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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

kel je dezer dagen overal over de pompoe-
nen. U weet wel, van die oranje, platte basket-
ballen. Vroeger dienden die om in de soep te 
draaien, tegenwoordig niet meer. Mensen die 
met hun tijd mee willen, leggen er een stuk of 
drie, vier aan hun voordeur, tot daar aan toe. 
Maar in deze periode zie je de zaak escaleren. 
Is het de overgang? Het vallen van de blade-
ren? In ieder geval beginnen mensen plots 
massaal pompoenen uit te hollen, twee ogen, 
een neus en een mond er uit te kerven en 
een kaars erin te zetten. Halloween heet dat 
dan. Als het daarbij blijft, goed, ze doen maar. 
Maar sommigen weten van geen ophouden. 
Scheve punthoed op de kop, haakneus op de 
snuit en een lang, zwart kleed aangetrokken. 
Zo loopt dat dan ’s avonds boe roepend de 
straat op. Ze hebben er al voor minder vast-
gezet.

Leven en laten leven, zeggen wij dan. Dus, 
beste Zemstenaar, neem een lekker warm 
bad, schenk uzelf een borrel in, haal uw 
fleece dekentje boven en leg u met uw ver-
moeide botten in uw luie zetel met de nieuwe  
Zemstenaar. Laat de avonden dan wat langer 
worden, het leven heeft toch ook zijn goeie 
kanten. Geniet ervan!

De redactie (PV)

’t Wordt mistig buiten, de kilte komt eraan, die 
lange, donkere winter staat weer voor de deur. 
Een mens wordt al niet vrolijk van dat vooruit-
zicht, en dan zijn ze daar met hun winteruur. 
Nu waren we met z’n allen een beetje gewend 
geraakt aan dat strakke tempo van opstaan, 
werken, thuiskomen en gaan slapen, en plots 
wordt alles doodleuk een uur vervroegd.
Het was nu net gelukt om uw kleinste ’s och-
tends op het exact gechronometreerde uur 
op zijn potteke te zetten, just in time om hem 
op de achterbank te gooien en bij de onthaal-
moeder te droppen. Sinds vorig weekend zit 
dat ventje daar in het holst van de nacht zich 
op zijn potteke af te vragen waar iedereen 
blijft. Net als hij opnieuw slaap in de ogen 
krijgt, komt het hele huishouden naar bene-
den gestormd om vlug, vlug op tijd weg te 
geraken. En dan klagen dat hij het opnieuw in 
zijn broek doet!
Toegegeven, niet iedereen is even gevoelig 
aan dat gegoochel met het uur. Eén leeftijds-
categorie heeft er zelfs totaal géén last van. 
Het tijdsbesef van 16- tot 25-jarigen beperkt 
zich grofweg tot het verschil tussen dag en 
nacht. En dan nog.

Maar ach, een mens past zich aan. Er vallen 
bovendien andere katten te geselen. Zo strui-

Gratis naar ‘t Groeit 4

Energiefactuur van 175 euro per jaar 5

de Zemstenaar heeft Amerikaanse lezers 6

Verkiezingen: elke partij voorgesteld 7

Verkiezingen: Van Roost nog niet uitgeteld 11

Verkiezingen: Coopman klaar voor de job 12

de Zemstenaar te gul voor mandatarissen 13

Elewijtse KWB smasht in Falos-competitie 14

LaZembla 16

Blikvangers in onze ploegen 19

Balans van de eerste competitiewedstrijden 21

CVA-praatgroep hersteld sociaal infarct 22

Zuivere Zenne: droom wordt werkelijkheid  24

De reisverhalen van Thomas Siffer 26

De Grote Pimpernel, een echte Zemstse plant 28

Redant ligt plat 29

Elewijts Bachkoor ontmoet Mozart 30

Maandagochtend is Lulu-tijd 31

het Zemstenaartje: kinderpagina 33



�

Gratis naar ‘t Groeit  
ZEMST – Vijf lEZErS Van de Zemstenaar kunnEn hElEMaal 
graTiS naar dE TonEElopVoEring Van Taxi Taxi On Line, gE-
brachT door TonEElkring ’T GrOeiT op VrijdagEn 24 noVEM-
bEr En 1 En 8 dEcEMbEr En ZaTErdagEn 25 noVEMbEr En 2 En 
9 dEcEMbEr. plaaTS Van dE afSpraak iS dE parochiEZaal in 
ZEMST, MET aanVang oM 20u.
Toneelkring ’t Groeit is na 35 jaar een vaste waarde in het cultuur-
aanbod van Zemst. De jaarlijkse producties kunnen rekenen op 
een trouw publiek, dat tot van ver buiten de gemeentelijke gren-
zen komt. ’t Groeit biedt in april-mei jongerentoneel en reserveert 
november-december voor volwassenenproducties.

De kring ontstond in 1970 
uit jeugdclub Tramalant en 
de KWB. Momenteel telt de 
vereniging 60 leden die nog 
steeds ‘groeien.’ Het leden-
bestand bestaat uit acteurs 
en actrices, maar ook uit een 
heleboel medewerkers die er 

Wie kans wil maken op één 
van de vijf gratis toegangs-
kaarten voor Taxi Taxi On Line, 
mailt of stuurt voor 11 novem-
ber zijn verzoekje naar info@
dezemstenaar.com of naar  
de Zemstenaar, Kreupelstraat 
111 in 1980 Eppegem.

samen voor zorgen dat iedere productie kwalitatief van niveau is. 
’t Groeit is er niet weinig fier op dat het gezelschap in het verle-
den op het provinciale toernooi voor gezelschappen regelmatig 
in de hogere categorieën werd gerangschikt. De productie Zusje 
trouwt was goed voor ‘uitmuntendheid’, met provinciale medaille 
en twee jaar geleden behaalde ’t Groeit een eervolle ‘eerste cate-
gorie’ met ‘Pa is cool, Ma is cool.’

Taxi

Op de planken bij Taxi Taxi On Line staan Rina Verdoodt, Anita 
Vercammen, Eddy De Nijs, Katrien Van Nuffel, Glenn Vercammen, 
Eddy Lauwers en Philippe Ackerman. Deze komedie is geschre-
ven door Ray Cooney. Deze auteur wordt nog steeds erkend als 
de meesterschrijver van de komedie. Zijn stukken werden ver-
taald in meer dan 40 talen, waaronder het Chinees, het Japans 
en het Russisch.
Voor de regie bij ’t Groeit tekent Eddy Lambrechts.
Reservaties bij Gilbert Bohets, 015/61.71.35

  FoJ
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Onze verslaggever kan zijn oren niet geloven. Een energiefactuur 
van 175 euro per jaar voor verwarming en ventilatie en boiler? Het 
kan blijkbaar. In een zogenaamd “passiefhuis”, waarvan er nu ook 
eentje in aanbouw is in Zemst-Bos. 

Vooreerst: een passiefhuis, wat is dat? Dat is een woning die zon-
der brandstoffen wordt verwarmd in de winter en gekoeld in de 
zomer. Johan De Crée legt uit hoe dat in zijn werk gaat: “Allereerst 
is een passiefhuis supergeïsoleerd en volledig luchtdicht gemaakt. 
In de buitenmuren zit bijvoorbeeld 30 cm isolatie, in het dak 40 
cm. Daarnaast zijn alle verbindingen luchtdicht gemaakt. Er zijn 
in heel de woning geen kieren of openingen waardoor lucht van 
binnen naar buiten of omgekeerd kan circuleren. Het huis is met 
andere woorden volledig tochtvrij. Doordat er géén lucht binnen 
of buiten kan, treedt er geen energieverlies op. Het tweede prin-
cipe is dat er in onze tuin een lange buis ingegraven ligt, die iets 
meer dan 30 meter verderop buitenlucht binnenzuigt die, in die 
buis, de warmte van de ondergrond opneemt. Die lucht wordt zo, 
in de winter, warmer dan de buitenlucht. Die lucht gaat dan van 
die buis naar een warmtewisselaar in de woning die de warmte 
van de bestaande binnenlucht recupereert, waarna de aldus ge-
koelde binnenlucht door een buis de woning verlaat. Om de 2,5 

enerGiefactuur van 175 euro per jaar in een “passiefhuis”

ZEMST - johan dE créE En parTnEr karinE uiT ZEMST-boS 
STEldEn in hET wEEkEnd Van 21 okTobEr fiEr hun “paSSiEfhuiS” 
opEn Voor hET publiEk. hET adrES gEVEn wE niET door, uiT rES-
pEcT Voor hun priVacy. dE rEdacTiE Van de Zemstenaar ging 
Er wEl EVEn EEn kijkjE nEMEn. En hET blEEk dE MoEiTE waard.

uur wordt onze woning op die manier volledig geventileerd. In de 
zomer is het net omgekeerd natuurlijk. In feite kan je zo zonder fos-
siele energie je huis steeds op een constante temperatuur van 20 
à 22 graden houden. Alleen om water te koken of als het vriest dat 
het kraakt moet er enkele graden worden bij verwarmd.”
Hoe kwamen Johan en Karine erbij om een passiefhuis te bou-

Zicht op de voorgevel van het passiefhuis.

Het huis is serieus geïsoleerd.

het kan echt!

wen? Karine: “Hier stond een oude en zonevreemde landbou-
werswoning van Johan zijn familie. De grond hier is al 120 jaar van 
de familie. We hebben die woning om eerder emotionele redenen 
gekocht, met de bedoeling ze te verbouwen. Er lag echter geen 
aardgas en wij wilden in principe niet stoken met mazout; dat 
is voor ons geen brandstof maar een brandbare grondstof. Dus 
zijn we beginnen uitkijken naar energiezuiniger bouwmethodes 
en van het een kwam het ander. We zijn geen geitenwollensok-
kentypes hoor, maar als je energiezuinig kunt bouwen zonder aan 
hedendaags comfort in te boeten, waarom dan ook niet? Toen 
wij beslisten om een passiefhuis te bouwen, waren er nog maar 
zes in heel België, maar het concept komt hoe langer hoe meer 
in zwang.” 

Dat laatste zal niet verwonderen: de energiefactuur van het kop-
pel zal volgens de berekening van hun architect Donald Desmet, 
voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water, nog geen 
175 euro op jaarbasis bedragen. De bouwkost van een passiefhuis 
is weliswaar naar schatting 10 % hoger dan een doordeweekse 
woning maar door de energiebesparingen heb je op een redelijke 
termijn de hele extra investering terugverdiend.

Of er ook nadelen zijn aan een passiefhuis? “Niet echt”, vertelt Ka-
rine. “Er zijn een paar details waar je bij het bouwen moet op let-
ten; zo mag je geen brievenbus in je voordeur steken want dat is 
niet luchtdicht. Maar dat zijn kleine ongemakken die we er graag 
bijnemen. Je mag ook niet vergeten dat een passiefhuis zeer ge-
zond is aangezien je woning in feite constant met verse buiten-
lucht wordt bevoorraad; huismijt en teveel stofdeeltjes en andere 
dergelijke toestanden zul je in een passiefhuis niet hebben. De 
dikke muren zijn ook geen nadeel want met grote goed geïso-
leerde glaspartijen kan je toch heel veel licht binnenhalen. En dat 
je nooit een raam zou mogen opendoen of zo, dat is onzin, daar 
is niks van aan.” 

Voor de Zemstenaars die meer willen weten over passiefhuizen 
in het algemeen: surf naar www.passiefhuisplatform.be of zowaar 
naar een Zemstse firma, gespecialiseerd in isolatietechnologie: 
www.isoproc.be.

Bart Coopman
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Eduards en Agnes’ dochter Kirsten (ondertussen 32 jaar) streek 
drie jaar geleden in de stad Cary in North-Carolina neer. Daar gin-
gen omzwervingen langs Munchen, Schotland en Londen aan 
vooraf. Sedert Kirsten haar man Kevin Johnstone leerde kennen, 
domineren computer, webcam en internet het familieleven van 
de familie Jacobs. Beroepshalve is schoonzoon Kevin computer-
specialist. Voor het gerenommeerde computerbedrijf Etic-Games 
werkte hij o.a. het project Gears of War uit, dat binnenkort ook bij 
ons op de markt komt. Kirsten en Kevin leerden mekaar al chat-
tend op de computer kennen. Het duurde niet lang of Kevin kwam 
uit Schotland naar Mechelen overgevaren en trok met Kirsten in 
Mechelen in een flatje in. Ze trouwden: zij in ’t wit en hij in een 
heuse kilt. “Niks geen onderbroek onderaan”, herinnert Eduard 
zich nog. “Daar bestaan zelfs foto’s van!”
Het jonge koppel belandde nadien in Cary in de buurt vanwaar 

aGnes en eDuarD verwennen kleinDochtertje via weBcam

de Zemstenaar heeft amerikaanse leZers
hofSTadE – Voor hun driEënhalfjarig klEindochTErTjE 
nikiTTa Zijn Eduard En agnES jacobS-janSSEnS ‘granny’ En 
‘granddad’. wannEEr jE dochTEr MET haar Man naar hET aME-
rikaanSE norTh-carolina – één Van dE ZuidElijkE STaTEn Van 
aMErika – TrEkT, dan kan daT ook niET andErS. “MoET ik op 
Mijn oudE dag nog Mijn EngElS bijSchaVEn”, lachT kranTEn-
Man Eduard.

