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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

September. Weg, die twee maanden 
relaxen, gedaan met dat slome ritme. 
Actie! Opnieuw volle bak ertegenaan! 
Opnieuw elke dag de baan op, tussen 
al die oververhitte druktemakers. Elke 
dag weer op het droevige gezicht zitten 
kijken van die dooie collega’s. Die uitpui-
lende etterbak van de aankoopdienst, 
die flauwe plezante van de export, met 
zijn beschimmelde grappen altijd. Die 
ouwe opgebrande heks van de perso-
neelsdienst. En zwijg alstublieft over die 
omhooggevallen klojo van daarboven, 
die denkt dat hij het warm water heeft 
uitgevonden.
En de kinderen? Die zitten opnieuw 
braaf in rijen van twee in de klas. Leuke 
kaftjes van Samson en Gert, keitoffe 
pennendoos van K3, de boterhammekes 
in een knalgele box van Bob de Bouwer. 
En dat alles in een nieuwe flashy rugzak 
uiteraard. Helemaal in, denkt u. Mmm, 
niet zeker. Wellicht heeft die nieuwe 
rugzak een opbergvakje voor de gsm 
van de kleine. Of voor de laptop. Maar 
zit er wel een vakje in voor de iPod? Of, 
godbetert, een koelvakje? Ja, zegt u? U 

Familie verzekert succes Zenneblok 4

Urbain Van Asch leidt uitzonderlijk leven 7

Voorstelling ploegen van Groot-Zemst 8

Monumentenstrijd voor gedenkteken 14

Gerda & Marnik in Kolinten 16

Afrittencomplex E19 ondergaat facelift 19

Onder de mensen 20

Terug naar school 25

bent helemaal mee, denkt u? U vergist 
zich. Op dit eigenste moment loopt de 
schoolgaande jeugd in Amerika storm 
voor een nieuw gadget: de kogelvrije 
boekentas.
Met al dat geweld in de scholen, dat 
u daar nog niet aan gedacht heeft! De 
kleine naar school sturen wordt straks 
een heel ander verhaal. “Jefke, is je ge-
vechtsuitrusting proper, jongen? Laat 
mij eens kijken in je kogelvrije rugzak. 
Granaten niet vergeten, kereltje? Ka-
lashnikov bij? Neem maar wat extra 
munitie mee, je kan nooit weten. En als 
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de grote jongens onaardig doen, niet 
aarzelen, hé baasje. En laat je niet af-
snauwen door die domme leraars! Je 
weet het hé, boem, boem. Fijne dag 
nog, jongen.”
We zien het in De Pimpernel, De Tuime-
ling of De Zonnewijzer nog niet zo snel 
gebeuren. Zemstenaars zijn geen Ame-
rikanen. Zemstenaars genieten van het 
leven, kijken en luisteren naar alles wat 
mooi is en lezen elke maand opnieuw 
de Zemstenaar. Hier hebt u ‘m weer. Ge-
niet ervan!

De redactie (PV)
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De familietraditie begon wanneer Jef De 
Ridder in 1973 samen met enkele andere 
‘oudere’ KWB-rotten een volleybalploeg 
oprichtte. Het succes van de lokale vrien-
denploeg liet niet op zich wachten en 

ZenneBlok
EPPEGEM - Al 35 jAAr lAnG dAnkt dE EPPEGEMsE vollEybAlclub ZEnnEblok hAAr succEs AAn hAAr trouwE fAMiliE-
clAn. MAAr liEfst twAAlf tElGEn vAn dE dE riddEr- fAMiliE vErdEdiGEn MoMEntEEl dE blAuwwittE klEurEn vAn dEZE 
vErEniGinG. En dit is niEt EEns uitZondErlijk.  ZEnnEblok kAn Al vAnAf hAAr bEGinjArEn rEkEnEn oP dE ErvArinG vAn 
MEdEstichtEr jEf dE riddEr.

enkele familieleden kwamen de kern 
vervolledigen. Ook neefjes Fred en Marc 
Van Nieuwenhuysen krijgen de volley-
balkriebels al snel te pakken en voegen 
hun jonge geesten toe aan het Zenne-

blokgebeuren. Wanneer ook Jef’s zonen 
Stefan en Dirk zich in de jaren ’80 bij de 
ploeg voegen, kan de De Ridderfamilie 
haar voorliefde voor het volleybal niet 
meer verbergen. De kriebels bereiken nu 

verZekert suCCes van

familie De riDDer

Harmonieën BunDelen kraCHten
ZEMST, HOFSTADE – De harmonieën ‘Sint-Petrus’ uit Zemst en ‘De Ware Vrienden’ uit Hofstade gaan samenwerken. Van heden af 
vormen zij één groot orkest onder leiding van dirigent Dirk Acquet. De vereniging repeteert iedere dinsdagavond van 20 tot 22 
uur in het Ontmoetingscentrum te Hofstade. Belangstellenden kunnen daar even komen luisteren en geïnteresseerde muzikanten 
mogen direct hun instrument meebrengen. Ze kunnen dan meteen meespelen. Ook wie graag muziek wil maken maar het nog 
niet (helemaal) onder knie heeft, is welkom. Ervaren lesgevers zorgen er voor dat je snel kan meespelen in het harmonieorkest. 
Info bij Ria Bosmans, Tervuursesteenweg 64/1 in Hofstade (Ria_bosmans@hotmail.com) en bij Leen Van Damme, Leopoldstraat 47 
in Zemst (Leenvandamme007@hotmail.com).                                    FoJ

Graffitispuiters
HOFSTADE – Graffitispuiters hebben de nieuwe fietstunnels aan het Bosodomein al beklad. Dat gebeurde niet altijd op een 
smaakvolle wijze. De anti-graffitilaag op de muren heeft deze vorm van vandalisme niet kunnen voorkomen. Men gaat proberen 
de graffiti schoon te spuiten onder hoge druk. FoJ

Vlnr:  Jef, Dirk, Marc V.N., Anke, Karolien, Fred, Karen, Sarah, Stefan. Onderaan: Marc G., Katrien, Bart
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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

ook zelfs schoonbroer Marc Geets. Het 
succes van deze Zenneblokheren groeit 
en kent haar hoogtepunt wanneer de A-
ploeg in seizoen 1991-1992 zijn eerste 
kampioenstitel binnenhaalt. In datzelfde 
jaar wordt dubbel gezegevierd wanneer 
Zenneblok ook nog eens de Beker van 
Brabant weet te veroveren.

Kleinzoon
Maar het succes lijkt niet te stoppen. Mid-
den jaren ’90 barst Zenneblok uit haar 
voegen wanneer bijna alle Van Nieu-
wenhuysen-kinderen hun eerste stap-
jes op volleybalgebied zetten. Bart Van 
Nieuwenhuysen zet als eerste kleinzoon 
de stap naar de herenploeg. Omdat ook 
alle Van Nieuwenhuysen-dochters hun 
volleybalinteresse niet onder stoelen of 
banken steken, wordt een jeugdploeg 
opgericht met nichtjes Sarah Geets, 
Anke Van den Zegel, Karolien en Karen 
Van Nieuwenhuysen. Enkele jaren gele-
den trad ook het jongste nichtje Katrien 
Van Meert in de voetsporen van haar 
vele voorgangers.

Van nieuwenhuysen
Vandaag is Zenneblok niets zonder de 
families De Ridder-Van Nieuwenhuysen. 
Fred Van Nieuwenhuysen kreeg in 1996 
de titel voorzitter toegekend. Hij wordt 
hierin bijgestaan door zijn neven Dirk 
De Ridder (penningmeester) en Stefan 
De Ridder (materiaalverantwoordelij-
ke.) Ook broer en feestleider Marc Van 
Nieuwenhuysen zorgt mee voor een 
familiale sfeer binnen de vereniging. 
Begin dit seizoen traden ook nog eens 
dochters Karen, Karolien en Sarah toe 
tot het bestuur. 

Deze Eppegemse 
volleybalvereni-
ging dankt haar 
succes dus aan het 
enthousiasme van 
een grote fami-
lie. Ondertussen 
is Zenneblok uit-
gegroeid tot een 
naam in de vol-
leybalwereld. Met 

haar drie herenploegen en damesploeg 
behaalde zij al enkele titels. Vorig jaar 
nog speelden de Dames voor het twee-
de jaar op rij kampioen binnen de VLM. 
En ook bij Heren II vloeide de champag-
ne rijkelijk na het behalen van de eerste 
plaats. Dit seizoen zullen opnieuw drie 
herenploegen, twee damesploegen en 
een jeugdploeg hun beste beentje voor-
zetten om prestaties neer te zetten waar 
de volgende De Riddergeneratie naar 
kan opkijken. 

Evelien Van Grunderbeek
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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

Tuinwerken Kristof

Nieuwe collectie 
Herfst-wiNter
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urBain van asCH leiDt uitZonDerlijk (koor)leven

hofstAdE – ook Al woont hij, in dE GrEnsstrAAt, 
bijnA MEt één voEt in MEchElEn, oP hofstAdEnAAr 
urbAin vAn Asch kunnEn AllE ZEMstEnAArs fiEr Zijn. 
dE GrotE vErdiEnstE vAn urbAin is dAt hij oP ProMi-
nEntE MAniEr hEt vlAAMsE koorlEvEn in GAns EuroPA 
En ZElfs dAArbuitEn uitdrAAGt. MEdE ondEr Zijn iMPuls 
wErd EnkElE MAAndEn GElEdEn dE ZEtEl vAn AGEc (Ar-
bEitsGEMEinschAft EuroPäischE chorvErbändE) nAAr 
vlAAndErEn ovErGEbrAcht.

Je geeft het Urbain Van Asch niet aan dat 
hij 67 is. Hij heeft een figuur als een toren 
en een stem als een klok. Die eigenschap-
pen kwamen hem de voorbije zestig 
jaren uitstekend van pas naast zijn uit-
gebreide muzikale kennis die hij onder-
meer opdeed aan het Lemmensinstituut, 
dat toen nog in Mechelen gevestigd was. 
Het grootste deel van zijn leven was en is 
Urbain dirigent. Hij dirigeerde 29 jaar (tot 
vorig jaar) lang het Onze-Lieve-Vrouw-
koor van Mechelen en leidde 20 jaar lang 
(tot in 1990), de Mechelse Liedertafel in 
goede muzikale banen. Nadien richtte hij 
mee het vocaal ensemble Viermaaliks op 
en hanteerde hij het stokje bij verscheide-
ne koren in Neerpelt, Leuven, Keerbergen 
en Mechelen. Hij dirigeerde aan het eind 
van de zeventiger jaren drie jaar lang het 
koor van het Lemmensinstituut. Alsof dat 
allemaal nog niet voldoende was, maakte 
Urbain zich nog 35 jaar lang verdienstelijk 
als organist. Hij zit overigens nog regel-
matig achter het klavier en dirigeert nog 
steeds koren in Herentals en in Puurs.
“Ik maakte jaren mee van 62 optredens, 
aangevuld met 5 concerten …”

aGeC-muzieKCommissie
Wat de muzikale loopbaan van Urbain Van 

Asch zo mogelijk nog meer bewonderens-
waardig maakt, is dat zij zich afspeelde 
naast een drukke professionele loopbaan 
als bediende en zijn bezorgdheden als 
echtgenoot en vader. Ondertussen zijn de 
kinderen de deur uit en krijgt het muzika-
le bestaan van Urbain wat meer armslag 
nu hij al vijf jaar met pensioen is.
Want toekomstplannen heeft deze muzi-
kale duizendpoot voor het rapen.
Het AGEC-presidium verzocht Urbain 
Van Asch vorig jaar om de nieuwe voor-
zitter van de AGEC-muziekcommissie te 
worden. “Een internationale onderschei-
ding die ik zeer waardeer, maar waar heel 
wat komt bij kijken”, zegt Urbain. Deze 
functie leidt hem naar diverse muzikale 
hoofdsteden in Europa.  Urbain Van Asch 
is overigens al langer lid van het AGEC-
presidium. AGEC groepeert als koepel 
van 16 Europese koorfederaties duizen-
den koren en miljoenen koorleden in 14 
Europese landen. Daaronder ressorteert 
ook de Vlaamse federatie Koor en Stem.

