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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

droeg één van hen witte Nike’s en geleek 
die ene Piet toch wel heel erg op die leuke 
nonkel van je beste vriend. Zal wel toeval 
zijn, zeker. In ieder geval voel je aan dat je 
het hele verhaal best kan slikken, want je 
weet drommels goed hoeveel leuks eraan 
vast hangt. Desnoods doe je alsof, die 
domme volwassenen merken het verschil 
niet eens!

Die lange, magere grijze zit nog niet terug 
op zijn boot naar Spanje, of daar heb je die 
dikke uit het Hoge Noorden, met zijn blo-
zende kaken en zijn muts scheef op zijn 
kop. Meteen weten we waar we de vol-
gende weken aan toe zijn: poedersneeuw, 
glühwein en jingle bells!

Geniet ervan, beste Zemstenaar! Ondertus-
sen hebt u het laatste nummer van onze 
eerste jaargang in handen. Wie had dat 
gedacht? Wij kijken zowaar uit naar ons 
tweede jaar. In afwachting bedanken wij u, 
beste lezer, voor uw fijne reacties en wen-
sen wij u alvast prettige eindejaarsfeesten. 
Tot volgend jaar!

De redactie (PV)

Het zijn drukke dagen voor reclamejongens, 
marketeers en salesmanagers: de goeie 
ouwe Sint is in het land. De brave man 
krijgt een paar weken alle aandacht, maar 
let op: eens 6 december is het ophoepelen 
en plaats maken voor de kerstman!

Probeer dat als kleuter allemaal maar te 
volgen. Eerst word je een paar weken 
overstelpt met blinkende reclameboek-
jes, vol elektrische treinen, barbiepoppen 
en videogames. Nauwelijks te geloven, 
maar daaruit mag je zomaar een paar leu-
ke dingen kiezen. Leverancier van dienst 
blijkt een eerbiedwaardige bisschop uit 
Turkije, omringd door een stuk of wat 
rare snuiters, met een onnatuurlijke 
huidskleur en van die idiote discokleren 
aan. Samen klauteren die mannen dan 
de daken op en gooien speelgoed door 
de schoorsteen. En dan nog in het gezel-
schap van een ouwe witte knol. Hallo? 
Beetje vreemd, niet? Maar goed, als ze 
zoiets én op tv én op school vertellen, zal 
er wel iets van zijn, zeker. En toch… Vo-
rige week zag je in Mechelen plots twee 
of drie Sinten tegelijkertijd. Bovendien 
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Tuinwerken Kristof
Hier de oproep van Yasmine: 
“Als inwoner van Zemst heb ik UW STEM heel hard nodig. Het zou 
voor mij een hele eer zijn om de eerste Miss België te zijn die afkomstig 
is uit onze gemeente. Het is dus belangrijk dat u nu voor mij stemt, 
maar ook tijdens de live uitzending op 19 december. Ik hoop dankzij 
jullie een volwaardige Miss België te kunnen worden.”

sms MB 14 naar 3130

WorDt onZe Zemstse Yasmine 
miss België? 

ZEMST - de Zemstenaar STEunT voluiT dE kandidaTuur van 
YaSMinE dE BorgEr Bij dE vErkiEZingEn van MiSS BElgië. of 
daT lukT hangT MEE van onZE lEZErS af. 

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

Fo
to

 Je
an

 A
nd

rie
s



�

De laatste werkdag voor kerstmis trekt 
Marcel De Prins, die in januari 59 wordt, 
de deur bij zijn werkgever Eandis defini-
tief achter zich dicht. Hij heeft er dan een 
loopbaan van 32 jaar opzitten. “Het begon 
allemaal bij het toenmalige Intercom en 
eindigt nu bij Eandis, wat staat voor elektri-
citeit- en aardgasdistributie”, verduidelijkt 
Marcel. Hij vulde zijn carrière als technie-
ker in al wat met telecontrole en de jong-
ste tien jaar met glasvezel te maken had. In 
de ‘vliegende ploeg’ van de maatschappij 
opereerde hij in zowat gans Vlaanderen, 
op de provincie Limburg na.
In 2008 gaat Marcel definitief met ver-
vroegd pensioen, maar in afwachting 
geniet hij van een uitstapregeling. Dit al-
lemaal om te zeggen dat Marcel De Prins 
straks over heel veel vrije tijd zal beschik-
ken. Hij vult die in met zijn nevenactivi-
teiten als hobbyboer en natuurgids en 
blijft bestuurslid van KWB-Hofstade en 
actief medewerker van de plaatselijke 
Chiro. Bij de Hofstaadse Chiro zijn de ver-
wachtingen rond Marcels pelgrimstocht 
overigens hooggespannen. Over enkele 
weken worden de praktische gegevens 
bekendgemaakt van de manier waarop 
Marcel zijn tocht naar Santiago financi-
eel ten voordele van de Chiro ombuigt. 
Hou daarvoor www.chirohofstade.be in 
de gaten!

Vijftien jaar

“Ik zit al vijftien jaar met die tocht naar 
Santiago de Compostella in mijn hoofd”, 
verklaart Marcel De Prins het waarom van 
zijn gedurfde onderneming. In die tijd 
praatte hij met iemand die de tocht had 
uitgestapt. “Dat doe ik ook”, nam Marcel 
zich voor. Vandaag is het zo ver. Haast da-
gelijks bereidt hij zich lichamelijk op zijn 
drie maanden durende wandeling voor. 
Dat betekent momenteel wandelingen 
van telkens een tiental kilometers.
Marcel De Prins hoopt begin april zijn eind-
doel te bereiken. Hij zal dan drie maanden 

marcel De Prins staPt 2.419 km naar santiago
chiro strijkt sPonsorgelD oP
hofSTadE – dondErdagochTEnd 4 januari 2007 vErTrEkT MarcEl dE PrinS voor EEn 2.419 kiloMETEr langE voETTochT 
naar SanTiago dE coMPoSTElla. lang gElEdEn STaPTEn BooSwichTEn alS BoETEdoEning naar diT SPaanSE PElgriMSoord. Maar 
daT iS niET dE rEdEn waaroM MarcEl diE loodZwarE driE MaandEn durEndE TochT ondErnEEMT. hij vindT Zijn inSPiraTiE in 
gEMEngdE MoTiEvEn alS SPorTiviTEiT,  uiTdaging, louTEring En gEloofSovErTuiging. “dE TochT lijkT Mij ook EEn idEalE BuffEr 
TE kunnEn Zijn voor Mijn ovErSTaP uiT EEn acTiEvE looPBaan naar EEn (PrE)PEnSioEnTijdPErk. wannEEr hij één Maand oP Zijn 
PElgriMSTochT iS, oP 1 fEBruari van volgEnd jaar, SToPT MarcEl dEfiniTiEf MET wErkEn.

Marcel De Prins tekende de 2.419 kilometer lange voettocht tussen Hofstade en bedevaartsoord 
Santiago de Compostella in Spanje haarfijn uit.

gestapt hebben tegen gemiddeld 25 kilo-
meter per dag.
“Dé kant-en-klare route naar Santiago 
bestaat niet. Twaalfhonderd jaar geleden 
ontstonden enkele Sint-Jakobswegen 
waarvan sommige stukken nog bestaan. Ik 
heb mijn eigen route uitgetekend. Zij loopt 
langs het Vezelay in Frankrijk en bevat een 
gedeelte van de bij wandelaars bekende 
G-routes.”
Marcel neemt maximum 10 kilogram ba-
gage mee. Zelf weet hij 79 kilogram. “Ik liet 
me wijsmaken dat eentiende van je ge-
wicht als bagage ideaal is.” In die bagage 
geen gps noch een gsm. “Ik koop onder-
weg wel een telefoonkaart. Die is lichter 
dan een gsm.”
Kookgerei hoort er al evenmin bij, maar 
wel regenkledij en een slaapzak. Marcel 
hoopt goedkoop onderdak te vinden 
bij boeren, in refuges, jachthutten en  
chambres d’hôtes.
“Ik vertrek en ik zal wel zien wat de dag 
brengt”, is hij optimistisch gestemd.

Geloofsbrief

In het vooruitzicht van zijn voettocht 

won Marcel advies in van het Vlaams 
Compostelagenootschap dat hem ad-
vies, logistieke steun en een geloofsbrief 
afleverde. “Iedere avond moet een of 
andere instantie mijn wandelboekje af-
tekenen. Daaruit moet blijken dat de af-
gelegde kilometers wel degelijk te voet 
zijn gestapt.”
Marcels echtgenote Hilde is van plan om 
begin april, bij het begin van de paas-
vakantie, haar man in Santiago te gaan 
ophalen. Ze neemt daartoe het vliegtuig 
waarmee beiden van plan zijn terug naar 
Vlaanderen te keren.
Marcel noch Hilde zijn tot op heden ooit 
in Santiago de Compostella geweest. Dat 
Marcel de minder geschikte winterperiode 
voor zijn pelgrimstocht heeft uitgekozen 
heeft ook te maken met zijn vrije tijdsbe-
zigheden als hobbyboer en natuurgids. “In 
de zomer is er in de tuin van alles te doen. 
Overigens is wandelen toch een winterse 
bezigheid!?”
de Zemstenaar neemt zich voor om de 
lotgevallen van Marcel De Prins op zijn 
Santiagotocht te volgen.

         Fons Jacobs
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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:

NU REEDS VERKRIJGBAAR:
eerste reeksen badmode

SUNDRESSED 2007

Lingerie, bad- en nachtmode 
voor dames en heren

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade

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

 

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

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

WIK-Eppegem is één van de 174 Vlaamse 
clubs in de schoot van het Vlaams Interpro-
vinciaal Verbond van Fokkers van Neerhof-
dieren. De club uit onze gemeente heeft 
een uiterst goede faam. In oktober van vol-
gend jaar organiseert WIK overigens zelf 
het provinciaal kampioenschap. Gastheer 
zijn voor een dergelijke confrontatie houdt 
heel wat organisatorische beslommerin-
gen in. In Oud-Heverlee streden maar liefst 
1.136 dieren naar een ereplaats. 
Onder de kleuren van WIK beklommen Jac-
ky Jacobs (Eppegem, twee provinciale titels 
bij de cavia’s en konijnen groot ras), Achiel 
De Reys (Zemst, niet gedomesticeerde wa-
tervogels met Goudoog), Jean De Donder 
(Zemst, niet gedomesticeerde parkvogels 
met Blauwe oorfazant) en voorzitter Jan Van 
den Eynde (Mechtem, konijnen middenras 
met Rex) op het ereschavotje. Zij mogen 
zich in hun reeks provinciaal kampioenen 
2006 noemen. Samen met alle deelnemers 
die een ‘predikaat’ behaalden, dingen zij in 

Wik levert vijf Provinciale kamPioenen
EPPEgEM – klEinvEEvErBond willEn iS kunnEn haaldE Maar liEfST vijf TiTElS oP hET jongSTE ProvincialE kaMPioEnEnSchaP 
in oud-hEvErlEE. in dE divErSE diSciPlinES wErdEn daar in ToTaal 21 ProvincialE kaMPioEnEn gEhuldigd. “daT één cluB in één 
kEEr vijf TiTElS BEMachTigT, iS EEn uiTZondEring” iS MEn Bij wik gElukkig.