‘Granny’ Agnes en ‘Granddad’ Eduard Jacobs gaan ieder jaar op bezoek bij 
hun kleindochter Nikitta in Cary. Vorig jaar was ook Agnes’moeder Odette 
De Wit (76) er bij.

Kevins werkgever opereert. Nikitta en haar ouders krijgen ‘granny 
and granddad’ jaarlijks een ganse maand juli op bezoek. “Dat is 
dolle pret”, zegt Agnes. “We stoeien daar wat af in het zwembad. 
Hoe vreugdevol het weerzien ook is, het afscheid valt nadien des 
te zwaarder.” 
Dank zij de webcam onderhouden Agnes en Eduard een haast 
dagelijks contact met hun Amerikaanse kinderen en kleindoch-
ter. “Bij bijzondere gelegenheden als verjaardagen en feestdagen, 
wisselen ook onze drie andere kleinkinderen webcamgroeten 
met hun nichtje op 8.000 kilometer hier vandaan. Onze webcam 
verkleint de afstand. Maar een knuffel is er niet bij ….”
Kirsten is sinds haar verhuis naar Cary nog niet terug bij haar 
ouders in Hofstade op bezoek geweest. “We verwachten haar 
in februari”, hopen Agnes en Eduard, die met de regelmaat van 
een klok Belgische chocola en geschenkjes naar Nikitta zen-
den. Maandelijks zit in dergelijk pakket ook een exemplaar van  
de Zemstenaar. Nu weet iedereen meteen dat de Zemstenaar 
mondiale allures heeft!

 Fons Jacobs

man steekt met mes
HOFSTADE – Een 41-jarige man uit Hofstade zat vorige maand 
een tijd in de cel. Hij wordt er van verdacht een andere man van 
57 jaar met een mes te hebben gestoken. De vechtpartij deed zich 
voor in de Moniestraat. Vermoedelijk kreeg de messensteker ruzie 
met zijn vriendin en kwam het slachtoffer daarin tussen. Hij liep 
een snijwonde aan de hand en een steekwonde in de zij op. Het 
slachtoffer werd in het ziekenhuis verzorgd en is niet in levensge-
vaar. De politie moest de verdachte met geweld overmeesteren 
en ontwapenen. 
Het parket van Brussel onderzoekt de toedracht van de herrie.

FoJ
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verkieZinGen
CD&V-Zemst evalueert dat de uittredende coalitie CD&V/N-VA-
SP.A winst boekt. CD&V/N-VA het meest, met een 5,5 % vooruit-
gang en winst van één zetel, vergeleken met de score in 2000. De 
nieuwe CD&V-lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Bart Coop-
man scoorde meteen goed. Van de klassieke partijen valt enkel de 
VLD terug met een spectaculaire halvering van haar zetels.
André Mertens: “Dat CD&V/N-VA (11 op de 27 zetels), op zoek naar 
een normale bestuursmeerderheid, uiteindelijk opnieuw met de 
SP.A (4 zetels) in zee gaat is, gelet op het verdict van de Zemstse 
kiezer, niet meer dan logisch te noemen.”
ProTesTfamilies

De voorzitter van CD&V stelt vast dat Zemst liefst twee politieke pro-
testfamilies herbergt, VLAM en Vlaams Belang. Zij zijn samen goed 
voor 10 zetels. “Net zoals de abnormaal hoge score van de VLD zes 
jaar geleden volgens ons niets vandoen had met haar lokale verte-
genwoordigers, scoort ook het Vlaams Belang in onze gemeente 
hoog, los van haar lokale kandidaten en inzet. De andere protest-
partij wint eveneens een zetel. Loopt er tegen de achtergrond van 
zoveel protestgeweld dan zoveel mis in Zemst?”, vraagt Mertens 
zich af. “Wij durven er met de goede resultaten van de jongste te-
vredenheidsenquête sterk aan twijfelen”, reageert hij. “Toch moe-
ten we met deze grote dosis onvrede ernstig rekening houden. We 
moeten vooral zorgen voor een positieve bestuursactie.”
CD&V kondigt aan samen met de coalitiepartners de komende 
weken op basis van de partijprogramma’s een gedetailleerd be-
stuursakkoord uit te werken. Uitgangspunt is een positief pact, 
met een ploeg van beleidsverantwoordelijken en mandatarissen 
die effectief dicht bij de burger staan en goed doordacht hun ver-
antwoordelijkheid kunnen-willen nemen.

cD&v kampt met GemenGDe Gevoelens
ZEMST – VoorZiTTEr andré MErTEnS Van cd&V- ZEMST 
houdT aan dE jongSTE VErkiEZingEn gEMEngdE gEVoElEnS oVEr. 
“wij Zijn rElaTiEf TEVrEdEn, Maar ook bEZorgd oVEr EEn ook 
bij onS blijkbaar ToEnEMEnd gEVoEl Van onVrEdE. hET één En 
andEr plaaTST onZE bESTuurSMEErdErhEid Voor EEn groTE uiT-
daging”, ZEgT hij.

N-VA Zemst heeft een dubbele reden om tevreden te zijn. De 
nieuwe meerderheidscoalitie steeg van 14 naar 15 zetels – op 27 
– en heeft dus iets meer ademruimte. “Bovendien ging deze extra 
zetel naar N-VA, zodat we nu twee verkozenen tellen: één sche-
penzetel voor Piet Van Grunderbeek uit Weerde en één zitje in de 
gemeenteraad voor Dirk Van Roey uit Hofstade. Dank zij de kei-
harde inspanningen van het bestuur en de kandidaten van N-VA 
werden wij beloond”, zegt Greta De Grave.
Absolute prioriteit voor N-VA Zemst was, is en blijft het behoud 
van het Vlaams karakter in Zemst. “Zemst moet Vlaams en lande-
lijk blijven. Zemst is een landelijke gemeente, met veel groen, een 
bloeiend verenigings- en buurtleven. Mensen wonen graag in 
Zemst of komen er graag wonen.”
Maar N-VA zegt in Zemst verder te kijken. Tot de uitdagingen in de 
nabije toekomst behoren voor deze politieke familie de uitbrei-
ding van de infrastructuur voor cultuur, jeugd en sport, de verdere 
uitbouw van de buurtwerking, meer kinderopvang, meer fiets- en 
voetpaden, meer seniorenhulp, uitbreiding van de onderwijs-
infrastructuur, meer veiligheid in het verkeer en de aanpak van 
overlast en betaalbare woningen voor Zemstenaren.
Greta De Grave: “Ons programma en dat van de twee andere 
meerderheidspartijen worden op elkaar afgesteld en uitgevoerd 
in onderling overleg. N-VA staat mee garant voor dit positief be-
leidsakkoord voor Zemst en wil de Zemstenaar zoveel mogelijk 
betrekken bij de totstandkoming van het lokale beleid. Ons sleu-
telwoord is niet zurig maar zwierig Zemst.
N-VA belooft zich volledig te zullen inzetten voor alle Zemste-
naars. “Wie wil meewerken aan ons gemeentelijk project is van 
harte welkom”, nodigt Greta De Grave uit.

n-va is DuBBel tevreDen
ZEMST – “dE huidigE coaliTiE koMT VErSTErkT uiT dE STEM-
buSSlag”, STElT grETa dE graVE naMEnS n-Va-ZEMST TEVrE-
dEn VaST. “hET gEVoErdE bElEid Van dE VoorbijE ZES jaar wErd 
door dE kiEZEr bEloond. Voor n-Va iS EEn VoorTZETTing Van 
dE coaliTiE MET cd&V En Sp.a dan ook dE bESTE ManiEr oM 
ZEMST dE koMEndE ZES jaar TE bESTurEn.”

Vlaams Belang-Zemst is tevreden met dit resultaat. “Het had nog 
beter gekund indien niet drie vrouwelijke kandidaten hadden 
moeten afhaken. De hetze tegen het Vlaams Belang schrikt kan-
didaten af.”
Nog andere evoluties beïnvloeden volgens het Vlaams Belang de 
stembusuitslag. Het overlijden van Joris Van Asch en de vaststel-
ling dat VLAM in dezelfde vijver vist, zijn er daar enkele van, naast 
de vaststelling dat in Zemst niet iedere partij gelijke kansen kreeg 
om zijn verkiezingsaffiches aan te plakken. “Eén klein gemeente-
lijk aanplakbord in Zemst-Centrum is onvoldoende.”
Vlaams Belang stelt vast dat de huidige coalitie besliste om verder 
te doen. 
Dirk Poels: “Met 7 volksnationalistische verkozenen (5 VB en 2 
NVA), vraagt de kiezer een versterking van het Vlaamse karakter 

vB wil vlaamser Zemst
ZEMST – “MET 2.526 kiEZErS wordT hET VlaaMS bElang dE TwEEdE grooTSTE parTij in ZEMST”, rEagErEn dirk poElS En dirk 
jacobS Van hET Vb op dE jongSTE VErkiEZingSuiTSlag. “onZE fracTiE bESTaaT uiT 5 gEMEEnTEraadSlEdEn (+ 2) En 2 ocMw-
raadSlEdEn (+ 1.) MET 932 VoorkEurSTEMMEn bEhaalT dirk jacobS dE bronZEn MEdaillE bij dE STEMMEnkaMpioEnEn.

van onze gemeente.” Vlaams Belang ijvert er in de voor de deur 
staande legislatuur voor dat het Vlaams Actieplan geen dode let-
ter blijft. De partij gaat voor betaalbaar wonen, bij voorrang voor 
Zemstenaars en hun nazaten, regularisatie van oude zonevreemde 
woningen, bij voorrang afwerking van het rioleringsnetwerk, het 
stopzetten van nutteloze wegeniswerken (veilige wegen maar niet 
tegen te gekke prijs), veilig wonen (meer blauw op straat, ook ’s 
avonds), veilig fuiven voor onze jeugd (politietoezicht), en een so-
ciaal beleid, door aanpak van verdoken armoede, betaalbare ge-
zins- en bejaardenzorg en kindvriendelijke maatregelen, zoals een 
geboortepremie en meer kinderopvang i.s.m. het privé-initiatief.
“De eigen horeca en kleinhandel moeten de volgende zes jaar 
gestimuleerd worden”, zegt het Vlaams Belang, dat op een sober 
bestuur aanstuurt om de belastingsdruk te milderen. 
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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

 

GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

vw audi

 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

 

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

drankencentrale louis nijs
Bieren en wijnen

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

	

					

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 

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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verkieZinGen
Naast Cois Vander Elst en Bob Van Steenbergen raakten 
ook Tim Borteel en Jason Valgaerts (beiden 26 jaar) ver-
kozen. Opmerkelijk is dat alle toekomstige sp.a-raadsle-
den afkomstig zijn uit Eppegem.
Borteel: ”De wil van onze kiezers zal ook in het beleid 
vertaald worden.” De sp-a van Zemst is niet blind voor 
het protest dat een deel van de Zemstenaren op 8 ok-
tober heeft uitgebracht. “Naast Vlam slaagde ook het 
Vlaams Belang er in om een groot deel malcontenten  
achter zich te scharen.”
Op korte termijn wil de sp.a verder werk maken van een 
propere gemeente, waar het voor iedereen goed wo-
nen is. “Als ploeg streven we naar een betere kinderop-
vang, een actief beleid, een vlotte communicatie naar 
de talrijke verenigingen en een krachtdadig beleid 
inzake onderhoud van wegen en voetpaden. Bovenal 
moet het voor de Zemstenaar aangenaam en betaal-
baar wonen blijven in een mooie, rustige en landelijke 
gemeente.”
Voorzitter Tim Borteel: “Door zeer kort op de bal te spe-
len en de politiek terug naar de mensen te brengen, wil-
len we de komende zes jaar voluit voor Zemst gaan. Sp.a 
heeft weliswaar maar één schepen meer in het college, 
maar deze zal zich voor meer dan honderd procent in-
zetten voor de Zemstenaar.”

kieZer waarDeert sp.a-mix
ZEMST – “alS jongE Sp.a-VoorZiTTEr bEn ik VEr-
hEugd VaST TE STEllEn daT Sp.a ZEMST in onZE gEMEEn-
TE Er Voor hET EErST SindS lang iS op VooruiT gEgaan”, 
STEEkT TiM borTEEl Van wal. “dE kiEZEr waardEErT 
onZE Mix Van ErVaring En jong gEwEld. hET iS dE bE-
doEling oM VanuiT dE Sp.a EEn linkS-progrESSiEf ac-
cEnT TE lEggEn in dE niEuwE coaliTiE in hET bElang Van 
iEdErEEn.” De partij betreurt het systeem dat ‘bij de zetelverdeling de grootste partijen 

op ondemocratische manier bevoordeelt.’ 
Greta Lauwers: “CD&V/N-VA halen samen 33 % (dus eenderde van het totaal 
aantal stemmen) en toch krijgen ze 11 zetels. Eenderde van het totaal aan-
tal zetels is slechts 9 zetels.”
Vlam zegt van zichzelf niet in kartel hoeven te gaan of voorakkoorden te 
moeten ondertekenen om winst te boeken. “Door zes jaar hard te werken, 
waardoor we heel wat zaken hebben kunnen realiseren – ook al zitten we 
dan in de oppositie –, door te luisteren en klaar te staan voor de mensen, 
met een sterke lijst en een goede en eerlijke campagne naar de verkie-
zingen te gaan, een lijst met een vrouw als lijsttrekker en met de meeste 
dames t.o.v. alle andere partijen aan boord, een duidelijk programma en 
door een geweldige groepssfeer konden we deze mooie overwinning 
boeken.”
Ongeveer duizend kiezers meer dan in 2000 stemden op 8 oktober op Vlam. 
“Als enige lokale partij hebben wij het grote voordeel dat we ons enkel en 
alleen met Zemst kunnen bezig houden, wat we dan ook intensief doen. 
Het is spijtig voor onze kiezers dat Vlam als grootste winnaar geen kans 
krijgt om Zemst mee te besturen”, vindt Greta Lauwers.
Toch zeggen zijzelf en de partij er fier op te zijn dat ze hun eigenheid niet 
hoeven te verloochenen om toch maar een enkel zitje in de meerderheid te 
kunnen bekomen.
Vlam is nog relatief jong als partij, maar daarom niet minder strijdvaardig. 
“Onze kiezers kunnen er zeker van op aan dat we hun vertrouwen niet zul-
len beschamen. Integendeel, we zullen de komende zes jaren nog feller 
oppositie voeren en trachten om onze programmapunten te realiseren”, 
kondigt Vlam aan.

vlam Gaat er harD teGenaan
ZEMST – “VlaM iS dE grooTSTE winnaar Van dE gEMEEnTEraadSVEr-
kiEZingEn. EEn VooruiTgang Van Maar liEfST 5,7 % rESulTEErT in één 
ZETEl winST En op EnkElE STEMMEn na bijna EEn TwEEdE ZETEl”, STElT 
fracTiEVoorZiTSTEr grETa lauwErS Van VlaM VaST. “dE koMEndE ZES 
jarEn gaan wE nog fEllEr oppoSiTiE VoErEn En TrachTEn onZE prograM-
MapunTEn TE rEaliSErEn”, bEloofT ZE.

“Dit is ons slechtste resultaat sinds de Zemstse fusie in 1976”, 
stelt voorzitter Marc Ceenaeme vast. De VLD halveert niet al-
leen haar vertegenwoordiging in de gemeenteraad, maar valt 
ook van 20,3% van de stemmen naar 12,54 % terug. “Alhoewel 
de VLD nationaal in een neergaande trend zit, komt deze klap 
hard aan. Zeker ook voor de mensen van wie we afscheid moe-
ten nemen.”
Enkel Raymond Cnops, Katia De Vreese en Jef Janssens hebben 
hun mandaat kunnen behouden. Marc Ceenaeme: “Zemst wordt 
verder bestuurd door een links, collectivistisch bestuur, waarbij 
wij ons afvragen wat de NVA daar komt bij doen. Dat vroegen we 
ons de laatste zes jaar overigens ook al af.”
De VLD ging met de slogan ‘Sterke schouders onder de toekomst’ 
naar de verkiezingen. “Wij willen Zemst nieuwe zuurstof geven.  

vlD wil constructieve oppositie
ZEMST – MET concrETE VoorSTEllEn En door hET VoErEn Van EEn conSTrucTiEVE oppoSiTiE wil Vld-ZEMST probErEn in dE 
VolgEndE lEgiSlaTuur Zijn STEMpEl op hET bElEid TE drukkEn. VoorZiTTEr Marc cEEnaEME Van Vld-ZEMST onTkEnT niET daT dE 
TErugVal Van 6 ZETElS naar 3 in dE gEMEEnTEraad EEn biTTErE pil oM TE SlikkEn iS.

Onze aandacht gaat vooral naar de betutteling die er nu bestaat 
en de regeltjes en reglementen die het bestuur de burger oplegt. 
Alle kleine en nutteloze belastingen moeten afgeschaft”, gaat 
Marc Ceenaeme in de aanval.
Als een van de prioriteiten wil hij de veiligheid behandeld zien. 
“Het gemeentebestuur moet daar niet alleen over praten, maar er 
ook werkelijk iets aan doen. Dit thema mag niet een exclusiviteit 
worden van het rechts extremisme of van een of andere verzuur-
de partij”, voegt hij daar aan toe.
Marc Ceenaeme en de VLD willen ook een goed bestuur. “Gratis 
kan niet, maar goedkoper wel”, vinden zij. 
VLD Zemst kondigt aan met concrete voorstellen een construc-
tieve oppositie te zullen voeren. “Dat kan enkel de positief inge-
stelde burger ten goede komen.”

Fons Jacobs

�



�0

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

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

 
STERAGAS

De beste voorwaarden voor eigen 
tanks en huurtanks !

Onklopbaar in  
propaan
Speciale kortingen
Huishoudelijk, horeca, 
landbouw, industrie

zaakvoerder : Roger Raspoet

015 / 61 66 39
Brusselsesteenweg 125 - 1980 Zemst

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

HONDENVOER
15 kg CROC

MET DEZE BON 13 euro

 

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

wd wellness consulting

Je hebt overgewicht - een maatje te groot
Je bent moe en je wil meer energie
Gratis en vrijblijvende informatie

Tel.:	015.33.13.06			Gsm:	0477.59.97.13
E-mail:	chriss.heylen@telenet.be

Website:	www.herbaforever.be

Onafhankelijk “Herbalife” Distributeur

maandag  

TEXTIEL               KLEDING               LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u
Zaterdag tot 18u

GESLOTEN: zondag en 

acTIE
DamEs EN hEREN

3+1 GRaTIs
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verkieZinGen
Louis Van Roost verdwijnt nog lang niet 
van het politieke toneel. In 1988 kreeg 
hij maar liefst 1.900 voorkeurstemmen 
achter zijn naam. Bij de jongste verkiezin-
gen stemden ruim 900 Zemstenaren hem 
rechtstreeks naar het schepencollege, 
nadat hij bekendmaakte aan de burge-
meesterssjerp te verzaken. “Het is goed 
geweest”, argumenteert bijna-ex-burge-
meester Louis Van Roost zijn afscheid. “Het 
wordt tijd dat ik wat meer aan mijn ge-
zondheid ga denken en wat meer ruimte 
voor mezelf en mijn familie vrij maak.”
Louis Van Roost kreeg de politieke microbe 
van zijn inmiddels overleden en in Hofsta-
de haast legendarische vader Rik mee.
“Je maakt in de politiek weinig of geen 
vrienden”, beseft Louis Van Roost. Toch 
heeft hij zich nooit beklaagd dat hij eerst 
tien jaar schepen en vervolgens 14 jaar 
burgemeester was. Het burgemeesters-
schap is voor hem steeds hard werken 
maar tevens een boeiende bedrijvigheid 
gebleven.

sTrucTuurPlan

Onder impuls van burgemeester Louis Van 
Roost werd Zemst de eerste gemeente in 
Vlaanderen die een ruimtelijk structuur-
plan opstelde. Dergelijk plan impliceert 
een duidelijke visie op de ruimtelijke im-
pact van de gemeente, met aandacht voor 
verbindingswegen, woonzones, parkeer-
gelegenheid, natuur, mobiliteit e.a. 
Burgemeester Van Roost zorgde er voor 
dat er in Zemst een nieuw gemeentehuis 
kwam. Hij was de belangrijkste pleitbezor-

BurGemeester van roost is noG niet uitGetelD
hofSTadE – burgEMEESTEr louiS Van rooST VErTrouwT Zijn opVolgEr EEn gEZondE, wElVarEndE En bloEiEndE gEMEEnTE 
ZEMST ToE. Zijn burgEMEESTErSSchap duurdE VEErTiEn jaar. Elf jaar Van diE langE Tijd waS louiS Van rooST alS fullTiME 
burgEMEESTEr EEn pErManEnT aanSprEEkpunT Voor MEEr dan 21.000 dorpSgEnoTEn En lEEfdE hij dag in En dag uiT wEl En wEE 
MET hEn MEE.

Burgemeester Louis Van Roost hangt na veer-
tien jaar de sjerp aan de haak. Maar hij zegt de 
politiek nog geen vaarwel.

ger bij de bouw van het nieuwe rusthuis, 
van de scholen in Elewijt en Zemst-Laar, 
van de bibliotheek en van talloze wegenis- 
en rioleringswerken. “Zemst geldt vandaag 
als voorbeeld voor dorpskernvernieuwing, 
wegenisuitrusting en riolering”, zegt de 
burgemeester niet zonder trots. “Onze ge-
meentelijke belastingen liggen onder het 
Vlaams gemiddelde. Dat is slechts moge-
lijk mits een zuinig beleid. Omdat onze ge-
meente geen belangrijke industrie heeft, 
moeten we de tering naar de nering zet-
ten!”

Hoog bezoek

Tijdens zijn lange ambtsperiode mocht 
burgemeester Louis Van Roost twee keer 
koning Albert ontmoeten. In Zemst was hij 
gastheer voor prins Laurent en voor prin-
ses Astrid. 
“Ik heb me altijd tussen de mensen bege-
ven. Ontelbare keren heb ik meegenoten 
van de culturele, sportieve en ontspan-
nende momenten waaraan Zemst zo rijk 
is. Ik leef ook mee met het verdriet dat 
onze mensen treft. Daarom tracht ik op zo 
veel mogelijk begrafenissen van overleden 
dorpsgenoten aanwezig te zijn.”
De vele gelukkige momenten die Louis 
Van Roost als burgemeester beleefde, 
vormen een tegengewicht voor de trieste 
evenementen waaraan ook Zemst niet 
ontsnapt: verscheidene zware branden, 
overstromingen en ongevallen waarin een 
burgemeester soelaas hoopt te kunnen 
brengen.
Met een nieuw mandaat als schepen in 

het vooruitzicht, kapt burgemeester Louis 
Van Roost dus nog lang niet met de poli-
tiek. Hij is evenwel van plan zichzelf de vol-
gende jaren meer tijd te gunnen voor zijn 
reispassie. Zijn voorkeurbestemming blijft 
de Duitse Moezel, waar hij ondertussen 
al achttien keer met de Zemstse senioren 
als reisleider naartoe trok. Je zal hem ook 
meer dan in het verleden op de fietspeda-
len zien trappen of in de tuin aan het werk 
zien. Tot in een nog niet zo ver verleden 
maakte Louis Van Roost furore als verdien-
stelijk klarinettist bij de Hofstaadse Ware 
Vrienden. Het zou niemand verwonderen 
als hij tot die oude liefde zou terugkeren.

          Fons Jacobs
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Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plaatsen van cv, 
sanitair- & 
gasinstallaties

kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

WEERDE – KWB Weerde en WTC de Verbruggelingen nodigen 
zondag 3 december uit op de elfde editie van de Weerdse recre-
atieve veldtoertocht. Vorig jaar namen maar liefst 1.113 sportie-
velingen aan deze manifestatie deel. 65 KWB’ers en sympathisan-
ten leiden het geheel in goede banen. Vertrokken wordt tussen 
8.30u en 10.30u aan het voetbalterrein van VK Weerde in de 
Kerselaerenweg. Deelnemers kunnen terecht op de recreatieve 
veldtoertocht van 8 kilometer maar ook op tochten van 15 kilo-
meter, 30, 45 en 58 kilometer. Info op www.kwbweerde.be of tel. 
015/616148.

