worden er blijkbaar zakken vuilnis uit rijdende wagens ge-
kieperd. Het aantal feiten vergroot, maar het volume neemt af, alhoewel zo’n lading de cijfers 
zal opjagen. Wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de inwoners om dergelijke feiten 

SluikStorterS dumpen berg 
afval op galgenberg

WEErdE - SluikSTOrTErS hEbbEn EEn grOTE vrachT 
huiSraad gEduMpT aan dE SpOOrWEgbrug Op dE gal-
gEnbErg TE WEErdE. dE TOEnaME van SluikSTOrTEn in 
ZEMST iS dE jOngSTE WEkEn OpMErkElijk.

BRUSSELSESTEENWEG 156

Adverteren?

Bel 

0479/66.46.66 

of 

0475/42.02.76

te melden. Zo konden we vorig jaar 
nog een sluikstorter uit Schiplaken 
(Boortmeerbeek) opsporen, aan de 
hand van een document waar de kin-
deren school liepen. De daders zijn 
verhoord, worden vervolgd en zul-
len uiteraard ook moeten opdraaien 
voor de kosten.”
Sluikstorten worden opgeruimd door 
Incovo, wat betekent dat de Zemstse 
belastingsbetaler de kostennota ver-
effent.
De Zemstse milieudienst vindt het 
ongehoord dat het parket weinig 
gevolg geeft aan het beboeten van 
deze overlast. “Om met succes deze 
plaag te kunnen bestrijden,is de me-
dewerking van het parket absoluut 
noodzakelijk”, zegt de milieuambte-
naar, “maar blijkbaar is een dergelijk 
misdrijf geen prioriteit.”

Wie verdachte handelingen in het 
Zemstse groen opmerkt of een sluik-
stort ontdekt, mag dat melden aan 
de milieudienst op 015-62.71.43

Juliaan Deleebeeck
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het Zemstenaartje

Klas van de maand
We zijn op zoek naar een speciale klas. Hieronder vind je het resultaat van onze zoektocht deze maand. Zit jij 
ook in een speciale klas? Hebben jullie wandelende takken? Een juf die een kindje krijgt? Een klas die in het 
geel geschilderd is, met paarse bollen en groene strepen? Stuur dan een mailtje naar info@dezemstenaar.com 
en vertel ons waarom we eens in jouw klas moeten langskomen. Een briefje sturen, mag uiteraard ook!

Knutsel en win
Nog meer leuks! Maak een knutselwerkje voor moeder- en vaderdag, en stuur het ons toe. Alles is toegelaten. 
Schrijf een gedicht, maak een tekening, knutsel iets uit karton, maak een dansje en zet het op video, maak 
een schilderij, …Kortom: als het maar over mama of papa gaat.
Benieuwd wat je kan winnen? Een écht interview, hier, op deze pagina. Wij komen naar je toe, interviewen je 
en nemen zelfs ons fototoestel mee. Lekker echt! Natuurlijk mag heel Zemst zien wat je maakte.

Veel plezier, en wie weet: ben jij ons eerste Zemstenaartje!
Marijke

Nu ook: het Zemstenaartje
Vanaf deze maand gaan Ellen en ik op zoek naar jonge Zemstenaren, tot en met het zesde leer-
jaar. Dat doen we in twee rubrieken: de klas van de maand, en het Zemstenaartje van de maand. 
Benieuwd? Lees dan snel verder…

klas vaN de maaNd: 
het zesde leerjaar 
vaN de kriekelaar
HOFSTADE - Voor de allereerste verschijning 
van onze nieuwe kinderpagina gingen we op zoek 
naar een bijzondere klas. In de vrije basisschool 
van Hofstade kwamen we een wel héél actieve 
klas tegen. Het zesde leerjaar van juf Viviane!

Volgens velen is deze klas niet alleen de actiefste, 
maar ook de braafste. Ze sporten, gaan naar toneel en 
werken aan het milieu. Op bezoek bij de paardenmelke-
rij werden ze volledig voorbereid op hun paardenklas-
sen. Het Vlaams Parlement heeft voor deze klas geen 
geheimen meer en wie weet schuilt er wel een nieuwe 
burgemeester in één van hen, na het G4-spel waarin ze 
zelf een gemeenteraad moesten oprichten.

Solidair zijn ze ook al! Ze verzamelden een flinke som voor de 
Damiaanactie en in mei gaan ze Een dak op de wereld zingen 
in het Sportpaleis. Een uitwisselingsproject staat op stapel: 
ze schrijven wekelijks met collega-leerlingen uit Waterloo en 
binnenkort ontmoeten ze hun Franstalige vriendjes in levende 
lijve.

Gestudeerd moet er uiteraard ook worden. In deze klas komen 
niet alleen de klassieke vakken aan bod, ze krijgen hier zelfs 
EHBO aangeleerd. Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, is er 
nog een groepje van zes, aangevuld met twee meisjes uit het 
vijfde, dat in de kinderboekenjury zit. Zij kregen een aantal 
boeken te lezen en moesten hierop punten geven. Hiervoor 
worden zij op 21 mei uitgenodigd op het Kinderboekenfeest.