De vier WIK-leden die samen vijf provinciale kampioenstitels binnenhaal-
den: Jan Van den Eynde, Achiel De Reys, Jean De Donder en Jacky Jacobs.

januari e.k. in Baste-
naken mee naar de 
titel van nationaal 
kampioen.
W I K - E p p e g e m 
groepeert een tach-
tigtal kleinveelief-
hebbers met voor-
keur voor konijnen, 
cavia’s, parkvogels, 
watervogels, dui-
ven, kwartels, pa-
trijzen, eenden, 
ganzen, fazanten, 
hoenders, krielen… 
De club raamt haar 
dierenbestand op 
zo’n 700 stuks.

en wedstrijden. Tussen half augustus en 
einde februari worden er overal in Vlaan-
deren ieder weekeinde minstens twee van 
dergelijke bijeenkomsten georganiseerd.

           Fons Jacobs

De leden spannen zich in om hun kleinvee 
te fokken naar de internationale standaard. 
Die inspanningen worden met de inzet 
van de leden van bevriende clubs gecon-
fronteerd op tientallen tentoonstellingen 
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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

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

 

BANK en VERZEKERINGEN
KANTOOR André VAN PRAET
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Onafhankelijke makelaar 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
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Opgegroeid in Zemst-Bos, waar toen 
slechts of stuk of wat huizen stonden, trok 
de twaalfjarige Gust naar het college in Vil-
voorde, maar besloot snel om het middel-
baar verder te zetten in Sint-Lucas te Brus-
sel. Hij volgde er verschillende richtingen, 
van tekenen over beeldende kunst, tot 
zelfs reclamedecoratie. Tot slot maakt hij 
zijn studies af in bedrijfsbeheer. Merkwaar-
dig dat hij nooit een muziekrichting heeft 
gevolgd. Gust is muzikant pur sang: buiten 
een half jaartje pianoles heeft hij al zijn in-
strumenten zelf aangeleerd. Het zit in de 
familie, want zijn grootvader uit het Grim-
bergse was een bekend muzikant en groot 
zanger van volksliederen. Wie kent de klas-
siekers nog Daar boven in da vensterke of 
de meezinger En de Jan kwam thuis? Wel, 
die tekstueel vrolijke volksliederen gaf 
hij door aan Gust en worden nu door De 
Boektons levendig gehouden. Maar over 
hun repertoire later meer. 
Vóór De Boektons – de naam van de groep is 

Weg van hus met De Boektons

EPPEgEM – dirk dE PrinS, BETEr gEkEnd alS guST, 
iS voor dE MuZiEkliEfhEBBErS in onZE gEMEEnTE al 
lang gEEn onBEkEndE MEEr. ik hErinnEr Mij daT hij 
Zich, EnkElE jarEn TErug, oP EEn BlauwE Zondag-
avond Bij dE jaak aan dE TafEl vlakBij dE voordEur 
nESTEldE, Zijn accordEon oMgESPTE oM vrijBlijvEnd 
EnkElE volkSliEdjES TEn BESTE TE gEvEn. EnkElE uur-
TjES laTEr STond Er in hET café EEn BigBand TE folkEn, 
cafégangErS ZongEn Zich TE BarSTEn, BiEr vloEidE 
rijkElijk En hET lEvEn waS Mooi, diE langE avond.

gust,

tevens een aanbeveling om hen niet verge-
ten te boeken – speelde hij in Oep ’t goe vallet 
uit, een groep die veel aandacht schonk aan 
het dialect in zang en teksten. Nadien waren 
er nog The Flying Pullovers, een elf man ster-
ke rhythm & blues band die veel leden telde 
van fanfare Hoop in de Toekomst.
Vandaag spelen De Boektons (Bart Graus 
– gitaar, Gust – accordeon, doedelzak, enz., 
Michel De Smet – viool en mandoline, Da-
niel Brax – bas en techniek) ongeveer 15 
keer per jaar in de wijde omgeving. Op 
jaarmarkten, in cafés, tijdens kermissen, 
wijkfeesten, noem maar op. 
Wie ze niet kent of nog niet heeft zien spe-
len: je krijgt een heel gevarieerd repertoire 
te horen. De Boektons hebben een brede 
smaak en pakken daar graag mee uit. Ze 
spelen klassiekers van De Wilde of Vermin-
nen, putten uit een uitgebreid Iers reper-
toire (wie zingt er niet graag mee The Wild 
Rover of Molly Malone!), een trits country-
classics en squaredansen die in ons collec-

tief geheugen zijn gegrift, ....allemaal met 
veel fun en verve vertolkt. De Boektons 
geven er ook graag een persoonlijk touch 
aan. Je hoort volksoude dialectliedjes of 
zelf geschreven songs. Hun Tupperware 
is een gekende! Een schalks trekje van de 
band zit ‘m in de leuke, omgezette teksten 
die Gust heeft uitgeschreven van klassieke 
songs. De kast van Ikea is een klassieker op 
de melodie van Guantanamera, maar ook 
Neil Young’s Rocking in the Free World krijgt 
een behandeling, en zo komen er nog. 
Ze spelen ook zelfgeschreven walskes of 
polka’s, met humoristische verhaaltjes en 
spontane improvisaties. 
Buiten de muziek is Gust voor velen ook 
gekend als de bruggenwachter. Eerlijk ge-
zegd, een job die ik ook altijd wel zag zit-
ten. Ik wacht trouwens nog steeds op een 
advies van de NV Zeekanaal, naar aanlei-
ding van mijn sollicitatie in 1983… Mid-
den november kon je hem daar nog aan 
het werk zien in een korte reportage van 
het tv-programma Man Bijt Hond. Daar-
buiten is Gust ook artistiek betrokken bij 
de vereniging Kanart (samenvoeging van 
Kanal Art). Voortrekker van die vereniging 
Gie De Simpele kwam onlangs nog in de 
belangstelling door het tentoonstellen van 
meters uitvergrote tekeningen en schilde-
rijen van kunstenaars, hangend over de 
vele bruggen van het kanaal Brussel-Wille-
broek. Een unieke locatie waarop ook één 
van Gust zijn werken te zien was. 
Om De Boektons te boeken – ze spe-
len voor een zeer schappelijke, over-
een te komen prijs – kan je terecht op 
het nummer 015 331096 of via e-mail  
hilde.van.vaerenbergh@telenet.be.

JMB
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

KERSTBOMEN 1e KEUS
SCHERPE PRIJZEN

 

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

 
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

 

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

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken
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 “Zes jaar geleden kwamen we in Eppegem 
wonen”, start hij zijn verhaal. “Ik heb altijd 
op recreatieve basis aan sport gedaan. Van 
een beetje joggen tot héél veel fietsen, 
onder meer bij de Zennetrappers, tot ik 
op korte tijd twee keer werd aangereden 
op training. Ik besliste om de fiets aan de 
haak te hangen en begon steeds meer te 
joggen.”
André kwam in contact met de Mechelse 
atletiekclub RAM en startte een doordach-
te training, onder begeleiding van Magda 
Ilands. Zijn debuutoptreden op de piste 
was meteen een schot in de roos en lever-

anDré lafère 

EPPEgEM – hET iS al vakEr gEZEgd: hET lE-
vEn BEginT oP jE vEErTigSTE En voor hET SPor-
TiEvE luik van andré lafèrE iS daT dE PurE 
waarhEid. goEd viEr jaar gElEdEn ruildE an-
dré dE koErSfiETS voor dE looPSchoEnEn. diT 
jaar, oP Zijn 47STE, wErd hij BElgiSch kaMPi-
oEn oP dE 400 En 800 METEr Bij dE MaSTErS 
+ 45 jaar. daarMEE EvEnaarT hij Zijn PrESTa-
TiES van 2004 En 2005.

André Lafère op het hoogste schavotje met een Belgische medaille.

de een uitstekende chrono van 2.04 op zijn 
eerste 800 meter.
“Ik heb intussen mijn vierde atletieksei-
zoen afgesloten met, voor het derde jaar 
op rij, een dubbele Belgische titel op de 
400 en de 800 meter. Bij de masters + 45 
heb ik bovendien de zes beste jaartijden 
op 400 meter en internationaal de derde 
jaarprestatie op 800 meter na twee Ame-
rikanen.”
Op het palmares staat een beste chrono 
van 53.59 op de 400 als tweede beste 
Belgische jaarprestatie ooit bij de + 45 
masters. Op de 800 meter is zijn beste 

start atletieklooPBaan als veertiger

tijd 2.00.46 en dat is de vierde prestatie 
ooit.
André deed ook een gooi naar het na-
tionale mastersrecord  800 meter, maar 
strandde op een zucht. “Vijftig honderd-
sten scheidden mij van het Belgisch re-
cord, en het slechte weer van augustus 
belette mij om beter te doen”, zegt hij met 
enige ontgoocheling.
Als het wat meezit komt die 
recordverbetering er dus wellicht volgende 
zomer. Lafère is er dan 48, nog een stukje 
rijper en taaier.

Juliaan Deleebeeck

ELEWIJT - Bestendig gedeputeerde Toine 
De Coninck (Sp.a) moest van zijn natio-
nale partijtop een stapje opzij zetten in 
het provinciebestuur van Vlaams Brabant. 
De Coninck zetelde de afgelopen 12 jaar 
als gedeputeerde maar moet nu plaats 
ruimen voor Tom Troch. Nochtans haalde 
Toine De Coninck tijdens de jongste pro-
vincieraadsverkiezingen 4.611 stemmen 
of 300 méér dan bij een vorige gelegen-
heid. Troch moet het met maar liefst 3.000 
stemmen minder doen en was de derde 

toine De coninck Zet geDWongen staPje oPZij

sociale Woningen
EPPEGEM - Op de hoek van de Warandeweg en de Kreupelstraat gaat de gemeente een sociaal woningproject opzetten. Zemst kocht 
er tegen 195.000 euro twee huizen aan. De woningen worden afgebroken omdat ze de rooilijn overschrijden. Het gemeentebestuur en 
de dienst Stedenbouw zullen samen onderzoeken onder welke vorm de sociale woningen het best kunnen gerealiseerd worden.