  FoJ

velDtoertocht
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verkieZinGen
Helemaal onverwacht komt zijn aanstaan-
de burgemeestersschap voor Bart Coop-
man bijgevolg niet aanwaaien. Als lijst-
trekker profileerde hij zichzelf de voorbije 
maanden als kandidaat voor dat hoogste 
gemeentelijke ambt. Dat de inwoners van 
Zemst hem aan het roer willen, maken 
1.508 voorkeurstemmen – of één stem op 
tien inwoners – duidelijk.
Aan de vooravond van zijn officiële aan-
stelling tot burgemeester, vertelt Bart 
Coopman aan de Zemstenaar dat hij per-
soonlijk garant staat voor een modern en 
servicegericht gemeentebestuur. Klant-
vriendelijkheid wordt de volgende jaren 
het sleutelwoord in het gemeentehuis. De 
pakweg 250 gemeentelijke medewerkers 
wordt dat op het hart gedrukt.
Een aantal belangrijke dossiers geniet 
de bijzondere aandacht van toekomstig 
burgemeester Bart Coopman. Dat zijn de 
onderwijsaccomodatie in Elewijt en de 
recreatieve en culturele infrastructuur in 
Elewijt en Eppegem. “Op relatief korte tijd 
wil ik daar oplossingen vinden voor het 
gebrek aan zaalaccommodatie.” Een ander 
belangrijk aandachtspunt is voor hem de 
uitbouw van de sportaccommodatie Gal-
genberg in Weerde. Deze projecten zijn in 
de financiële meerjarenplanning van de 
gemeente opgenomen.
Op vlak van milieu neemt Bart Coopman 
zich voor de belangrijke natuurafwerkings-
plannen in Bos van Aa en het Blosodomein 
in Hofstade mee tot een goed einde te 
brengen. Onder zijn bewind wil hij ook de 
doortochten van Elewijt en van Eppegem 
realiseren.

advocaaT

De toekomstige Zemstse burgemeester is 
beroepshalve advocaat. Hij is vennoot van 

Bart coopman is klaar voor De joB
hofSTadE – “ik bEn klaar Voor dE job”, windT ToEkoMSTig ZEMSTS burgEMEESTEr barT coopMan (cd&V) Er gEEn doEkjES 
oM. “alS EErSTE SchEpEn hEb ik TijdEnS dE VoorbijE lEgiSlaTuur louiS Van rooST hErhaaldElijk alS waarnEMEnd burgEMEESTEr 
VErVangEn. boVEndiEn waS ik alTijd bETrokkEn bij dElicaTE En ZwarE gEMEEnTElijkE doSSiErS. wE drukkEn al gEruiME Tijd onZE 
STEMpEl op hET gEMEEnTElijk bElEid.” MET ‘wE’ doElT barT coopMan op ZichZElf En op dE cd&V.

Bart Coopman wordt de volgende burgemeester van Zemst. “Ik ben klaar 
voor de job”, zegt hij.

een succesvol Brus-
sels advocatenkan-
toor met 16 juristen. 
“Ik ben niet van plan 
om mijn advocaten-
kantoor op te ge-
ven. Men zal mij dus 
niet van ’s morgens 
tot ’s avonds in het 
gemeentehuis aan-
treffen. Een dag telt 
evenwel 24 uren en ik 
beschik over de sleu-
tel van het gemeen-
tehuis. Ik kan daar 
dus vroeg binnen en 
laat buiten …”
Bart Coopman is lan-
ge werkdagen van 7 
tot 23 uur gewoon. 
Het ziet er niet naar 
uit dat daar spoedig 
verandering in komt.
Dat zijn juridische kennis de gemeente heel 
wat voordeel kan opleveren, heeft Bart Coop-
man de voorbije jaren al bewezen. Hij heeft 
het aantal rechtszaken van de gemeente 
gehalveerd. Enkele dossiers die al meer dan 
twintig jaar aansleepten, loste hij op.
Coopman gaat er prat op dat hij het dos-
sier Kompenhof in Eppegem kon afsluiten. 
Door te onderhandelen maakte hij een ein-
de aan een conflict dat al een kwarteeuw 
aansleepte, zodat met de werken rond de 
sporthal kon begonnen worden.

PoliTieke microbe

Onze toekomstige burgemeester heeft 
zijn roots in Ingelmunster. Daar was zijn 
vader voorzitter van het OCMW, namens 
de toenmalige CVP. Bart kreeg de politieke 
microbe te pakken toen hij als economisch 

en financieel adviseur werkte voor senator 
Leo Delcroix. 
Enkele jaren geleden kwam Coopman met 
zijn gezin in Hofstade wonen. Hij sloot zich 
aan bij de CD&V en werd secretaris en on-
dervoorzitter van de CD&V-jongeren. Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 
haalde hij vanop de 24e plaats  meteen 
600 voorkeurstemmen en werd hij eerste 
schepen. “Ook al was ik toen nog een grote 
onbekende in Zemst”, blikt Bart Coopman 
op die beginperiode terug.
Of de oppositie in de Zemstse gemeente-
raad in de volgende bestuursperiode aan 
bod kan komen? 
“Ik ben bereid alle positieve en construc-
tieve voorstellen in overweging te nemen”, 
zet de toekomstige burgemeester de deur 
op een kier.

 Fons Jacobs
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ZEMST - Deze rubriek staat open voor alle 
particulieren die een zoekertje wensen te 
plaatsen. Eén bericht mag maximaal 250 
tekens (spaties inbegrepen) bedragen. 
Zoekertjes dienen voor de 15e van de 

Zoekertjes voor ieDereen

KAPSTER - MANICURE - PEDICURE: komt aan 
huis. Gsm 0478/319.741

lopende maand in een gesloten omslag 
met een bankbriefje van 10 euro of met 
met twee bankbriefjes van 5 euro (per 
zoekertje) bezorgd te worden bij Jean 
Andries, Brusselsesteenweg 85 in 1980 

Zemst of bij een van de redactieleden van 
de Zemstenaar of op het secretariaat in 
de Kreupelstraat 111 in 1980 Eppegem.
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Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

GSM 0475/869 163

b.v.b.a. aLGEmENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Toyota specialist

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

ROBBERECHTS
aFsluitingen

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

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

Het had er aanvankelijk inderdaad 
even de schijn naar dat de Zemstenaar 
een groot geheim zou blootleggen bij 
het publiceren van de getallen met 
vier cijfers, die corresponderen met de 
maandelijkse vergoedingen van onze 
hoogste gemeentelijke mandatarissen. 
Niets is minder waar. Die cijfers worden 
geacht voor iedere geïnteresseerde ge-
makkelijk consulteerbaar te zijn. Ook 
dat is niet helemaal waar. Onze eigen-
ste gemeentelijke Zemstse informatie-
dienst werd van hogerhand een aflei-
dingsmanoeuvre ingefluisterd, toen we 
bij een vorige gelegenheid deze – we 
herhalen – publieke informatie opvroe-
gen.
Maar toegegeven: we zaten niet he-
lemaal juist. Burgemeester Louis Van 
Roost zetelt nog twee maanden in die 
hoedanigheid. Hij strijkt daar iedere 
maand 2.697,81 euro netto (en geen 
3.000) voor op. Heeft de burgemees-
ter ons zelf gezegd! Hij ontvangt ook 
vakantiegeld en een dertiende maand. 
De wedde van de burgemeester is 
vastgesteld op 95 % van de hoogste 
brutowedde van gemeentesecretaris 
in de categorie van inwoners van ge-
meenten van 20.001 tot 50.000 inwo-
ners. De brutowedde van de Zemstse 
burgemeester bedraagt 5.355,91 euro 

de Zemstenaar te Gul voor manDatarissen

Da’s Durven!
ZEMST – daT wE hET in onS okTobErnuMMEr aandurfdEn oM, Zo nET Voor 
dE gEMEEnTEraadSVErkiEZingEn,EVEn STil TE STaan bij dE wEddES En dE VErgoE-
dingEn diE onZE burgEMEESTEr, SchEpEnEn En gEMEEnTE- En ocMw-raadSlE-
dEn opSTrijkEn, iS SoMMigEn in hET VErkEErdE kEElgaT gESchoTEn. Eén EnkEling 
worSTEldE ZElfS MET acuTE adEMnood, ToEn hij bij Zijn VErwijT Van naTTEVin-
gErwErk, SchoolVoorbEEld Van anTipoliTiEk En goEdE VoEdingSbodEM Voor … 
in Zijn VEronTwaardiging drEigdE TE STikkEn.

per maand. Heeft de burgemeester ons 
zelf gezegd!
Straks is onze huidige burgemeester 
‘slechts’ schepen. Dan krijgt hij iedere 
maand 2.072,92 euro (en geen 2.500 
euro) netto (of 3.213,55 euro bruto) 
mét vakantiegeld en dertiende maand. 
Heeft de toekomstige schepen ons zelf 
gezegd! Moest hij niet gehuwd zijn, 
dan moest hij zich tevreden stellen met 
1.957,92 euro per maand.
Waarom we U dat allemaal willen ver-
tellen, beste Zemstenaar? Omdat we 
van mening zijn dat ieder van ons het 
recht heeft om te weten hoeveel onze 
politieke vertegenwoordigers waard 
zijn. Ter vergelijking: het gemiddelde 
inkomen van de modale Zemstenaar is 
1.383 euro per maand.

De gemeente Zemst raamt haar ont-
vangsten dit jaar op 18 miljoen euro en 
rekent op een overschot van 135.000 
euro. Einde van vorig jaar had Zemst 
een uitstaande schuld van 16.891.493 
euro. We zijn met 21.327. Een eenvou-
dige deling leert dat iedere Zemstenaar 
792 euro gemeentelijke schuld met 
zich meedraagt. De mogelijkheid om 
die persoonlijk te gaan aflossen bestaat 
niet! ’t Is maar dat je het weet!

       Fons Jacobs

WEERDE - Kunstkring ’t Steen organiseert een artisanale kerstmarkt op zaterdag 25 
november van 15 tot 21 uur en op zondag 26 november van 10 tot 20 uur in zijn 
atelier op de eerste verdieping van d’Oude School in Weerde.
Er worden eigengemaakte kunstwerkjes voorgesteld, die aantonen dat de leden 
van ’t Steen heel wat in hun mars hebben. Je kan er kleine schilderijtjes, miniatu-
ren, wenskaarten, beschilderd aardewerk, juweeltjes, zelfbereide drank en gebak 
ontdekken of kopen. Tot slot kan je er terecht voor een hapje en een tapje in een 
gezellige kerstsfeer.

cultuurtip van De maanD
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

verbinnen 
Tervuursesteenweg 92 

1981 Hofstade
Tel. 015/43 13 72

GSM 0476/36 13 72

Persen van voordroog + wikkelen 
planten en rooien van bieten

Café
"Schoonzicht"

Dinsdag gesloten

bij J. Van humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

For

Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

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

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

Elewijt, met sponsor Carlo VanDijck speelde geen dijk van een match, maar de amusements-
waarde was wel goed en daar is het hem om te doen.

De mannen van het B-team zijn vroege vogels. Hun tweewekelijkse afspraak voor 
de thuiswedstrijd in de Bloso-sporthal van Hofstade staat zondag al om negen uur 
geprogrammeerd. De vaste waarden vormen een mix van jong aanstormend talent 
en degelijke veteranen, die weigeren te erkennen dat ze het beste wel gehad heb-
ben. Gelukkig is dat bij de tegenstrevers ook het geval, zodat die balans een redelijk 
evenwicht vertoont.
Elewijt B komt uit in vierde en wil vooral niet zakken, af en toe winnen en vooral veel 
sportief verzet beleven aan het collectieve balspel. Met tweemaal winst en evenveel 
verliesmatchen lukt dat aardig.
De A- ploeg koestert hogere ambities, wil promoveren naar tweede en de kampi-
oenstitel vieren. De vrouwen die in derde uitkomen houden het bij ‘sportief bewe-
gen is goed voor de lijn.’ Familie-uitbreiding doorkruist hier vaak de gestelde spor-
tieve verwachtingen.
Elewijt speelt in de Antwerpse competitie. “We kozen daarvoor omdat de competitie 
in Antwerpen beter uitgebouwd is”, zegt kapitein Danny Sohier. ”Voor ons heeft dat 
behoorlijk lange verplaatsingen tot gevolg, onder meer naar Sint-Job in ’t Goor te-
gen de Nederlandse grens. Speciaal in de Falos-competitie is ook de fair-play beker, 
waarvoor de thuisploeg punten toekent aan de bezoekers.”
de Zemstenaar maakte aantekeningen tijdens het treffen tussen het B-team en Rij-
menam, dat titelambities heeft. Elewijt kwam 0-2 achter, herpakte zich in de derde 
set maar begaf uiteindelijk met 1-3.
Camiel Croughs, bijna tachtig en na een indrukwekkende spelersloopbaan in de na-
tionale competitie de vaste scheidsrechter van Elewijt, leidde de match.
Wie in een sportieve reflex wil gaan volleyballen is welkom bij Danny Sohier op 015-
61.76.56. De jaarlijkse voettocht naar Scherpenheuvel en een volleybaltornooi voor 
liefhebbersploegen zijn twee andere sportieve organisaties waarop de werking 
steunt.

Juliaan Deleebeeck

elewijtse kwB 
smasht in falos-competitie

ElEwijT –Van dE ElEwijTSE kwb iS hET VollEybal dE EnigE acTiEVE pooT diE 
nog oVErEind blijfT. TwEE MannEn En één VrouwEnTEaM SpElEn hun wEdSTrijdEn 
in dE SporTfEdEraTiE Van dE kwb En dE VlaaMS-brabandErS doEn daT boVEn-
diEn in dE anTwErpSE coMpETiTiE.
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nieuwe koppen aan het hoofD
ZEMST - in hET ZEMSTSE VErEnigingSlEVEn hEbbEn dE laaTSTE Tijd flink waT VErSchuiVingEn 
plaaTSgEVondEn. Zo kan jE bij chiro hofSTadE, chiro Tijl ZEMST En dE jEppE EEn niEuw bESTuur 
TEgEn hET lijf lopEn. laZEMbla wou daar uiTEraard hET fijnE Van wETEn En brachT EEn bEZoEkjE!

Sem Govaert is de nieuwe voorzitter van 
De Jeppe en vertelt ons wat de plannen 
daar zijn. “Allereerst zijn we bezig met wat 
wij noemen een algehele herstructurering”, 
lacht Sem.  “Eigenlijk wil dat gewoon zeg-
gen dat we alles aan het klaarmaken zijn om 
met een volledig nieuwe propere lei te kun-
nen starten.” Iedereen kent De Jeppe van 
de legendarische Soirée Tropicale en ook op 
dat vlak broeit er wat. “We zijn bezig met 
een winterse tegenhanger van de Soirée. Er 
is net een werkgroep opgericht en die gaat 
er helemaal voor. Ik kan de Zemstenaar al 
in primeur vertellen dat het gaat over een 

dance-event. Het wordt iets 
puur om te shaken.” 
Niet alleen het opzetten van 
grote evenementen behoort 
tot het takenpakket. Sem legt 
het ons uit: “De Jeppe draait 
niet alleen om drinken, drinken, 
drinken. We betekenen veel 
meer dan dat alleen. We zijn 
een grote groep met een fikse 
dosis samenhorigheid. Zo gaan 
we in de toekomst veel meer 
activiteiten organiseren en ons 
minder richten op de verhuur 

van onze lokalen. En heel belangrijk: we beloven grote 
kortingen voor onze leden!”

Al deze leuke plannen kunnen wij van LaZembla alleen 
maar toejuichen!

Ook Chiro Zemst heeft een nieuwe hoofdleiding. Bij de 
jongens is dat Cédric Daelemans en bij de meisjes Ma-
rijke Janssens. Ook hier liep niet alles even gesmeerd. 
Uiteindelijk werd er toch een gans nieuwe leiding ge-
kozen. Marijke geeft tekst en uitleg: “Er is wel een tijdje 
overgegaan voor we hebben beslist wie hoofdleiding 
werd. Cédric was bij de jongens eigenlijk de enige die 
het vrijwillig wou doen. Hij is dan ook zeer enthousiast 
en gaat er volledig voor. Dat is voor mij wel leuk, ik had 
namelijk in eerste instantie een beetje mijn twijfels. Ik 

had schrik dat het allemaal een 
beetje te veel werk ging zijn. 
Maar met Cédric aan mijn zijde is 
het heel fijn!” Cédric springt dan 
ook enthousiast bij: “Voor mij 
persoonlijk zijn er de plannen 
om van dit chirojaar een wer-
velend, schitterend en prachtig 
jaar te maken. Dat houdt voor 
mij in: véél volk op zondag en 
bangelijke activiteiten voor de 
leden. Naar de leidingsploeg 
toe zou het enorm fijn zijn om 
het enthousiasme en de kracht 
van de hele ploeg naar boven te 
halen, kortom een leidingsploeg 
waarin iedereen zich goed voelt. 
Maar dit is voorlopig al zeker en 
vast het geval hoor!”

Marijke is bijzonder trots op “haar chiro” We 
waren vorig jaar de grootste chiro van de 
ring, dat betekent waarschijnlijk wel dat we 
goed bezig zijn. We hebben veel leden en 
veel leiding terwijl er toch net een twintigtal 
ons verlaten hebben.” Cédric vertelt ons wat 
we zoals mogen verwachten het komende 
jaar: “Op onze drukke agenda staan zoals elk 
jaar weer enkele klassiekers die we maar al 
te graag voorbereiden. Zo hebben we onze 
jaarlijkse dia-avond, waar we terugblikken 
op het voorbije bivak. Traditiegetrouw vie-
ren we ook Christus Koning en natuurlijk 
komt de Sint ook naar onze Chiro. Verder 
gaat elke afdeling op ‘klein kamp’ tijdens het 
jaar en zoals steeds is het bivak in de Arden-
nen het absolute hoogtepunt van het jaar!” 
“Wist je trouwens dat onze gebouwen dit 
jaar 30 jaar bestaan?” besluit Marijke.

Eerste op het lijstje stond Chiro Hofstade. 
Zowel bij de meisjes als bij de jongens staan 
er nieuwe koppen aan het stuur. Niek De 
Meester (19) stuurt de jongenstroepen en 
Katrien Verschoren (20) de meisjes. Het vin-
den van een nieuw bestuur in Hofstade was 
geen makkie. De beide hoofdleiders deden 
namelijk afstand van hun stekje en er waren 
in eerste instantie geen kandidaten om de 
leegte op te vullen. Na enkele onderhande-
lingen was het dan toch zover. Niek: “Ik heb 
uiteindelijk wel toegehapt en heb er geen 
spijt van. Het is wel veel werk, maar het is 
allemaal plezant. De taak van de hoofdlei-
der is vooral het voorbereiden en voorzitten 
van vergaderingen. Ook ben ik de contact-
persoon naar de buitenwereld.” “Twee nieu-

welingen aan de leiding zonder 
ervaring, ik had er toch even 
mijn twijfels over”, geeft Katrien 
toe. “Maar na een paar weken is 
het wel heel tof geworden. Ei-
genlijk is het te vergelijken met 
gewoon leiding geven, alleen is 
het iets meer werk en moeten 
we soms ook iets strenger zijn”, 
lacht Katrien. 
Chiro Hofstade heeft voor het 
komende jaar heel wat op het 
programma staan. Alles staat in 
het teken van de bouw van hun 
nieuwe lokalen. Ze organiseren 
twee fuiven, een streekbieren-
avond, mosselfeesten, een kara-

oke-avond, en nog veel meer. Zodat ze hopelijk binnen 
twee jaar kunnen starten met de bouw! 
Het Chirothema is Geksentriek. Ook hieraan besteedt 
Hofstade veel tijd, één van hen heeft namelijk het 
lied geschreven, maar dat wist u als aandachtige  
Zemstenaarlezer al!

De LaZembla-redactie
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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

Lingerie, bad- en 
nachtmode voor 
dames en heren

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade

Tel/fax: 015/62.08.96
www.lingeriebugattis.be NIEUW

Denk reeds aan uw 
eindejaarsgeschenken!

Kinderpyjama’s van 2 tot 16j. 
(zelfde reeksen ook voor papa en mama)
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Brems Bouwmaterialen 
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be
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BlikvanGers in onZe ploeGen
DE BroErs: carlo En alain Van roost (Fc EppEgEm)
De tweelingbroers Carlo en Alain Van Roost (35) zijn bezig aan de beste periode van hun 
voetbalcarrière. Carlo zet de netten bol, Alain is de rots in de verdediging. 
Jullie mening over FC Eppegem?
Carlo: “Eendracht is de sterkte van de ploeg.”
Alain: “We beschikken over goede papieren om er in ons eerste jaar in tweede provinci-
ale iets moois van te maken.”
Het grote verschil tussen beide broers?
Alain: “Carlo draagt een bril, hij is een rustiger type. Hij loopt in de spits en coacht de 
verdediging.”
Carlo: “Alain heeft een ronder gezicht, is 3 cm groter en is meer het zotteke. Hij is verde-
diger en dirigeert de aanval.”
De toekomst?
Carlo: “Ik ben nog niet versleten, maar wel blessuregevoelig. Tweemaal in de week trai-
nen wordt moeilijk. In februari beslis ik: stoppen of er nog een jaartje bij doen. En Alain? 
Die volgt altijd zijn broer.”

DE topscorEr: willy Van EEckhouDt (VErBr. hoFstaDE) 
Willy Van Eeckhoudt (25) hijst zich met acht doelpunten in zeven wedstrijden andermaal 
bovenaan de topschutterslijst. Twee jaar geleden verdrong Bjorn Vanderelst van FC Mui-
zen hem met vier doelpunten in de laatste speeldag van de troon voor de Zilveren Voet-
bal.
Goed op weg om dit seizoen te stunten, Willy?
“Ach, niet zo belangrijk, veel te vroeg om daarover te spreken.”
Vanwaar dat torinstinct?
“Het is mij een raadsel. Al van bij de jeugd wist ik de goal staan, die lijn heb ik doorgetrok-
ken in de eerste ploeg. Ik sta vaak op de juiste plaats. Ge hebt het of ge hebt het niet, zegt 
men. Ik zal het dan wel hebben, zeker?” (lacht)
Streefdoel?
“Twintig doelpunten en met de ploeg in de topvijf eindigen. Nu komen de wedstrijden 
van de waarheid. Heel Hofstade kijkt uit naar de topper zondag bij Eppegem, met  als 
inzet de titel van Ploeg van ’t Stad. Daarvoor willen we nog een tandje bijsteken.”

DE BEloFtE: tom VErDooDt (Fc zEmst)
Tom Verdoodt (18) beleeft als jongere een droomstart bij FC Zemst. Op zijn zestiende 
debuteerde hij in de eerste ploeg, de week van zijn zeventiende verjaardag scoorde hij 
zijn eerste goal en sinds vorig seizoen staat hij in de basisploeg.
Wat is vooral positief bij FC Zemst?
“De jeugdopleiding. Marc Tuyaerts, Jan Hermans en Patrick Meulemans waren uitsteken-
de jeugdtrainers. Van Philippe Van Perck kreeg ik de kans om iets te bewijzen in de eerste 
ploeg. Ik doe altijd mijn best.”
Je sterkste wapens?
“Spelinzicht en techniek. Aan mijn linkervoet moet ik nog werken. Ik maak ook te weinig 
doelpunten, de koelbloedigheid en durf voor de goal moeten nog komen.”
Hoe zou je reageren als pakweg KV Mechelen belangstelling toont?
“Het zou een mooi compliment zijn. Maar ik wacht rustig af. FC Zemst moet weg uit vier-
de provinciale. Een mooi seizoen afmaken en promoveren is het eerste streefdoel. Alles is 
bij ons aanwezig om hoger te voetballen, en dat motiveert mij.”
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	 verhuurt het materieel voor karwei en Feest

nu:  

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde - Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

tenten - stoelen - tafels - banken - borden 
- bestek - glazen - enz....

gazonverluchters - hakselaars - 
kliefmachines - freesmachines - enz.....

Feesten:

Tuin:

DE ploEg: Vk wEErDE
VK Weerde speelt zich in de kijker. Na zeven wedstrijden staat de ploeg op een gedeelde 
eerste plaats. Met een totaal van 13 doelpunten eist Ben Clarembaux zijn deel op.
Goed op weg naar een seizoen met vijftig doelpunten, Ben?
“Bescheiden blijven! Doelpunten maken is niet belangrijk, winnen met de ploeg telt.”
De verwachtingen? 
VK Weerde had een relatief gemakkelijk programma. Met nieuwjaar een plaats in de top-
vijf zou mooi zijn. In de terugronde zijn Christof Corbeel, Jurgen Verschaeren en Abbou 
erbij, een serieuze versterking. Als VK Weerde de groep kan bijeenhouden hebben we 
volgend jaar een stevige ploeg.”
Het sterkste wapen?
“De unieke sfeer creëert een homogeen blok, dat resulteert tot goede uitslagen. Op de 
trainingen 30 tot 35 spelers, welke vierdeprovincialer kan dat zeggen? Het gaat goed met 
VK Weerde.”

DE rEmontE: VV ElEwijt
VV Elewijt tekende voor de remonte van de voorbije weken. Met het nieuwe trainers-
duo Danny Van Keer en Johan Malu won de ploeg met veel inzet en goed voetbal bij VK 
Weerde en bevestigde bij GLC Woluwe met 1-8 cijfers. Elewijt klimt van de tiende naar de 
vijfde plaats in de rangschikking.
Vierendertig en speler-trainer, een serieuze stap, Danny?
“Zonder Johan Malu was ik er nooit aan begonnen. Ik kende Johan nauwelijks, maar we 
zijn bijna familie geworden. We vullen elkaar perfect aan. Ik heb geen ervaring als trainer. 
Ik heb me vooral opgesteld als mens.”
Danny Van Keer is in de wieg gelegd om een toptrainer te worden, zegt Johan Malu.
 “Bescheidenheid siert de mens (lacht). Van Bruno Charels, Frank Dirix en Mon Temmer-
man heb ik ontzettend veel geleerd. Ik denk er nog elke week aan.”
Wat is er vooral veranderd bij je nieuwe ploeg?
“Rust en vertrouwen. Iedereen van de brede kern kan voetballen, alleen de druk en angst 
om te falen speelde parten. Daaraan hebben we gewerkt, met positief resultaat.”
De toekomst?
Tegen nieuwjaar hoop ik op een plaats in de subtop. Wat ik de voorbije wedstrijden ge-
zien heb, was alvast positief. Dat belooft voor het verdere verloop.”

Jean Adries
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1. Leeftijd en aantal jaar bij deze ploeg?
2. Blikvanger in de eerste zeven wedstrijden?
3. Krasse uitspraak?
4. Wie wordt kampioen?
5. Wie krijgt het moeilijk of degradeert?

fc ePPegem - mon Temmerman

1. 49 jaar, tien jaar in de eerste ploeg, twee jaar trainer.
2. RC Waterloo.
3. Carlo Van Roost: “Ik was even vrijgezel en ik scoorde twee-
maal!”
4. Verbr.Hofstade.
5. Machelen liet de minst goede indruk en behaalde nog geen 
punt op verplaatsing.

verbr. HofsTade - sTeven micHielsen

1. 35 jaar, vanaf 18 jaar in de eerste ploeg.
2. FC Eppegem en bij de club Bart De Doncker.
3. “Willy Van Eeckhoudt wint dit jaar de Zilveren Voetbal.”
4. RC Waterloo.
5. RU Oudergem en ook Machelen krijgen het moeilijk.

vv elewijT - joHan malu

1. 25 jaar, vanaf 16 jaar in de eerste ploeg.
2. Mirko, een geval apart. Ook Andy Willems is sterk bezig.
3. “VV Elewijt heeft een ploeg voor derde provinciale.”
4. FC Zemst Sp.
5. GLC Woluwe en nog enkele ploegen in de reeks spelen café-
voetbal.

vk weerde - joHan scHellemans

1. 41 jaar, 30 jaar bij VK Weerde, vanaf 16 tot 34 jaar in de eerste 
ploeg en 3 jaar trainer. 
2. FCM Ukkel en bij de club Wouter Sels en Jan Van Dam.
3. “Als VV Elewijt sneller van trainer had gewisseld, stonden ze nu 
op kop.”
4. FC Zemst Sp.
5. Sporza Haren stelt heel weinig voor.

fc zemsT sP. - PHiliPPe van Perck

1. 38 jaar, twee jaar speler en twee jaar trainer bij FC Zemst Sp. 
2. RC Schaarbeek en Sam Van Ingelgom bij de club.
3. “In de nabije toekomst speelt FC Zemst Sp. in tweede provinci-
ale. Alles is hier aanwezig.”
4. VV Elewijt.
5. Een vijftal ploegen zijn de Belgische Voetbalbond onwaardig.

Jean Andries

Balans van De eerste 
competitieweDstrijDen

ZEMST - dE kop iS Eraf. Tijd oM onZE clubS diE hET VoorTrEf-
fElijk dEdEn of EEn ValSE STarT naMEn Van nadErbij TE bEkij-
kEn. wE laTEn dE TrainErS of aanVoErdErS aan hET woord. Zij 
gEVEn EEn anTwoord op Vijf VragEn.

Lingerie
Badmode

Dames - heren

nieuw

tel.: 02 / 251 06 73
Leuvensestraat 81 - 83     1800 Vilvoorde

Tuinwerken Kristof
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Wat is CVA, Malou?
CVA staat voor Cerebrale Vasculaire Acci-
denten. Dat kan een herseninfarct of een 
trombose en een hersenbloeding zijn. De 
volksmond spreekt ook van beroertes. De 
algemene noemer is dus ‘een ongeval in 
de hersenen’. Na hartinfarct en kanker is 
het de derde doodsoorzaak.

Het is u ook overkomen en uit de nood 
aan informatie heb je een praatgroep op-
gericht?
Na zes maanden ziekenhuis kon ik mijn 
draai niet meer vinden. Het huis moest 
aangepast worden aan de nieuwe situatie. 
Het werd een zoektocht naar hulpmidde-
len en tussenkomst van de overheid, naar 
huishoudelijke hulp, naar begeleiding, 
naar revalidatieprogramma’s en naar mo-
gelijke vakantieverblijven. Soms een lange 
zoektocht in de bureaucratische molen die 
ons doen en laten bepaalt. Ik vond dat ik 
die nuttige informatie best met lotgeno-
ten kon delen en dat gaf ook meteen een 
nieuw stukje invulling aan mijn leven.

De praatgroep richt zich tot mensen uit 
de wijde regio?
Iedereen is er welkom. Niet alleen de pa-
tiënten, maar ook hun omgeving en geïn-
teresseerden.
We praten erover en zorgen voor voor-
drachtgevers die de onderwerpen toelich-
ten. We hebben het over het voorkomen 
en behandelen van beroertes, omgaan 
met depressies, diensten van de overheid, 
de verborgen gevolgen van een cva, de 

cva-praatGroep herstelt sociaal infarct
ElEwijT – ooiT waS ZE dE EnThouSiaSTE dirigEnTE Van hET rEgEnboogkoor En hET VrouwEnkoor horiZon in ElEwijT. MuZiEk 
MakEn, ZingEn En andErEn daarToE aanZETTEn gaf haar lEVEn klEur, ToT Er ploTS EEn Snaar brak. Malou krEEg EEn hErSEnin-
farcT MET blijVEndE ongEMakkEn. hET inVullEn Van dE dagEn En wEkEn waS aan EEn diEpgaandE hErZiEning ToE. oMdaT conTacT 
MET loTgEnoTEn alVaST EEn STuk hElpT, richTTE ZE EEn praaTgroEp Voor cVa-paTiënTEn op.

grote en kleine 
ongemakken van 
de ziekte en we 
wisselen gewoon 
onze ervaringen 
van elke dag uit.

Een vrijwilligers-
team steekt een 
handje toe?
Het vrijwilliger-
steam zorgt dat 
het allemaal kan. 

Louisa, Maria, Jeanine, Leen, Yvonne, Anny, 
Lieve en Ria zetten zich daarvoor in. Ze 
begeleiden in het Bingo- en Lottospel, in 
zingen, schilderen, quizzen. We wandelen 
in Zemst met Louisa, die de tochtjes kruidt 
met volkse vertellingen. We eten pan-
nenkoeken met Lichtmis en bouwen een 
feestje met Sint-Niklaas en Kerstmis. Niets 
moet, maar veel kan.

Het is alweer uitkijken naar een volgende 
bijeenkomst?
Inderdaad, en die vindt plaats op dinsdag 
21 november om 13.30u in de Gildezaal, 
juist achter de kerk van Elewijt. Neuropsy-
choloog Christophe Lafosse komt er pra-
ten over de minder zichtbare gevolgen van 

Het resultaat van een namiddag aquarel schilderen.

een niet aangeboren hersenletsel en hoe 
er concreet mee om te gaan. Daarbij horen 
emotionele beperkingen en gedragsver-
anderingen. Het onderwerp belangt zowel 
de patiënt als zijn omgeving aan.

Wie vragen heeft mag u ook altijd opbel-
len of mailen?
We moeten er voor elkaar zijn, vind ik en 
zorgen dat we niet sociaal geïsoleerd ge-
raken.
Onze ziekte mag geen rem zijn op onze 
menselijke contacten en daar kun-
nen we allemaal wat in bijdragen. Ik 
ben bereikbaar op 015-61.34.78 of op  
malou.v@scarlet.be.

Juliaan Deleebeeck
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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

Brusselsesteenweg 233
1980 Eppegem
Tel-Fax: 015/61.07.02
www.coiffure-pascale.be

Opening nieuw schoonheidssalon

>>pedicure
>>manicure
>>nagelstyliste
>>gelaatsverzorging
>>lichaamsverzorging
>>epilaties
>>massages

ALLES ONDER 1 DAK

 

BANK en VERZEKERINGEN
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

 UITVAARTZORG
anthony Verheyden

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden

Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

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

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

 

Opgelet! Andere openingsuren vanaf september.
Kijk op

 

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 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10



��

misselijk makende sTank

Generaties lang was de Zenne een bron 
van doffe ellende: troebel, inktzwart 
water, biologisch dood en – ergst van 
al – die platte, doordringende stank. 
Vooral bij zomerse temperaturen en 
nevelig weer was de geurhinder vaak 
ondraaglijk. Geen wonder dat heel wat 
omwonenden hun koffers pakten. Ook 
de natuur in de onmiddellijke omgeving 
kreeg klappen van al die giftige walmen: 
zwarte vlekken op fruitbomen, afster-
vend boomschors, schapen met gaten in 
hun wol, poelen vol dode kikkers en sala-
manders. Verzinkte draad van omheinin-
gen werd gewoon weggevreten door de 
dampen uit de rivier. Buurtbewoners de-
den hun beklag over een vieze brij op de 
rolluiken en altijd opnieuw die misselijk 
makende stank. Na jaren meden zelfs de 
meeuwen de Zenne als de pest.

Zuivere Zenne: 
Droom worDt werkelijkheiD

ZEMST – ZuiVEr, hEldEr waTEr in dE ZEnnE: waT niEMand ooiT Voor MogElijk 
hiEld, wordT in 2007 wErkElijkhEid. Vandaag ligT half ElEwijT opEn En wordT 
aan dE ZEnnEbrug in wEErdE EEn collEcTor gEbouwd. daT hEEfT allES TE Ma-
kEn MET hET algEMEEn ZuiVEringSplan Van dE riViEr, daT VolgEnd jaar wordT 
afgErond.

De Zenne, van open riool tot toeristische trekpleister?

brussel besTe leerling

Dat is nu allemaal voorbij. De stank en 
de vervuiling behoren definitief tot het 
verleden. Het Brussels Gewest, als groot-
ste vervuiler altijd met de vinger gewe-
zen, werkte zich de jongste jaren op tot 
beste leerling van de klas. In 2000 werd 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
Brussel-Zuid in gebruik genomen. Het 
afvalwater van 360.000 mensen werd in 
één klap proper gemaakt. Het reusach-
tige RWZI van Brussel-Noord in Neder-
over-Heembeek, dat het water zuivert 
van liefst 1.100.000 Brusselaars, wordt 
eerstdaags operationeel.
De vervuiling van de Zenne blijkt nu 
het zwaarst vanaf Vilvoorde. De bal ligt 
dus in het kamp van Vlaanderen, dat in 
een ijltempo aan een inhaalbeweging 
bezig is. Vorige maand werd in Diegem 
de grootste rioolcollector van België 

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

mEUBELEN - schRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN aLLE maaTWERKEN

steenweg op Elewijt 10
EPPEGEm

Tel. 015/61.22.12
Gsm 0475/93.67.41

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

 

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
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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

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

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

clement
cleaning

BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
kampenhoutsebaan 134

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

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

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

In Weerde moet het vuile water terechtkomen in een nieuwe collector en niet langer recht-
streeks in de Zenne.

in gebruik genomen. Deze megabuis 
verzamelt het huishoudelijk afvalwater 
van een kwart miljoen inwoners uit het 
stroomgebied van het riviertje de Wo-
luwe in Machelen, Zaventem, Wezem-
beek-Oppem, Kraainem en delen van 
Tervuren en Vilvoorde. En waar kwam 
deze smurrie vroeger terecht? Juist, in 
de Zenne.

zemsT doeT waT moeT

Dit jaar werd bovendien de eerste steen 
gelegd aan het lang verwachte RWZI 
Grimbergen. Dankzij deze installatie aan 
de Verbrande Brug wordt het afvalwater 
van 100.000 inwoners uit Zemst, Grim-
bergen, Vilvoorde, Wemmel en Meise 
niet langer ongefilterd in de Zenne ge-
loosd.
Om al het rioolwater in deze nieuwe 
RWZI te krijgen, moet Zemst nog flink 
wat vuil water opvangen en afvoeren. 
Paul Cox, hoofd van de dienst Openbare 
Werken in Zemst, geeft tekst en uitleg. 
“De collector die aan de Zennebrug in 
Weerde geïnstalleerd wordt, moet het 
afvalwater opvangen dat aan de Dam-
straat in de Zenne geloosd wordt. Hierin 
moet later ook het vuile water terechtko-
men dat nu rechtsreeks in de Barebeek 
in Elewijt vloeit. Een tweede collector 
is al aangelegd in Eppegem, tussen de 
Zenneweg en Vilvoorde. Begin volgend 
jaar starten er werken om de tweede 
fase uit te voeren, tussen de Zenneweg 
en Zemst.”
Allemaal goed en wel, zo’n collectoren, 
maar het vuile water moet er ook naar-
toe geraken. Daar dient riolering voor. 
Zemst was de jongste jaren flink in de 
weer om, met de nodige subsidies, haar 

rioolnetwerk uit te bouwen. “Maar het 
werk is nog niet af”, legt Cox uit. “Nu de 
collector in Weerde gebouwd wordt, 
wordt er ook riolering aangelegd in de 
Weerdesteenweg, de Weibeemdstraat, 
de Rubenslaan en de Vekestraat. Als be-
gin 2007 de tweede fase van de collector 
in Eppegem start, wordt er tegelijkertijd 
riolering aangelegd in de Zenneweg, de 
Schoolstraat, de Edgar Tinelstraat, de 
Stationslaan en de Gulderij.”
De uiteindelijke bedoeling is een prope-
re Zenne. Volgens Paul Cox wordt dit nu 
snel realiteit: “Vanaf de inwerkingtreding 
van het RWZI Brussel-Noord zal de Zenne 
in Zemst behoorlijk zuiverder worden en 
veel minder geurhinder veroorzaken. Als 
ook het RWZI Grimbergen werkt, is de 
zuivering compleet. Als er in de water-
lopen die in de Zenne uitmonden geen 
afvalwater meer geloosd wordt, zal het 
zelfzuiverende vermogen van de rivier 
er langzaam voor zorgen dat het Zen-
newater proper wordt en dat nadien ook 
het vervuilde slib zich stilaan zuivert.”

zacHTe recreaTie in de zenne!
Zo’n propere Zenne, dat wordt een uit-
stekende troef voor allerlei recreatie. 
Plannen voor de aanleg van een fiets-
pad op het jaagpad tussen Eppegem en 
Zemst bestaan al. En wat zou u denken 
van de afvaart van de Zenne in kayaks? 
Of een café-restaurant met een enorm 
terras dat uitkijkt op die lieflijke Zenne? 
Met verse paling uit de Zenne op het 
menu. En een jaarlijkse viswedstrijd van 
hengelclub Zenneke Bijt. En waarom 
geen zwemclub De Vrolijke Zennedrij-
vers? Goed, goed, ik houd er al mee op.

Paul Verdoodt
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rObin matyn
tuin- en landschapsarchitect

robin_matyn@telenet.be

albertlaan 14
1982 elewijt - zemst

015/34.01.55
0496/94.99.68

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

ZEMST - Beste kijkbuiskinderen, tijdens 
de cultuurmaand november is er einde-
lijk weer eens plaats voor het gespro-
ken woord, het verhaal. Op 31 oktober 
had je eerst Zohra, die kwam voorlezen 
uit haar kinderboek met eeuwenoude 
sprookjes en legendes, gebed in Marok-
kaanse wortels. Helaas is deze vertelling 
al achter de rug. Ik had wat graag een 
bavetje aangedaan en een korte broek 
aangetrokken om op haar schoot enkele 
ontboezemingen los te weken. Doch de 
cultuurmaand laat nog meer mensen 
aan het woord deze maand en daar kij-
ken we evenzeer naar uit! Vooreerst op 
11 november vertelt Steph Goossens 
(Coiske, de loodgieter uit Thuis) de mo-
noloog Maurice, die hij zelf heeft ge-
schreven. Steph speelt met bravoure een 
dubbelrol in een hilarische zoektocht 
naar liefde. Niet te missen, maar waar-
schijnlijk ga je het toch missen, want alle 
tickets waren na vier dagen de deur uit. 
Treur niet, want het verrassendste hou-
den we voor het laatst. Op woensdag 
29 november presenteert Thomas Siffer, 
een duivel-doet-al in de media, zijn reis-
verhaal Land in zicht. Thomas Siffer vaar-
de van 2002 tot 2005 maar liefst 1113 
dagen met zijn familie op een jacht de 
wereld rond. Thomas neemt het publiek 
mee met geweldige verhalen waarvoor 
hij de 170 meest aangrijpende beelden 
van de reis selecteert. Ruim twee uren 
verbazing, emotie en lachsalvo’s. Niet te 
missen! 
Je toegewijde redacteur kreeg de kans 
om, na een ommetje in Polynesische wa-
teren, een praatje te slaan met Thomas. 
Twee luilekkere hangmatten tussen de 
palmbomen en een stuk of wat mojito’s, 
geserveerd door lokale schonen, en we 
waren vertrokken.

Je wereldreis was jongensdroom, dus 
kan het haast niet anders of je moet in 
je jeugd gepakt geweest zijn door een 
gebeurtenis die je overrompeld heeft.
Ik ben vele jaren bij de Sea Scouts van 
Nieuwpoort geweest. Daardoor zat ik 
erg veel op het water in roei- en zeilbo-
ten. Ik fietste ook elke dag tussen Nieuw-
poort-Bad en Nieuwpoort-Stad heen en 

De reisverhalen van thomas siffer

terug naar school. Onderweg passeerde 
ik dan de Koninklijke Yachtclub. Elke dag 
zag ik dus die zeiljachten liggen. Dat zal 
allemaal een basis gelegd hebben voor 
die jongensdroom. Maar wat misschien 
de doorslag gaf, is dat wij met de scouts 
twee keer een groet gebracht hebben 
langs de havengeul toen schepen op 
wereldreis vertrokken. Misschien heb ik 
toen voor het eerst gedacht: ‘Dat doe ik 
op een dag ook.’

Waarom kies je voor vertellingen en is 
je reis geen cameraverslag geworden 
voor televisie? 
Er is even sprake van geweest om de reis 
te filmen. Een productiebedrijf heeft dat 
idee zelfs voorgesteld aan de omroe-
pen. Maar daar is uiteindelijk niets van 
in huis gekomen, gelukkig maar. Bij na-
der inzien zou dat vreselijk geweest zijn, 
altijd die camera’s overal, al dat gedoe. 
Ik had zelf ook een semi-professionele 
camera mee aan boord, maar heb die 
amper gebruikt. Ik heb geen uur gefilmd 
in drie jaar tijd. Dat schrijven is vanzelf 
gegaan. Ik had een website, en eerst 
was het een opdracht om die dagelijks 
bij te houden, dan werd het een hobby, 
en uiteindelijk was ik verslaafd aan elke 
keer een tekstje schrijven. Nu ligt er een 
boek van me op tafel, met mooie foto’s 
in, een boek waar duizenden mensen 
verrukt over zijn, en daar ben ik ook wel 
trots op. Je vraag impliceert overigens 
dat televisie een waardevoller medium 
dan papier zou zijn, een mening die ik 
niet deel. Wij hebben thuis bijvoorbeeld 
niet eens een televisie.

Was je tevreden over de kwaliteiten 
van je boot? 
Ons jacht was perfect voor wat wij ge-
daan hebben. Groter was zeker niet no-
dig, dan wordt een schip moeilijker ma-
noeuvreerbaar met z’n tweeën. Kleiner 
had gekund, maar ach, een beetje luxe 
mag ook. Wat de faciliteiten aan boord 
betreft zou ik weinig veranderen de vol-
gende keer. We hadden geen waterma-
ker, geen sateliettelefoon en geen kor-
tegolfradio, dingen die tegenwoordig 
iedereen heeft, maar ik zou het de vol-

herBeleef het mee tijDens De cultuurmaanD in novemBer

Welkom!
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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

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

David de Boeck
Brusselsesteenweg 4B - 1980 Zemst
GSM: 0496 / 69 23 58

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

CHAUFFAGE –  SANITAIR

leopoldstraat 72 - 1980 Zemst
tel. 015 / 61 18 88

015 / 61 49 26

gende keer weer zonder doen. Het mag 
een beetje avontuurlijk blijven.

Bestaat er zoiets als een parcours voor 
zeilers all around the world? 
Er bestaat inderdaad een geijkte route 
die min of meer in de buurt van de eve-
naar blijft. De reden is eenvoudig: als je 
buiten de orkaanseizoenen blijft, blaast 
de wind je daar altijd de juiste richting uit. 
Bovendien is het daar altijd aangenaam 
weer, en kom je paradijselijke plaatsen 
tegen. Columbus wist dat al toen hij In-
dië ging zoeken en daarvoor naar het 
westen voer. Je kan natuurlijk afwijken 
van die route en velen doen dat. Maar in 
die traditionele route rond de aarde zijn 
er al zoveel uitwijkmogelijkheden dat je 
soms wekenlang geen ander jacht ziet.

Hoe risicovol is zo’n wereldreis eigen-
lijk? 
Vooral zeilers die met een glas bier in 
hun handen aan de toog van de bar van 
de zeilclub staan, doen graag moeilijk 
over zeilen. Omdat ze dan zelf de hel-
den zijn als ze alle ‘gevaren’ weer eens 
overleefd hebben. Als je echter een 

beetje je gezond verstand gebruikt, de 
weerskaarten goed bestudeerd, je blijft 
concentreren, met goed materiaal ver-
trekt en gaat zeilen tijdens seizoenen 
die sinds eeuwen als rustige seizoenen 
gekend zijn, dan loop je relatief weinig 
risico. Geen idee of er veel mensen ster-
ven. Tijdens onze drie jaar zijn er toch 
een paar overleden. Maar thuis ook.

Een vraagje om af te sluiten, dat niet 
veel zal gesteld worden tijdens de le-
zingen. Is seks plezanter op zo’n boot 
die vaart dan aan land? 
Ja, echt waar. 

Thomas heeft een eigen website waar-
op je alle info kan terugvinden over het 
boek, zijn lezingen en de reisverslagen. 
Verder zijn er nog vele andere activitei-
ten gepland in november. Een ligconcert 
met klankschalen, tekeninitiatie, Sene-
galees koken, wandelingen, concerten, 
voordrachten etc.... dat kan je allemaal 
eens rustig bekijken op de website van 
de gemeente. Let wel, sommige activi-
teiten zijn uitverkocht.

JMB

nieuwe Buslijn 
WEERDE – Tegen het einde van dit jaar zal er opnieuw een busdienst van De Lijn 
rijden van Mechelen naar de luchthaven van Zaventem via Weerde, Elewijt, Perk en 
Melsbroek. Dat bevestigt Hofstadenaar Filip Jacobs van De Lijn Vlaams-Brabant.
De Lijn Antwerpen besliste in het voorjaar om de buslijn 283 die Weerde en Elewijt 
bedient, gedeeltelijk af te schaffen. Buslijn 283 rijdt daardoor nu nog alleen ’s mor-
gens en ’s avonds voor de schoolgaande jeugd. Overdag moeten Weerdenaars de 
belbus of de trein nemen.
Enkele Weerdenaars uitten daarover hun ongenoegen bij gedelegeerd bestuurder 
Ingrid Lieten in Mechelen. Ook het gemeentebestuur drong aan op een alternatieve 
oplossing. 
Tijdens de spitsuren zal de nieuwe busdienst om het kwartier rijden, in de daluren 
elk halfuur en in het weekeinde om het uur. Reizigers kunnen zonder overstappen 
de MS-kliniek in Melsbroek en de luchthaven van Zaventem bereiken.

  FoJ

Geen parkeerplein voor vrachtwaGens
ZEMST – Er komt in Zemst geen afzonderlijk parkeerterrein voor vrachtwagens. 
Het gemeentebestuur doet wel moeite om van de gewestelijke overheid gedaan 
te krijgen dat er op de Schumanlaan een vaste parkeerzone voor vrachtwagens zou 
komen. De jongste tijd lapt een aantal truckers het parkeerverbod binnen de be-
bouwde kom in Zemst aan zijn laars. Dat parkeerverbod geldt al sedert maart 1998. 
De politie treedt wel op maar de controles blijken onvoldoende. Voor een vaste par-
keerplaats op de Schumanlaan zijn niet alle vrachtwagenchauffeurs te vinden om-
dat er daar te weinig sociale controle is en omdat de vrachtwagens er onbeheerd 
achter blijven.

FoJ
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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

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

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

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

 maes-Pils   juPiler   stella   saFir   wijnen   likeuren   sterke dranken
geschenkartikelen 

en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ

Vroeger was de Pimpernel vooral 
te vinden in vochtige beemden en 
langs de beekkanten. Je kan de Pim-
pernel vandaag alleen nog terugvin-
den in beperkte mate in Zemst en 
in de omgeving van Hoogstraten. 
In Zemst komt de Pimpernel vooral 
voor aan ’t Schom, de Wormelaar, de 
Weibeemd en in het natuurgebied 
Dorent-Nelebroek.
Eind augustus staat ze in bloem en 
gedurende de volledige maand sep-
tember kan je er van genieten. Door-
gaans worden ze echter veel te vroeg 
gemaaid. De bloemen brengen in 
oktober zaad voort. In strijd met wat 
sommige natuurliefhebbers bewe-
ren, is de Pimpernel goed om te plan-

De Grote pimpernel, 
een echte Zemstse plant

ZEMST – ZEMST bEhoorT ToT één Van dE wEinigE bioTopEn Van dE groTE piM-
pErnEl, EEn wildE En ZEEr ZEldZaME planT. niET Voor niETS iS dEZE planT bE-
SchErMd. 

ten. Aan de bloem is ook een vlinder gekoppeld: het pimpernelblauwtje. Deze is 
echter volledig uitgestorven. De vlinders legden hun eitjes op de bloemblaadjes, 
waarvan de larven uitsluitend aten. Volgens getuigen zijn de laatste pimpernel-
blauwtjes door Nederlanders in Zemst gevangen. Deze vlinders waren immers zeer 
gegeerd door verzamelaars. Dus wie een Pimpernelbloem ziet: geniet, bewonder 
en bescherm ze mee!

(met dank aan Flor Van de Sande)
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De Grote Pimpernel in de tuin van Flor Vande Sande.

twee staDswachten
ZEMST – De politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) wordt vol-
gend jaar versterkt met twee stadswachten. Zij worden o.a. ingezet tegen vanda-
lisme en voor inbraakpreventie. De stadswachten worden gerekruteerd met een 
startbaanovereenkomst. De aanwervingen zullen nog voor maart van volgend jaar 
gebeuren, in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

FoJ
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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

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

Van Calster & Zonen

Mazout
Kolen

Vervoer

BVBA

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

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst  tel & fax 015 61 28 87

 Garage 
Coloma

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

Het bandenbedrijf was vele jaren een kankerplek in de ogen van de buurtbewoners. 
Die zijn gelukkig dat het vervallen pand nu gesloopt is. “De gebouwen werden slecht 
onderhouden en de stapels oude autobanden vormden een ernstig risico bij brand. 
Het leegstaande pand trok ook ongedierte aan. Het had hier tussen de woningen 

reDant liGt plat

ZEMST - dE VroEgErE VESTiging Van hET bandEnbEdrijf rEdanT ligT lETTEr-
lijk plaT. dE oudE gEbouwEn aan dE bruSSElSESTEEnwEg En dE SchoolSTraaT 
Zijn gESloopT. dE plEk wordT binnEnkorT opgEVuld MET apparTEMEnTEn. hET 
bandEnbEdrijf Vond EEn niEuw ondErkoMEn in EEn nagElniEuwE VESTiging in dE 
induSTriEZonE hogE buiZEn in EppEgEM.

ook geen toe-
komst meer. De 
verhuis naar de 
Hoge Buizen is 
een logische 
en veilige op-
lossing”, geven 
de buren als 
commentaar.

De banden zijn 
intussen naar 
een verwer-
k i n g s b e d r i j f 
afgevoerd en 
Redant junior 
is in 2002 met Het vroegere Redant maakt plaats voor nieuwbouwappartementen.

een nieuwe vestiging gestart in Eppegem. Hij betrok er als eerste de KMO-zone, die 
door de gemeente gesaneerd en aangelegd werd. Zemst biedt die uitwijkkans aan 
hinderlijke bedrijven die zonevreemd staan of in woonkernen gelegen zijn.

De kale plek op de hoek van de Brusselsesteenweg zal snel weer ingevuld zijn met 
appartementen, bevestigt eigenares De Smedt, die ook de achtergronden van de 
plek kent.
“Mijn vader kocht het gebouw als vestiging voor ons familiale vleesverwerkingsbe-
drijf. Dat werd al snel te klein en dus verhuisden we naar een nieuwbouw, verder op 
de Brusselsesteenweg richting Eppegem. Het leegstaande gebouw werd een tijd 
lang verhuurd aan Redant en kwam nadien leeg te staan. Na het verval restte ons 
niets anders dan het te slopen. We hebben plannen om er over korte tijd apparte-
menten op te trekken.”

JD
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Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftmetho-

de

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

Bij inge en rudy
Moniestraat 52 
1981 Hofstade

www.cafesportvriend.be

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

Het concert heeft plaats in de kerk van 
Hofstade en begint om 20.00 uur. Het 
Elewijts Bachkoor concerteert er in ‘Ont-
moeting met Mozart’ met de medewer-
king van het Sint-Theresiakoor van Sint-
Niklaas en de sopraan Ana Naqe. Het 
Kamerorkest August De Boeck verzorgt 
de begeleiding. Op het concert kan je 
onder meer genieten van Mozarts ‘Te 
Deum Laudamus (KV 141)’, ‘Laudate Do-
minum KV 339’, en Serenata notturna in 
D, KV 239.
Kaarten kosten 12 euro aan de kassa, 
10 euro in voorverkoop (015 61 51 96 
of 016 65 77 26). Meer info: Heidi Ja-

elewijts Bachkoor ontmoet moZart
hofSTadE-ElEwijT - in TEgEnSTElling ToT waT dE naaM Van hET bachkoor 
doET VErMoEdEn, brEngT hET niET uiTSluiTEnd MuZiEk Van bach. hET koor biEdT 
ondEr MEEr ook EEn brEdE waaiEr aan Van VolkSMuZiEk, roManTiSchE En Mo-
dErnE MuZiEk. En naar aanlEiding Van hET MoZarTjaar brEngT hET koor op 
ZaTErdag 25 noVEMbEr 2006 EEn MuZikalE huldE aan MoZarT.

cobs, dirigente, tel. 016 65 07 77 en Eric 
Meyvis, PR-verantwoordelijke, tel. 015 
62 38 34.

     BC

De redactie van de Zemstenaar heeft 
twee vrijkaarten in petto. Ze worden 
verloot tussen wie vóór 9 november 
een antwoord formuleert op ons adres 
of emailadres op de volgende vraag : 
hoeveel jaren bestaan vierde het Ele-
wijts Bachkoor vorig jaar met het con-
cert “Bach beKOORt”? Voor wie dat niet 
zou weten : het antwoord is uiteraard 
ook te vinden in een van onze vorige 
nummers!
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Je hebt een uitgebreide agenda. Wat houdt 
je op dit moment het meest bezig?
Ik doceer aan de musicalafdeling van het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel en 
coördineer er de bewegingsvakken en 
choreografie van musicalproducties. Mo-
menteel ben ik ook bezig met de regie van 
de Shakespeare-bewerking De Getemde 
Feeks. Dat doe ik voor de laatstejaarsstu-
denten van de afdeling musical. Buiten die 
repetities op school, steek ik er thuis ook 
veel tijd in.
Voor Familie moet ik twee dagen per week 
op de set zijn, waar ik de rol van Eline ver-
tolk. 
Thuis zijn er dan natuurlijk mijn twee zo-
nen van zes jaar oud, voor wie ik er elke 
dag probeer te zijn.

Je bent met veel zaken tegelijk bezig. Waar 
put je het meeste voldoening uit?
Ik doe alles graag. Het ‘graag doen’ zit ei-
genlijk in de combinatie. Ik combineer 
graag veel verschillende dingen. Ik hou 
van variatie en van het feit dat ik niet elke 
dag met hetzelfde bezig ben.
Eigenlijk probeer ik dus de routine en de sleur 
te vermijden. Sleur is moordend voor mij.
Het heeft veel te maken met creatieve 
energie, denk ik. Het gekke is, wanneer je 
die dingen combineert en je voelt aan dat 
het klopt, dan krijg je daar energie van. En 
dan moet je iets met die energie doen na-
tuurlijk.

maanDaGochtenD is lulu-tijD

ZEMST - lulu aErTgEErTS (43) iS EEn Ex-ZEMSTEnaar MET VElE gE-
ZichTEn. naaST haar acTEErcarrièrE iS ZE acTiEf alS chorEografE En 
rEgiSSEuSE Voor uiTEEnlopEndE producTiES. ZE SpEEldE in SEriES alS 
POsTbus x En WiTTekerke En gEEfT lES op dE MuSicalafdEling Van hET 
conSErVaToriuM Van bruSSEl. MoMEnTEEl iS ZE TE ZiEn in dE Soap Fa-
miLie op VTM.

Ik houd eigenlijk van het 
hele medium televisie-the-
ater en heb nooit de am-
bitie gehad om enkel te 
acteren.

Ben je iemand die drukte 
nodig heeft in het leven of 
heb je soms ook nood aan 
rust?
Ja, natuurlijk en die verwerk 
ik ook in mijn programma. 
Ik ben ook maar een mens. 
Sinds de geboorte van mijn 
kinderen heb ik ook ge-
merkt dat je eigenlijk alles 
moet plannen. Hoe meer 
structuur je in je agenda brengt, hoe min-
der energie je verliest.

Hoe ontspan je dan?
Door te sporten, en dat doe ik door twee 
keer per week te gaan lopen. Af en toe 
eens luieren is ook ontspannend.
Maandag ben ik meestal vrij en ik vind het 
dan ook heerlijk om de jongens ’s morgens 
naar school te brengen. Daarna kom ik  
thuis en neem ik de krant bij me met een 
goeie pot koffie en dan is het een hele mor-
gen Lulu-tijd. Heerlijk.
 
Je hebt kinderen. Hoe combineer je je werk 
met je gezin?
Wel, ik sta er natuurlijk niet alleen voor. 

Ik heb een echt-
genoot die heel 
goed omgaat met 
de kinderen en 
ook wel eens een 
handje toesteekt in 
het huishouden.
Op dit moment 
gaat het er allemaal 
nogal hectisch 
aan toe, want hij 
verblijft voor een 
bepaalde periode 
in het buitenland 
voor zijn werk. En 

dan moet ik eigenlijk zorgen dat ik op tijd 
in mijn bed kruip, want als ik te moe word, 
begin ik verstrooid te raken en vergeet ik 
dingen. Dat zorgt dan weer op zich voor 
extra stress.

Op het televisiescherm hebben we je leren 
kennen als Ilse in de serie Postbus X. Hoe 
kijk je daar op terug?
Met heel veel plezier. Het leuke is dat er 
soms jonge binken, vooraan de twintig, 
naar me toe komen om een handtekening 
te vragen. Ik vind het heel flatterend om te 
weten dat je voor die stoere mannen een 
jeugdidool bent geweest. Dat doet me 
toch wel iets. (lacht)
Het is echt een fantastische ervaring geweest 
en daar heb ik uiteindelijk ook het werk vóór 
de camera ontdekt. Ik heb er ook een heel 
goede vriendin aan over gehouden.

Zijn er nog andere projecten die op je 
agenda staan?
Vanaf februari begin ik voor het program-
ma Idool te werken. Dat heb ik twee jaar 
geleden ook gedaan en mijn taak is om de 
deelnemers tijdens de wedstrijd te bege-
leiden. Op dit moment staat er veel op het 
programma, aangezien ik ook nog bezig 
ben met de regie voor De Getemde Feeks.
Ik heb voorlopig genoeg om handen.

Jolien Beullens
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kachels - schouwen - inBouwhaarden

Florquin heating 
Houtemsestraat 74

1980 Eppegem
015 - 61 74 00

www.florquinheating.be
info@florquinheating.be

Bilitis Dameskleding

Open elke dag van 13.00 uur tot 18.30.
Zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

en van 13.00 uur tot 17.30.
Zondag van 13u30 tot 17u30.

Dinsdag gesloten

Leuvensestw. 49
3191 Hever

015/52 03 33
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Robins speciale klas

Robin en zijn klasgenoten gaan naar een 
school voor buitengewoon onderwijs. 
Daar leren ze dingen die voor jou en 
mij misschien heel gewoon lijken, maar 
voor hen een beetje moeilijker zijn. 
Juffrouw Marleen vertelt er meer 
over. “Sommige kinderen zijn sinds hun 
geboorte anders dan andere kinderen. 
De kindjes uit mijn klas kunnen niet zo 
makkelijk bewegen en ze weten niet al-
tijd goed hoe ze met anderen moeten 
omgaan. Daar helpen wij hen mee.”
Daarom leren Robin en zijn vrien-
den van het kleuterklasje niet alleen 
knutselen en zingen zoals andere kleu-
ters. Ze worden ook begeleid door 
Karen, een kinesist die de leerlingen 
leert bewegen op een heus wandel-, 
klim- en springparcours (zie foto). Om 

Deze maand gingen we voor het Zemstenaartje naar de klas 
van Robin Massant uit Elewijt. Hij is zes jaar en zit sa-
men met zes anderen bij juffrouw Marlene en juffrouw 
Kristien. Het klasje is dus maar heel klein, maar wel 
héél speciaal.

na al dat oefenen weer 
helemaal te ontspannen, 
kunnen de kleuters sa-
men met de juffen in de 
snoezelhoek (zie foto) 
uitrusten. Dan zet de juf 
zachte muziek op en kun-
nen ze met z’n allen weg-
zakken in de kussens.
Juffen Marlene en Kris-
tien trekken er ook re-
gelmatig met de hele 
groep op uit. Ze gaan bij-
voorbeeld een rit met de 
bus maken of gaan samen 
winkelen. “De kindjes 
ontdekken dan hoe ze 
zich moeten gedragen in 
het echte leven”, legt juf 
Marlene uit. “Zij weten 
niet altijd dat je moet 
blijven stilzitten op een 
bus of ze leren dat je 
keuzes moet maken wan-
neer je iets gaat kopen.”
Misschien lijkt het nu 
alsof Robin en zijn mak-
kers veel dingen minder 

goed kunnen dan andere kin-
deren. Dat is zeker niet altijd 
waar, niet juf Marlene? “Mijn 
kleuters met een handicap kun-
nen vaak heel goed tekenen of 
knutselen. En, ze zoeken op hun 
eigen manier contact met men-
sen omdat ze graag met ande-
ren omgaan. De kinderen zijn 
dus vooral héél lief.” 

Sjoukje

Robin en zijn juf Marlene rusten lekker uit 
in de snoezelruimte in de hoek van de klas.

De kinderen leren beter bewegen samen 
met kinesiste Karen. Robin steelt deze keer 
de show.

De klasgenoten van Robin.

het Zemstenaartje

��
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laeremans
RamEN BVBa

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