Als je denkt dat hiermee alles gezegd is, dan heb je het mis. 
In deze klas zit een heel speciale leerling. Hij heeft iets méér 
haar dan de meeste, zijn oren zijn wat langer en hij huppelt 
soms rond in de klas. Weet je al wie het is? Een konijn dat 
luistert naar de naam Flappie!

Ellen
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Raf Dries en jeugdclub Tramalant 
want you for Tramrock! 

feStivalkoortS in ZemSt: 
tramrock!

ZEMST – jEugdclub TraMalanT gEEfT Er EEn STEvigE MuZi-
kalE lap Op. Op 13 MEi pakT dE jEugdclub uiT MET EEn hEuS 
rOckfESTival, aan dE hEMEn in ZEMST. EEn gOEiE TiEn bandS 
– van hardrOck OvEr hiphOp TOT Skapunk – SpElEn Er in TWEE 
TEnTEn dE bOEl plaT. OrganiSaTOr raf driES hOudT hiErMEE dE 
cOncErTTradiTiE van dE jEugdclub in ErE.

Fo
to

 T
ra

m
el

an
t

Muziek heeft op Tramalant altijd de aantrekkingskracht gehad van 
een pot verse honing op een jonge bruine beer. In de beginjaren 
van de jeugdclub waren er de kleinkunstenaars (Zjef Vanuytsel! 
Armand!), schimmige country & westernfiguren (Kitty Prins!), Ierse 
en Schotse folkgroepen (Ossian! Alan Taylor!). Later mocht het iets 
ruiger, met toppers als Toy, The Scabs en – onlangs nog – de legen-
darische punkers The Kids.
Geheel in de stijl van het huis pakte Tramalant vorig jaar uit met 
Tramrock, een muzikale mix van bekende en minder bekende 
bands. Kloppend hart van de organisatie was Raf Dries, een knaap 
die, als het over rock en festivals gaat, weet waarover hij het heeft. 
Notoire muziekreservaten als Graspop, Pukkelpop en het Neder-
landse Fields of Rock vormen de natuurlijke biotoop van deze 
jongen. Op Rock Werchter kent Dries de halve wei persoonlijk. Lo-
gisch dus dat hij zoiets ook ’s wilde uittesten in Zemst. Hij lokte 
namen als Belgian Asociality en de tributeband Gunz ’n Rozes naar 
Zemst en zette ze naast lokaal tuig als Orcus en Cuntfart. Het re-
cept sloeg aan.
Na het succes van de eerste editie, ziet Dries het wel zitten. “Met 
een gevarieerd aanbod mikken wij op alle muziekfans, jong én 
oud. Ook dit jaar kiezen wij voor een cocktail van lokaal talent en 
bands uit het nationale en internationale circuit. Op de affiche 
staan The Cocktails, jong punkrockgeweld uit Zemst, vrolijk te 
blinken naast de Nieuw-Zeelandse skapunkers van 4ManBob en 
top of the bill Adam Bomb (USA).”
Tramrock wil niet beginnen zweven. “Wij houden het kleinscha-
lig,” vertelt Dries. “Onze locatie, en ook een beetje de mentaliteit 
in Zemst, zijn niet klaar om de dingen groots te gaan zien. Wat wij 
willen bieden is een klad deftige muziek van prima kwaliteit. Vorig 
jaar bereikten wij een publiek van zo’n zevenhonderd mensen. Als 
we dit jaar, met twee muziektenten en een ruimere affiche, een 
dikke duizend bezoekers over de vloer krijgen, zijn wij gelukkige 
mensen!”
Alle info over Tramrock vindt u op www.tramrock.be.

Paul Verdoodt

WIn � grATIS TIckETS
Gehaaide sjacheraars als we zijn, kreeg de Zemstenaar vijf gra-
tis tickets toegeschoven. In plaats van ze zélf te houden of door 
te verkopen aan langharige buurjongens, geven wij ze weg aan 
onze lezers. Wij zijn veel te goed, we weten het. Toch krijgt u ze 
niet zomaar, zo stom zijn we nu ook weer niet. Wie ons kan ver-
tellen op wiens nieuwe cd hoofdact Adam Bomb gitaar speelt, 
heeft de gratis tickets beet. Mailen naar info@dezemstenaar.
com, faxen, een brief of een duif sturen, u kiest maar!
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Een carport is een heel open constructie die minder licht weg 
dan een garage.
In een carport krijgen we een constante luchtcirculatie waar-
door de wagen drooggeblazen  wordt en  
zo roestvorming geen kans krijgt.
Uw carport kan los of tegen de woning aan geplaatst wor-
den.
Alle carports worden warmbad verzinkt en gemetalliseerd en 
afgewerkt met ovengebakken polyesterpoeder.

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Kwai

Alle poorten en hekwerk worden standaard 
behandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoate 

afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.

In onze showroom bent u van harte welkom om onze 
hekken en poorten te komen bekijken.  

Fiana

Antwerpen-P

design en kwaliteit 
voor uw veiligheid

i n fo@carpor t land .be
www.carpor t land .be

licht, lucht en … ruimte

Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten 

www.metalpoort.be 
info@metalpoort.be



��


