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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Waar sommige mensen zich mee bezig 
houden. U had ongetwijfeld ook al in de 
gaten dat het de jongste tijd wat warmer is 
dan gewoonlijk: een terrasje in december, 
bomen in bloei in februari, topless op het 
strand met Pasen. De opwarming van de 
aarde, weet u wel. Sla uw krant open, luister 
twee minuten naar de radio, durf heel even 
naar tv kijken en u hebt het zitten: langs alle 
kanten slaan ze ermee rond uw oren.
En waar komt die opwarming vandaan? Het 
broeikaseffect natuurlijk! Simpele duiven als 
u en ik denken dan spontaan aan miljoenen 
tonnen giftige CO2-uitstoot, dioxines en ra-
dioactiviteit, afkomstig van vieze fabrieken, 
hoog- en verbrandingsovens, vliegtuigen, 
vrachtwagens en de hele rimram. Wij dwa-
len. Een nieuw rapport van de eerbiedwaar-
dige Verenigde Naties wijst in een heel an-
dere richting. Wie blijkt de plots de grootste 
vervuiler op aarde? Euh, beuh, … de koe! U 
leest het goed, die dof kijkende melkfabriek, 
die dommig grazende levende biefstuk! Haar 
scheten, boeren en uitwerpselen – excusez-
nous les mots – blijken verantwoordelijk voor 
één derde van alle methaangas in de lucht. 
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Waar die andere tweederde vandaan komen, 
geen idee. En dat die brave beesten hier al 
een paar miljoen jaar rondlopen zonder 
noemenswaardig probleem, ach, dat zal wel 
naast de kwestie zijn.
Ja, zo kunnen wij het ook. In navolging van 
de VN heeft de Zemstenaar een wetenschap-
pelijk comité opgericht, dat de toekomst van 
de gemeente Zemst voorspelt op basis van 
exacte statistische gegevens. Eerste conclu-
sie: in 2012 speelt KFC Eppegem de Cham-
pions League. Zolang Mon Temmerman er 
trainer is, spelen deze jongens elk jaar kampi-
oen. Eat your heart out, Anderlecht, Standard 
en Brugge! En zeg niet dat wij Barcelona, 
Manchester United en AC Milan niet gewaar-
schuwd hebben.
Tweede conclusie: over drie jaar is Tamara 
Laeremans voor het wielrennen wat Justine 
en Kim waren voor het tennis. Maak plaats, 
Kim en Tia, hier komt Tamara! Eerst wint zij 
deze maand in eigen huis het BK, de rest 
volgt vanzelf: wereldkampioenschap, klas-
sieker of drie, Tour de France. Wetenschap-
pelijk bewezen!

De redactie (PV)
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Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

 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@telenet.be
www.pess.be

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

 

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

“Ons engagement is autonoom en 
aanvullend op de ambtelijke ontwik-
kelingssamenwerking tussen het ge-
meentebestuur van Zemst en Sokone”, 
zegt Piet Sterckx. van Xaritoo. Xaritoo 
gaat voor duurzame kleinschalige pro-
jecten met een maatschappelijk draag-
vlak, die een meerwaarde creëren in het 

inZEMST – AlS onAfhAnkElijkE vrijwilligErSvErEniging EngAgEErT XAriToo Zich 
oM dE ZEMSTEnArEn TE SEnSibiliSErEn voor dE onTwikkElingSSAMEnwErking in dE 
rEgio SokonE in SEnEgAl. XAriToo ZET hAAr SchoudErS ondEr dE bouw vAn EEn 
diSpEnSAriuM En EEn jEugdhuiS.

dagdagelijkse leven van de mensen in 
de regio Sokone. Bovendien wil men 
vanuit Zemst ook een dynamische band 
tussen de jeugdwerking in Zemst en in 
Sokone opstarten en stimuleren. Mo-
menteel zijn twee concrete projecten 
in uitvoering om deze doelstellingen 
te halen. In Touba Mouride wordt een 

dispensarium gebouwd en in Sokone 
komt een jeugdhuis en wordt de jeugd-
werking ondersteund. De bedoeling 
van Xaritoo is de jeugdverenigingen 
uit Groot-Zemst bij deze projecten te 
betrekken. Piet Sterckx: “Een of andere 
vorm van jongerenuitwisseling behoort 
tot de opties.”

Xaritoo
Bouwt

Dispensarium

sokone
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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

Delegaties van Xaritoo waren al enkele 
keren in Sokone. In het verleden be-
zorgden ze al materiaal aan een lagere 
school in Sokone en kregen ambtenaren 
van Sokone er een basiscursus kasboek-
houden.

Touba Mouride
Touba Mouride is een niet zo klein maar 
afgelegen dorp midden in de savanne, op 
ongeveer 15 kilometer van Sokone. Daar 
wil Xaritoo een dispensarium bouwen. De 
huidige poste de santé is een krot midden 
in het dorp. De post wordt gerund door 
dokter Kamara. De ziekenboeg heeft 
haast geen medisch materieel. Er staan 
een ijzeren kast en een aftandse tafel met 
twee stoelen. Dokter Kamara moet zelf 

opdraaien voor alle kosten, zoals de huur 
van het gebouwtje, de inrichting, de ver-
zorging van de zieken. Hij werkt voor de 
armsten gratis en krijgt geen steun noch 
subsidies. Om de kosten te kunnen blij-
ven betalen en om de onmisbare hulp-
verlening te kunnen blijven aanbieden, 
zou hij een eigen lokaal willen bouwen. 
Zo kan hij de huur uitsparen en personeel 
aanwerven om de continuïteit van het 
dispensarium te verzekeren.

Xaritoo betaalde reeds de eerste twee 
schijven voor de bouw van het dispen-
sarium. De bedoeling is om nog in het 
najaar van 2007 de eerste consultaties 
in deze nieuwbouw te kunnen houden. 
De nieuwe post komt op een betrek-

kelijk groot stuk grond aan de rand van 
het dorp.
Xaritoo roept de Zemstenaren op om 
deze directe Zemstse ontwikkelingssa-
menwerking financieel te steunen. Iede-
re bijdrage wordt met dank aanvaard op 
rekening 979-2428671-87. Bewijsstuk-
ken van ontvangst en projectopvolging 
worden nagestuurd.

Informatie kan verkregen worden bij Pie-
ter Sterckx, Paolalaan 1 in 1982 Elewijt 
(pieter.sterckx@telenet.be), bij Geert De 
Roo, Muizenstraat 166 in 1981 Hofstade 
(Geert.deroo@scarlet.be) en bij Louis 
Reydams, Bordekensstraat 72 in 1981 
Hofstade (reydams@scarlet.be)

FoJ
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Heeft u geen tijd of gewoon geen zin om u 
tuin te onderhouden of wil u hulp omdat 
het teveel of te zwaar is om alleen te doen?
DE OPLOSSING!!!!!!!!!
BEL HET TUINTJE!!!!

Ik doe alle tuinwerken en neem alle afval 
mee. U wil graag weten hoe duur dit is, wel 
het hoeft echt niet duur te zijn.

Gespecialiseerd in kleine tuintjes.

Met vriendelijke groeten de tuinman

Johan Vastenavondt
Lange Ravestraat 33
1982 Elewijt
Tel: 015/61 51 23
GSM: 0496/28 43 11

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGkONIjNEN HAMSTERS

cAVIA’S pARkIETEN kANARIES

 

GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

vW auDi
SKODa

	

					

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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BierZEMST-lAAr – in lAAr drinkEn ZE 
voorTAAn hET goEdE vAn EigEn bo-
dEM. ‘nE vEllEr’ iS EEn niEuw STrEEk-
EigEn biErTjE, dAT u SnEl op dE kniEën 
krijgT.

De culinaire vereniging Vel Over Been in 
Zemst-Laar kan voortaan de spijzen in 
haar thuisbasis overgieten met een ei-
gen biertje.
De Veller is het eindresultaat van nogal 
wat probeersels van amateur-brouwer 
en lid van de kring François Robeyns en 
cafebaas René van Het hof van Laar.

Cois is niet aan zijn eerste brouwsel toe. 
”Ik brouw al vijftien jaar bier in een kook-
vat van 100 liter”, zegt hij. “Zelf woon ik 
in Zemst-Bos en voor dat gehucht van 
de fusiegemeente heb ik ‘Den Bosuil’ 
ontwikkeld en genoemd naar de bij-

Larenaars
Brouwen

eigen

‘ne VeLLer’ is een Biertje Dat 
u sneL op De knieën krijgt

naam van de bewoners. De Veller is het 
proefresultaat van René en mij en ver-
wijst uiteraard naar de naam van onze 
culinaire vereniging, die maandelijks in 
Het Hof van Laar samenkomt voor een 
stevige maaltijd onder vrienden. Het 
biertje wordt gebrouwen in het artisa-
nale brouwerijtje Den Hoppert in West-
meerbeek.”

Cois en René kozen na veel proeverij 
voor een degustatiebier om van te ge-
nieten. “Ne Veller is een bitter karakter-
bier, een licht kruidige trippel voor een 
genietmoment ‘s avonds en ideaal als 
aperitiefbier. Het is géén dorstlesser, 
géén doordrinker en géén gelegen-
heidsbiertje”, omschrijven ze het drank-

je. ”We willen er een blijver van maken”, 
beweren ze en dus loopt er elk jaar op-
nieuw ook een brouwsel uit de ketels 
van Den Hoppert. Het wordt geschon-
ken in een kelkglas. Met zijn 8,5 graden 
is het een verraderlijk drankje dat u snel 
op de knieën krijgt, hebben ze al erva-
ren. Cois bedacht dan ook een gouden 
raad, die op het etiket gedrukt staat: 
’Drink verstandig en laat u door dit bier 
niet vellen’.

Voor Cois Robeyns stopt het bieravon-
tuur hier niet: ‘Alles kan beter’ is zowat 
zijn motief en dus heeft Cois nog veel 
plannen om zijn eigen brouwsels te ver-
beteren.

Ne Veller wil een streekproduct zijn. Be-
stellen kan alleen per bak van 24 trippels 
bij de leden van Vel Over Been of bij café-
baas René in Het Hof van Laar.

Juliaan Deleebeeck
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Hubert Boone, bekend geworden met 
De Vlier en nadien Het Brabants Volks-
orkest, heeft een speciale interesse 
voor de traditionele dansmelodieën uit 
Brabant en de Kempen. Op dit concert 
zullen zeker een aantal volksliederen 
uit onze gemeente gespeeld worden. 
Momenteel werkt Limbrant aan hun 
tweede cd, waarop vele Zemstse liede-
ren zullen staan. Tientallen melodieën, 
walsen, polka’s, schottischen,… konden 
in de regio Zemst-Kampenhout opge-
tekend worden en staan ook verzameld 
in zijn boek Traditionele Vlaamse Volks-
liederen en Dansen”. Dankzij meer dan 
dertig jaar speurwerk bij de vele Sint-
Sebastiaansgilden, handgeschreven 
muziekboekjes, partituren van vroege-
re dansorkesten en snuffelen in de ar-
chieven bij de lokale fanfares, zijn deze 

muziekjes van de vergetelheid gered 
en kan Limbrant je deze danscultuur 
laten herbeleven. Hun repertoire is een 
buitenbeentje in het huidige Belgische 
muzieklandschap, want het uitgespro-
ken regionale karakter maakt het alle-
maal wat etnischer.
Toch straalt deze muziek een heel en-
thousiast en blij gemoed uit, wat je niet 
direct zou vermoed hebben. Dat heeft 
uiteraard veel te maken met het vak-
manschap van Limbrant, maar toont 
ook de rijkdom en gevarieerdheid van 
de volksmuziek in onze contreien. We 
moeten het hoog inschatten dat muzi-
kanten als zij onze liedjescultuur verder 
uitdragen en overleveren. Niet alleen 
de melodieën maar ook de teksten. Die 
vertellen de geschiedenis van het harde 
leven van de landbouwers en arbei-

ders in deze streek tot ver terug in de  
Middeleeuwen. 

Goed nieuws voor scholen en culturele 
verenigingen is dat Limbrant specifieke 
programma’s aanbiedt. Dat kunnen folk-
bals, seminaries, dansinitiaties, stages, 
een luisterconcert of jamsessies zijn, maar 
evengoed staan ze open voor trouwfees-
ten en recepties bijvoorbeeld. Het ligt ook 
in bedoeling om een aantal zeer concrete 
activiteiten voor te stellen bij culturele 
diensten en verenigingen om dit  tradi-
tioneel muzikaal erfgoed naar het voor-
plan te plaatsen. U kan voor meer info 
terecht op de  website www.limbrant.be. 
U vindt informatie over de muzikanten, 
discografie, foto’s, concertinfo enz. Zeker 
de moeite om eens rond te neuzen. 

JMB

LimBrant
herwaarDeert

De traDitioneLe VoLksmuZiek
Van VLaams-BraBant

ZEMST – Zo’n 6 jAAr gElEdEn richTTE hubErT boonE 
hET EnSEMblE liMbrAnT op oM dE TrAdiTionElE vlAAMSE 
En bElgiSchE volkSMuZiEk EEn niEuw ElAn TE gEvEn. dE 
EigEnhEid vAn dEZE MuZiEk En dE dAArAAn vErbondEn 
SpEElTijd hEEfT vEEl SuccES En hEEfT liMbrAnT inTuS-
SEn nAAr vElE inTErnATionAlE podiA gEvoErd. voor dE 
11-juli viEring in ZEMST hEEfT dE culTuurrAAd liM-
brAnT uiTgEnodigd oM TE concErTErEn. 
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ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

 

NIEUW AXA BANk kANTOOR TE ZEMST
BANK en VERZEKERINGEN

VAN pRAET-DE kEYSER
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
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MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

Brems Bouwmaterialen 
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be

Garage Verstraeten
Brusselsesteenweg 185
1980 Eppegem Zemst
Tel: 015/61.28.61
www.garageverstraeten.be

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197

Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

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

“Een mooie omloop”, vindt Tamara. “Ik ken het 
parcours. De helft van de afstand doe ik met de 
fiets naar school. Allemaal mooie brede banen 
met enkel in de Hoogstraat zijn lichte hellingen.”
Wordt het een zware klus, Tamara?
“Er zal aan een hoog tempo gereden worden. Half-
weg koers zal men naar elkaar kijken en afwachten. 
Als er geen wind is, wordt het een massaspurt. Over 
de conditie mag ik niet klagen. Ik kan alle koersen 
goed aan, de kleine toch (lacht). Goed in het pelo-
ton meerijden en zien hoe de koers evolueert, is 
de opdracht. Ik ben nog maar eerstejaars. De koers 
uitrijden en me tonen is het belangrijkste.”

JA

“De koers uitrijDen 
is het BeLangrijkste”

EppEgEM – op ZondAg 21 MEi iS hET wiElEr-
hoogdAg in ZEMST. bk ZEMST 2007, EEn SA-
MEnwErking TuSSEn wiElErclub SporT & STEun 
ZEMST-boS En hET gEMEEnTEbESTuur vAn ZEMST, 
orgAniSEErT hET bElgiSch kAMpioEnSchAp wiEl-
rEnnEn op dE wEg voor dAMES EliTE En hErEn 
juniorES. bij dE dAMES EliTE iS dE plAATSElijkE 
TAMArA lAErEMAnS uiT EppEgEM dE blikvAngEr.

tamara Laeremans BLikVanger 
in BeLgisch kampioenschap 

Voor Dames eLite

De koers uitrijDen 
is het BeLangrijkste“ ”

Hier 
adverteren?

Bel 
0479/66.46.66 
of 
0475/42.02.76

Mail 
adverteren.dz@gmail.
com
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Zowel voor bedrijf als particulier

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54 
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK
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Sporthal De Waterleest
Water leestweg 12
1980 Eppegem
Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst

Tel .  0477 / 83 92 15
Sporthal Zemst-centrum

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

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

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

Samen met haar collega-stadswacht 
Kevin Braibant behoort Gina De Wit 
tot de politiezone Kastze (Kampen-
hout, Steenokkerzeel en Zemst). Ke-
vin is aan de slag in de Kampenhout 
en Steenokkerzeel en Gina’s werkter-
rein bevindt zich in Zemst.
“Van de drie kandidaten die zich als 
stadswacht in de zone Kastze aanbo-
den, zijn er twee weerhouden. Met de 
toelatingsproef had ik geen proble-
men”, zegt Gina. Zij behaalde een di-
ploma mechanica maar interesseert 
zich al langer voor het politiewerk. In 
Zemst is een stadswacht een nieuwe 
functie maar Gina zag haar huidige 
collega’s ondermeer al in Vilvoorde 
aan het werk.