FoJ

opvolger. De man is kabinetsmedewerker 
van minister Frank Vandenbroucke en ge-
meenteraadslid in Londerzeel. Als nieuw 
gedeputeerde voor de provincie mag hij 
rekenen op een royaal salaris en een auto 
met chauffeur.

Toine De Coninck gaat wel als provincie-
raadslid zetelen. Hij werd in 1964 lid van 
de SP in Elewijt en zes jaar later secretaris 
van de socialistische partij in het kanton 
Vilvoorde. Nadien werd hij secretaris van 

de SP.a federatie Brussel-Halle-Vilvoorde.
Toine De Coninck belandde in 1972 op de 
gemeenteraadsbanken in Elewijt (tot 1994 
in Zemst) en werd in 1987 provincieraads-
lid en privé-secretaris van bestendig afge-
vaardigde Roger De Wulf. 
Als bestendig afgevaardigde was De Co-
ninck bevoegd voor sport, huisvesting, 
grondbeleid, toerisme, personeelszaken 
en administratief toezicht over de lokale 
besturen.

FoJ



��

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst  tel & fax 015 61 28 87

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

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 laatste waaraan 
je denkt als je Katrien 
bezig ziet en hoort, is 
ziek zijn. Twinkelende 
oogjes, klaterende 
lach, altijd goedge-
mutst. Toch kreeg zij 
in haar jonge leven al 
meer te verwerken dan 
anderen in een heel 
bestaan. Katrien lijdt 
aan muco, een erfelijke 
aandoening die lucht-
wegen en spijsverte-
ring aantast. Gevolg: 
aërosoltherapie, kine-
sitherapie, psycholo-
gische begeleiding, 
doktersbezoeken, zie-
kenhuis in en uit, twee 
jaar geleden zelfs een 
longtransplantatie. En 
toch liet zij nooit het 
kopje hangen, inte-
gendeel: zij bouwde 
een bijzonder rijk en 
actief sociaal leven uit. 

katrien van nuffel

ZEMST – dE BElgiSchE vErEniging voor STrijd TEgEn MucoviScidoSE (BvSM) 
rEikTE diT jaar voor hET EErST oScarS uiT aan PaTiënTEn diE oP EEn PoSiTiEvE Ma-
niEr oMgaan MET hun ZiEkTE. in dE caTEgoriE jongvolwaSSEnEn ging dE award 
naar kaTriEn van nuffEl (23) uiT ZEMST. EEn ovErvErdiEndE BEloning voor 
EEn MEiSjE MET PiT.

krijgt muco oscar

Katrien is leidster bij Chiro Zemst, staat 
op de planken bij toneelkring ’t Groeit, 
regisseert er ook de jeugdopvoeringen, 
speelt volleybal bij de Tramboerekes, 
is bestuurslid van de gemeentelijke 
jeugdraad en gaat weldra opnieuw 
dansen bij Impuls. Daarnaast werkt zij 
deeltijds en met veel enthousiasme bij 
de firma Alexandre in Boortmeerbeek. 
En nu gij!

Voor zoveel levenslust en uitstraling 
kreeg zij van de BVSM een Oscar uitge-
reikt. de Zemstenaar was er als de kip-
pen bij voor een hartelijke babbel.

Waw, een heuse Oscar op een gala-
avond. Wat moeten wij ons daarbij 
voorstellen?
Zo indrukwekkend was dat nu ook niet, 

hoor. Op die gala-avond, in salons De 
Romree in Grimbergen, werd het 40-
jarig bestaan gevierd van de mucover-
eniging BVSM. Een of andere Zweedse 
professor kwam er spreken, er was een 
veiling op E-bay, een streep muziek en 
dan de uitreiking van die fameuze Os-
cars. Ik zat bij de genomineerden in de 
categorie jongvolwassenen. Een vak-
jury, met Jo Lemaire, Evi Hanssen en 
Jan Verheyen, maakte dan de uiteinde-
lijke keuze. ’t Was toch wel even slikken, 
toen ze plots mijn foto in het groot pro-
jecteerden.

Wordt er nu van jou iets speciaals ver-
wacht? Word jij een soort rolmodel?
Bwah, eigenlijk verandert er voor mij 
niet zo heel veel. Ik was het ook vroeger 
al gewoon om vragen te beantwoor-

Katrien Van Nuffel: een Oscar voor optimisme en levensvreugde.
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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

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

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

den van mensen die in het-
zelfde muco-schuitje zitten. 
Dat wordt nu nog méér het 
geval, wellicht. Als kinderen 
met muco in een moeilijke 
periode zitten, bijvoorbeeld, 
dan vragen ze me wel om 
eens te bellen of te chatten, 
maar da ’s geen probleem, 
dat doe ik met plezier. Om-
dat ik weet dat zoiets deugd 
doet. Maar voor de rest mag 
je die Oscar gerust wat relati-
veren, hoor.

Waar haal jij eigenlijk al die 
energie vandaan?
Energie? Ik denk dat het eer-
der koppigheid is, zo van “mij 
zullen ze niet hebben, he”. Ik 
wil mij gewoon niet laten 
gaan. Ik stel ook voortdu-
rend vragen, dat houdt mij 
bezig. Als ik bijvoorbeeld opeens weer 
naar een dermatoloog gesleurd word, 
vraag ik mij luidop af waar dat nu weer 
voor nodig is.

En als het eens wat minder gaat, waar 
trek je je dan aan op?
Als het écht moeilijk wordt, blijft 
uiteindelijk alleen je naaste familie 
over, mijn pa, ma en broer. Weet je wat 
ook zo deprimerend is? Elk jaar moet ik 
drie dagen naar het ziekenhuis, en daar 
is werkelijk niks leuks aan. En op mijn 
zeventiende kreeg ik van de dokters te 
horen dat ze het ook niet meer wisten. 
Op zo’n momenten blijven er maar 
weinig schouders over om op te huilen. 
Als je dan kan rekenen op een lotgenoot, 
betekent dat toch wat. Dat doet me 
denken aan Claire, ken je die? Zij zat 
in het tv-programma Kinderziekenhuis. 
Het leven zoals het is. Zij was 15 
toen ze na een longtransplantatie 
afstotingsverschijnselen kreeg. Ik 
herkende meteen haar vragen en 
angsten. Ik weet wat er dan in jou 
omgaat. Vragen als “gaat dat pijn doen?” 
en “wat gaat er met mij gebeuren?”. Ik 
heb haar dan gebeld. Ik weet hoeveel 
deugd het doet om in die situatie 
eens te kunnen klappen met een 
lotgenoot, iemand die hetzelfde heeft 
doorgemaakt.

Word je op die manier niet snel 
volwassen?
Dat zeggen ze mij wel vaker, ja. Men-
sen vinden blijkbaar dat ik nogal 
volwassen reageer op de dingen. Ik 
sta met mijn twee voeten flink op de 
grond. Ik zal mij niet zo snel ergeren 
aan bagatellen. Iedereen mag voor 
mijn part zijn ding doen. Waar ik het 
soms wél moeilijk mee heb, is als 
mensen beginnen te zagen en te kla-
gen over stomme kwaaltjes. Ik ga er 
niet mee in de clinch, hoor, ik ga dan 
gewoon lopen.

Heb je door die Oscar nu extra ambi-
ties of grote plannen?
Grote plannen maken is nooit aan 
mij besteed geweest. Ik wil wél mijn 
steentje bijdragen tot het bekend 
maken van muco bij het grote pu-
bliek. En ik wil heel graag mensen 
overtuigen om orgaandonor te wor-
den en zich te laten registreren op 
het gemeentehuis. Ik weet beter dan 
wie ook hoe belangrijk dat is.

Succes, Katrien, het ga je goed!
Paul Verdoodt

Alle info over mucoviscidose vind je op 
www.muco.be.
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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

Ook Zemst is tijdens de wintermaanden 
bijzonder actief. En hoe!? Zemst trekt vol-
uit de (kerst)kaart van gezellige drinks, 
marktjes en wandeltochten. Heerlijk 
toch!
de Zemstenaar roept daarom meteen de-
cember en januari uit tot feestmaanden 
bij uitstek, onder één noemer: wintervuur! 
Hieronder vind je alvast een smakelijk 
overzicht!

• Zaterdag en zondag �� en �� novem-
ber �00� - Kunstkring ‘t Steen presenteert 
artisanale kerstmarkt - atelier van d’Oude 
School, Damstraat 49, Weerde - Zaterdag 
25 november van 15u tot 21u - Zondag 26 
november van 10u tot 20u

• Zondag � december �00� - Winterwan-

Wintervuur

van sinterklaas 
    via santa claus 

naar 2007!
deltocht: Wandelen door de streek van 
Rubens, een mooie landelijke omgeving, 
parcours van 4, 8, 12 en 20 km, vertrek 
om 8u aan d’Oude School, Damstraat 49, 
Weerde. Organisatie: Zennetrotters Eppe-
gem. Info: Magda Van Noyen, 015 61 35 
38

• Dinsdag �� december �00� - KAV kerst-
feest, 19u30; zaal In De Prins, Victor Ser-
vranckxstraat 5, Elewijt. Organisatie: KAV 
Elewijt; Info: 015 62 00 61

• Zaterdag �� december �00� - Kerst-
markt Elewijt 17u; kerkplein Elewijt; or-
ganisatie: scouts Elewijt en anderen; Info: 
www.scoutselewijt.be.

• Zondag �� december �00� - Kerst ape-

hEEfT u ook hET gEvoEl daT SinTErklaaS STEEdS vroEgEr van SPanjE 
koMT? En daT dE kErSTMan Zich ongEduldig vErSToPT achTEr uiT-
STalraMEn van winkElS? jawEl, dE winTErMaandEn koMEn Eraan, 
hoEwEl onZE PlanTEn daar SoMS andErS ovEr dEnkEn. hET kliMaaT 
iS iMMErS Zo ZachT, daT ZE Maar in BloEi BlijvEn. Maar hé, waT iS Er 
lEukEr dan EEn ZonnETjE oP jE SnoET? winTEr duS. Tijd oM dE vuur-
korvEn, glühwEin En kErSTBoMEn van STal TE halEn. En alS jE daar 
Toch BEnT, BrEng METEEn EvEn joZEf MEE, wil jE? 

ritiefconcert, 10u30; zaal In De Prins, Victor 
Servranckxstraat 5, Elewijt; organisatie: 
Vrienden Zemst-Spermezeu; info: Christi-
ane Verelst, 015 34 09 48

• Zondag �� december �00� - Kerstmarkt 
Zemst-Laar, 11u-21u; parochiecentrum 
Zemst-Laar, Humbeeksebaan 188; org: ver-
eniging Ziekenzorg; Info: 015 61 56 71

• Vrijdag �� december �00� - Kerstcon-
cert gevolgd door borrelbabbel in zaal 
Rubenshof 20u; kerk Eppegem; org: Ko-
ninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst, Ep-
pegem

• Donderdag �� december �00� - Kinder-
kerstatelier, Gildezaal Elewijt; org: KAV Ele-
wijt; info: Ellen van Hoof, 015 61 39 48

 

GARAGE
Maurice

ePPeGeM
015 / 6114 42

VerkOOP
nIeUWe WaGens
MeCHanIsCHe 
HersTellInGen

en CarrOsserIe
alle Merken

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

vw audi

drankencentrale louis niJs
Bieren en wiJnen

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

van sinterklaas 
    via santa claus 

naar 2007!

de Zemstenaar

• Zondag �� december �00� – Nieuwjaarsfuif, jeugdhuis 
Tramalant, 20u; info: www.tramalant.be.

• Zaterdag � januari �00� – Sfeervolle nieuwjaarsdrink op 
het kerkplein in Hofstade van 18.30u tot 22.00u met allerlei 
eet- en drankstandjes, muzikale omlijsting en animatie voor 
jong en oud. Georganiseerd door de Verenigde Handelaars 
van Hofstade.

• Zaterdag �� januari �00� – 19u, Ketelveldweg, Weer-
de. Gezinsbond Weerde organiseert een kerstboomver-
branding, voorafgegaan door een lampjestocht voor de 
kinderen. Vertrek aan de kerk te Weerde na de avondmis 
omstreeks 18.30h. De kerstbomen worden in de Weerde 
opgehaald op zaterdag 6 januari 2007. Zet uw boom die 
dag dus gewoon aan de voordeur. Info: www.gezinsbond-
weerde.be.

tip

We hebben speciaal een affiche en een logo ontworpen die 
je op onze site kan downloaden. We roepen iedereen op de 
affiche van de website te downloaden en voor het venster 
te hangen! Organisatoren roepen we op om het logo op 
onze site te downloaden en op je affiche te zetten. Zo is alles 
aan elkaar gekoppeld en legt iedereen meteen het verband: 
’t is een winterfeest.

Lingerie
Badmode

Dames - heren

nieuw

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

ZONDAG 17 DEC

Kersts
hopping

open 14-18u
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marijn in ecuaDor
Marijn, hET EnigE MannElijkE rEdacTiElid van laZEMBla, iS voor 3 MaandEn oP doorTochT in Ecuador. hET land hEEfT vEEl 
indrukkEn oP hEM nagElaTEn. hiErondEr kun jE al EEn TuSSEnTijdS vErSlag lEZEn. “vElE MEnSEn dEnkEn daT Elk land uniEk iS En 
Zijn EigEn uiTErST coMPlExE culTuur hEEfT, diE niET SaMEn TE vaTTEn valT in EnkElE woordEn. niETS iS EchTEr MindEr waar: hiEr 
volgT dE ESSEnTiE van Ecuador in EEn noTEndoP.”
Taal
Iedereen weet dat de officiële taal van 
Ecuador Spaans is. Andere veel gebruikte 
varianten zijn echter Quechua (een soort 
van Azteekse bergtaal, enkel uitgevonden 
om wraak te nemen op de afstammelin-
gen van Cortez & Co en ongestraft de spot 
te kunnen drijven met argeloze Westerse 
toeristen), Tandeloos Oude-Vrouwtjes-Ge-
mompel, Medeklinkerloos Dronkemans-
gewauwel en Typisch Zuid-Amerikaanse 
Lichaamstaal (bestaande uit Te Dicht In De 
Buurt Komen Van Mensen Die Hier Duide-
lijk Niet Akkoord Mee Gaan, Veel Te Dicht 
In De Buurt Komen Van Mensen Die Hier 
Duidelijk Niet Akkoord Mee Gaan en Voluit 
Ademen In Het Gezicht Van Mensen Die 
Hier Duidelijk Niet Akkoord Mee Gaan.)

landBouw
Vele en lange busreizen door het Ecuado-
riaanse binnenland hebben mij een mooi 
inzicht gegeven in het agrarische land-
schap. De voornaamste gewassen die men 
op zo’n busreis tegenkomt: bananen, kof-
fie, koffie, bananen, een ander soort koffie, 
rotte bananen, een kruising tussen koffie 
en bananen, tandeloze oude vrouwtjes, 
rotte bedelaars (typisch niet in het bezit 
van al hun ledematen; meer nog, om een 
volledig menselijk lichaam ineen te knut-
selen heeft men gemiddeld 3,14 bedelaars 
nodig), tandeloze en bananen verkopende 

oude vrouwtjes, tandeloze en koffie verko-
pende oude vrouwtjes, schurftige honden, 
schurftige tandeloze oude vrouwtjes, koffie 
en bananen.

TijdSBESEf
Ecuadorianen worden duidelijk niet groot-
gebracht met hetzelfde tijdsbesef als Euro-
peanen; klokken en horloges hebben hier 
dan ook een puur decoratieve functie. Als 
voorbeeld het tijdsschema van een bus die 
om 14u zou moeten vertrekken:
• 13u55 - De argeloze toerist is op post, nog 
geen bus te zien. 
• 14u15 - De argeloze toerist, die nochtans 
bekend staat om zijn geduld, wordt licht 
ongeduldig; echter nog geen bus te zien. 
• 14u30 - Aan de horizon is er een grote 
zwarte wolk zichtbaar, de bus is in aan-
tocht. 
• 14u55 - De bus staat al 20 minuten met 
draaiende motor ter plaatse, het gat in de 
ozonlaag is ondertussen verdrievoudigd.
• 15u10 - Iemand heeft ergens achter een 
kast een lading dwergindianen gevonden 
die ook nog mee moeten. 
• 5u20 - De bus begint krakend en jam-
merend aan zijn 5 uur durende tocht en is 
ondertussen flink uit zijn voegen aan het 
barsten. Dit weerhoudt de chauffeur er 
echter niet van om elke 50 meter te stop-
pen voor tandeloze oude vrouwtjes en 
rotte bedelaars, die het gezegde ‘Haast en 

spoed is zelden goed’ helaas nogal hoog in 
het vaandel dragen. 

MuZiEk
Het Ecuadoriaanse muzieklandschap wordt 
gekenmerkt door een minachting voor 
variatie en bestaat dan ook voor 30% uit 
Hips Don’t Lie van Shakira en voor 30% uit 
La Camisa Negra van Juanes. De rest van de 
markt wordt ingenomen door christelijke, 
doch agressieve reggaeton, panfluitversies 
van Beatlessongs (ongetwijfeld met het 
doel om John Lennon zich zo snel mogelijk 
in zijn graf te laten ronddraaien) en onver-
valste Europese botsautoklassiekers. Zo is 
het helemaal niet ongewoon om na een 
lange klim op een bergtop van 4500m ver-
welkomd te worden door No Limit van 2 Un-
limited of in het midden van het Amazone-
woud een heel dorp uit de bol te zien gaan 
op All That She Wants van Ace Of Base. 

hYgiënE
Voor de leek lijkt het wel alsof alle Ecuado-
rianen vuil geboren worden. Niets is ech-
ter minder waar: die dikke korst aarde en 
etensresten is het resultaat van een strenge 
indoctrinatie, die begint met het inplanten 
van een diepe angst voor water en eindigt 
met het aanleren van het netjes naast de 
vuilbak deponeren van allerhande rommel 
als bananenschillen, gebruikte condooms 
en dode kippen.
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Joris Kelchtermans, jeugdconsulent, geeft 
tekst en uitleg: “De jeugdraad in Zemst 
is het overkoepelende orgaan van de 
verschillende jeugdwerkinitiatieven in 
Groot-Zemst. Naast de afgevaardigden van 
de jeugdverenigingen is er ook plaats voor 
jongeren die niet actief zijn in het bestuur 
van een club. Als adviesraad vormen we 
de schakel tussen de gemeente en onze 
leden. Maandelijks is er een vergadering. 
Alle leden zijn er aanwezig, maar ook 
het dagelijks bestuur van de jeugdraad, 
de jeugdconsulent en de schepen van 
jeugd. De raad geeft jongeren de kans om 
hun mening uit te brengen over allerlei 
thema’s.”

nieuWe jeugDraaD
ZEMST - ZEMST hEEfT EEn niEuwE jEugdraad. Tijd duS oM EEnS EEn BlikjE achTEr dE SchErMEn 
TE nEMEn. iEdErEEn wEET daT ZE Er iS, Maar waT SPookT diE raad nu EigEnlijk uiT. En vooral, 
waaroM hEBBEn wE hEM?

We stelden ook enkele vragen aan Kelly De 
Smet, één van de leden van de raad. 
Wat zijn de plannen voor het komende 
jaar?
We willen vooral een goede samenwer-
king tot stand brengen. Daarnaast hopen 
we dat we kleine dingen kunnen beko-
men die het werk in de jeugdbeweging of 
het jeugdhuis kunnen makkelijker maken. 
Bijvoorbeeld met betrekking tot het afval-
beleid.
Wisselen de leden elk jaar of zijn er enkel 
vaste leden?
De ledenwissel hangt af van de vereniging 
zelf. Elke vereniging stuurt twee afgevaar-
digden naar de jeugdraad. Meestal zijn dat 
een paar jaar na mekaar dezelfde vrijwil-

ligers, aangevuld met een paar nieuwe le-
den. 
Organiseren jullie naast vergaderingen 
ook ontspannende evenementen?
Tuurlijk. Vrijdag 17 oktober was er onze 
kroegentocht die door gans Zemst trok. 
In april organiseren we een jeugdforum, 
waar allerlei activiteiten zullen plaatsvin-
den voor jongeren vanaf 6 jaar. Zeker ko-
men dus!

Ook zin gekregen om bij de jeugdraad te 
gaan? Je kan je kandidatuur altijd stellen 
bij de leden van het dagelijks bestuur. Con-
tactgegevens kan je krijgen via de jeugd-
consulent op jeugd@zemst.be.

De LaZembla-redactie

laeremans
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04
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kv mechelen leeft in Zemst
jan van asBroeck Zet kv mechelen oP De rails
EPPEgEM - jan van aSBroEck, MEdE-
BaSiSlEggEr van hET huidigE SuccES van 
fc EPPEgEM, naM viEr jaar gElEdEn kv 
MEchElEn oP SlEEPTouw. SaMEn MET 
collEga ThiErrY STEEManS En EnkElE 
EchTE kv-ErS ZorgdE hij Ervoor daT dE 
cluB uiT dE SPiraal van doEMScEnario’S 
gEraakTE. dE groTE BaaS van uniac 
accounTanT – BElaSTingSconSulEnT 
ScoordE MET dE niEuwE groEP En ZETTE 
kv MEchElEn oP dE railS.

Hij is algemeen coördinator bij rood-geel 
en rapporteert aan voorzitter Timmer-
mans. Het afsluiten van transfers, het op-
stellen van contracten, ultieme financiële 
details of werken aan het stadion, men kan 
niet aan hem voorbij. Ook al vraagt zijn 
werkt heel wat energie, Jan Van Asbroeck 
voelt zich als lid van het directiecomité 
best thuis bij de club.

Hoe komt een bedrijvige boekhouder 
uit Eppegem nu bij KV Mechelen te-
recht?
Uniac was al vele jaren businesspartner 
bij KV. Wij volgden van zeer dichtbij de 
vereffening. Het was duidelijk dat er een 
groot gebrek was aan beheer op alle 
vlakken. Ik vond het onmogelijk dat KV 
zou verdwijnen en wilde dat samen met 
Thierry voorkomen. We namen contact 
met de vereffenaar en deden onmiddel-
lijk, met nog enkele enthousiaste vrijwil-
ligers, het nodige opdat KV het seizoen 
in eerste kon afwerken. Ik dacht iets te 
kunnen bijbrengen op controlerend en 
financieel vlak. Ik denk dat dat tot nu toe 
redelijk goed is gelukt.

Zodoende werd Jan Van Asbroeck de 
man van de besprekingen?
Wat toen volgde was niet simpel. Bijna 
elke dag was er wel een bespreking. Het 
pakket aan problemen was aanzienlijk. 
Het was een zeer drukke bedoening, wat 
inderdaad veel tijd heeft gekost.

Wat maakt Jan en Thierry met de be-
heerraad zo complementair?
De raad van bestuur vertrouwt op onze 
kwaliteiten en vooral op de inzet en stipt-
heid. Thierry zorgt gegarandeerd voor 
sluitende budgetten, die we eerst samen 
grondig bestuderen, vooraleer ze aan de 
beheerraad ter goedkeuring worden voor-
gelegd. Onze sportieve ambities (eerste 
klasse) zijn zo groot als die van de andere 

bestuurders, maar de financiële belangen 
primeren. Zolang Uniac de financiële cel 
blijft vormen, komt er geen avontuur ten 
koste van financieel evenwicht.

Wat motiveert iemand als Jan Van As-
broeck om zich elke dag in te zetten 
voor geel-rood?
Het is een uitdaging om mee te werken aan 
de wederopstanding van een bijna ter zie-
le gegane Europese kampioen. Geel-rood 
is iets speciaals en dat maakt de uitdaging 
nog groter. KV moet terug op de voetbal-
kaart en vooraleer dat is gerealiseerd stop-
pen we niet.

De voetbalsport heeft u, zowel bij FC 
Eppegem als bij KV Mechelen, al heel 

“FC Eppegem is nog ver van de limiet qua mogelijkheden,en dat is vooral te danken aan de stand-
vastige entourage.”
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kachels - schouwen - inBouwhaarden

florquin heating 
Houtemsestraat 74

1980 Eppegem
015 - 61 74 00

www.florquinheating.be
info@florquinheating.be
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kv mechelen leeft in Zemst

“Inderdaad, ik herinner het mij nog alsof 
het gisteren gebeurde, de homerische 
voetbalduels op de vrije donderdagna-
middag tussen Laar en Bos: op een wei-
de ergens in Laar of Bos werden enkele 
stokken in de grond geslagen en werd 
een “deklat” aangebracht. Wanneer de 

jan De craen, secretaris 
en gerechtigD corresPonDent van kv mechelen

“kv is een Belangrijk Deel van mijn leven”

ZEMST-laar - gEBorEn En gETogEn 
in hET landElijkE ZEMST-laar, MET Zijn 
onTElBarE BoErdErijTjES, alS vijfdE En 
jongSTE TElg van EEn gElukkig EchT-
Paar, EdMond En Maria dE craEn, 
wErd hij SPoEdig door dE voETBalMi-
croBE gEBETEn. de Zemstenaar laaT 
jan aan hET woord.

wat gelukkige en mindere momenten 
bezorgd?
Dat kan je wel zeggen. Maar eigenlijk ver-
geet je de mindere momenten snel, wan-
neer de titel gevierd wordt, dat heb ik al bij 
beide clubs mogen meemaken.

Beschrijf FC Eppegem eens?
Daar kan ik een hele de Zemstenaar van 
volschrijven, maar dat ga ik houden voor 
een bestseller die ik zal schrijven als ik 
met pensioen ga (lacht). FC Eppegem is 
nog ver van de limiet van mogelijkheden 
en dat is vooral te danken aan de schitte-
rende en vooral standvastige entourage. 
Tevens is er op sportief vlak zeer rustig en 
gestructureerd gebouwd, met een enorm 
belangrijke jeugdwerking. Je ziet de resul-
taten maar vergeet Marc Uytterhoeven’s 
programma Alles Kan Beter niet.

En KV Mechelen?
Structuur, organisatie en financieel be-
leid zijn de drie hoofdthema’s. Zolang dit 
blijft, kan er niets mislopen. Misschien 
gaat de stap naar eerste langer duren dan 
de vele supporters hopen. Maar denk je 
dat ik meewerk aan een financieel be-
leid zoals vroeger, waar dan wel in eerste 
werd gespeeld, maar daarna geld moest 
gevraagd worden aan de supporters? 
Neen, nooit!

Wat vind je van de Zemstse achterban?
Groot, enorm groot, er is veel belangstel-
ling voor de gang van zaken bij KV. Het is 
prettig meegenomen dat je niet “op den 
vreemde” aan iets aan het bouwen bent.

Kan KV Mechelen naar eerste klasse?
Natuurlijk, maar wanneer is een vraag die 
ik niet beantwoord. Trouwens, een promo-
tie kan je niet kopen, maar is het werk van 
meerdere jaren. KV heeft de structurele weg 
ingeslagen en mag niet worden verleid om 
te gaan lopen vooraleer we kunnen gaan.

Is voetbal je enige passie?
Neen, ik beoefen nog een heel andere 
sporttak: duivensport. Dit is een erfenis 
van mijn vader en mijn nonkels, en trou-
wens van heel de familie. Het gaat er op 
dit vlak wel iets rustiger aan toe, vooral als 
de duiven te laat komen van de vlucht. En 
daar heb ik de voorbije jaren nogal wat er-
varing mee…

jongens van Laar op vrijdagmorgen met 
een brede smile op de lagere school ar-
riveerden, wisten de schoolmeesters 
dat wij de clash tegen de vrienden van 
Bos gewonnen hadden en konden de 
meesters van de derde en vierde graad 
met de glimlach hun namiddagdutje 
doen.

Op hetzelfde ogenblik, eind jaren veer-
tig dus, had ik het geluk om, samen met 
mijn broers Georges en François, kennis 
te maken met het grote Malinwa. Met 
zijn vele internationale sterren stroomde 
er nog alleen rood-geel bloed door mijn 
aderen.
Intussen ging mijn verhaal in Mechelen 
verder en werden mijn opgroeiende 
zonen Domini-
que en Gerrit 
spelers bij de 
jeugd van KV 
(mijn jongste 
zoon bracht het 
zelfs tot de 1ste 
ploeg). Rond 
dat tijdstip leer-
de ik Frans De 
Cleyn, een be-
langrijk figuur 
binnen de club, 
kennen.

Het lot heeft gewild dat enkele jaren la-
ter (seizoen 77-78) Frans De Cleyn schie-
lijk overleed en ik onder de toenmalige 
voorzitter Herman Candries de functie 
van secretaris en gerechtigd correspon-
dent kreeg toegewezen.

In 1982 nam John Cordier de fakkel over 
en bleef ik, als enige overlevende van de 
periode Candries, de post van secretaris- 
g.c. verder bekleden.
In 1992 verliet ik samen met John Cordier 
de club.
Maar mijn hart bleef voor KV Mechelen 
kloppen en in de zomer van 2003 heb 
ik, onder voorzitter Johan Timmermans, 
opnieuw bestuursverantwoordelijkheid 
opgenomen.”

��
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kv mechelen leeft in Zemst
HOFSTADE - De supportersclub Geel-
Rood Hofstade (Verbr. Hofstade en KV Me-
chelen) bestaat al drie seizoenen. Samen 
met een andere supportersclub wordt er 
elke uitwedstrijd een bus ingelegd. Buiten 
deze wedstrijden tracht de supportersclub 
zich ook in te zetten voor de beide clubs 
en supporters met randactiviteiten. Een 
quiz- en bingoavond in de voetbalkantine 
van Hofstade en een internationale bus-
verplaatsing zijn jaarlijkse activiteiten.
Het bestuur: Voorzitter Dirk Van Roey, Chris 
Truyen, Jan De Roover, Greta De Grave, Wil-
ly Van Eeckhoudt en Bjorn Sluyts.
Peter van de club: Marc Uytterhoeven. Me-
ter: Inge van café Sportvriend.
Aantal leden: 100.
Website: www.grhofstade.be.

suPPorterscluB geel-rooD hofstaDe
“elke uitWeDstrijD met De Bus”

alcaZarvrienDen WeerDe
“trouWe suPPorters”
WEERDE - Onder impuls van Roger Jans-
sens en wijlen Fons Mathijs werd op 14 juli 
1982 de supportersclub Alcazarvrienden 
opgericht. De vereniging had in eerste 
instantie de bedoeling de supporters van 
KVM van Weerde te verenigen om bus-
reizen te organiseren. Dankzij de goede 
resultaten werd de ledenlijst groter en 

groter. Zelfs in mindere tijden bleven de 
supporters de roodgele club trouw. De 
huidige voorzitter Marcel Teugels streeft 
ernaar om de leden zogoed mogelijk in 
de watten te leggen. “Dankzij Pit Desmet, 
gewezen bestuurslid bij de club en vrijwil-
lig medewerker op het secretariaat van 
de supportersfederatie van KV Mechelen, 

blijft onze club op de hoogte van het ad-
ministratieve luik”, vertelt Marcel. “De acti-
viteiten zoals het mosselfeest en het ham-
mekesfestijn zijn telkens een groot succes. 
Op 15 december staat de jaarlijkse quiz op 
het programma. Volgend jaar wordt het 
25-jarig bestaan van de club gevierd, we 
hopen dat dit kan in eerste afdeling.”

Pit Desmet, secretaris suPPortersfeDeratie kv
“een leuke hoBBY”
WEERDE - Pit Desmet is zestig jaar sup-
porter van KV Mechelen. “De vereffening 
was een dieptepunt. Mijn hart bloedde, ik 
heb veel tranen gelaten”, bekent hij.

“Werken voor de KV-clubs is mijn hobby”, 
zegt hij. “Ik was twintig jaar secretaris van 
supportersclub Alcazarvrienden Weerde. 
Zestien jaar ben ik federatiesecretaris van 
KV Mechelen. Mijn bestand telt ongeveer 
drieduizend leden die regelmatig het 
clubblad Geel en Rood in de bus krijgen. 
Alle dagen ben ik aanwezig op het secre-
tariaat. En met veel plezier!”

�0



��

kv mechelen leeft in Zemst
familie juliens
“geBeten Door rooD-gele microBe”

ZEMST - Niets dan gelukkige supporters 
bij de familie Juliens. Jean is als 45 jaar fan 
van KV Mechelen. Maar ook zijn vrouw Ly-
dia Van Boxsom en het nageslacht Chiel 
en Siemen zijn gebeten door de geelrode 
microbe. 

“Ik heb in al die jaren bijna geen enkele 
thuiswedstrijd gemist”, zegt Jean. “Onver-
getelijke topmomenten zijn Straatsburg 
en de redding van KV. Alles kleurt geel en 
rood in en om ons huis. Ik ga bijzonder 
prat op mijn Hollandse klompen. Ik heb 
aan mijn buurman Jan, een kunstschilder, 
gevraagd om het mooiste geschenk van 
mijn zoon Siemen in de kleuren van mijn 
ploeg te beschilderen. Geef toe, een ge-
slaagd kunstwerk.”

Jean Andries

��
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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

	

	 	 			

Tervuursesteenweg 290
1981 Hofstade-Zemst 

Tel. 015/ 61 62 50

Dinsdag 2 januari 
uitzonderlijk open

van 10u00 tot 19u00

Maten vanaf 36 tot 46 NIEUW!!! LE COMTE

open op zondag
 17 december van 10u00 tot 18u00
 24 december van 10u00 tot 14u00
 31 december van 10u00 tot 16u00

Solden van -30% tot -70%
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Het begon rond 1970, toen Chiro en 
jeugdclub Tramalant nog in het patro-
naat zaten en er een nijpend huisves-
tingsprobleem was. Enkele ouders be-
sloten er iets aan te doen en richtten 
daarvoor vzw Chirome op. Jean Van-
haecht, Jef Delmeire, Luc Heytens, Jef 
Verrijt en Georges Binst klopten aan bij 
baron ’t Kint de Roodebeke om steun te 
vragen. In het patronaat werden toen 
al de eerste Chiromefeesten georgani-
seerd, maar dat was lang niet voldoende 
om te bouwen. Een samenloop van om-
standigheden bracht wat geluk. Achter 
de oude stortplaats, waar nog een weide 
lag van het OCMW, kwam een stuk vrij 
omdat Fons Somers, de laatste huurder, 
met pensioen ging. Na vele onderhan-
delingen met het gemeentebestuur, kon 
die grond door vzw Chirome aangekocht 
worden. 

Architect Jos Roosemont ontvouwde in 
1974 een voorontwerp voor een gebouw 
dat bestond uit een aantal uitgerekte 
zeshoeken met een soort verhoogd bin-
nenplein. De bedoeling: een functioneel 
gebouw met een centrale zaal, een toog-
lokaal, berging, ingerichte keuken en de-
gelijk sanitair. Hagelwitte Ytongsteen zou 
er voor zorgen dat de ruwbouw meteen 
afgewerkte en bruikbare lokalen gaf. Ge-
daan met muffe kelders of betonnen cha-
lets. Plan aangenomen en al snel werd de 
eerste spade gestoken voor het uitzetten 
van de grondvlakken, om grondvesten te 
betonneren en zaterdag in, zaterdag uit 
te metsen met een vaste ploeg vrijwilli-
gers. 

chirome vZW viert Dertigjarig Bestaan
ZEMST – in okToBEr 1976 naMEn ZowEl dE jEugdBEwEging TraMalanT alS chiro Tijl hun inTrEk in De Hemen. 30 jaar gE-
lEdEn! gEBorEn En gETogEn ZEMSTEnaarS hEBBEn hET allEMaal van dichTBij gEvolgd, Maar Bij vElEn diE na 1976 in ZEMST 
kwaMEn wonEn, Zal hET wiTTE, vrEEMdE, vEElhoEkigE gEBouw in hET MiddEn van dE STaTionSlaan wEl EEnS voor EEn fronSkE 
gEZorgd hEBBEn. wE vErTEllEn u dE gESchiEdEniS En achTErgrondEn.

Dankzij de oprichting van de vzw Chi-
rome kon men de jeugd van Zemst in 
1976 een eigen gebouw aanbieden in 
een schitterend groen decor. Vzw Chi-
rome werd beheerder van De Hemen, 
zodat het zowel voor Tramalant als Chiro 
(en later ook Oud-Chiro) mogelijk werd 
een onafhankelijke koers te varen. Deze 
gezonde structuur is nog steeds de ba-
sis van werken en loopt al dertig jaar op 
wieltjes. Chirome is nu samengesteld uit 
een vast aantal leden, met nog steeds 
Jean Vanhaecht als voorzitter en twee 
medebeheerders, Miel Verheyen en Flor 
Van de Sande. Medewerkende leden zijn 
telkens  twee afgevaardigden uit het be-
stuur van Tramalant en de groepsleider 
en groepsleidster van Chiro Tijl. Zij verga-
deren vier keer per jaar om de statuten in 
ere te houden. 

Intensief gebruik van De Hemen brengt 
echter grote herstellingen en onderhoud 
met zich mee. Daarvoor heeft Chirome als 
enige inkomstenbronnen de winst van de 
Chiromefeesten in oktober en de winst van 
het terras op Pinstermaandag. Hiermee 
komen zij rond voor de vaste kosten zoals 
energie, verzekeringen, kleine herstellin-
gen en algemeen onderhoud. 
Na dertig jaar zijn er nu grotere werken 
in uitvoer. Dankzij sponsoring en subsi-
die van de gemeente is er een nieuw dak 
aangelegd en wordt er momenteel volop 
gewerkt aan het schilderen en herstellen 
van de ramen en deuren. Geplande wer-
ken zijn nog een face lift van de keuken, 
het plaatsen van metalen platen rondom 
de zaal en het schilderen van de afde-
lingslokalen. 

Jean-Marie

ZEMST – Alleenstaande ouderen betalen van heden af nog slechts 12,40 euro voor een noodoproepsysteem. Dergelijk systeem maakt 
het mogelijk met één druk op de knop een permanent bemande hulpverleningscentrale te alarmeren dat op zijn beurt opgegeven 
personen (familie of buren) verwittigt.
In het verleden betaalden ouderen in Zemst afhankelijk van hun inkomen 12,39 euro of 29,75 euro per noodoproepsysteem. Het OCMW 
zegt met de verlaging naar een eenvormig systeem dat enkel de kosten dekt, de drempel te verlagen voor wie er voor kiest zo lang 
mogelijk thuis te blijven. De bestaande dienst ‘warme maaltijden’ en een mantelzorgpremie en de klusjesdienst van het OCMW zijn ook 
initiatieven in de richting.

FoJ

goeDkoPer nooDoProePsYsteem
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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

De ‘Super Walter’ krijgt van Warreke een laatste streling vooraleer hij vertrekt naar een kweek-
station in Engeland.

De superduif krijgt, samen met twee 
hokgenoten, een enkel reisticket naar 
het kweekstation van Dave Allen. De 
Engelsman speelt zelf op de halve 
fond, heeft een handeltje in duiven 
en maakt reportages en videopresen-
taties over de duivensport. De kampi-
oenenduif ging tijdens de openbare 
verkoop in Hofstade van de hand voor 
7.000 euro plus 20% kosten. Een top-

Duivenmelker Warreke moons 
stoPt er mee

‘suPer Walter‘ verhuist naar engelanD

wEErdE – in hET gEMEEnTElijk luchTruiM vliEgEn STEEdS MindEr duivEn. daT 
koMT oMdaT dE duivEnMElkEr EEn BEdrEigd raS iS, wanT STEEdS MindEr liEfhEB-
BErS vindEn hun onTSPanning in dEZE volkSE SPorT. ZoPaS hEEfT wEErdEnaar 
warrEkE MoonS Er ook EEn PunT achTEr gEZET En al Zijn duivEn vErkochT. Zijn 
SuPErcrack vErhuiST voor 7.000 Euro naar EEn EngElS kwEEkSTaTion. in hEEl 
wEErdE Zijn Er nu nog driE duivEnMElkErS acTiEf.

prijs voor de gegeerde duiver, die zijn 
prestaties van het sportieve naar het 
amoureuze vlak verlegt.Voor Warreke 
toch wel een emotioneel moment, 
want de duivenbond verbiedt hem, 
na een totaalverkoop, gedurende drie 
jaar ook maar één duif te houden, zelfs 
niet als gezelschapsdier. De hokken 
aan de Stationslaan staan er nu leeg 
en doods bij.

ZEMST – Midden volgend jaar start Infrabel met de aanleg van de spoorlijn tus-
sen Antwerpen en de luchthaven op de middenberm van de E19. Die spoorweg zal 
502,3 miljoen euro kosten. Zoals reeds eerder aangekondigd, moet daardoor het 
Witte Kinderbos op de middenberm van de E19 verdwijnen. Het Witte Kinderbos 
ontstond eind jaren negentig als herinnering aan alle verdwenen kinderen in de 
marge van de affaire Dutroux.
Het Witte Kinderbos verhuist naar twee nieuwe bossen, het Hoogveld en het Tange-
beekbos in Houtem. Beide bossen zullen voor het publiek toegankelijk zijn.

 FoJ

Witte kinDerBos verhuist
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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

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

Warre, uw beste vrienden verkopen, 
wat doe je nu?
Ik doe dit absoluut niet voor het geld. Ik 
kreeg eerder genoeg kansen voor een 
snelle winst door ze te verkopen, maar 
mijn gezondheid kreeg een deuk. Ik wil 
niet dat de verzorging van mijn duiven 
daaronder lijdt. De duiven hebben mij 
en ons Simonne veel plezier gebracht. 
Ik weet dat ze goed terecht komen bij 
liefhebbers die ze uitstekend gaan ver-
zorgen en ik ben er van overtuigd dat er 
over de prestaties van de nakomelingen 
ook zal gesproken worden.

Is uw ‘Super Walter’ echt zo’n straffe 
duif ?
In heel mijn loopbaan als duivenmel-
ker heb ik er geen betere gehad en het 
palmares zegt genoeg. De duif werd in 
2002 geboren en opgeleerd op Noyon. 
Als jaarling werd ze voorzichtig ge-
speeld op Dourdan en in 2004 kwam 
ze helemaal tot ontplooiing. De duiver 
werd 34 maal ingekorfd op Dourdan 
en won 32 prijzen waarvan zeventien 
bij de eerste tien en acht als primus.
Bovendien had hij soms de gewoonte 
om een ‘ereronde‘ te vliegen vooral-
eer hij binnenkwam. Dat betekent dus 
tijdverlies en mogelijk een nog sterker 
palmares.

Spreek eens uit de biecht; wat soort 
straf spul kregen uw duiven?
Ik weet dat in de sport zowat alles ter 
discussie staat, maar in de duivensport 
blijft afstamming en een prima verzor-
ging de basis. Dagelijks veel tijd bij uw 
dieren doorbrengen maakt ze handtam 
en ik geloof ook dat je er feeling moet 
voor hebben. Een regelmatig bezoek bij 
de dierenarts hoort daar ook bij en ja, 
er worden duiven gedopeerd, maar de 
controle is erg streng. Wie gepakt wordt, 

riskeert een schorsing voor jaren en 
bovendien worden de dopingzondaars 
ook met naam in het blad van de bond 
bekend gemaakt. Wie wil het risico lo-
pen om jaren zijn groot plezier kwijt te 
zijn?

Hoe komt het dat niet méér jonge men-
sen deze boeiende sport beoefenen?
Dat zal wel te maken hebben met het 
grote aanbod aan ontspanningsmoge-
lijkheden. Vandaag is alles bereikbaar 
en betaalbaar. Toen ik er in 1947 mee 
begon was het wel anders. Sport bete-
kende voetbal en koersen en de volks-
mens speelde met de duiven. Ik speelde 
de eerste keer in Boekt in het café vlak 
achter het kapelleke. Ik zocht mijn amu-
sement in het duivenspel en speelde 
ook voetbal bij Hofstade, waar ik in één 
seizoen eens 47 goals maakte. À propos, 
heeft iemand daar al beter gedaan? Wie 
duiven houdt moet daar 365 dagen van 
het jaar mee bezig zijn. Veel vakantie 
nemen kan dus niet en veel liefhebbers 
komen dan in conflict met hun partner. 
Een vertrouwenspersoon inschakelen is 
een mogelijke oplossing.

Rest u nu nog alleen wat dromen tus-
sen uw stenen duiven en trofeestuk-
ken in uw salon?
Ik heb mijn voorzorgen genomen en 
houd aan de duivensport ook vrien-
den over. Walter Lepever uit Eppegem 
is  zo’n duivenvriend. Ik heb Walter als 
jonge snaak de knepen van het dui-
venspel  geleerd en hij is uitgegroeid 
tot een toonaangevend liefhebber op 
de nationale halve fond.  Ik ga daar ze-
ker ‘letten’ als de duiven moeten val-
len, en als wij over de duiven begin-
nen praten zal het niet op een uurtje 
steken.

Juliaan Deleebeeck

ELEWIJT – Drie bewoners van de Tervuursesteenweg dienen bij de Raad van State 
een klacht in. Ze protesteren tegen de rooilijn die voor hun deur wordt aangelegd en 
waardoor ze een stuk van hun voortuin verliezen. Aan de Tervuursesteenweg werd 
in de nieuwe plannen een rooilijn van 26 meer breedte voorzien. In maart 2003 te-
kenden 82 bewoners daartegen bezwaar in. De plannen werden in 2005 gewijzigd 
door o.a. de rooilijn om 20 meter te brengen. Voor sommigen zijn die aanpassingen 
nog niet voldoende en vandaar de klacht. Het is niet bekend wanneer de Raad van 
State uitspraak doet.
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Café
"Schoonzicht"

Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

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

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

clement
cleaning

BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
kampenhoutsebaan 134

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

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

De houten oeverbeschoeiing die enkele 
jaren geleden aan de vijver werd aange-
bracht, versleet door de jaren heen, de 
grond van de oevers viel in de vijver en 
de oevers liepen steil af. Kortom, reden 
genoeg voor wat renovatiewerken. Dat 
beaamt ook Hans Rotsaert van de ge-
meentelijke werkliedendienst. “De plan-
ken van de oeverbeschoeiing waren op 
sommige plaatsen verrot, waardoor de 
vijver en het domein er onverzorgd uit-

schransvijver krijgt oPknaPBeurt
EPPEgEM - wiE voor EEn STEvigE hErfSTwandEling dE voorBijE wEkEn naar 
hET doMEin rond dE SchranShoEvE Trok, MErkTE hET vaST: dE BEgroEiing iS Er 
dEZEr dagEn Erg SchaarS, ZElfS voor hET SEiZoEn, En EEn Paar ruBBErEn laarZEn 
Zijn Er gEEn ovErBodigE luxE. daT oMdaT dE SchranSvijvEr wordT oPgEknaPT 
oM TEgEn hET voorjaar 2007 vEiligEr En vErZorgdEr TE Zijn.

zagen”, aldus Rotsaert “maar de oevers 
waren ook gevaarlijk voor kinderen en 
mensen die minder goed te been zijn.”
Daarom startte de werkliedendienst 
vorig jaar met herstellingswerken aan 
de kant van de Kreupelstraat omdat 
ze daar het meest dringend waren. De 
geërodeerde oevers werden verstevigd 
met schranskorven – ijzeren korven 
met grote stenen – en op het waterni-
veau werden sierlatten aangebracht. Nu 
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ZEMST – Strikt genomen mag er van 1 januari volgend af niet meer gerookt wor-
den in jeugdhuizen die geen permanente vergunning hebben om sterke drank te 
schenken. Maar het gemeentebestuur heeft al bekend gemaakt dat jongeren die 
in Zemstse jeugdlokalen een sigaretje opsteken, niet bang hoeven te zijn voor een 
sanctie. De jeugdlokalen zomaar een vergunning geven om sterke drank te schen-
ken, zit er echter niet in. 

Zemst kondigt aan om ook andere gemeentebesturen op te roepen om minister 
Rudy Demotte op zijn dubbelzinnig standpunt te wijzen. In onze gemeente luidt 
het dat een sigaretje roken onschuldiger is dan jongeren sterke drank voor te zetten. 
Roken in een jeugdhuis mag ook niet afhankelijk zijn van het schenken of drinken 
van sterke drank. Zemst verwacht van de minister dat hij zowel het roken als het 
gebruiken van sterke drank ontraadt.

FoJ
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Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

verbinnen 
Tervuursesteenweg 92 

1981 Hofstade
Tel. 015/43 13 72

GSM 0476/36 13 72

Persen van voordroog + wikkelen 
planten en rooien van bieten

For

Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

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

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

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

De Schransvijver moet tegen het voorjaar van 2007 verzorgd en veilig zijn.

zijn de andere oevers aan de beurt. “De 
beschoeiing is al klaar, het inzaaien van 
de wandelzones liep wat vertraging op 
door de vele regen de laatste tijd”, ver-
telt Rotsaert. “In de lente zijn de werken 
zeker afgelopen.”
Tijdens de herstellingswerken ontdekte 
de werkliedendienst dat ook het ver-
bindingssysteem tussen het riool en de 
vijver niet meer naar behoren werkte. 
Dat systeem was zo ontworpen dat het 
overtollige vijverwater in het riool kon 
wegstromen, maar het rioolwater in om-
gekeerde richting door een klep werd 
tegengehouden. “Die klep stond open 
en er druppelde rioolwater in de vijver. 
Daarom werd de rioolbuis verhoogd. 
Het rioolwater kan nu niet meer in de 
Schransvijver terechtkomen”, verzekert 

Rotsaert. 
Ook de beplanting tussen de parking 
van de Schranshoeve en de vijver werd 
aangepakt. De verwilderde begroeiing 
werd verwijderd en wordt vervangen 
door een lagere. “Zo wordt een mooier 
uitzicht gecreëerd én is er meer moge-
lijkheid tot sociaal toezicht op de par-
king van het restaurant op het binnen-
plein”, legt Rotsaert uit.
De werkliedendienst koos er niet toeval-
lig voor de werken aan te vangen in het 
najaar, weet Rotsaert. “In de zomer zijn 
er veel evenementen en in het voorjaar 
paaien de vissen. Met dat laatste hadden 
we tijdens vorige werken geen rekening 
gehouden, maar ondertussen zijn we 
wel geleerd.” 

 Sjoukje 

Post sluit kantoor
ELEWIJT - Begin van volgend jaar, hoogstwaarschijnlijk in februari, verdwijnt het 
postkantoor van Elewijt. De sluiting van dit kantoor kadert in de reorganisatieplan-
nen van De Post die binnen een relatief korte tijd 277 postkantoren opdoekt. Over 
die nieuwe inkrimping is bijna niemand te spreken. Hier en daar protesteren de klan-
ten van De Post maar het is zeer de vraag of dat nog enig resultaat zal opleveren.
Eerder sloot De Post in Zemst al haar kantoren in Hofstade, Weerde en Eppegem. Op 
de meeste plaatsen wil De Post ter vervanging een zogenaamd Postpunt inplanten. 
Op welke plaatsen dat in onze gemeente zal gebeuren, is nog niet duidelijk. de be-
doeling van De Post is om deze Postpunten te installeren in supermarkten in winkels. 
Momenteel zijn er al 70 zo’n Postpunten geïnstalleerd. Men kan er terecht voor post-
zegelverkoop, aangetekende zendingen en overschrijvingen. De Post heeft vandaag 
ook nog 1.300 postkantoren waarvan op termijn de helft door Postpunten wordt 
vervangen. Met die herschikking gaan geen naakte ontslagen gepaard.

FoJ
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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

 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

Waar de wortels van het bedrijf 
liggen? “Dat is niet moeilijk uit te 
leggen”, vertelt Ann ons. De historiek 
van de manege gaat terug tot lang 
vervlogen tijden. Toen was er ... een 
zekere Roger Janssens uit Eppegem, 
paardenliefhebber in hart en nieren, 
die vanuit zijn landbouwbedrijf met 
koeien, varkens en één paard, de 
grondvesten legde voor de manege in 
1966. 
“Mijn echtgenoot André, die ik leerde 
kennen toen we samen optraden in De 
Leeuw van Vlaanderen in het Mechels 
Miniatuurtheater – Ann is de dochter 
van Manu Verreth (nvdr) – kreeg de 
microbe van zijn vader met de paplepel 
mee en in 1994 namen wij de zaak 
over.” 

Manege De Verbrande Brug is 
ondertussen uitgegroeid tot een 
succesvolle ruiterclub met het tweede 
grootste ledenaantal van Vlaanderen. 
Het is een echt familiebedrijfje. Vader 
Roger en zijn vrouw zijn nog dagelijks 
actief en ook hun kleindochter Fien 
en kleinzoon Ignace worden nauw 
betrokken bij het familiale succesverhaal. 
Momenteel stalt de manege zo’n 130 

manege verBranDe Brug 
houDt traDities in ere

EPPEgEM – andré janSSEnS En ann vErrETh Zijn fiEr: hun ManEgE De Ver-
branDe brug, aan dE griMBErgSESTEEnwEg, TElT diT jaar 40 lEnTES. hET dYna-
MiSME van dE Zaak iS Er niET MindEr oM. En daar in EPPEgEM houdEn ZE BESliST 
EEuwEnoudE TradiTiES in STand. EEn rEPorTEr van de Zemstenaar kon hET 
conSTaTErEn TEr PlaaTSE. 

paarden, met een eigen fokkerij. En 
van minister Patricia Ceyssens kregen 
ze in maart 2006 het kwaliteitslabel 
driesterrenmanege. 

Paardrijden is in De Verbrande Brug 
voor iedereen weggelegd. De drempel 
wordt zo laag mogelijk gehouden. De 
manege werkt ieder jaar mee aan de 
sportweek van de gemeente Zemst en 
ook voor andersvaliden wordt er plaats 
geruimd als er hippotherapie wordt 
gegeven. 

een oude traditie in ere her-
steld: de sint-hubertusVierinG

Al een tijd wordt Sint-Hubertus, 
patroonheilige van de jacht en de 
ruiters, in de manege elk jaar gevierd op 
de derde zondag van november. André 
legt uit waarom die viering gebeurt: 
“We doen dat omdat de vroegere Sint-
Hubertusvieringen in Grimbergen na 
de jaren ’50 niet meer doorgingen. En 
wij hebben daarom, vanaf de jaren ’70, 
deze mooie traditie terug nieuw leven 
willen inblazen.” Dat gebeurt niet zonder 
succes. Enkele honderden bezoekers 
wonen ieder jaar het evenement bij. 
Traditiegetrouw start men om 10 uur 



��

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

Een sfeerbeeld uit de Sint-Hubertusviering van vorige maand.

met een optocht door de belendende 
straten, waarbij de ruiters de jagers 
ophalen aan de Verbrande Brug. Zowat 
60 ruiters nemen deel aan de stoet, 
die ook opgeluisterd wordt door echte 
jachthoornblazers. 
Thuisgekomen in de manege is er 
ook telkens een eucharistieviering, 
opgedragen in de paardenpiste die 
met mooie jachttaferelen wordt 
gedecoreerd. Na de eucharistieviering 
wordt, zoals de traditie het wil, elk paard 
gezegend door de priester. Heel veel 
aanwezigen brengen ook hun huisdieren 
mee om ook die te laten zegenen. Elke 
aanwezige krijgt voor de gelegenheid 
ook nog een gewijd broodje. Daarna 
vergasten Ann en André iedereen op 
een hart- en ledematen verwarmende 
receptie.

KerstjumpinG

Bij één traditie willen ze het daar in de 
Grimbergsesteenweg niet laten. Ook 
de kerstjumping wordt stilaan een 
begrip. De laatste zondag voor Kerstmis 
organiseert de manege elk jaar haar 
kerstjumping, een heel gemoedelijke 
en gezellige wedstrijd. Dit jaar kun 
je daarvoor op 17 december in De 
Verbrande Brug terecht. André legt het 
concept uit: “De parcourshoogte begint 
‘s morgens op 80 cm, zodat iedere 
beginnende springer kan meedoen. 
Maar ’s avonds eindigen we met een 
heuse The Winner Takes it All-proef op 
1.20m, zodat ook grootse springruiters 
van heinde en verre graag naar ons 
komen. Plaatselijke sponsors zorgen 
steeds voor een mooi prijzenpakket.” 

Bart Coopman
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 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

 Garage 
Coloma

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

Zowel Sinterklaas als de kerstman kwamen al even langs bij het Zemstenaartje, en beiden lieten ze een 
heleboel cadeaus achter. “Voor brave Zemstse kinderen”, vertelden ze erbij. Dat zijn er wel een heel 
pak, denken wij. Daarom gaan de geschenkjes naar wie de tekening op de rechterpagina aanvult met 
een leuke Sinterklaas of een mooi kerstlandschap. Je mag je tekening sturen naar ons redactieadres 
(Kreupelstraat 111, 1980 Eppegem). Vergeet ook niet je naam, je leeftijd en je adres in te vullen.

AAn Alle brAve Zemstse kinderen
Win een geschenk

ZEMST – Professionele pluimveehouders in de buurt van het Bos van Aa in Zemst en van het Blosdomein in Hofstade blijven nog 
steeds verplicht hun pluimvee af te schermen. De ‘afschermplicht’ moet de verspreiding van de vogelgriep tegengaan. De maa-
tregelen werden begin november in ons land versoepeld voor particuliere pluimveehouders omdat het trekseizoen voorbij is. Die 
versoepeling geldt niet voor beroepspluimveehouders in de buurt van gevoelige natuurgebieden.

FoJ

afschermPlicht versoePelD

het Zemstenaartje
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het Zemstenaartje

voornaam:      achternaam: 
straat:      plaats: 
leeftijd: 
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Brems Bouwmaterialen 
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be

Het powerliften is bij het grote publiek een 
nagenoeg onbekende sport. Wij gingen op 
bezoek bij onze kersverse wereldkampioe-
nen Kelly en David om wat meer te weten 
te komen over deze sport.

David en Kelly, wat is powerliften eigen-
lijk?
“In het powerliften wordt gestreden over 
drie onderdelen: al kniebuigend gewich-
ten tillen (Squat), het liggend opdrukken 
van gewichten (Bench Press) en Dead Lift. 
Het totaal van de hoogst geldige beurten 
van alle onderdelen is bepalend voor het 
wedstrijdtotaal. Bij al deze onderdelen 
wordt een indrukwekkend aantal kilo’s 
getild. Van alle haltersporten is het power-
liften dan ook de meest veeleisende sport. 

kellY en DaviD Zijn BeiDen WerelDkamPioen PoWerliften
ElEwijT – ZEMST - dE 22-jarigE 
kEllY SohiEr uiT ElEwijT En dE 19-ja-
rigE david MahiEu uiT ZEMST PrESTEEr-
dEn hET oM Bij hun EErSTE dEElnaME aan 
dE wErEldkaMPioEnSchaPPEn, BEgin no-
vEMBEr in gEnT, METEEn dE wErEldTiTEl 
PowErlifTEn TE BEhalEn in hun caTEgo-
riE. TwEE wErEldkaMPioEnEn in ZEMST 
oP één dag, daT kan TEllEn.

plak in de categorie – 60 kg bij de juniores 
van 18-19 jaar sprong ik bijna tot tegen het 
dak van het Tolhuis. Keineig!”

Dit jaar waren de wereldkampioenschap-
pen in Gent, maar volgend jaar vinden ze 
plaats in Canada. Gaan jullie?
Allebei in koor: “Wat zouden we graag 
gaan. Maar voorlopig is het niet haalbaar. 
In powerliften krijg je geen vergoeding, 
zelfs geen verplaatsingskosten. Als je 
weet wat een vlucht naar Canada kost, 
kan je het schudden. Tenzij je sponsors 
hebt natuurlijk, waar we volop naar op 
zoek zijn.”

Wat zijn jullie ambities voor 2007?
“De volgende uitdaging is ongetwijfeld 
het Belgisch en het Europees Kampioen-
schap 2007. En, zoals gezegd, hopelijk het 
WK in Canada, als we de nodige geldschie-
ters vinden.”

PVG

In tegenstelling tot het gewichtheffen, 
waarin techniek het allerbelangrijkste is, 
gaat het bij powerliften in de eerste plaats 
om pure kracht.”

Jullie kwamen allebei in contact met 
powerliften via een fitnesscenter in  
Mechelen?
“Jawel, daar was ook een club die aan po-
werlifting deed. Je probeert het eens en je 
hebt de smaak te pakken. Bovendien kan 
je bepaalde toestellen zelf aankopen zodat 
je ook thuis kan oefenen. Je traint al gauw 
4 à 5 keer per week 2 uur per dag.”

Hoe voelt het om wereldkampioen te 
worden in eigen land?
Kelly: “Bangelijk! Zoals in andere gevecht-
sporten komen wij uit in reeksen volgens 
gewicht en leeftijd. Ik werd wereldkampi-
oen bij de juniores van 19 – 23 jaar in de 
categorie tot – 67 kg.”
David: “Na het behalen van de gouden 

David Mahieu aan het werk. Met Kelly Sohier en David Mahieu bezit onze gemeente twee wereld-
kampioenen. Wie weet welke successen hen nog te wachten staan?
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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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dakWerken - VerBOUWInGen - nIeUWBOUW
MeCHelsesTeenWeG 810 - 824

1800 VIlVOOrde
Tel. 02 252 24 00
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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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