School
In haar taak als plaatselijke stads-
wacht is Gina dikwijls aan het werk 
in de schoolomgevingen. “Ik ben ook 
aangesteld als gemachtigd opzich-
ter en draag er dus zorg voor dat de 

ZEMST – ginA dE wiT dEEd ZowAT EEn MAAnd gElEdEn hAAr inTrEdE AlS 
EErSTE En voorlopig nog EnigE STAdSwAchT in ZEMST. “ToT op vAndAAg hEb ik 

Gina De Wit is de eerste Zemstse stadswacht. 
Het ontbreekt haar niet aan enthousiasme. 

schoolkinderen veilig de straat over-
steken. Daarnaast houd ik het verkeer 
in de gaten. Als er iets mis loopt, dan 
waarschuw ik mijn ‘grote broers en 
zussen’ bij de politie.”
Gina De Wit is ook preventief aan 
de slag langs de plaatsen waar au-
to’s geparkeerd worden. “Sommige 
mensen laten waardevolle voorwer-
pen in hun auto achter. Daarmee 
zetten ze misschien anderen aan tot 
oneerlijke bedoelingen. Ik probeer 
hen dan aan te spreken of steek een 
notaatje met adviezen achter de rui-
tenwisser.”
Gina is tijdens haar opdracht als 
stadswacht ook bijzonder attent in 
het uitkijken naar eventuele sluik-
storters.

uniforM
Omdat het enkele weken extra wach-
ten was op haar uniform, werd Gina 
de voorbije weken doorgaans be-
geleid door een geüniformeerde 

hET hiEr bEST nAAr 
Mijn Zin”, ZEgT dE 
19-jArigE ginA. jE 
ZiET hAAr voorlo-
pig voorAl AAn hET 
wErk in dE buurT 
vAn dE ZEMSTSE 
ScholEn En lAngS 
A u T o p A r k i n g S . 
vErkEErSToEZichT 
En prEvEnTiE Zijn 
voor hET ogEnblik 
dE bElAngrijkSTE 
AccEnTEn in hAAr 
TAkEnpAkkET.

gina is

eerste staDswacht
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

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

politieman. “Van zodra mijn uni-
form beschikbaar is, trek ik er alleen  
op uit!”
Haar chef, hoofdinspecteur Luc Faes, 
heeft voor Gina in de nabije toekomst 
nog een aantal specifieke taken in zijn 
schuif liggen. “Laat maar komen’, zegt 
Gina enthousiast.
Zoals de zaken er nu voor staan, 
blijft Gina De Wit gedurende één jaar 
stadswacht. Ze kwam in die functie 
terecht via een startbaanovereen-
komst. “Mijn contract is jaarlijks ver-
lengbaar. Ik hoop ooit als inspectrice 
tot het politiekorps te behoren”, blikt 
Gina vooruit.
Onze eerste stadswacht woont in 

buurgemeente Grimbergen. “Met 
Zemst heb ik altijd al een goede band 
gehad”, verduidelijkt Gina. Zij is on-
dermeer een gewaardeerd lid van de 
Elewijtse hondenclub Kacez waar ze 
haar Parson Jack Russell Spooky in 
gehoorzaamheid traint.
Ondertussen is Gina al meer dan een 
maand als stadswacht in Zemst aan 
de slag. “Tot op heden vervult deze 
job mijn verwachtingen. Ik werk 
goed samen met de wijkinspecteurs. 
Doorgaans krijg ik positieve reacties 
maar het gebeurt ook wel eens dat 
mensen zich gereserveerd opstellen 
wanneer ik een opmerking maak.”

Fons Jacobs

staDswachten heBBen geen poLitieBeVoegDheiD
Stadswachten helpen de politie bij het uitvoeren van enkele preventieve 
taken, zoals toezicht bij evenementen, op pleinen en op hangplekken waar 
veel jongeren samenkomen. Ze verplaatsen zich zowel per auto als te voet 
of op de fiets. Ze zijn herkenbaar aan hun typische fluorescerende paars-
blauwe vest en staan in permanent contact met de lokale politie. Stads-
wachten zijn geen politiemensen en hebben dus geen politiebevoegdheid. 
Ze behoren tot het gemeentepersoneel maar worden rechtstreeks aange-
stuurd door de wijkmanager van de lokale politie. Ze worden actief betrok-
ken in de maandelijkse preventiestuurgroep. Wie de stadswachten wil con-
tacteren, kan in de respectievelijke wijkkantoren van de politie terecht.
Korpschef Patrick De Munter van de politiezone Kastze in een eerste evalu-
atie: “Onze beide stadswachten verrichtten al zeer goed werk. Ze gingen 
gedreven van start. Vooral in ons preventieproject naar diefstallen uit voer-
tuigen tonen ze zich ze sterk. Onze bevolking weet dat te waarderen.”

eeuweLingen oVerLeDen
ZEMST – Onze gemeente nam vorige maand afscheid van twee eeuwelingen. 
Ouderdomsdeken Maria Demaeyer overleed op 103-jarige leeftijd in een rust-
huis in Mechelen. Zij werd op 6 april 1904 in Niel geboren. Ze kwam in Zemst 
wonen in het huis van haar broer dokter Demaeyer. Maria reed vele jaren als 
chauffeur met haar broer naar patiënten en naar het ziekenhuis.

Eeuweling Joseph Verhoeven, geboren op 4 februari 1907, is eveneens overle-
den. Hij woonde in Hofstade en bracht de laatste jaren van zijn leven door in een 
rusthuis in Humbeek. Twee maanden geleden vierde hij daar zijn eeuwfeest.

 FoJ

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

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
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kampioen
EppEgEM – fc EppEgEM gAAT nAAr 
EErSTE provinciAlE! hET frAnS vEr-
cAMMEnSTAdion klEurdE ZondAg rood 
En groEn. hET SuccES vAn hET voETbAl 
in grooT-ZEMST wordT door dE TwEE-
dE TiTEl op rij vAn dE EppEgEMEnArEn 
coMplEET. nA één jAAr in TwEEdE pro-
vinciAlE gAAT fc EppEgEM voor hET 
EErST in Zijn bESTAAn nAAr dE hoogSTE 
provinciAlE rEEkS. 

“Het behoud in derde provinciale, een 
paar seizoenen geleden, vormde het 
keerpunt”, vindt trainer Mon Temmerman 

(zeg maar Mister Eppegem). “Ik zag met-
een wat er toen fout ging. Enkele spelers 
kregen opdrachten die ze niet aankon-
den. Ik heb het systeem aangepast aan 
de mogelijkheden van de spelers. En ja, 
meteen vielen alle puzzelstukken op de 
juiste plaats.
We gaan niet naar de hoogste provincia-
le reeks om tegen de degradatie strijden. 
De voorbije jaren werd hier iets moois 
gerealiseerd. Dat willen we niet zomaar 
te grabbel gooien.
Volgend seizoen zullen we moeten leren 
verliezen, maar dat heeft men vorig jaar 

BehouD in DerDe VormDe keerpunt

Fc eppegem
Voor tweeDe keer

op rij

ook gezegd. De tegenstand zal een pak 
indrukwekkender zijn. We zullen gewa-
pend zijn om geen mal figuur te slaan.”
“Weet je wat het plezante is om naar eer-
ste provinciale te gaan?”, knipoogt Jan Van 
Asbroeck in. “Als je degradeert speel je 
nog in tweede provinciale. De sterkte van 
de groep? Vanaf 1988 is FC Eppegem een 
ploeg aan het bouwen. Deze kern speelt 
al vele jaren samen. Met een klasbak als 
Vicky Carleer en een voetbalkenner als 
trainer Mon Temmerman kan je niet an-
ders dan goede resultaten behalen.”

              Jean Andries
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EPPEGEM – “’t Zal je maar 
overkomen”, laat erevoorzit-
ter Cois Pepe Verstraeten zich 
ontvallen. Een heel seizoen 
één brok zenuwen, de twee-
de titel op rij en de commu-
nie van kleinkind Neal in het 
vooruitzicht. Vanaf maart was 
het cijferen. Als de titel maar 
niet samen valt met de plech-
tige communie? Mijn klein-
zoon komt altijd op de eerste 
plaats.”
Met familie en vele FC Eppe-
gemvrienden vierde hij samen 
de titel in De Witte Meren in 
Keerbergen.

“We hadden geen rekening 
gehouden met dit scenario”, 
zegt zoon en hoofdsponsor 
Wim. “Een goede midden-

op rij

ereVoorZitter cois en hooFDsponsor wim Verstraeten: 

moter was mijn streefdoel. 
In twee seizoenen verloren 
we zes keer, welke ploeg 
kan dat zeggen? We mogen 
fier zijn op ons ploegske, de 
jeugdwerking en heel de en-
tourage. De supporters zijn 
een stuwende kracht, met 
dank aan supporter nummer 
één Alain Van ’t Voorhof. Hij 
organiseerde onvergetelijke 
busreizen en creëert telkens 
opnieuw een schitterende 
sfeer tijdens en na de wed-
strijden. Met vertrouwen 
gaan we naar de hoogste 
provinciale reeks. Al 33 jaar is 
de firma Verstraeten en Zoon 
hoofdsponsor. Een extra in-
spanning moet nog kunnen”, 
besluit hij.

         JA

“een onVerwacht scenario”

Cois, Wim en Neal Verstraeten juichen om het succes
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  Garagepoorten en tuinpoorten
  Automatisatie van alle poorten
  Afsluitingen: hekwerk, hout en draad
  Toegangscontrole: parlo- en videofonie,  

    codeklavier, badgesystemen
  tuinverlichting, draadloze lichtsturing

Als verdeler van Winsol helpen wij u graag verder met:
  Rolluiken
  Sectionale poorten
  Zonneschermen
  Screens en verduisterende rolgordijnen
  Automatisatie van deze produkten

www.mechelsepoortservice.be
Tel: 0474/75.65.15 – fax: 015/20.70.98

info@mechelsepoortservice.be

LENTE-aCTiE
10% korting op zonwerin-
gen en voorzetrolluiken

Gratis codeklavier bij elke 
automatisatie

Op 26 mei
tussen 9u en 12u

TESTEN VAN 
ELECTRISCHE 

FIETSEN
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De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

 

Winterstop van 18 december 2006  
tot en met 8 februari 2007

weerDe Feest en rockt in mei

wEErdE –  in wEErdE kEnnEn ZE iETS vAn fEESTEn. bEgin MEi dE biErfEES-
TEn En op pinkSTErZondAg 27 MEi iS Er woiTrock. MEiMAAnd iS fEESTEn 
gEblAZEn in wEErdE.  woiTrock wordT SindS 1996 jAArlijkS gEorgAni-
SEErd in cAfé SchoonZichT ovEr dE kErk vAn wEErdE En iS EEn bEgrip ToT 
in dE vErrE oMSTrEkEn. wij gingEn op ZoEk nAAr hET onTSTAAn En hET wEl 
En wEE vAn diT SwingEnd MuZiEkfESTivAl.

Tijdens een kermis in 1996 in Weerde kwam de 
kleinen Thijs op een lumineus idee. Hij zei tegen 
zijne maat de Schelle aan den toog: “ Schelle, met 
de kermis is het hier altijd ambiance. Het zou 
toch tof zijn mochten we hier jaarlijks een stevig 
potje muziek kunnen spelen.” Zij trokken hun 
stoute schoenen aan en op naar juffrouw en uit-
baatster Germaine. Die had daar wel oren naar. 
Maar wel om de twee jaar. De Schelle en den Thijs 
gingen enthousiast op zoek naar enkele mede-
muzikanten. Die vonden ze al vlug en in de loop 
der jaren speelden mee: bassisten Ben en Bode, 
toetsenisten Dirk en Jan, saxofonist Erwin, zanger 
Lou, drummer Thijs en aan de gitaar de Schelle. 
De Shortcuts waren geboren. Zij spelen stevige 
rock en in de loop der jaren kwamen er op vraag 
van een enthousiast publiek talrijke meezingers 
bij. Bovendien is er bij elk optreden op Woitrock 
een verrassingsact van één of andere bekende 
dorpsfiguur. Dirk Verdeyen (alias de Lou) was als 
medestichter bij het eerste optreden.

Dirk, het was jullie eerste optreden, zenuw-
achtig zeker?
Zeg dat wel. We hadden wel voldoende gerepe-
teerd - zo’n 30 uren - maar het echte optreden 
brengt altijd de nodige stress mee. In een bom-
vol café begonnen we aan ons eerste nummer. 
Het publiek reageerde dadelijk enthousiast en 
we waren vertrokken. Bij ons eerste optreden 
hadden we slechts dertien nummers ingeoefend 
en daar zaten we al vlug door. Maar het publiek 
wilde meer, dus hebben we nog een aantal keer 
den toer gedaan.

Woitrock begon klein maar de belangstelling 
groeide stelselmatig?
Het eerste jaar al barstte het café uit zijn voegen 

door de grote belangstelling. Na het 
tweede optreden werd besloten bui-
ten tenten te zetten en het dorpsplein 
af te sluiten. Zo kon iedereen die het 
wilde, meegenieten van het Weerdse 
dorpsfeest. Op een bepaald ogenblik 
gingen er zelfs stemmen op om een 
podium te zetten op het dorpsplein. 
Dat willen we niet. Woitrock moet 
kleinschalig en gezellig blijven. Wij ma-
ken al 11 jaar reclame via één affiche 
die enkel ophangt in het café.

Woitrock kent zowat iedereen, maar 
waar komt die naam vandaan?
Café Schoonzicht bestaat sinds 1837 

en werd van 1948 tot 1992 uitgebaat 
door de Warre en Clemence. In de 
volksmond werd de Warre Woit ge-
noemd. Huidig cafébaas Jaak, zoon 
van de Warre, nam in 1992 de zaak 
over. Toen in 1996 het eerste muziek-
optreden plaatsvond moesten we niet 
lang zoeken naar een naam: Woitrock 
was geboren! Dit jaar vindt de elfde 
editie plaats. De oorspronkelijke be-
doeling om het festival tweejaarlijks 
te laten doorgaan heeft Germaine al 
lang laten varen. Tot vreugde van ie-
dereen kunnen we jaarlijks genieten 
van dit Weerdse dorpsfeest.

   Piet Van Grunderbeek
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Onder de   mensen

��

  Voetbalclub Elewijt heeft een derde voetbalterrein aan de Driesstraat. Het aantal spelers 

en jeugdspelers nam de laatste jaren fors toe. Elewijt vroeg en kreeg een derde veldje van 

de gemeente. Het terreintje aan de Driesstraat is onlangs ingezaaid. Vanaf volgend jaar zal 

het heel intens gebruikt worden door de voetballende jeugd van Elewijt.

  Chris en Alain zijn vijf jaar in cafe ‘t Steen en dat werd gevierd op 1 april. De sympathieke uit-

baters zorgden voor een heuse happy hour.VV Elewijt, trouwe klanten en talrijke vrienden waren 

aanwezig en maakten er een gezellig feest van. “Hop naar de volgende vijf jaar”, zei Chrisje.
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Onder de   mensen

��

  Het doorkruisen van Vlaamse veldwegen langs uitgestippelde routes is een recrea-

tieve sport voor menner Philip Schaerlaeken en zijn gezin uit Zemst-Laar. Elke week trekt 

menner Schaerlaeken er op uit, samen met dochters Karen, Yanne, Lotte en vriendje 

Matthias. “Eén worden met de natuur. Het is een ontspanning na een drukke en zenuw-

slopende week bij Algemeen Metaalbewerking AMS in Eppegem”, zegt Philip.
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  Voetbalclub Elewijt heeft een derde voetbalterrein aan de Driesstraat. Het aantal spelers 

en jeugdspelers nam de laatste jaren fors toe. Elewijt vroeg en kreeg een derde veldje van 

de gemeente. Het terreintje aan de Driesstraat is onlangs ingezaaid. Vanaf volgend jaar zal 

het heel intens gebruikt worden door de voetballende jeugd van Elewijt.

  Twee kadettenploegen kampioen bij FC Eppegem!  

De kadetten B van FC Eppegem spiegelen zich aan de A-ploeg en werden eveneens kampioen.Na de 

cruciale wedstrijd tegen Steenhuffel (3-1) werden de jongens letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes 

gezet. “Het heeft veel zweet, bloed en tranen in een moeilijke reeks met vier kandidaat-kampioenen. 

Inzet, motivatie en met plezier voetballen waren de medicijnen van ploeg”, zegt trainer Sam Coc. De 

volgende jonge talenten behaalden de titel: Kamiel Hendrickx, Timothy Michiels, Maxime Van Campen-

hout, Olivier Stevens, Joery De Wandeler, Diego Cooreman, Jerome Verse, Jonathan Van den Driessche, 

Dennis Carsauw, Kenneth Jacobs, Kenzie Lenaerts, Erwin Drustinar, Brian Rampelberg, Wouter Keule-

mans en Ornade Muenaerts, samen met hun trainer Sam Cox en afgevaardigde Rudy De Wandeler.

  Op een zonnige zondagnamiddag, vijftien jaar geleden, gingen Sonja en Jos een 

pint pakken in café Barbados. Van het een kwam het ander en hup, zij namen de zaak 

over: Barbados werd Amadeus. Er kwam een leuke tuin en een ruime parking bij, en vier 

jaar geleden verrees er een fonkelnieuwe zaalen werd het café in een fleurig kleedje 

gestoken. Sonja, Jos en al hun klanten toasten op de voorbije vijftien jaar en kijken al 

uit naar de twintig.
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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

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

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

GSM 0475/869 163

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

 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

 UITVAARTZORG
A n t h o n y  V e r h e y d e n

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

Uitvaartverzorging in groot Zemst
B.V.B.A.

Op 18, 19 en 20 mei kan je in de 
parochiezaal gaan kijken naar 
het toneelstuk 8 Vrouwen, een 
klassieker in de Franse cinema, 
want succesrijk naar film gezet 
door de nieuwe Franse wonder-
boy François Ozon in 8 Femmes. 
François strikte voor zijn film zo-
wat de acht beste Franse actrices: 
Cathérine Deneuve, Isabelle Hup-
ert, Fanny Ardant etc… Een ware 
sterrencast, wat zeker bijdroeg 

8 Vrouwen bij ’T groEiT jong
ZEMST – hET gonST vAn dE 
bEdrijvighEid in dEZE Tijd vAn 
hET jAAr. bij TonEElvErEniging 
’T groEiT jong, diE hun vASTE 
STEk hEbbEn in dE pArochiEZAAl 
vAn ZEMST, iS dAT niET AndErS. 
diT jAAr hEbbEn ZE iETS bijZon-
dErS voor TE STEllEn.

tot het succes van de film. Een moeilijk 
maar uitdagend stuk dus om te regis-
seren voor Tine Sels en Annelies Doms. 
Ze kunnen alvast rekenen op acht en-
thousiaste jonge actrices uit Zemst en 
Eppegem. Ik heb ze dit nog niet zien 
acteren maar geloof me, ze zijn gorge-
ous. En dat is toch al een mooie start! 

Maar terug naar het toneel nu. Voor 
hun derde regie hebben Tine en An-
nelies gekozen voor deze zwarte ko-
medie met een all star vrouwencast, 
omdat dit jaar de jongens niet geïnte-
resseerd waren (dat komt ervan als je 
er één twee uur als hond laat opdra-
ven of een ander stront laat eten!) én 
omdat dit stuk eigenlijk al lang op hun 

verlanglijstje stond. Deze aanvullende 
komische triller in drie bedrijven wordt 
gespeeld door een groep zeventienja-
rige vriendinnen (Fiene, Ansje, Céline, 
Marian, Margot, Heleen, Ellen en Lana) 
die de laatse vijf maanden hard aan 
deze productie gewerkt hebben. Ja, 
ook als het buiten goed weer was! 
Het verhaal gaan we uiteraard niet uit 
de doeken doen, dat moet je zelf ter 
plekke mee beleven. 

Kaarten kan je bestellen bij één van de 
actrices of bij tine.sels@skynet.be.
Ze kosten 5 euro. Voorstellingen vrij-
dag en zaterdag om 20u00 en zondag 
om 14u00.

 Vanop de eerste rij, jmb
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Dat alles gaat natuurlijk gepaard met 
een weer bijzonder mooie muzikale 
affiche die ze in mekaar gebokst heb-
ben. Op vrijdag, na de spaghettislag, 
is er de traditionele Loco Loco kinder-
fuif, gevolgd door de coverband Kif Kif 
(met Weerdse blazerssectie!) en, hoe 
kan het anders, afgesloten door DJ 
Wif, die de eerste feestnacht helemaal 
compleet maakt. 
Op zaterdag, na het tradionele en 
door velen zeer geapprecieerde vol-
leybaltornooi, is er de derde editie 
van Palm Live Stage. Die avond start 
met een primeur, want de Zemsts-
Weerdse groep Fridge speelt een reü-
nieconcert. Kris Metraes, Bart Nobels, 
Bart Grauss en Guy Plasqui hadden 
eind jaren negentig een succesvolle 
lokale groep, die onder andere op 
Maanrock een mooie derde plaats be-
haalde. In de repetitieruimte boven 
De Rut schreven ze hun eigen muziek 
en brachten ook de single Have Some 
Fun uit. Iets wat ze in hun muziek zelf 
als voorbeeld stelden. Door school, 
werk en andere beslommeringen des 

FriDge eVen uit De VrieZer

wEErdE – op vrijdAg 4 En ZATErdAg 5 MEi hEbbEn dE chirojongEnS vAn 
wEErdE hun TopwEEkEnd vAn hET jAAr. voor hET gAnSE wEEkEnd wordEn 
6000 bEZoEkErS vErwAchT diE Zich kunnEn lAvEn AAn dE bESTE biErEn uiT dE 
rEgio En vEr dAArbuiTEn.

levens gingen ze allen een andere 
weg bewandelen en kwam er een 
eind aan het bestaan van Fridge. Nu 
zijn ze voor één keer terug, dus allen 
daarheen en op tijd komen! Daarna 
speelt Larsson, een Leuvense rock-
band die momenteel met hun single 
Overrated, Overestimated goed scoren 
bij onder andere Stubru. Dit is jong 
en talentvol geweld! Echte headliner 
is uiteraard Monza, de groep van Stijn 
Meuris, toch één van de beste Vlaam-
se rockgroepen! Als kers op de taart 
speelt het knotsgekke maar onweer-
staanbare dj-collectief Discobar Ga-
laxie een set om de ambiance te ga-
randeren! Afsluiten doen de resident 
dj’s,Thierry en Harald! De organisatie 
van de Weerdse Bierfeesten zorgt ook 
dit jaar weer voor een professionele 
security om de orde te handhaven 
en er is nauwe samenwerking met de 
politiediensten, zodanig dat de feest-
vierders ongestoord kunnen genieten 
van hun avondje uit. 
Info op www.weerdsebierfeesten.be.

  Hij die vaak de avond niet haalt, jmb

BierFeestenop weerDse
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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

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Handgebonden boeketten
Bloemstukken
Plantencreaties
Bruidswerk
Grafwerk
Groendecoraties
Seizoensartikelen
Verjaardagsfeestjes voor kinderen
Bloemschikcursussen

w
w
w
.blom

elia.be

in
fo

@
bl

om
el

ia
.b

e

Garage Lauwers Patrick bvba

Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)

Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be

Fabrikant in metalen sierpoorten, hekwerk, carports en automatisatie

T 0476/72 52 55 - F 015/43 43 44
Atelier: op afspraak
Mechelsveldstraat 20

 2800 Mechelen

Toonpark:
Herentalsesteenweg 56

2275 Poederlee
014/55 80 01

www.metallooks.be
vraag hier 

uw gratis brochure aan:

Hoewel op dit ogenblik nog niet be-
wezen is dat de elektromagnetische 
straling schadelijk is voor de gezond-
heid, kan ook zeker niet het tegendeel 
beweerd worden. Gezondheidseffec-
ten worden vaak laat (soms te laat) 
vrijgegeven. Denken we maar aan 
de asbestschade in onze regio. Dat in 
dit dossier bovendien het voorzorgs-
principe, waarbij een veilige zone van 
200 meter dient gerespecteerd te 
worden, niet wordt opgevolgd, zorgt 
voor ongerustheid bij de vele betrok-
kenen. Zowel het oudercomité als het 

Zorgt Voor commotie 

EppEgEM – onlAngS hEEfT MobiSTAr nv bij dE gEMEEnTE ZEMST EEn TwEE-
dE AAnvrAAg ingEdiEnd voor hET plAATSEn vAn EEn 30 METEr hogE gSM-
MAST vlAk nAAST dE School, dE SporTinfrASTrucTuur En EEn woonwijk. 

wijkcomité en zelfs de schooldirec-
tie vragen zich af waarom deze mast 
niet kan geplaatst worden op een 
industrieterrein. Zij hebben intussen 
bezwaarschriften ingediend bij de 
gemeente. 

Mobistar diende een eerste aanvraag 
in, waarop een negatief advies kwam 
van de gemeente. Deze weigering 
werd echter gecounterd met een 
tweede aanvraag waaruit bleek dat 
de gsm-mast slechts 100 meter ver-
plaatst werd. Is dit een koppigheidje 

gsm-pyLoon Van moBistar

in eppegem

VreDesBos
ZEMST – Onze gemeente engageert zich voor de aanplanting van een Vredes-
bos. Zemst zal hierdoor deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van burge-
meesters voor vrede, het ‘Mayors for Peace’. 

Burgemeester Tadatoshi Akiba van Hiroshima (Japan) ijvert voor een wereld-
wijd verbod op kernwapens tegen 2020. Om zijn actieplan kracht bij te zet-
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Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

Tervuursesteenweg 260, 1981 Hofstade 
tel & fax 015 61 28 87

nieuw adr
es

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

For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

 wegens stopzetting

totale uitverkoop
Handgeknoopte oosterse tapijten 

uit Iran - Indië - Nepal - Tibet - Pakistan - Turkije

-50%
tapijten liekens - Brusselsesteenweg 528 - 2800 Mechelen

Tel 015/42 31 51 - Open van 10 tot 18.30 - Donderdag gesloten

Zondag 
open van 
14 tot 17u

van Mobistar of zit er meer achter? 
We vroegen om inlichtingen bij Mo-
bistar zelf maar het is bij volgende 
tekst gebleven:
“Mobistar investeert constant. Al-
leen zo kunnen we binnen én bui-
ten een optimale geluidskwaliteit 
en maximale dekking garanderen. 
De capaciteit van ons netwerk moet 
op elk moment beantwoorden aan 
de vraag. Daarover waken wij. Zeker 
met het oog op het stijgende tele-
foonverkeer. Ons uitgangspunt is 
simpel: u moet in de best mogelijke 
omstandigheden kunnen bellen, op 
elke locatie en op elk moment. Mo-
biele communicatie is van vitaal be-
lang. Dankzij zijn uitgestrekte net-
werk dekt Mobistar vandaag 99% 
van de Belgische bevolking. En we 
blijven investeren zodat u overal ge-
niet van de beste geluidskwaliteit.” 

Op het laatste schepencollege in 
april is beslist om – wederom – de 
stedenbouwkundige aanvraag voor 
het plaatsen van de mast negatief te 
adviseren. Als reden hiervoor wordt 
niet in eerste instantie het gezond-
heidsprobleem aangehaald. Het 
schepencollege heeft wel begrip 
voor de bezorgdheid, geuit door de 
ouders van schoolkinderen en het 
jeugdbestuur van de voetbalclub. 
Omdat de verdere ontwikkeling van 
recreatiegebied kan gehypothekeerd 
worden én omdat er andere inplan-
tingsplaatsen mogelijk zijn in het 
zoekgebied, wil het schepencollege 
maximaal betrokken blijven in dit 
dossier. Trouwens, in haar advies naar 
het Vlaamse Gewest zijn al alterna-
tieve inplantingsvoorstellen gedaan. 
Alle bezwaarindieners zijn intussen 
op de hoogte gebracht daarvan. 

  JMB

ten, nam hij het initiatief om wereldwijd burgemeesters om steun te vragen. 
Lokale beleidsverantwoordelijken kunnen immers een duidelijk signaal geven. 
In Vlaanderen roept de vereniging op om deel te nemen aan het DuLoMi (duur-
zaam lokaal milieubewustzijn) in het kader van de campagne ‘Burgemeesters 
voor Vrede.’

FoJ
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Tiendingendieukuntdoen

Vervang een lamp

Laat de auto vaker staan

Controleer uw banden

Gebruik minder heet water

Vermijd producten waarbij veel verpak-
kingsmateriaal wordt gebruikt

Stel uw thermostaat anders in

Plant een boom

Schakel elektronische apparaten uit

Draag bij aan de oplossing

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst

015/62.16.06

ELEWIJT: 325.000€. Gezel-
lige half  open bebouwing in 
oude villa stijl met 2 slaap-
kamers en mogelijkheid 
slaapkamer bij te maken.

HOFSTADE: 425.000€: Residentiële villa 
op 8 are in Hofstade, 3 grote slaapkamers, 
1 badkamer ,1 douchekamer,1 bureau en 
grote living met centrale open haard, volledig 
uitgeruste keuken (pas vernieuwd), 1 garage, 
1 carport, zeer aangename tuin met 2 terras-
sen (Zuid en West). Zeer rustig gelegen maar 
zeer goede verbindingen met Antwerpen 
(20km) en Brussel (20km).

HOFSTADE: 316.000€: Zeer 
nette bungalow met 2 slaap-
kamers mogelijkheid tot 3 en 
een zeer ruime garage. zeer 
rustig en residentieel gelegen.

HOFSTADE: 315.000€: Mooi 
afgewerkte en ruime woning 
met 3 slaapkamers mogeli-
jkheid tot meer. Gelegen in 
een rustige omgeving

EPPEGEM: 
275.000€:Gezel-
lige, ruime, 
instapklare half  
open woning 
met 4 slaapkam-
ers dichtbij de 
“Schranshoeve” 
park. Goed 
onderhouden is 
toch positief. 

WEERDE: 
195.000€: 
Gezellige, 
instapklare 
woning 
met 3 
slaapkam-
ers en leuk 
tuintje. 
Centraal 
gelegen.

ELEWIJT: 
210.000€: 
Rustig 
gelegen 
half  open 
bebouwing 
met mod-
erniserins-
kosten.

ZEMST: 
274.000€: 
Vernieuwde 
halfopen be-
bouwing net 
buiten Mech-
elen, vlakbij 
oprit E19 en 
grootwaren-
huis, 3 ruime 
slk mogelijk 
4, grote ing-

erichte keuken, mooie afgewerkte 
badkamer, 2 wc’s en gezellige tuin.

HOFSTADE: 440.000€: 
Prachtige woning buiten 
het centrum van Hof-
stade, grote tuin met zon-
neterras, 3 slk, badka-
mer met sauna, modern 
ingerichte keuken en 
bijkeuken, zeer mooi en 
kwalitatief  afgewerkt.
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Er mee voor zorgen dat onze planeet net-
jes wordt overgedragen aan de volgende 
generaties is dan ook een verantwoorde-
lijkheid van iedereen. De klimaatswijzi-
ging vormt namelijk een ernstige bedrei-
ging voor de toekomstige samenleving. 
Veel mensen zijn zich hier nog niet van 
bewust,  zij vinden dat er geen vuiltje 
aan de lucht is. Elke mens op aarde zou 
eigenlijk verplicht moeten worden tot 
het bekijken van deze ingrijpende film.

Dit onderwerp is een hot item gewor-
den en staat bovenaan op nationale en 
internationale politieke agenda’s. Kyo-
tonormen halen, Europa dat tegen 2020 
20% energiebesparingen wil realiseren 
en 20% hernieuwbare energiebronnen 
wil gebruiken, 90 km/uur op autostrades 
omwille van smogalarm, alternatieven 
voor ons dagdagelijkse fileleed,....

Het is inderdaad niet 5 voor 12 maar wel 5 
na 12 en wij zullen met zijn allen mee moe-
ten denken en vooral doen. Maar hier lig-
gen net ook enorme kansen. Kansen voor 
innovatie en creatie. Een vernieuwende 
ecologische economie. Waar onze huidige 
welvaart zelfs niet hoeft onder te lijden. 

Méér nog, wij zullen in de toekomst 
meer en meer evolueren naar GROENE 
BELASTINGEN. Het principe van de ver-
vuiler betaalt. Op gebied van mobiliteit 
door bvb. CO2-taks op vervuilende au-
to’s. Maar ook op gebied van gebouwen, 
zowel voor bedrijven als privéwoningen. 
Hoe energiezuiniger je gebouw, des te 
minder belastingen en energiekosten 
je zult moeten betalen. En indien je dan 
zou verkopen, krijg je nog meer geld van 
dergelijke energiezuinige gebouwen.
Belangrijk is dat alle Zemstenaars weet 

reDDen!

hebben van de problemen en de moge-
lijke gevolgen die op ons afkomen. Ook 
belangrijk is te weten wat wij als individu 
kunnen doen.
En gelukkig schieten nu enkele Zemstse 
organisaties in actie.

De KWB van Weerde organiseerde reeds 
de filmvoorstelling op vrijdag 13 april in 
Ons Huis te Weerde. Vijfenzeventig kijk-
lustigen waren na afloop danig onder de 
indruk. De avond was er één van bewust-
wording en daar is KWB Weerde zeker in 
geslaagd. Maar voor hen houdt het hier 
zeker nog niet op, aldus ondervoorzitter 
Ronald Hoogsteyn. Zij zullen dit jaar nog 
milieuinitiatieven nemen. Zij hopen dat 
alle 21.500 Zemstenaars hier van over-
tuigd geraken en dat het een thema zal 
worden bij de nationale verkiezingen 
van 10 juni. Ronald geeft als slot nog tien 
eenvoudige suggesties mee die ieder-
een perfect kan toepassen.

De N-VA van Zemst organiseert een in-
foavond op vrijdagavond 4 mei 2007om 

20uur in de Oude School te Weerde. Het 
is er gratis inkom en je krijgt een gratis 
drankje.
Het onderwerp: Red mee onze planeet en 
ons klimaat. Wat kan U doen? 
Vlaams klimaatambassadeur Serge De 
Gheldere (die deel uitmaakt van het net-
werk rond Al Gore) komt die avond toe-
lichting geven en gebruikt schokkende 
beelden en grafieken van de film. En 
geeft ook mee wat wij kunnen doen. Dus 
niet alleen praten over de problemen en 
de gevolgen maar ook effectieve oplos-
singen aanbieden.
Ook de milieuraad van Zemst draagt zijn 
steentje bij in de maand mei. Onder de 
benaming Amai mijn Voeten is er een 
tentoonstelling over duurzame ontwik-
keling van 10 tot en met 29 mei 2007. 
De opening van de tentoonstelling is 
voorzien op 10 mei om 20uur in de po-
lyvalente zaal van de bibliotheek met 
een infoavond over de ecologische voet-
afdruk i.s.m. Ecolife. Daarna volgen drie 
duurzame dinsdagen, telkens om 20uur 
in de bibliotheek, aldus milieuambte-
naar Rony Sanchez.

Dirk Van Roey

samen kunnen wij
onZe pLaneet

ZEMST - dE filM An InconVenIent truth vAn Al gorE hEEfT op onZE AArdbol Al vol STof doEn opwAAiEn. dE filM ToonT 
op EEn luchTigE, MAAr Toch STErk gEfundEErdE wETEnSchAppElijkE MAniEr wAT Er SindS onZE wElvAArT nA wo ii juiST Al-
lEMAAl vErkEErd AAn hET lopEn iS En wAT Er AllEMAAl vAn kAn koMEn indiEn dE MEnS ZElf niET ingrijpT. hET lAAT ook ZEMST 
niET onbEroErd, Zo blijkT uiT TAl vAn lokAlE iniTiATiEvEn.

Op 15 mei i.s.m. de Zemstse GROZ: 
journaliste Greet Pluymers interviewt 
Jean-Luc Dehaene over ontwikke-
lingssamenwerking.

Op 22 mei i.s.m. de Zemstse Gezond-
heidsraad: waterconsulente Jessica 
Daniëls informeert over water en ge-
zondheid.

En op 29 mei i.s.m. de Zemste Milieu-
raad: de film An Inconvenient Truth 
en Serge De Gheldere die toelichting 
geeft over het klimaat en energie

��
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Open di. t.e.m. vrijdag 9-18u30 • zaterdag 10-17u (van mei tot september: zondag 14-18u)

WWW.RMC-CLASSICS.COM

Brusselsesteenweg 156 - Zemst
Tel. 015/61 54 97

DEGELIJK AANBOD OCCASIES MET WAARBORG
ALLE MOTOREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR
UITGEBREIDE KEUZE IN KLEDING, 
HELMEN EN ACCESSOIRES
OVERNAME, ALLE MERKEN MOGELIJK

AUTHORIZED DEALER

NIEUWE MODELLEN 2007 
VANAF NU IN ONZE SHOWROOM !

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u, zaterdag tot 18 u 
GESLOTEN: zondag en maandag

MANNEN
DAMES 3 + 1 GRATIS

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

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

	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:
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Is de Apocalyps 
nakend? Stijgt 
het zeeniveau 
tot boven je kin? 
Luchtvervuiling, 
chaos, oorlog, 
lawaai, vernieti-
ging, klonen,…..
is er nog hoop 
voor Moeder Aar-
de??? Wel, Impuls 
brengt voor u op 
scène wat een 
mogelijk scenario 
zou kunnen zijn. 
De voorbereidin-
gen gingen blijk-

DansgeZeLschap impuLs

ZEMST - nog EEn pAAr wEkEn SpAnning En drukTE in dE cATAcoMbEn vAn dE SnookEr onE En dAn iS hET wEEr ZovEr. op 25 
En 26 MEi gEvEn Zo’n 150 dAnSErS vAn iMpulS hET bESTE vAn ZichZElf in dE MEchElSE STAdSSchouwburg. dE AdolEScEnTEn 
En volwASSEnEn Zijn AAn dE bEurT En hEbbEn diT jAAr gEkoZEn voor EEn AcTuEEl ThEMA.

DRaNKENCENTRaLE LOuiS NiJS
BiEREN EN WiJNEN

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

 

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

baar niet onopgemerkt voorbij, want de 
organisatoren van de Opendeurdag van 
de Europese Gemeenschap, hebben Im-
puls uitgenodigd om in Brussel op 5 mei 
een avant-première te brengen. Voorzit-
ter Walter Van der Borght: “ Dit is een hele 
eer, want zeer ongebruikelijk. Normaal 
moet je zelf je kandidatuur stellen en 
wachttijden daarbij van 3 à 4 jaar zijn nor-
maal. We hebben dit keer echter geluk, 
omdat het thema momenteel zo gevoe-

lig ligt. Impuls krijgt hier een buitenkans 
om op te treden voor 30.000 mensen uit 
alle windstreken van Europa”.
Toch blijft het moeilijk om jaarlijks der-
gelijk spektakel neer te zetten in een CC 
of aanverwante locatie. Kristel Ceuppens 
hierover: “Het bestuur en de artistieke 
leiding pleiten steeds voor een kwalita-
tieve benadering. De huur van de Stads-
schouwburg en verplichte techniekers 
kosten voor verenigingen van buiten 

Mechelen een 
klein fortuin! Re-
ken daarbij nog 
de kosten voor 
kledij, accessoi-
res, catering, de-
cor,….wat maakt 
dat we al heel 
blij zijn met een 
klein batig saldo 
op het einde. 
Gelukkig kun-
nen we rekenen 
op onze enige 
sponsor ADD 
en natuurlijk  
de vele vrijwilli-

gers voor en achter de schermen. 

Van je redacteur ter plekke met helm, zuurstoffles, 

zwemvliezen en stengun : JMB, die zich alvast 

heeft ingeschreven voor de eerste reis naar Mars

Choreografie en muziek : Kristel 
Ceuppens – Reservaties via info@
dansimpuls.be of op het nummer 
0486/558119. Voor alle info check 
hun website www.dansimpuls.be.

mystery
tijDens

presenteert pinksterweekenD
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Schalienhoevedreef 26b
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.34.32
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT

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

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

 Garage 
Coloma

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

Eddy Merckx moest forfait geven 
voor de persconferentie van 21 april 
laatsleden van Sport en Steun. Had 
iets te maken met een fabrieksbezoek 
in Italië waar ze fietsingrediënten zo-
als carbon fabriceren. In ieder geval 
kon hij, als peter van het Belgisch 
kampioenschap juniores en dames, 
niet in Zemst zijn.

De ambiance was er in de Prins Le-
opold op 21 april niet minder om. 
De persconferentie werd opgeluis-
terd door het percussie-ensemble 
van WIK Zemst-Laar onder leiding 
van Nick Goovaerts. En zij had-
den de verrassing van de avond in 
petto, met name een gastoptreden 

eDDy merckX VoorBij : 

ZEMST – de Zemstenaar hAd vEErTiEn dAgEn gElEdEn EEn inTErviEw 
gEplAnd MET Eddy MErckX, wiEnS AAnwEZighEid wAS AAngEkondigd op dE 
pErSconfErEnTiE vAn SporT En STEun op ZATErdAg 21 April in prinS lEo-
pold in ZEMST. de Zemstenaar wAS prESEnT MAAr Eddy kwAM niET opdA-
gEn. de Zemstenaar hAd wél EEn korT gESprEk MET dE rEvElATiE vAn dE 
Avond, MAriAnnE ghESquièrE.

van de Zemstse zangeres Marianne 
Ghesquière (zie foto), 16 lentes jong 
maar niettemin de revelatie van de 
avond. Marianne lichtte aan de re-
porter van de Zemstenaar toe dat 
zij pas met zangles begonnen is aan 
het conservatorium te Mechelen en 
haar vorige ervaringen als zangeres 
heeft opgedaan bij Jerry’s Big Band, 
huwelijksmissen en harmonie-or-
kesten. Marianne woont nog bij haar 
ouders op de Bovenweg in Zemst. 
Dat ze nog maar net haar carrière is 
gestart had je haar bij haar optreden 
niet gegeven. 

Hoe ze erbij kwam om met het percus-
sie-ensemble te zingen? Broer drumt 

een reVeLatie Van 16 
aLs aLternatieF ….

marianne,
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Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftme-

thode

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

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

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

 

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

Marianne Ghesquière in 
actie op 21 april in Prins 
Leopold

bij het percussie-ensem-
ble en zo was het idee rap 
gegroeid om Marianne 
uit te nodigen. 

De revelatie van de 
avond heeft aan de Zem-
stenaar beloofd dat als 
ze ooit beroemd wordt, 
zij de Zemstenaar niet 
zal vergeten. Het is ge-
noteerd Marianne. En wij 
noteerden een naam om 
te onthouden.

BC Fo
to

 Je
an

 A
nd

rie
s

Zoekertjes
Wenst u een zoekertje te plaatsen, stuur dan uw berichtje (voor de 15 e van deze 
maand) naar Jean Andries, Brusselsesteenweg 85 in 1980 Zemst of naar de Zem-
stenaar, Hofgrachtlaan  22, 1981 Hofstade. Sluit 10 euro per zoekertje in.

Te kp: Lederen bruin SALON (drie-
zit en twee stoelen). In gde.st. 
Pr.o.t.k. 0475/420 276

Te kp: MOTOR Suzuki VX800, 
bwj.1996, van part.,uitst. st, opstap-
pen en wegrijden. Windscherm, 
zijkoffers en topcase. 3.125 euro 
0478/27 44 63
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Tuinwerken Kristof

VERANDA THOMAS BVBA

Fabrikant van:
Veranda's - pergola's

Ramen - deuren
Zonweringen

Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek

&
voorontwerp

&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1
ZONDER MEERPRIJS!

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design
Maatwerk

Teak indoor, outdoor

Loom, rotan

Badkamermeubels

Leuke koopjes 
tijdens soldenmaand

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



��

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

ZEMST – In samenwerking met en in het kader van de 
Week van de Amateurkunsten organiseert de Davids-
fondsafdeling van Zemst een uniek concert, gebracht 
door het recent opgerichte Vlaams Brabants Symfonie 
Orkest, waar we het onlangs nog over hadden. Op zon-
dag 6 mei om 15u30 (je bent net uit bed van de Weerdse 
Bierfeesten ) speelt dit jonge en enthousiaste ensem-
ble enkele gevoelige muziekstukjes van W.A. Mozart, A. 
Waignein, L.-E. Larson, J. Massent, E. Elgar en J. Williams. 
De ideale oormassage na twee dagen feestgeweld. On-
der leiding van trompettist Rik Ghesquière zullen ook 
andere solisten uit Zemst hun kunnen mogen etaleren, 
namelijk Karolien Devroye op dwarsfluit en Wouter Ver-
heyden aan het orgel. Een mooi moment dus om eens 
kennis te maken met VBSO, dat met deze voorstelling 
een uitstekend platform krijgt om het publiek te overtui-
gen van hun kunnen en Zemstse zieltjes te winnen voor 
symfonische muziek.

In de kerk Sint-Pieter te Zemst. Inkom in de voorverkoop 
is 6 euro voor de leden en 8 euro voor niet-leden. Aan de 
kassa betaal je 9 euro. Kaarten bij Philippe Ackerman op 
015-612991 of Marc De Proost op 016-613166. 

    Tot dan! JMB

Voorjaars

DaViDsFonDs Zemst presenteert

concertkLassiek
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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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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

 

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

In het begin van de jaren ‘70 begonnen 
enkele jeugdvrienden onder mekaar wat 
volleybal te spelen op een stuk weide-
grond achter kasteel Schroeters te Hofsta-
de.  De volleybalclub was een feit ! Van het 
een kwam het ander …Na veel oefenen 
kwam er stilaan wat competitiedrang en 
toen Gilbert Reygaerts (op dat moment 
verdeler van het automerk Sunbeam) be-
reid was om te sponsoren is Sunbeam in 
competitieverband begonnen. 

Van upS & downS...
In de loop van de jaren groeide de club en 
breidde uit tot 2 dames- en 2 herenploe-
gen. Bij gebrek aan jeugdwerking zijn ze 
daarna wat teruggevallen, tot 1 dames-
team in 3de provinciale en 1 herenteam 
in de B-reeks van de Vriendschap. Bij de 
heren wisselden de successen en de ne-
derlagen elkaar af en toen werd er afge-
sproken om voortaan alleen nog voor het 
plezier te spelen. Het sportieve moest pri-
meren op het competitieve in dit seizoen. 

VoLLeyBaLcLuB

hofSTAdE. dE hErEnploEg vAn 
vollEybAlploEg SunbEAM hofSTAdE 
SpEEldE diT SEiZoEn, dAT vorigE wEEk 
wErd AfgESloTEn, kAMpioEn in rEEkS E 
vAn dE fEdErATiE vAn dE vriEndSchAp. 
de Zemstenaar MAAkTE vAn dE gE-
lEgEnhEid gEbruik oM EEnS lAngS TE 
gAAn op dE TrAining.

… ToT kaMpioenenploeg
Dat bleek een goede keuze want vanaf 
september 2006 tot midden februari 
2007 werd er geen enkele wedstrijd ver-
loren. Daarna één miskleun en nu kan 
de herenploeg het seizoen afsluiten met 
slechts 1 verlieswedstrijd, een kampi-
oenstitel en een eervolle ondergang in 
de halve finale van de beker van Brabant. 
Voor een herenploeg waarvan de gemid-
delde leeftijd toch voorbij de 40 ligt is dit 
zeker geen kleine prestatie.  de Zemste-
naar bood reeds zijn felicitaties aan.

Blijft nog de toekomst … De club blijft 
er realistisch bij. Voor volgend jaar werd 
voor de ploeg als doel vooropgesteld 
om minstens een veilige plaats in de 
middenmoot van de hoogste reeks in de 
Federatie van de Vriendschap te behalen 
en om iedere speler zeker regelmatig 
aan de bak te laten komen. 
Meer info: De Roover Dominique (voor-
zitter), Tervuursesteenweg 448, Hofsta-
de, 0473/47.55.67,  http://users.telenet.
be/sunbeam.

Bart Coopman

sunBeam
hoFstaDe kampioen
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Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

Brusselsesteenweg 139
1980 Zemst

015 – 61 78 68
0477 – 13 70 82

e-mail: info@foodenco.be
www.foodenco.be

Wij verzorgen al uw feesten 
van A tot Z

Eveneens te verkrijgen:
- Belegde broodjes

- Dagschotels
- Koude buffetten

- …
EVENEENS TE VERkRIjGEN :

warme maaltijden & belegde broodjes 
(gratis aan huis geleverd binnen  

een straal van 5 km)
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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 
waardoor 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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