BaChKoor
“Vlaanderen telt naar raming een dui-
zendtal koren. Met o.a. het Elewijts Bach-
koor is Zemst in het koorwereldje lang 
niet onbekend”, getuigt Urbain. Als be-

stuurslid en koorconsulent van Koor en 
Stem kan hij het weten. Er zijn in Vlaande-
ren en in onze regio nogal wat koren die 
een beroep doen op Urbain als ze zowel 
op (stem)technisch als eender welk ander 
muzikaal domein problemen hebben.
Urbain publiceert ook veel in Stemband, 
dat vijf keer per jaar in een oplage van 1.500 
exemplaren bij diverse koorverantwoorde-
lijken belandt. Omdat ook het koorleven 
aan de huidige cybertijd niet voorbij kan 
gaan, is hij de man achter het Vlaamse luik 
van www.agec.eu, waar koorliefhebbers 
uit gans de wereld een forum vinden.

Wat muziek als internationale taal ver-
mag, bleek enkele weken geleden nog op 
EuroChor, dat onder impuls van Urbain in 
Mechelen werd georganiseerd. De voor-
bije jaren vond deze hooggewaardeerde 
manifestatie plaats in steden als Berlijn, 
Dresden, Luzern en Wenen. Onder de 
deelnemers op de workshop in Meche-
len noteerden we ook Zemstse belang-
stelling. Tijdens dit muzikale ‘werkkamp’ 
maakten de deelnemers ondermeer 
ruim kennis met lokale componisten zo-
als Philippus de Monte, Jules Van Nuffel, 
Raymond Schroyens en Vic Nees.

         Fons Jacobs
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voorstellinG ploeGen van Groot-Zemst
onZe voetBalploeGen vrank en vrij over ZiCHZelf en De verwaCHtinGen

Bart De Doncker, Michael Lauwers, Ruben Moonen, Ken Borremans, Kevin Vervoort, Philippe Petitniot, Glen Schils, Andy Beuke-
laers, Robin De Laet, Bart Bruyninckx, Hassan, Willy Van Eeckhoudt, Claude Vanderheyde, Bjorn Christiaens, Tim Van der Weyden, 
Jurgen De Bruyn, Raf De Smet, Nidal Ban Amou, Michael Petitnio, Patrick Grahova, Jelle Van Camp, Rutger Ceunen en Illias El Attabi 
met hun trainers Erwin Vanhalle, Eddy Vande Weghe en Maurice De Smedt. 

trainer mon temmerman
 
1. De kern is niet te groot maar 
homogeen en sterk. We hebben 
gekozen voor dezelfde groep, die 
tweemaal op rij de titel behaalde, 
aangepast met jongeren en selec-
tieve versterkingen. We hadden al 
een sterke ketting, met de nieuwko-
mers en het grootste aantal trouwe 
supporters wordt de ketting nog 
sterker. In de hoogste provinciale 
reeks kunnen we genieten van de 
successen van de voorbije jaren.
2. Eindigen in de linkerkolom zou 
mooi zijn.
3. Is iedereen fit, dan heeft FC Ep-
pegem een ploeg die kan stunten. 
Op vertrekkers Filip Steylemans, 
Tom Troch en Sam Cox na bleef 
iedereen en met Pemba De Her-
togh, Filip Steylemans, Jonas Van 
de Voorde en Greg Van Schoen-
winckel is de kern versterkt in de 
breedte. De meeste van de geble-
ven spelers zijn jong en twee titels 
op rij maakte van hen zeker betere 
en meer ervaren voetballers. 
4. 09/09 RJ Waver-Eppegem. 16/09 
Eppegem-Sterrebeek. 23/09 Brai-

FC eppeGem

ne-Eppegem. 30/09 R. Verrewin-
kel-Eppegem. 07/10 Eppegem-
Kampenhout. 

Kenneth Somers, Ronald Dignef, 
Jeroen De Bell, Tom Versees, Mika 
Vanhamme, Bram Glorieux, Vicky 
Carleer, Pemba De Hertogh, Fi-
lip Steylemans, Alain Van Roost, 
Dennis De Bell, Delly Lofombo, 
Carlo Van Roost, Yannick Ickmans, 
Gunther Vercammen, Michael Van-
damme, Gregory Van Schoenwin-
kel, Wietse Ceenaeme, Paul Nze 
Meye en Jonas Van de Voorde met 
hun trainers Mon Temmerman, 
Eddy Roekens en Guy De Strycker.

VerBroederinG hoFstade
ploegaFgevaardigde guy JaCobs

1. De kern is in de breedte versterkt, iedere plaats is 
dubbel bezet. De nieuwkomers brengen technisch 
een meerwaarde. De goede sfeer is optimaal en 
dat is ons sterkste wapen.
2. In de topvijf eindigen, stunten tegen de koplo-
pers en de jeugd er meer bij betrekken. Dat zal ook 
meer volk lokken naar het voetbalterrein.
3. We zijn er van overtuigd dat Hofstade voldoende 
kwantiteit en kwaliteit heeft om beter te doen dan 
vorig seizoen. De linkerkolom moet haalbaar zijn. 
4. 09/09 Hofstade-Greg Doiceau. 16/09 Kortenberg-
Hofstade. 23/09 Hofstade-RWD Molenbeek.30/09 
Ros. Rixensart-Hofstade. 07-10 Hofstade-Ohain.
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sK laar
seCretaris wilFried meysmans

“SK Laar is een familiale club waar ieder-
een zich thuis voelt, dat is een belang-

onZe voetBalploeGen vrank en vrij over ZiCHZelf en De verwaCHtinGen ZEMst – dE bAl rolt wEEr. oEfEnPArtijEn, bEkErwEdstrijdEn En dE EErstE 
sPEEldAG hEbbEn wE Er ondErtussEn Al oPZittEn. hoE liGGEn dE kAArtEn bij 
onZE voEtbAlPloEGEn? wE dEdEn EEn rondvrAAG.

1. Wat zijn de troeven van de club?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Onze conclusie
4. De kalender

seiZoen 2007-2008 van start

voorzitter Jan verdoodt

1. We hebben bijna dezelfde ploeg als 
vorig seizoen, selectief aangevuld met 
nieuwkomers Geoffrey De Lievre, Steven 
De Graeve en Jelle Vanhamme. Boven-
dien is Barry D’Hoine terug, na een in-
activiteit van bijna één seizoen. We zijn 
steviger dan vorig seizoen.
2. Beter doen dan vorig seizoen, zeker? 
Enkele ploegen zijn me onbekend. Vorig 

FC zemst sport
lemans Maxim, Colebrants Koen, De 
Graeve Steven, D’Hoore Thomas, Op-
debeeck-Lauwers Kevin, Peeters David, 
Van der Stichelen Michel, Van Ingel-
gom Sam, Van Praet Sander, Verberck 
Wouter, Croes Alex, De Lievre Geoffrey, 
D’Hoine Barry, Pelgrims Ken, Van der 
Weegh Stijn, Vanhamme Jelle, Verdoodt 
Tom, Agbonkpolor Uyi, Ceuppens Tim, 
De Smet Tim, Lauwens Brecht, Matongo 
Yves, Deliere Benoit

dat verplicht. Tegen FC Eppegem – voor 
de beker van Zemst – toonde de groep 
de juiste mentaliteit. Kunnen ze die lijn 
doortrekken speelt Zemst volgend sei-
zoen in derde provinciale.
4. 09/09 Weerde-Zemst. 16/09 Zemst-
Berg Op. 23/09 Sp. Tange-Zemst. 30/09 
Zemst-Steenokkerzeel B. 07/10 Elewijt-
Zemst.

Campion Kevin, Cordemans Peter, Ceu-
seizoen hebben we enkele 
domme punten laten liggen 
in cruciale wedstrijden, dat 
moet vermeden worden.
3. Wij winden er geen doek-
jes om. FC Zemst Sp. speelt 
in een mooie reeks met veel 
streekploegen en moet kun-
nen meedoen voor de titel. 
Na een goed seizoen met een 
derde plaats en 71 punten is 
de versterkte ploeg zichzelf 

rijke troef. De eerste ploeg is gebaseerd 
op eigen jeugdwerking. In de kern zitten 
tien spelers van de eigen jeugd. Een zor-
geloos seizoen in de tweede afdeling van 

het Antwerps Sportverbond en op eigen 
veld de supporters proberen te verwen-
nen is ons doel. Christophe Poels en de 
terugkeer van Francisco Polido-Pilo bren-
gen een meerwaarde. Steven De Doncker 
(knie) is een heel seizoen out. Jelle Saude-
mont (klierkoorts) tot met nieuwjaar.”

Op de foto: Francisco Polido-Pilo, Gunther 
Daelemans, Thomas Ceulemans, Johan 
Van Eetvelde, Steven Daems, Christophe 
Poels, Sanne Schoevaerts, Kris Tange, 
Kris Van Eeckhout, Jannick Krakoweczyk, 
David Willems, Peter Van der Vekens, Ke-
vin Van Rompaey en Steve Van Erp met  
hun afgevaardigde Wilfried Meysmans 
en trainer Kevin Van Rompaey.
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voorzitter luC deheyder

1. De kern van vorig seizoen hebben 
we kunnen behouden, aangevuld met 
waardevolle transfers en jong talent. 
Ook een sterk trainerstrio Steve Van 
Langeraert, Roland De Looze en Filip 
Rummens is een troef.
2. Met aangenaam, ontspannen voet-
bal beter doen dan de zesde plaats 
vorig seizoen. We zitten in een mooie 
reeks met enkele onbekende ploegen. 
In derby’s iets tonen en stunten tegen 
kopploegen. Zemst zal er heel dichtbij 
zijn, Elewijt in de subtop.
3. Met 23 kernspelers van vorig sei-
zoen, 9 nieuwkomers en 11 spelers die 
uit eigen jeugd doorschuiven zal het 
aanvankelijk puzzelen zijn voor het 
trainersduo Steve Van Langeraert en 
Roland De Looze. Vorig jaar kende de 

VV elewijt

ploeg een slechte start maar eindigde 
sterk. Als de sterkhouders het niveau 
van de ploeg nog wat kunnen opkrik-
ken en de nieuwkomers bevestigen 
doet VV Elewijt mee voor een prijs.
4. 09/09 Elewijt-Beigem. 16/09 Haren-
Elewijt. 23/09 Elewijt-SC Keerbergen. 
30/09 Humbeek B-Elewijt. 07/10 Ele-
wijt-Zemst.

Op de foto: Tom Bautmans, Kristof 
Beukelaers, Filip Verhaeren, Danny Van 
Keer, Tom Troch,, Fred Geens, Kenneth 
Corremans, Mirk Gayanovic, Sam Cox, 
Karim Ajri, Wouter Claes, Wesley Ael-
brecht met voorzitter Luc Deheyder, 
trainers Steve Van Langeraert, Roland 
De Looze en Filip Rummes, kandidate 
miss Vlaams Brabant en mascotte 
Robin. 

 Garage 
Coloma

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

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

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

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
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trainer Johan sChellemans 

1. Een ruimere kern, een pak meer er-
varing en meer polyvalente spelers. 
Alle nieuwkomers brengen een meer-
waarde.
2. Als iedereen fit blijft, een derde 
plaats.Vorig seizoen verloren we acht 
wedstrijden tegen de eerste vier, dat 
mag en zal niet meer gebeuren. Daar-
tegen zijn we gewapend.
3. Vorig seizoen eindigde VK Weerde 
op een eervolle vijfde plaats. De rug-
gengraat is gebleven en versterkt met 
negen nieuwkomers. Kwaliteit is er 
genoeg om er een mooi seizoen van 

VK weerde

te maken. Een plaats in de subtop ligt 
in de lijn van de verwachtingen.
4. 09/09 Weerde-Zemst. 16/09 Ko-
ningslo-Weerde. 23/09 Weerde-Hum-
beek B. 30/09 FC Borght-Weerde. 
07/10 Weerde-Sp. Tanghe.

Op de foto: Tim Verhaegen, Leo Nau-
welaerts, Wouter Sels, Jeroen De 
Wachter, Kevin De Ruyck, Jan Van 
Dam, Koen Mostinckx, Jurgen Sterckx, 
Ben Clarenbaux, Wouter Van Noyen, 
Bart Ameel, Yves Deck, Jos Cloetens, 
Eric Viscaal en Erik Slagmuylers met 
hun trainer Johan Schellemans.

     Tekst en foto’s Jean Andries

 

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

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

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftme-

thode

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

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 Zemstenaar, Hofgrachtlaan  22, 
1981 Hofstade. Sluit 10 euro per zoekertje in.

Sierschouwen Van Haezen-
donck zoekt een natuur-
steenplaatser die zelfstan-
dig kan werken. Info: Hoge 
Buizen 57, 1980 Eppegem. 
Tel. 02/251.50.14
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Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

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

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

DRANKENCENTRAlE lOuIS NIjS
BIEREN EN WIjNEN

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

 

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

 

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

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

 
AlGEMENE SCHRIjNWERKERIj
WERNER jANSSENS

Schoolstraat 50, 1980 Zemst
Tel: 015 / 62 14 00

Privé
Stationslaan 15, 1980 Zemst
Tel & Fax: 015 / 61 40 45

Plaatsing van Ramen en Deuren in Hout, PVC en Alu
Alle soorten Plafond-, Wand- en Muurbekledingen
Rolluiken - Zonnewering elektrisch - Gyproc
Kleinere timmerwerken - Pergola's - Zolderkamers
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- 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

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

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

GeDenkteken
EPPEGEM – vlAAMs MinistEr dirk vAn MEchElEn wil vijftiEn MilitAirE 
bEGrAAfPlAAtsEn, wAArondEr diE vAn EPPEGEM , lAtEn ErkEnnEn Als wo 
i –ErfGoEd. EPPEGEMnAAr didiEr roMbout  En  schEPEn vAn MonuMEntEn 
cois vAndEr Elst AchtEn hEt MoMEnt GEkoMEn oM hEt MilitAirE GEdEnktE-
kEn, dAt oP hEt soldAtEnkErkhof vAn EPPEGEM stond, tEruG tE vrAGEn bij 
hEt stAdsbEstuur vAn liEr. dE slAAGkAns is ErG klEin.

monumentenstrijD
voor

militair

Tijdens hevige gevech-
ten in augustus en 
september 1914 sneu-
velden er in Eppegem 
en omstreken heel wat 
Belgische en Duitse sol-
daten. Die werden, elk 
op een apart deel, be-
graven op een militair 
kerkhof aan de Brus-
selsesteenweg en wor-
den nog elk jaar eind 
augustus herdacht. De 
begraafplaats kwam er 
op initiatief van de Duit-
sers, waar aanvankelijk 
zowel Duitse als Bel-
gische gesneuvelden 
begraven werden. De 
Berlijnse beeldhouwer 
Georg Kolbe (waarvan 
ook werk te zien is in het Middelheim 
in Antwerpen) kapte er in 1916 een 
gedenkteken voor, een moederfiguur 
met haar dode zoon. Na de oorlog 
werd het Duitse gedeelte van het kerk-
hof ontgraven en het kunstwerk naar 
het Duitse kerkhof van Lier overge-
bracht. Alleen twee zijpanelen bleven 

in Eppegem en de tekst werd vervan-
gen door een Franstalige. In Eppegem 
liggen 228 Belgische soldaten begra-
ven, waarvan er 46 onbekend zijn.

teruGBrenGen
Didier Rombout, actief bij VVV Zemst 
en geboeid door militaire geschiede-

sluikstorters
ZEMST – Sluikstorters sloegen de voorbije weken op diverse plaatsen in de ge-
meente toe.  Dat was het geval in de Nayakker aan het Daelemansbos en in het 
Schom. De daders dumpten er tientallen zakken huisraad en zelfs betonafval en 
autobumpers. In het Bos van Aa werden tientallen zware zakken met bouwafval en 
afbraakmaterialen gevonden. De politie pakte enkele verdachten op. In de strijd te-
gen sluikstorters vragen milieudienst en politie eventuele getuigen van deze sluik-
stortingen zich te melden op 015/62.71.43 en/of 015/62.71.62 FoJ
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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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
hoogstraat 27 1980 zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

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

GSM 0475/869 163

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

Didier Rombout wijst kleinzoon Rik op het offer dat 
jonge soldaten gaven voor onze vrijheid en vrede

geplant staat. Het wegnemen zou het 
kerkhofbeeld schaden, maar houdt 
ook een risico in om het beeld zelf te 
beschadigen. Naar de toekomst toe 
zien wij twee mogelijkheden: we laten 
een replica maken van het origineel of 
we geven opdracht voor een nieuw 
beeld in het teken van ‘Zemst, vredes-
gemeente.’ De halve rotonde vooraan 
op het soldatenkerkhof krijgt dan te-
rug een mooie invulling.”
Volgend jaar bestaat het militaire 
kerkhof negentig jaar en dat wil het 
schepencollege alvast de nodige aan-
dacht geven.
De Lierse schepen Guido Van den 
Boogaerd  wil het originele kunst-
werk ook het liefst in Lier behouden. 
“Ik denk dat de dienst voor militaire 
begraafplaatsen best de knoop kan 
doorhakken en als het naar Eppegem 
moet, zij het zo, maar de vraag is ons 
nog nooit gesteld,” zegt hij.

Juliaan Deleebeeck

nis, doet al jaren speurwerk naar het 
monument en ijvert voor een terug-
keer naar de Eppegemse begraaf-
plaats.
”De stoffelijke resten van de Duitse sol-
daten  werden later geherlocaliseerd 
en bijgezet in Vladslo en dus zou het 
passend zijn om het kunstwerk weer 
naar Eppegem  te brengen, zoals het 
oorspronkelijk bedoeld was. Boven-
dien staat er ook een PAX- boodschap 
op en tekende de Zemstse gemeen-
teraad onlangs de intentie voor vre-
desgemeente”, argumenteert hij. “Het 
schepencollege volgt hem daarin”, 
bevestigt schepen Cois Vander Elst, 
“maar de slaagkans is wel erg klein. We 
hadden al een gesprek met Landsver-
dediging, dat voor de oorlogskerkho-
ven instaat. Zolang de erkenningpro-
cedure loopt, mag er op de kerkhoven 
niets ondernomen worden. We zijn 
ook naar Lier geweest. We moeten er-
kennen dat het monument er mooi in-

waCHtDienst start op vrijDaGavonD
ZEMST - De wachtdienst van huisartsen van Zemst en Kapelle-op-den-Bos 
kondigt aan dat van 1 januari volgend jaar af de wachtdienst begint vanaf 
vrijdagavond om 20 u. De wachtdienst functioneert tijdens de weekends tot 
maandagochtend 8 u. Voor de feestdagen van de dag tevoren om 20 u. tot de 
volgende morgen om 8u. De wachtdiensten is te bereiken op het centraal op-
roepnummer 015/430.540. De huisartsen verstrekken graag Inlichtingen over 
de wachtdienst. FoJ
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Waar vroeger de duiven van boer Jang 
Van Dyck nestelden, krijgen de bezoe-
kers nu de hele bovenverdieping, onder 
de dakpannen, beschikbaar. ”Thuis was 
ik de onhandigste van het gezin, maar 
ik heb alles geleerd en mij de eerste vijf 
jaar van mijn pensioen mogen uitleven”, 
zegt Marnik. “En geloof me, met wat 
technische begeleiding van een metser 
en een schrijnwerker en wat geduld kan 
je jezelf omscholen tot een behoorlijk 
handige jongen.We hebben verbouwd 
met respect voor de stijl en de sfeer die 
een oud boerenhof uitademt. Daarvoor 
was geen inspanning te groot. Voor de 
inrichting en afwerking hebben we ons 
uitvoerig gedocumenteerd en zochten 

kolinten
ZEMst-lAAr -  PEnsioEnrijP nA EEn 
lEvEn voor dE klAs En Als schooldi-
rEctEur kiEZEn GErdA vAndErvEkEn 
En MArnik dElMottE voor EEn hAr-
Monisch bEstAAn in hEt GroEn vAn hEt 
kolintEnbos in ZEMst-lAAr. nA vijf 
jAAr crEAtiEvE hAndEnArbEid blijkt 
dE oudE hoEvE tE ruiM voor twEE En 
GooiEn ZE nu twEE kAMErs MEt ontbijt 
in dE AAnbiEdinG. in bos vAn AA nuM-
MEr één AdEM jE dE lAndElijkE rust En 
dE wildE frishEid vAn hEt AAnlEunEndE 
kolintEnbos, dAt door nAtuurPunt 
bEhEErd wordt.

Os: Landelijke rust in het 
wisselend decor van de 

seizoenen is de troefkaart 
van Gerda en Marnik 

we zoveel mogelijk authentieke materi-
alen. De houten wenteltrap vonden we 
in de Ardennen en de vloertegels kregen 
een nieuw leven, nadat we ze allemaal 
met de hand gekuist hebben en de vuil-
restjes onder hoge druk afgespoten.”
Het 80 are groot hof kreeg een hoogstam-
boomgaard,  een biologische groentehof, 
een bloementuin en een kruidenperkje. 
Plukvers fruit hangt er binnen handbereik 
in verschillende variëteiten, die Marnik op 
enkele onderstammen geënt heeft. Het 
‘getemd’ gedeelte van de hof sluit naad-
loos aan bij de wildgroei van het natuur-
gebied Kolintebos en al dat moois willen 
ze graag met anderen delen.
“We houden zelf van reizen en van de 

natuur en hebben graag mensen in onze 
buurt”, zegt Gerda. ” Het huis is nu toch te 
groot. Mensen die voor een fietsvakan-
tie kiezen en natuurliefhebbers vormen 
onze doelgroep. Ze betalen 50 euro voor 
twee personen per nacht en kinderen 
zijn ook welkom. Tot 6 jaar gratis en van 
6 tot 12 voor 10 euro. We serveren een 
uitgebreid ontbijt met kakelverse eitjes 
en zorgen ook voor een lunchpakket als 
ze dat wensen. We maken hen wegwijs 
in het ruime aanbod fiets- en wandelrou-
tes om de regio te verkennen.” 

Info: Gerda Vanderveken  015-34.03.27 
of 0486-68.37.68

Juliaan Deleebeeck

BieDen kamer met ontBijt aan

in

GerDa

marnik

tasjesDief
ZEMST – Samen met een kompaan uit Mechelen loopt een negentienjarige Zemstenaar tien maanden gevangenisstraf met pro-
batieuitstel op. Twee keer rukten zij in Mechelen de handtas van voorbijgaande vrouwen af. De feiten gebeuren in het Vrijbroek-
park.  De tasjesdief moet ook een voorwaardelijke boete van 275 euro betalen.

FoJ
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Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
02/751.50.14
www.van-haesendonck.be

sierschouwen op maat in graniet, marmer, en franse steen.
kachels op hout, kolen, gas of pellets.

OPENDEURDAGEN
SPECIALE KORTINGEN

BranDenDe toestellen:
hout - gas - pellets*

* de goedkoopste brandstof van de toekomst

VriJDag

21

septemBer

ZaterDag
22

septemBer

10-18 uur
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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

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

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197

Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

Hier 
adverteren?

Bel 
0479/66.46.66 
of 
0475/42.02.76

Mail 
adverteren.dz@gmail.
com

Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

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

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

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
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De verkeersstatistieken maken duidelijk 
dat het kruispunt aan de oprit van de E19 
één van de zwarte punten in Vlaanderen 
is. De plannen voor de heraanleg van dit 
knooppunt bestaan al langer. Het Vlaam-
se Gewest besliste in het verleden al 
enkele keren om aan de gevaarlijke situ-
atie te verhelpen, maar zonder concreet 
resultaat. Eerst speculeerde men over de 
aanleg van een rotonde om het door-
gaand verkeer beter te laten circuleren. 
Tellingen en onderzoeken wezen uit dat 
deze herinrichting heel wat files op de 
E19 zou veroorzaken. Daarom opteerde 
het Vlaamse Gewest voor een meer vei-
lige en alternatieve oplossing. 

VerKeersliChten
Vier verkeerlichten aan beide zijden van 
het afrittencomplex moeten ongemak-
kelijke verkeerssituaties bij het kruisen 
vermijden. Een verlenging van de oprit 
met 150 meter hoopt het verkeer rich-
ting E19 vlotter te doen verlopen. Samen 
met deze verlenging plant men ook de 
heraanleg van de fietspaden. Een een-
voudige grasberm tussen de rijbaan en 
het fietspad, dit samen met de verkeer-
lichten, maakt de situatie voor de fiet-
sers veiliger. Bij de herinrichting van het 
kruispunt zal eveneens het wegdek on-
der handen worden genomen.

faCelift

verkeersliCHten en fietspaD voor meer veiliGHeiD

wEErdE – hEt AfrittEncoMPlEx vAn dE E19 in wEErdE krijGt EEn fAcElift. dE 
hErAAnlEG vAn dE robErt schuMAnlAAn kAdErt in hEt wEGwErkEn vAn dE GEvAAr-
lijkE knooPPuntEn in vlAAndErEn. vErkEErslichtEn En EEn vrijliGGEnd fiEtsPAd 
MoEtEn hEt kruisPunt voor ZowEl AutobEstuurdErs Als fiEtsErs vEiliGEr MAkEn.

Paul Cox, afdelingshoofd Openbare Wer-
ken van de gemeente Zemst, vermoedt 
dat de werken al volgend jaar van start 
gaan. “Dit kruispunt kadert in het pro-
gramma van het wegwerken van de ge-
vaarlijke verkeerspunten. Daarom krijgt 
het project voorrang. Bijna iedere week 
gebeuren er ongevallen, al dan niet met 
gewonden. Het Vlaamse Gewest pakt 
daarom het project prioritair aan.” 

GeFaseerd
De werken nemen 135 werkdagen in be-
slag. De herinrichting verloopt in twee 

fasen. Daardoor blijft maar één rijrichting 
open. “Omdat dit voor veel verkeersellen-
de kan zorgen, stelde de gemeente Zemst 
voor om de werken in meerdere fasen te 
laten verlopen”, voegt Paul Cox toe. “Wij 
opteren om de heraanleg uit te voeren 
zonder dat het doorgaand verkeer er veel 
hinder van ondervindt. Maar dan zullen 
de werken wel iets langer duren.”
Momenteel wordt de laatste hand ge-
legd aan het uitvoeringsplan, nadien 
zullen de werkzaamheden worden uit-
besteed. 

            Evelien Van Grunderbeek 

Antwerpen

Brussel
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afrittenComplex e19 onDerGaat

Alicia Van den bossche is 20 jaar oud en woont 
te Tremelo. Op 6 mei 2007 werd ze, samen met 
19 andere kanditates, finaliste van Miss Vlaams 
Brabant. Alicia is vorige maand mascotte gewor-
den van voetbalclub Elewijt. Als je een steentje 
aan haar campagne wil bijdragen, stuur dan 
een sms’je; MVB (spatie) 1 naar nr. 3111.

fietssuGestiestroken
HOFSTADE – Tussen de Balkweg en de Colomab-
rug kreeg de ‘oude’ Tervuursesteenweg aan beide 
zijden van de rijbaan fietsuggestiestroken. Aan de 
Zemstse kant van de Tervuursesteenweg zijn ook 
langsparkeerstroken afgebakend. FoJ

Fo
to

 P
au

l C
ox



�0

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 s
ep

te
m

be
r 2

00
7

	

Onder de   mensen

�0

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 s
ep

te
m

be
r 2

00
7

 Achter het kerkhof van Zemst werd dit jaar de 

tiende verjaardag gevierd van de Kerkveldfees-

ten. President Jak werd hiervoor uitbundig ge-

huldigd en kreeg - als passend geschenk – een 

bierkorf die minder lang is meegegaan dan aan-

vankelijk gepland! Hier een foto net voor de fes-

tiviteiten begonnen. Die van net na de feesten 

wil je niet gezien hebben…

 De vierde stage voor duiveltjes en preminiemen was an-

dermaal een groot succes. 45 deelnemers genoten drie da-

gen van de puike oefeningen. De initiatie werd afgesloten 

met een boeiende strafschoppensessie.

 Geert Van Crombruggen uit Zemst 

reed zich in de kijker op de piste in Ele-

wijt. De renner uit Zemst won met gang-

maker Huybrechts de kleine finale. In een 

boeiende finale liet hij kleppers als Wim 

Beirnaert en Bart Laeremans achter zich. 

Na afloop wilden zijn vrouwtje Katleen, 

vader, schoonvader, neven, nichten en 

buurman Dore graag mee op de foto. 

“Een mooi vooruitzcht voor het cross-

seizoen. Achttien maanden bleef ik in-

actief wegens verbouwingen aan mijn 

huis. Mijn conditie gaat in stijgende lijn. 

Veldrijden is een nieuwe uitdaging. Het 

BK elite zonder contract begin januari in 

Hofstade staat met stift onderlijnd. Graag 

wil ik een podiumplaats”, zegde een ge-

lukkige Van Crombruggen.

Europees kampioen derny Iljo Keisse met 

gangmaker De Raet won de finale voor 

Serge Baguet en Gorik Gardeyn.

 De dames van SK Laar wonnen voor de tweede keer op rij de beker van Groot-

Zemst. Na een gelijkspel tegen FC Eppegem (0-0) en overwinningen tegen Weer-

de (4-0) en Zemst (5-0) wonnen ze de finale tegen VK Weerde. Sofie Nicolay en 

Alinda Robberechts zorgden voor de doelpunten. “Op karakter, iedereen vecht 

voor iedereen. Een technisch sterk middenveld met Mariska De Win en Evi Beulens 

is onze troef”, zegt duiveltje-doet-al Mia Spoelders.

Op de foto: Jessica Hofmans, Kelly De Win, Evelien Frans, Annick Van Steenwinckel, 

Els Smets, Evi Buelens, Mariska De Win, Marianne Dhyon, Sofie Nicolay, Alinda Rob-

berechts, Kristien Van Loo, Malika Bouchdig en Yasmina Vanderzijpen met hun coach 

Mia Spoelders en miss Zemst Lesley Jonckheere. Leen Slachmuylders, Sara Moens en 

Lies Robberechts ontbreken op de foto.
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 Jaarlijks organiseert De Sint Sebastiaansgilde uit Weerde op de wipweide in de Dorpstraat een 

wedstrijd op staande wip. Dit jaar was het zelfs Koningschieting. De vele schutters deden hun ui-

terste best om De Koning neer te halen. Na 28 rondes, het was ondertussen al 17 uur geworden, 

schoot Alex Wenes de hoofdvogel af en werd hij tot koning gekroond. 

 De elfde barbecue van De Egleghemse Zee-

vissers in zaal Amadeus in Zemst-Bos was an-

dermaal een unieke gebeurtenis. De club en de 

lokaalhouder zorgden voor ruim tweehonderd 

zitplaatsen. 36 spontane medewerkers, met on-

dermeer een grote steun van de vrouwen van de 

vissers, zorgden voor een lekkere barbecue, die 

duurde tot in de kleine uurtjes. 

 de allerkleinsten wonnen 

met goed voetbal overtuigend 

het pupillentoernooi van SK 

Laar. Vlnr boven: Tiemen Van-

hamme, Robert Verhaar, Jordi 

Van de Mosselaer, Wanne Malu 

en Jos Vandenberghe. Onder: 

Koen Pasteels, Lucas Honsho-

ven, Jarno Bollyn en Tim Ghys-

elinck (Foto MMZ)

 Bart Laeremans (22) uit Eppegem werd in Maldegem Belgisch kampioen tijdrijden bij de elite zonder con-

tract. Hij was 24 seconden sneller dan Kevyn Ista. Het brons was voor Steven Thys. 

“Dit valt compleet uit de lucht”, glunderde Bart na afloop. “Mijn eerste driekleur ooit. Ik kreeg tijdens de tijdrit 

een steeds beter gevoel. Ik bleef maar renners inhalen, ik wist dat ik aan een goede tijdrit bezig was. Deze 

titel doet me niet dromen van een contract als prof. Nu kan ik nog eens winnen (lacht). Zolang ik me amuseer 

ben ik tevreden.”

“Net op de dag dat mijn zus Tamara besliste om te stoppen met koersen. Ze zou bij de vrouwen elite nog dit 

kampioenschap rijden, maar nog dezelfde ochtend kapte ze ermee.”

“Ik werd al eens nationaal kampioene. Ik ben de cirque rond het wielrennen beu”, zegt Tamara. “Ik ben er niet 

kwaad om, ik heb nu een reservefiets meer.”
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Wilt u even tijd maken om volgende vragen te beantwoorden?

Wat verwacht je vandaag van je bakker? 
Antwoord:

Hoe kunnen wij aan die vraag voldoen?
Antwoord:

9 food and drinks 10food and drinks

'T KAN VRIEZEN EN 'T KAN DOOIEN
De doorslaggevende factor voor de krokantheid van de producten is, jawel het weer! Bij
vochtig weer verliezen alle gebakken producten zéér snel hun krokantheid ongeacht de
goede zorgen besteed aan het maken en het bakken. De korst is immers 'hygroscopisch',
anders gezegd: 'neemt gemakkelijk vocht op'. Regen en tropische vochtige dagen doen
de krokante producten week en taai worden, droge zonnige dagen daarentegen zijn het
best, doch zelden wordt het krokant er door verwend...
Om maximale vers- en krokantheid te garanderen wordt er bij bakkerij Van Eeckhout op
zater-, zon- en feestdagen de ganse dag door gebakken! Want wat typeert een zalige
weekenddag meer dan een lekker ontbijt of brunch met ovenverse koffiekoeken, oven-
verse croissants en knapperige pistolets?

KOEKJE VAN EIGEN DEEG
U hebt het al begrepen. Een bezoekje aan Bakkerij Van
Eeckhout is beslist de moeite meer dan waard. Marc, Lutgart en
het ganse VE-team kijken alvast uit naar uw komst en presen-
teren u geheid een koekje van eigen deeg!

BAKKER I J
VAN  EECKHOUT

OER-DEEG-ELIJK
Het geheim van de lekkere bakkerijproducten zit 'm in het deeg. Een goed deeg heeft tijd
nodig om te rijpen zodat de smaak zich helemaal kan ontwikkelen. Bij Bakkerij Van
Eeckhout - één van de weinige oer-deeg-elijke bakkerijen waar alle degen nog ambach-
telijk en eigenhandig worden gedraaid - wordt er uiteraard veel belang gehecht aan de
smaak en geeft men het deeg dan ook graag die tijd... en de beste grondstoffen.

OEFENING BAART KUNST
Bij bakkerij Van Eeckhout wordt 'het krokant' gebakken met vakmanschap, respect voor
traditie en bovendien met de vereiste nauwkeurigheid. Bijvoorbeeld: een product iets te
vroeg of te laat in of uit de oven kan een wereld van verschil uitmaken, snel taai worden
of uitdrogen is immers het resultaat. Om deze en andere kwalijke euvels te vermijden
worden er voor de bakkers bij Van Eeckhout regelmatig vergelijkende praktijkoefeningen
georganiseerd of krijgen ze begeleiding van proefbakkers. Oefening baart kunst, niet-
waar?

BAKKERIJ VAN EECKHOUT

Tervuursesteenweg 233 1981 Hofstade 015 61 12 19
Tervuursesteenweg 5 1981 Hofstade 015 41 23 81
Battelsesteenweg 8 2800 Mechelen 015 26 11 98

publiciteit

BAKKERIJ VAN EECKHOUT HOFSTADE
Het rijzende deeg,
de gloeiende oven,
de geuren die zoveel lekkers beloven…..

Met ZORG gebakken, met SMAAK gegeten
!                                        
DEEG, daar draait het om!
We geven ons DEEG extra veel tijd; het rijst 
langzaam met respect
voor de natuurlijke ingrediënten.
Daardoor heeft ons brood een heerlijk mond-

Wist u dat we elke NAMIDDAG nog eens VERS 
méérgranenbrood bakken? 
Proef het gezonde leven.
Maak uw keuze uit ons gevarieerd assortiment 
méérgranenbrood.
Méér dan 20 soorten!

Werk, sport, GENIET gerust wat langer want….????
Onze broodautomaten staan 24/24 voor u klaar:

- wel 10 verschillende soorten VERS brood
- beslist UNIEK in de regio!

Breng deze infobon binnen en ontvang: zolang de voorraad strekt
 of een GRATIS “duiveltje”(10-granenbroodje 350gr)
 of een HIPPE BROODDOOS (mits opleg van E2.00)

  -1 antwoordbon per klant (niet cumulatief)
  -actie geldig tot en met 31 oktober 07.

"
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Bakkerij Van Eeckhout Bakkerij Van Eeckhout
Tervuursesteenweg 233 Battelsesteenweg 82
1981 Hofstade 2800 Mechelen

woens- en donderdag gesloten

Wist u dat we op za- zon en feestdagen elk uur KRAKEND KROKANT uit onze ovens halen?
Piccolo’s, sloefkes, keizerkes, ciabatta’s, tijgerkes, beatles, puntjes, bollekes,
boerkes of bertjes: beleef de keuze en de smaak!

Met op zondag de laatste oven pistolets om 16u!!!
   ZONDAG OPEN TOT 17.30!!!

publiciteit

Kent u al de uitslag van onze wed-
strijd “maak een tekening voor een 
HIPPE BROODDOOS”?
Hier en daar komt nog zo’n in folie 
verpakt stapeltje platgedrukte boter-
hammen uit de boekentas, maar de 
meeste mama’s weten intussen wel 
beter.
Een brooddoos is milieuvriendelijker, 
beschermt de boterhammetjes en 
houdt ze perfect vers.

Lea Ceuppens uit Hofstade 
(7 jaar) maakte de mooiste 
tekening voor onze HIPPE 
BROODDOOS en won een 
weekend naar de Efteling.
Vanaf augustus is onze HIPPE 
BROODDOOS met Lea’s 
tekening verkrijgbaar in onze 
winkels voor alle kinderen!

Kent u onze TOP 10 van méérgranenbroden?
Duiveltje 
Volkoren 
Houthakker
Mais  
Prairie  
Steppe 
Havertje 
Koala  
Delicatesse 
Brouwers

10-granen; zorgt voor een evenwichtige spijsvertering
vitamines, mineralen, eiwitten en vezels houden u in prima conditie
fijngemalen zemelenbroodje: licht verteerbaar
met vitamine A en het sporenelement koper; stimuleert de zuurstofoverdracht
8-granen; elke hap zit boordevol energie
10-granen met boekweit; voor een goede darmwerking
met een krokante korst van havermoutvlokken
Australische tarwe verrijkt met zonnebloempitten en soja
een delicatesse van granen en zaden; werkt cholesterolverlagend
gemaakt met verse biergist; werkt bloedzuiverend
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Tervuursesteenweg 290
1981 Hofstade-Zemst 

Tel. 015/ 61 62 50

Betty Barclay, rosner, McGreGor, sanMartino, Bandolera, tuzzi, Giovane

Van vrijdag 14 t.e.m. zaterdag 22 september

Open van 10h00 tot 12h30

13h30 tot 19h00

Zondag doorlopend open tot 18h00

Wij geven een korting van 10% tijdens die dagen

VIERT HAAR 20-jARIg bESTAAN
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 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

	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:

Schepen Koen Vandermeiren, de Zem-
stenaar heeft vernomen dat er in Ele-
wijt de komende jaren een gloednieu-
we school wordt gebouwd. Klopt dat?
Dat klopt inderdaad. De huidige school-
gebouwen zijn verouderd en niet meer 
aangepast aan de huidige manier van 
lesgeven. Er is dan ook een studiebureau 
aangesteld. Dat kwam ondertussen tot 
het besluit dat renovatie van de bestaan-
de gebouwen duurder uitviel dan een 
volledige nieuwbouw, zodat deze laatste 
optie in september aan de gemeente-
raad wordt voorgelegd.
Wanneer beginnen de werken?
De plannen zijn in een ver gevorderd 
stadium en zullen kortelings aan de ge-
meenteraad voorgelegd worden. Na de 
goedkeuring van de gemeenteraad is 
het dan wachten op een bouwvergun-
ning, principiële goedkeuring van de 
subsidieaanvraag en afwerking van de 
aanbestedingsprocedure, waarna de 
werken kunnen aangevat worden.
Zullen de kinderen ondertussen ergens 
anders terecht kunnen?

teruG naar sCHool de Zemstenaar ging, ter gelegenheid van de start van het nieuwe 
schooljaar, na wat er zoal reilt en zeilt in de Zemstse onderwijswereld. 
Op onze tocht kwamen we door Elewijt, Zemst en Zemst-Laar.

ElEwijt – dE lEErkrAchtEn vAn dE 
GEMEEntElijkE bAsisschool dE rEGEn-
booG in ElEwijt wArEn rEEds hAlf Au-
Gustus ijvEriG bEZiG hun klAsjEs klAAr 
tE MAkEn voor dE stArt vAn hEt niEuwE 
schooljAAr. hEt is EEn vAn dE lAAtstE 
kErEn dAt ZE dit ZullEn MoEtEn doEn 
in dE bEstAAndE schoolGEbouwEn. 
wAnt Er Zijn GrotE wErkEn oP til. de 
Zemstenaar inforMEErdE bij hEt GE-
MEEntEbEstuur. 

De bouw zal in fasen gebeuren zodat de 
leerlingen deels in de oude gebouwen 
zullen zitten en al deels in de nieuwe ge-
bouwen, eventueel aangevuld met con-
tainerklassen.
Wat kost dat aan de gemeente Zemst? 
Krijgen jullie daar subsidies voor?
De totale kost bedraagt meer dan 6,5 mil-
joen euro. Daarvan wordt ongeveer de 
helft gesubsidieerd. De gemeente dient 
volgens de huidige ramingen nog onge-
veer 3.228.885 euro zelf te financieren. 
Dat is een hele hap in het budget, maar 
degelijk onderwijs is één van onze pri-
oriteiten. We gaan trouwens niet wach-
ten tot we de subsidies binnen hebben, 
maar zodra er een principieel akkoord is 
gaan we eventueel met een vorm van 
prefinanciering werken.
Vroeger ging het gerucht dat de ge-

meente aan het Molenveld een fuifzaal 
of een sporthal ging bouwen. Is daar 
iets van aan?
Er zijn geen plannen in die richting. Wij 
promoten wél dubbel gebruik van de 
schoolgebouwen. Zo zal de turnzaal bui-
ten de schooluren ook toegankelijk zijn. 
Ook de refter is zo opgevat dat zij samen 
met een overdekte speelplaats kan om-
getoverd worden tot een podiumzaal. 
Dit bespaart ons als gemeente enkele 
bijkomende uitgaven in de toekomst. 
Het is alvast niet de bedoeling om daar 
fuiven te laten plaatsvinden.
Wat gebeurt er met de bestaande ge-
bouwen? Worden die volledig afge-
broken?
Enkel de voorste gebouwen blijven staan 
en zullen een niet nader bepaalde functie 
krijgen. Dit wordt nog verder bekeken.
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lAEREMANS
RAMEN BVBA

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

de Zemstenaar ging een pint drinken in de 
favoriete stamkroeg van Germaine onder 
de kerktoren van Weerde. Germaine pinkt 
een traantje weg als ze terugdenkt aan 37 
jaar kleutertjes in Zemst. “Het is met pijn 
in het hart dat ik afscheid heb genomen. 
Er zijn de eerste dagen wel wat traantjes 
gevloeid, moet ik toegeven. Ik heb dat 
altijd heel graag gedaan. Nooit ging ik te-
gen mijn goesting werken en vooral pak-
weg de laatste vijftien jaar was de sfeer 
tussen de collega’s ongelooflijk goed. De 
nonnetjes waren in mijn beginjaren van 
de toenmalige parochiale basisschool wat 

of niet teruG naar sCHool?
ZEMst – in sEPtEMbEr MAG iEdErEEn 
tEruG nAAr school, bEhAlvE... juf GEr-
MAinE vAn bAsisschool dE tuiMElinG. 
Zij ZEttE hEt AfGEloPEn schooljAAr EEn 
Punt AchtEr EEn lAnGE cArrièrE. MEt 
EniGE wEEMoEd in dE stEM kijkt juf GEr-
MAinE tEruG oP 37 jAAr klEutErklAs.

streng. Daar kan ik een boek over schrij-
ven, maar nu zijn de tijden veranderd. Nu 
is er bijvoorbeeld veel meer papierwerk 
in school, maar niettemin is het schoolse 
leven er op verbeterd, vind ik”.

Juf Germaine, nog maar 55, weet nog 
niet heel goed hoe ze haar vrije tijd gaat 
invullen. “Vervelen zal ik me alleszins niet. 
Er zijn de kleinkinderen, ik werk graag in 
de tuin, ….”
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Viviane Hoppenbrouwers woont in Me-
chelen, is de echtgenote van Wim De-
brauwere, zelf afkomstig van Eppegem. 
Viviane is de moeder van Koen en Jo-
han, is in Merksem geboren maar heeft 
persoonlijk ook een band met Zemst en 
zelfs met Laar: haar grootouders langs 
moederszijde (Lauwers) hebben altijd 
in Zemst-Laar gewoond. Ze keert dus 
als het ware een beetje terug naar haar 
bakermat. En ook het schoolse leven van 
Zemst is haar niet vreemd, want Viviane 
gaf tot nu les aan de vrije basisschool 
De Kriekelaar in Hofstade en dat sedert 
1982, altijd in het zesde leerjaar. 
de Zemstenaar laat Zemst-Laar, zoals 
onze lezers al hebben gemerkt, niet 
links liggen - hoewel we een Laarse re-
porter nog altijd kunnen gebruiken - en 
ging aan Viviane Hoppenbrouwers vra-
gen hoe ze haar nieuwe job gaat aan-
pakken.
Schrikt de  leiding nemen van zo’n 
school je niet af, Viviane?
Ik denk dat dit zichzelf zal uitwijzen. Je 
moet vooral een goed team hebben en 
dat is een kwestie van communicatie 
tussen mensen en van samen enthousi-
ast aan een opvoedingsproject te kun-
nen werken, veeleer dan van autoritair 
leiderschap. Vooral het pedagogische as-

nieuwe DireCteur in laar vlieGt erin
lAAr - viviAnE hoPPEnbrouwErs 
is sEdErt bEGin dEZE wEEk dE niEuwE 
dirEctEur vAn dE school vAn ZEMst-
lAAr. de Zemstenaar GinG hAAr oP 
dE dAG vAn hAAr bEnoEMinG oPZoEkEn.

pect van het schoolleven trekt me aan. In 
mijn vroegere school hebben we enkele 
projecten gedaan zoals De Vredessteen 
door de eeuwen heen, projecten rond de 
Damiaanactie, 11-11-11, actuele the-
ma’s, enzovoort.  Ik hoop met het nieuwe 
team in Laar even geestdriftig mee aan 
opvoedkundig verrijkende projecten te 
kunnen werken. 
Hoe heb je dat voorbereid,Viviane? En 
is dat geen moeilijke administratieve 
klus, directeur zijn?
Dat is niet op een drafje beslist hoor. Ik 
speelde al een tijdje met de idee om een 
directiefunctie op te nemen. Zemst-Laar 
vind ik daarvoor trouwens een ideale 
school, niet te groot, landelijk gelegen, 
…. Ik volg ook een vervolmakingscur-
sus om vooral de pedadogische kanten 

van het directeurschap onder de knie te 
krijgen. Ook het administratieve werk zal 
wel meevallen denk ik, alhoewel alle be-
gin moeilijk zal zijn, zeker. De twee direc-
teurs van de andere gemeentescholen 
blijken alvast bereid om mij zonodig bij 
te staan in het begin.
Viviane vliegt er effectief meteen goed 
in. De dag van haar benoeming (27 au-
gustus) nam ze al onmiddellijk contact 
op met de gemeente, de huidige direc-
teur en de leerkrachten om met ieder-
een nader kennis te maken en zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen. Op 3 
september wou ze volledig klaar staan. 
de Zemstenaar zag dat het bij Viviane al-
leszins aan een gezonde ambitie en spirit 
niet ontbreekt. We wensen haar veel suc-
ces met haar nieuwe job!

 

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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vanDalen teisteren Zemst

ZEMst – vAndAlEn tEistErEn ZEMst. in hEt cEntruM vAn dE GEMEEntE, 
vlAk tEGEnovEr hEt GEMEEntEhuis notA bEnE, sloEGEn ZE EEn dEEl vAn EEn 
oMhEininGsMuurtjE wEG. coMMissAris croon bEvEstiGt dE wAndAdEn, MAAr 
rElAtivEErt dE GEbEurtEnissEn.

Een deel van het muurtje werd omvergeslagen, gewoon voor de lol

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

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

For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

Dat net JH Elawaat uitpakt met een 
avondje rocken is geen toeval. Sinds 
het jeugdhuis een vaste stek kreeg aan 
de Elewijtsesteenweg, hebben de jon-
geren niet stilgezeten en bruist het als 
nooit tervoren. Wat begon met het or-
ganiseren van kleinere events in café’s 
en jeugdhuizen voor Zemstse groepen, 
kreeg een vervolg met maandelijkse op-
tredens in het jeugdhuis zelf en kent een 
voorlopig hoogtepunt met dit festival.
Een affiche samenstellen met negen 
bands uit Zemst? Men zou denken dat 
onder de graszoden moest worden 
gezocht, maar niets is minder waar. 
Het krioelt van jonge bandjes in deze 
streek. Stijn hierover:”Je zou er van 
versteld staan hoeveel groepen er zijn 

Zemst roCkt uit!!
ElEwijt – EnkElE wEkEn tEruG krE-
GEn woutEr hEyMAns, sAndEr vAn 
dAM En stijn bolyn hEt idEE oM EEn 
MinifEstivAl tE orGAnisErEn, oM hEt 
rocktAlEnt vAn ZEMst EEn PodiuM-
kAns tE GEvEn. hEt EvEnEMEnt krEEG 
dE nAAM Zemst Rock Uit!! En vindt 
PlAAts oP ZAtErdAG 22 sEPtEMbEr in 
ZAAl dE Prins in ElEwijt. 

in Zemst. Uit de losse pols noem ik er 
nog een paar op die de affiche niet 
haalden: Shocking Santa, F.A.S.T., Black 
Out, Dirty Ducks, Butcher Boogie, Plat 
Woater, enkele goeie talenten uit de 
hip hopscene, met onder andere Slim 
G, den Junior, G Smoke, maar er zijn er 
nog, hoor! Zij kwamen allemaal in aan-
merking, maar de affiche was gewoon 
te snel opgevuld en negen bands is 
echt het maximum. Op de affiche van 
deze editie komen verschillende stijlen 
aan bod. Er is heavy trash, melodic me-
tal, ska-punk, Vlaamse pop, een scheut 
hardcore en al wat er tussen zit”. 
Een waardevolle tip erbij : Wouter, San-
der en Stijn hebben alle bands al eens 
bezig gezien. Ook de opener Dead Code, 
die werd beoordeeld op hun demo, 
kwam eerst spelen in het jeugdhuis. Alle 
andere bands hebben heel wat meer er-
varing. Tussen de optredens door zijn er 
ook special acts voorzien, door de groe-
pen zelf in mekaar gestoken. 
Wie graag meer info wil kan terecht op 
de websites van www.jeugdelewijt.be 
of www.zemstrockteuit.tk. De inkom 
is zeer laag gehouden: 3 euro in VVK 
en 5 aan de kassa.

         Nog steeds in de free world rockend,jmb
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Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
fax 015-61 16 01
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

Open

Weekdagen

 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

Cooreman Gilles
Tel   015 34 62 20
Gsm 0479 48 59 46
E-mail: Info@homecookingcooreman.be
website: www.Homecookingcooreman.be

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

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT

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

FC Eppegem won de finale van de Be-
ker van Zemst tegen VV Elewijt met 1-
4 cijfers. Voor de derde keer op rij gaat 
de beker mee naar Eppegem en komt 
hij definitief in het bezit van de club. 
(boven)

VV Elewijt was in de eerste helft een 
maatje te klein voor de nieuwe eer-

Rond het huis van Philippe en Hilde 
Ackerman-Verdoodt staat een laag 
muurtje, waarin zich bij de inrit van de 
garage ook de brievenbus bevindt. Of 
liever bevond. Op een zaterdagnacht 
van vorige maand werd een deel van 
het muurtje gewoon weggeklopt.
 “Wij dachten eerst aan een verkeers-
ongeval”, vertelt Philippe. “Een zatte of 
zo, die tegen het muurtje was geknald 
en er dan vandoor was gegaan.” Niet 
dus. De agenten die de vaststellingen 
deden merkten onmiddellijk het ver-
schil: geen spoor van autolak, geen 
remsporen, de planten eromheen on-
aangeroerd. Zij legden meteen de link 
naar puur vandalisme. “Da’s toch een 
beetje akelig”, vindt Hilde. “Wie doet 
nu zoiets? En je krijgt ook het onaan-
gename gevoel dat men het op jou 
gemunt heeft.”

VernielzuCht
Dat laatste blijkt niet zo te zijn. Com-

missaris Croon bevestigt dat het hier 
gaat om puur vandalisme, het vernie-
len om te vernielen.
“Elk jaar opnieuw steekt het feno-
meen de kop op tijdens de zomer-
vakantie”, legt Croon uit. “En altijd in 
het weekend. We worden hiermee 
geconfronteerd in heel de politie-
zone Kastze, niet alleen in Zemst en 
deelgemeenten, ook in Kampenhout 
en Steenokkerzeel. In Zemst alleen 
al telden we de voorbije weken acht 
gevallen van puur vandalisme. Als 
we de daders vinden, blijkt het stee-
vast te gaan om jongeren, uitgaande 
jeugd die dit blijkbaar leuk vindt. Als 
we hen dan confronteren met aange-
richte schade, blijken ze die vaak te 
onderschatten.”
Toch wil Croon de gebeurtenissen 
meteen ook relativeren. Hij brengt 
ze onder in de rubriek deugnieten-
streken.

(PV)

ste provincialers. Na de herneming 
redde kapitein Danny Van Keer de eer 
op strafschop. De club verdient een 
pluim voor de organisatie. Tijdens de 
bekeroverhandiging wilden de mis-
sen Yasmine De Borger, Alicia Van den 
Bossche en Liesbeth Deheyder met de 
bestuursleden graag mee op de foto. 
(onder).   JA
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‘Guske van Sak’ maar vooral Roger 
Van Kerckhoven nemen de belang-
stellenden zondag 9 september mee 
op ontdekkingstocht langs een aantal 
Zemstse boerderijen. Dat gebeurt in 
het kader van de ‘Open Monumenten-
dag.’ Roger was tot voor acht jaar on-
derwijzer in Zemst en ontpopte zich na 
zijn op pensioenstelling tot zowat de 
belangrijkste Zemstse geschiedenis-

BoerDerijenroute

Zwerver ontpopt ZiCH als GiDs op ‘open monumentenDaG’
ZEMst – ‘GuskE vAn sAk’ MAG jE vErGElijkEn MEt ‘wAnnEs rAPs’ 
uit dE vErhAlEn vAn ErnEst clAEs. hEt stAndbEEld vAn ‘GuskE 
vAn sAk’ stAAt oP hEt PlEintjE in dE sPiltstrAAt oP dE hoEk vAn 
dE vijfbundErwEG. GuskE wAs EEn ZwErvEr uit ZEMst-lAAr diE 
bij dE boErEn kArwEitjEs oPknAPtE in ruil voor kost En inwoon.
‘GuskE vAn sAk’ is ZondAG 9 sEPtEMbEr ZowAt dE sPilfiGuur vAn 
dE GEMEEntE ZEMst wAnnEEr hij hoPElijk hEt bEZoEk vAn vElEn 
krijGt tEr GElEGEnhEid vAn dE ‘oPEn MonuMEntEndAG.’

Roger Van Kerckhoven (rechts) en ‘Guske van Sak’ leiden de belang-
stellenden rond tijdens de eerstvolgende ‘Open Monumentendag’

vorser en heemkundige. Hij is dus de 
ideale man om toelichting te geven bij 
het rijke verleden van Zemst als land-
bouwersdorp.
“In de tijd dat Zemst nog tot het hertog-
dom Brabant behoorde, betaalde onze 

VolKsFiGuur
“’Guske van Sak’ heeft écht bestaan”, be-
nadrukt Roger Van Kerckhoven. Maar het 
imago dat men hem vandaag opkleeft, 
beantwoordt niet aan de werkelijkheid.” 
Guske is omstreeks 1970 overleden. Hij 
was een volksfiguur die een broertje 
dood had aan werken. Alleen maar als hij 
grote honger had en geen kieken bij de 
pluimen kon grijpen of een konijn wist te 
stropen, zocht hij werk voor wat centen. 
Zo gauw hij wat verdiend had, kreeg Gus-
ke echter meer dorst dan honger en zat 
hij al snel weer aan de grond. Dat neemt 
niet weg dat ‘Guske van Sak’ op vele van 
de boerderijen in Zemst aan de slag is 
geweest en zelfs als klusjesman gemeen-
telijke karweitjes heeft opgeknapt.

Fietslus
De Cultuurraad van Zemst, in samenwer-
king met VVV Toerisme-Zemst, de sport-
raad en een aantal andere organisaties, 
hopen op de ‘Open Monumentendag’ 
heel wat volk in het zadel te krijgen. 
Ze bieden daartoe een goed beschre-

gemeente het meeste 
belastingen van allemaal. 
Dat zegt genoeg over de 
rijkdom van Zemst waar 
men boerderijen terug-
vindt die uit de jaren 400 
dateren. Voorbeeld daar-
van is het Hof ter Loxem 
waar het start- en ver-
trekpunt van een speci-
aal voor de gelegenheid 
uitgetekende fietstocht 
gesitueerd zijn. Roger 
Van Kerckhoven geeft in 
deze historische hoeve 
alle nodige geschied-
kundige uitleg. Clement 
Commers (74)  stelt de 
hoeve bij die gelegen-
heid graag open.

Clement Commers (74) zet zondag 9 september 
gastvrij de deuren van het  ‘Hof van Loxem’ open.

‘Guske van sak’
fietst

De
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ven ‘fietslus’ van ongeveer 
10 kilometer aan die langs 
een aantal mooie plekjes in 
Zemst en langs enkele histo-
rische boerderijen en kapel-
letjes leidt. Wie aan de fiets-
tocht (gratis!) wil deelnemen, 
kan daartoe een vrije start 
nemen tussen 10 en 18 uur. 
Maar Gerda De Smedt van de 
gemeentelijke archiefdienst 
raadt aan om voor drie uur in 
de namiddag te vertrekken. 
“Dan kom je nog goed op 
tijd op in het Hof ter Loxem 
(Vennestraat 47)  een boei-
ende mini-tentoonstelling te 
gaan bekijken. Je kan vervol-
gens ook nog terecht in het 
Sportimonium in Hofstade 
dat voor de gelegenheid gra-
tis toegankelijk is. ‘de Semse’ 
en ‘Open Oog’ vergasten de 
bezoekers er extra op twee 
tentoonstellingen onder het 
thema ‘Wonen’. “

Boerderijen
De fietslus kreeg het thema 
‘De boerderijbouw in Zemst-
Laar” mee. Het vertrek- en 
eindpunt zijn gevestigd in 
het Hof ter Loxem in de Ven-
nestraat, waar dus Roger Van 
Kerckhoven de deelnemers 
de weg wijst. De route gaat 

Heeft	u	geen	tijd	of	gewoon	geen	zin	om	uw	
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 gemeente Zemst werft in statuair verband:
EEN	PLANOLOOG	(NIVEAU	B)

Vereisten:
houder zijn van een diploma van het hoger on-
derwijs buiten de universiteit van het korte type 
of van het diploma van het hoger onderwijs van 
één cyclus, in beide gevallen aangevuld met een 
getuigschrift dat 1 jaar aanvullende opleiding 
ruimtelijke ordening werd gevolgd;
slagen voor een selectieprocedure.

Wij bieden
Glijdende werktijden, maaltijdcheques, premie voor 
wie naar het werk fietst of stapt, hospitalisatieverzeke-
ring.
Zend uw kandidatuur, met curriculum vitae en een 
kopie van het vereiste diploma, aangetekend aan 
het College van burgemeester en schepenen van en 
te 1980 Zemst, De Griet 1 in 1980 Zemst. Ze moet 
uiterlijk door de post afgestempeld zijn op vrijdag 21 
september 2007. U kunt ze ook tegen ontvangstbe-
wijs afgeven op de Personeelsdienst, tot vrijdag 21 
september 2007 om 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41) en 
www.zemst.be, onder de rubriek Handel en Werken, 
sectie Jobs.

•

•

langs de hoeve Laer in de 
Spiltstraat, een eenvoudige 
langgevelhoeve uit 1869. Het 
gaat verder naar het Scha-
liënhof in de Bosstraat, een 
hoeve die vroeger afhankelijk 
was van de abdij van Grim-
bergen.
In de Kleine Parijsstraat staat 
boerderij ‘Hof van Tilburgh’ 
die ooit eigendom was van de 
familie de Meester, renthef-
fers te Brussel.
In de Halvesteenstraat zien 
de fietsers enkele mooi op-
geknapte boerderijen uit de 
tweede helft van de negen-
tiende of het begin van de 
twintigste eeuw. 
Langs de ‘Halve Steen’ op het 
kruispunt van de Halvesteen-
straat en de Humbeeksebaan 
bereiken de deelnemers te-
rug hun vertrekpunt waar 
een mini-tentoonstelling 
met foto’s en teksten over de 
hoeves langsheen de fietslus 
wacht.

Hou er rekening mee dat bui-
ten het Hof van Loxem de 
boerderijen die in de fiets-
lus beschreven worden, niet 
toegankelijk zijn voor het 
publiek.

                     Fons Jacobs
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGKONIjNEN HAMSTERS

cAVIA’S PARKIETEN KANARIES

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

 

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Brusselsesteenweg ��
���0 Zemst

0��/��.��.0�

ELEWIJT: 315.000€: Gezel-
lige half  open bebouwing in 
oude villa stijl met � slaap-
kamers en mogelijkheid 
slaapkamer bij te maken.

ZEMST-LAAR: 290.000€: 
Goed verzorgde charmante 
woning op 11a52ca met 3 
slaapkamers. Zeer rustig 
gelegen, met zicht over 
weilanden. Maak nu een af-
spraak, misschien is dit wel 
uw droomwoning.

steeNoKKerZeel: 
393.000€: Prachtig en resi-
dentieel gelegen villa met een 
mooie verzorgde tuin.

ELEWIJT: 450.000€: Zeer 
rustig gelegen en ruime villa 
met grote tuin en tennister-
rein.  een ideaal speelterrein 
voor uw kinderen. 

elewiJt: 
195.000€: Rustig 
gelegen half  open 
bebouwing met 
moderniserings-
kosten.  Gelegen 
nabij het centrum. 

weerDe: 
367.000€: Sym-
pathieke woning 
met � slaapkam-
ers, bureau en een 
mooie tuin. 

ELEWIJT: 345.000€: Goed 
gelegen en instapklare won-
ing met � slaapkamers en een 
mooi verzorgde tuin. 

WEERDE: 294.000€: Zeer 
ruim en prachtige penthous 
met � slaapkamers en mo-
gelijkheid tot 4de op zolder 
en �badkamers. ook garage 
voor 2 wagens is aanwezig. 
Kom zeker eens een kijkje 
nemen. 
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Vertel op, jongens, vanwaar het idee om 
deel te nemen aan de Raid 4L Trophy?
Pieter: “Het idee kwam van ons ma. Toen 
zij vorig jaar op bezoek was in Marrakesh, 
kwam de hele karavaan van de 4L Trophy 
er toe. Zij hoorde van het opzet, wist dat 
ik gek ben van auto’s, dus dit leek haar 
wel iets voor mij. Van het een kwam het 
ander en kijk, wij zijn erbij!”
Kost zo’n deelname geen stukken van 
mensen?
Pieter: “Je moet een budget rond krijgen 
van vijftienduizend euro. Wij kunnen nu 
al rekenen op flink wat sponsors, met JIM 
TV als belangrijkste. Maar andere geïnte-
resseerden blijven uiteraard welkom.”
En hoe zijn jullie aan een R4-tje geraakt?
Pieter: “Dat is een verhaal op zich. Via 
internet raakte ik in Lyon aan een exem-
plaar. Met de TGV spoorde ik naar Lyon, 

Twee ZemsTenaars de woesTijn in
ZEMst – bEGin volGEnd jAAr, vAn 14 tot 24 fEbruAri, vindt dE ElfdE EditiE PlAAts vAn één vAn dE GrootstE rAlly’s tEr 
wErEld, dE rAid 4l troPhy. dEZE PoPulAirE studEntEnrAcE, EEn frAnsE orGAnisAtiE, tElt Als EniG bElGisch inGEschrEvEn 
duo dE ZEMstEnArEn PiEtEr vAn cAMPEn En niki lAuwErs. vAn PArijs nAAr MArrAkEsh, 6000 kM rAcE wAArvAn 3000 
kM door dE woEstijn, in EEn rEnAult r4-tjE, wow!

PieTer Van CamPen en niki Lauwers: 
kLaar om er Tegenaan Te gaan
ZEMst – twEE jonGE ZEMstEnAArs, bEidEn oud-lEidErs vAn chiro 
ZEMst, in hEt GrootstE sPortiEf huMAnitAir EvEnEMEnt vAn Euro-
PA. hiEr kAn de Zemstenaar niEt AAn voorbij!

kwam terug met mijn “nieu-
we” aanwinst, maar net 
vóór de afrit Zemst gaf het 
de geest met een kapotte 
joint de culasse. Ondertus-
sen zijn we hem volop aan 
het klaarstomen.”
Met welke ambitie komen jullie aan de 
start? Winnen?
Pieter: “Winnen is van bijlange niet de be-
doeling. Hoewel de winnaar vorig jaar een 
Belg was! Neen, ons doel is de eindmeet 
halen. Dat mag geen probleem zijn, want 
in de voorbije tien edities hebben alle 
deelnemers het elk jaar opnieuw gehaald. 
En dan is er ook het humanitaire aspect 
van de tocht. Ook daar dragen wij graag 
ons steentje toe bij.”
Niet bang voor pech en tegenslag in 
het midden van de woestijn?

De Raid 4L Trophy heeft een opmerkelijk 
opzet en is in Frankrijk een mega event, 
met starts in Parijs en Bordeaux, alvorens 
de woestijn in te trekken. Iedereen start in 
zijn Renault 4, het legendarische Renault 
duivel-doet-al-karretje en de deelnemers 
zijn uitsluitend amateur-jongeren en 
studenten. Buiten het sportieve en avon-
tuurlijke karakter van de race, vraagt de 
organisatie aan de deelnemers om het 
sociale en humanitaire niet uit het oog te 
verliezen. Daarom is elk duo verplicht om 
minstens 50 kg schoolgerief mee te laden. 
Bij het vertrek wordt een lijst opgemaakt 
van het verzamelde schoolmateriaal en 
alles gaat samen naar een schoolgemeen-
schap van 3000 leerlingen. Het sociale en 
kameraadschappelijke bewijst zich in de 
race zelf, waar de ongeschreven wet voor-
schrijft dat iedereen die in problemen zit, 

spontaan door anderen wordt geholpen. 
Ook worden alle daken van de 4L’s geschil-
derd in de nationale vlag van het duo, om 
aldus de Europese eendracht te bekrach-
tigen. Intussen heeft deze rally al heel wat 
weerklank in de wereld en geeft de media 
het de volle aandacht. Zo zal JIM TV de 
race nauwgezet verslagen. Pieter en Niki 
zullen dagelijks met meerdere camera’s 
gevolgd worden. Uiteraard kan men hun 

er zijn natuurlijk ook een pak kosten voor 
de realisering ervan. Dus alle vormen van 
sponsoring zijn meer dan welkom.
Je kan op de website www.4ltrophy.com 
knappe promotiefilmpjes bekijken en alle 
info terugvinden. Zeker de moeite waard.

“Veel succes en opgelet voor de klap-
banden evenwel, Pieter!” 

   jmb

avonturen ook volgen via 
internet. 
Wie Niki en Pieter wil steunen 
met schoolmateriaal of als er 
sponsors zijn geïnteresseerd, 
kunnen ze Pieter contacte-
ren via  vancampenpieter@
hotmail.com. De jongens 
steken niet alleen heel wat 
energie en uren in dit event, 

Niki: “Pieter is de vaste chauffeur, ik ben 
co-piloot. Wij rijden niet op gps of an-
dere elektronische snufjes. Wij moeten 
ons redden met kaart en kompas. Maar 
da’s geen probleem, zo deden wij het 
vroeger in de Chiro ook. En als wij al 
eens pech zouden hebben? Och, er rijdt 
daar volk genoeg rond om een handje 
te helpen, zeker? Neen, wij maken ons 
geen zorgen. Zo’n avontuur maak je 
maar één keer mee in je leven!”
Succes, jongens!

Paul Verdoodt

Fo
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HET SPORTIMONIUM
ZOEKT SPEELVOGELS

Animatoren gezocht
Het Sportimonium beschikt over een 
modern aangelegde volkssporttuin.  Om 
bezoekers wegwijs te maken in deze boeiende 
en ludieke sporten,  zoekt het Sportimonium animatoren. 

Na een opleiding worden zij op zondag van 13u00 tot 
17u00 ingezet als coach in de volkssporttuin en krijgen zij 
een vergoeding van 25€. Neem contact op met 
Hilde Michiels, 015/618.232 

Administratieve hulp
Zowel in de administratie als in de bibliotheek kan het Sportimonium 
hulp gebruiken van vrijwilligers.  Eventuele verplaatsingskosten worden vergoed. 
Ben je kandidaat, neem dan contact op met Erik De Vroede, onze conservator, 
op 015/618.220.

MEER DAN EEN MUSEUM OVER SPORT

Ontdek en beleef het sporterfgoed in de tentoonstelling en volkssporttuin van het 
Sportimonium! Neem ook een kijkje in het bezoekerscentrum, museumshop, kijkdepot, 
olympische passage, conferentiezaal, auditorium, uitleendienst en bibliotheek. 

Het Sportimonium is ondergebracht in een uniek beschermd strandgebouw aan het 
meer van Hofstade. 

publiciteit
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Dertig jaar geleden was Jo Cornille vijf 
jaar lang de porte-parole van kardinaal 
Suenens om vervolgens acht jaar lang, 
tot 1988, woordvoerder van diens opvol-
ger Godfried Danneels te zijn. Jo werd af-
gelost door Toon Osaer om zelf algemeen 
directeur van drukkerij en uitgeverij Hale-

Grote Baas van paroCHieBlaD verkoopt klooster

ZEMst - “bEGot. ik bEn onZE AfsPrAAk vErGEtEn!!!” jo cornillE, ‘GrotE bAAs’ vAn PArochiEblAd kErk En lEvEn En 
voorMAliG woordvoErdEr vAn MAAr liEfst twEE kArdinAlEn, vErwElkoMt ons MEt dEZE onchristElijkE bEGroEtinG. de 
Zemstenaar wil hEt hEM slEchts vErGEvEn Als hij EEn duidElijk Antwoord GEEft oP onZE vrAAG wAAroM hij hEt voor-
MAliGE kloostEr vAn ZEMst tE kooP ZEt. “wE hEbbEn hiEr dErtiG jAAr GEwoond. voor ons is dEZE woninG tE Groot 
GEwordEn. wE vErhuiZEn ovEr EnkElE MAAndEn nAAr bruGGE”, vErdiEnt jo dE AbsolutiE.

Ex-woordvoerder Jo Cornille van twee kardinalen, thans de grote baas van het 
parochieblad, stelt het klooster van Zemst te koop. Hij woont er dertig jaar.

weg kocht van de Annonciaden, woon-
den er nog twee oudere kloosterzusters 
in het gebouw. Zuster Anna en zuster Ma-
ria gaven in die tijd nog les in de meisjes-
school van Zemst. Ze kwamen dagelijks 
vanuit het klooster in Hombeek, waar ze 
woonden, gefietst. De huidige en straks 
vroegere bewoners van het klooster kon-
den achterhalen dat er ter plaatse al in 
1450 bewoning was. Er stond een soort 
kasteelhoeve die een periode als afspan-
ning en als soldatenlogies dienst deed. 
Brouwer Jan –Baptist van Haecht die ook 
de laatste ‘meier’ (vergelijkbaar met een 
burgemeester, nvdr) van Zemst was voor 
de Franse revolutie in 1798 woonde er. De 
pastoor installeerde er bij de intrede van de 
schoolwet in 1842 een meisjesschool op 
waar juffrouwen les gaven. De juffen wer-

probleem hoeft te zijn.” 
Jo geeft toe dat hij de voorbije dertig jaar 
helemaal niet betrokken was bij het paro-
chiale leven in Zemst. Dat gebeurde op 
verzoek van kardinaal Suenens, die van 
zijn woordvoerder verwachtte dat hij zich 
niet in de lokale parochiale werking zou 
mengen. Dat had enerzijds te maken om 
eventuele problemen met het bisdom te 
voorkomen en anderzijds wilde de kardi-
naal dat een van zijn belangrijkste mede-
werkers altijd beschikbaar zou blijven. Zo 
komt het dat het gezin Cornille heel die 
tijd lang naar Onze-Lieve-Vrouw over de 
Dijle naar de mis ging en dat twee kinde-
ren Cornille actief lid van het Onze-Lieve-
Vrouwekoor zijn geweest. Bij de familie 
Cornille verbleef tussen 1978 en 1985 ook 
nog een pleegdochter.

       Fons Jacobs

schillende edities – zoveel als er parochie-
federaties zijn – onder ogen. Het regiona-
le gedeelte van Kerk en Leven wordt door 
vrijwillige medewerkers volgepend. Waar 
hebben we dat nog gehoord?

te Koop
Jo Cornille is zestig geworden. Hij denkt 
stilaan aan afhaken. Daarom stelt hij het 
voormalige klooster van Zemst, waar 
hij op 1 januari 1978 met echtgenote en 
drie kinderen kwam wonen, te koop. Aan 
kandidaten is er geen gebrek. Jo en Irène 
hopen over enkele maanden hun nieuwe 
woning in hartje Brugge te kunnen betrek-
ken. Beiden hebben West-Vlaamse roots.
Het voormalige nonnenklooster van 
Zemst bevindt zich in bijzonder goede 
en oorspronkelijke staat. “We hebben 

nis telde het klooster 
een maximale bezet-
ting van een zevental 
kloosterlingen.

Vrienden
Wanneer Irène en Jo 
over enkele maan-
den de deur van het 
klooster in Zemst 
achter zich hebben 
dichtgetrokken, la-
ten ze uiteraard een 
paar goede vrien-
den achter. “Maar 
we hebben intussen 
vrienden in de gan-
se wereld gemaakt, 
waardoor dat geen 

wijn te worden waar 
o.a. het parochieblad 
Kerk en Leven van de 
persen rolt. Inmiddels 
geraakte ook Toon 
Osaer als hoofdredac-
teur bij Kerk en Leven 
verzeild. We herinne-
ren er even aan dat 
Kerk en Leven iedere 
week door maar liefst 
één miljoen Vlamin-
gen wordt gelezen 
en daarmee tot de 
belangrijkste week-
bladen in Vlaanderen 
behoort. In Zemst 
krijgen die lezers één 
van de bijna 600 ver-

den vervangen door de ‘Zusters van Zemst’ 
die omstreeks 1880 het huis tot een kloos-
ter ombouwden. Recenter in de geschie-
denis sloten de ‘Zusters van Zemst’ aan 
bij de Annonciaden van Huldenberg om 
zich gedurende 130 jaar met onderwijs in 
Zemst bezig te houden. In zijn geschiede-

het nodige moderne comfort geïnstal-
leerd, maar we hebben niets verbouwd”, 
verzekert Jo. Er zijn maar liefst zeven 
slaapkamers, twee badkamers en nog 
méér vertrekken en een grote tuin.
Dertig jaar geleden, toen de familie Cor-
nille het klooster op de Brusselsesteen-
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 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.

 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

 

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

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

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

 

JULI EN AUGUSTUS 
ALLE DAGEN OPEN VANAF 15.30 U
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GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

VW AuDI
SKODA

Het Vikingevent in het Blosodomein start 
op vrijdag 7 september en maakt gans het 
weekend het domein onveilig. De vrijdag 
komen er over de duizend kinderen met 
hun school deelnemen aan het spel Word 
Viking in 1 Dag. Op vrijdagavond is er in 
het ontmoetingscentrum een Vikingbal. 
Voor kenners: een Vikingbal is te verge-
lijken met de welgekende boombals. Op 
het Vikingbal wordt live muziek gespeeld 
door de winnaar van de folkrally 2006 in 
Dranouter, de groep Follia.
Elewijtenaar Henk Devos is één van de drij-

inva s i e hofstAdE – schrik niEt dit wEEkEnd (7 tot 
9 sEPtEMbEr). noorMAnnEn nEMEn oP vrEEd-
ZAME wijZE hEt blosodoMEin vAn hofstAdE in. 
de Zemstenaar wAs Er Als dE PinkEn bij oM oP 
voorhAnd PoolshooGtE tE nEMEn. 

manier kennis te 
laten maken met 
deze periode. We 
willen duidelijk 
maken dat het 
gaat om veel meer 
dan Noormannen 
die alles kwamen 
plunderen. 

Wat kan je dit 
weekend concreet 
op het Blosodo-
mein beleven? 
Er is een spel dat 
vrij gespeeld kan 
worden, dat men 
kan verkrijgen aan 
de ingang. Het 
is opgedeeld in 

drie delen verspreid over het domein en 
draait uiteraard helemaal rond Vikings. 
Door het spel te spelen kom je veel te 
weten over de periode. 
Je kan echter ook gewoon de markt bezoe-
ken waar de handelaars staan. De markt 
is opgebouwd uit Vikingtenten waar het 
publiek langs wandelt en zo proeft van 
het leven in de vroege Middeleeuwen. In 
de tenten worden klederdrachten, hand-
werken en replica’s getoond uit de peri-
ode 700-1050 na Christus.
Er worden ook dagelijks op verschillende 
tijdstippen showgevechten opgevoerd. 
Er is ook een groep die het dagelijkse 
leven uitbeeldt, kookt, smeedt, met de 
kleinsten speelt etc etc. Je kan er zien hoe 
de Vikings leven en slapen in hun tenten.

Is er een toegangsprijs te betalen?
 De inkom is 5 euro; kinderen tot 8 jaar 
mogen gratis binnen en alle kinderen 
(betalend) tussen 8 en 15 jaar krijgen een 
gratis drankbonnetje.

Hoe komen die mensen ertoe om 
zich als Viking uit te dossen? Toch een 
vreemde hobby?
Het is een hobby gegroeid uit interesse 
voor geschiedenis. En de Vikingperiode 
spreekt erg tot onze verbeelding, van-
daar de grote interesse.

BC 

vende krachten achter dit alles. de Zem-
stenaar riep hem ter verantwoording.

Wat is de bedoeling van die Vikinginva-
sie, Henk?
Sinds 2001 organiseren wij met onze 
vereniging Havamal regelmatig Viking-
markten in Vlaanderen. Tijdens deze 
evenementen komen zogenaamde Vi-
king-reënactors uit heel Europa samen 
om het publiek een sfeerbeeld uit de 
Vikingperiode te presenteren. De bedoe-
ling is de mensen op actieve en speelse 

vanvikinGs in HofstaDe
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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 !

 !
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Zes motorCrossfans steken Grote plas over

‘on tHe roaD aGain!’

wEErdE – Al jArEn volGt EEn bEndE wEErdsE 
vriEndEn-MotorcrossfAns dE Motorcross dEr 
nAtiEs oP dE voEt. dit jAAr ZElfs tot in dE usA, 
wAAr ZE nAAst hEt bijwonEn vAn dE wEdstrijd ook 
EEn rondrEis ZullEn MAkEn in hEt ZuidwEstEn vAn 
dE vs. 

Op de groepsfoto (vlnr) L. Goovaerts, R. De Backer, P. Van 
Grunderbeek, P. De Smet, H. De Canck, C. Van Haesendonk.

De 61ste editie van de Motorcross der Na-
ties wordt dit jaar op 22 en 23 september 
gehouden in Budds Creek, Maryland, USA. 
Deze wedstrijd tussen landenteams wordt 
beschouwd als de belangrijkste ter wereld. 
België won deze trofee al 14 keer en haal-
de daarbovenop 50 keer het podium. De 
VS is echter recordhouder met 17 zeges.

joël smets
Belgisch teammanager is Joël Smets. 
Met hem zullen onze crossliefhebbers 
nog een persoonlijke ontmoeting heb-
ben in de loop van september. Smets se-
lecteert met Steve Ramon, Kevin Strijbos 
en Ken De Dycker de drie best geplaatste 
Belgen in de tussenstand van het WK. Hij 
schat het VS-team net iets hoger in, maar 
ambieert een podiumplaats.

rondtoeren
Onze Weerdse vrienden zijn niet aan hun 
proefstuk toe. Ze volgen sinds 1990 zowat 
elke editie van deze wedstrijd op Euro-
pese bodem. Steeds combineren ze hun 
trip met vakantie en toeren ze nog enkele 
weken rond. Zo kwamen ze in Groot-Brit-
tannië, Ierland, Frankrijk, Spanje, Italië, 

Slowakije, Kroatïe, Oostenrijk, Zwitser-
land, Zweden, Nederland… Gewoonlijk 
huurden ze een camper, de laatste jaren 
logeerden ze vaker in een hotel.
Deze keer werd de spaarpot wel iets in-
tensiever gevuld om de grote oversteek 
te maken. Vanuit Washington vertrekken 
ze met een camper naar Budds Creek, 
Leonardtown in de staat Maryland, gele-
gen in het oosten van de VS. Na de wed-
strijd wordt er dan duizenden kilometers 
westwaarts gevlogen met bestemming 
Las Vegas, Nevada. Daar start een rond-
reis met de huurwagen door delen van 
Arizona, Utah, Nevada en Californië. In 
Las Vegas wordt overnacht in Paris Las 
Vegas, een mastodont van een hotel-ca-
sino met bijna 3000 kamers en een re-
plica van de Eiffeltoren op halve grootte 
aan de voordeur. Het casino zelf ademt 
de sfeer uit van de Parijse binnenstad, 
met minutieus nagebouwde decors. In 
de gokstad vind je nog wel meer van die 
themahotels. Zo waan je je op het Sint-
Marcoplein in Venetië in hotel-casino 
The Venetian. Er zijn zelfs indoor zingen-
de gondeliers. Eerste activiteit in Vegas 
zal uiteraard het exploreren zijn van de 

alom gekende lokale gokindustrie.

GoKBudGet
Tussen haakjes: hier wordt afgeweken 
van de traditie zowat alles te bekostigen 
met de gemeenschappelijke spaarpot. 
De persoonlijke visies wat betreft het be-
palen van een verantwoord gokbudget 
zouden immers wel eens kunnen uiteen-
lopen. Zo verzekert PDS ons dat hij niet 
op een quarterdollar zal kijken. Of PVG, 
alom gerespecteerd whistspeler, zal 
standhouden aan de pokertafel, valt af te 
wachten. Het vertier in Las Vegas is dan 
wel mooi meegenomen, ook haar geo-
grafische ligging is een goeie reden om 
de stad als uitvalsbasis te kiezen. Vanuit 
Las Vegas zijn de meest prachtige en be-
kende nationale parken relatief kortbij, al 
moet je ginds vlug rekening houden met 
honderden kilometers lange dagritten. 
Even een greep uit al het fraais dat hen 
voor de wielen zal komen: Grand Canyon, 
Death Valley, Bryce Canyon , Arches NP, 
Yosemite, Sequioa, Monument Valley in 
het Navajoreservaat. Een rafting op de 
Coloradorivier staat ook op het menu. 

            Dirk Verdeyen
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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:

Ook de 2 kinderen Jelske (17 
jaar) en Kjelle (16 jaar) zijn ac-
tief in de voetballerij. 
Jelske speelt bij de Weerdse 
damesploeg in tweede pro-
vinciale en ook bij het ver-
bond Redavo.
Kjelle speelt bij de scholieren 
van FCV Hofstade.

Maar wat meer is, beiden zijn 
ook actief als scheidsrechter 
in de provincie Antwerpen. 
Omdat zij zelf op het veld 
staan in Vlaams-Brabant, 
moeten zij dus in Antwerpen 
fluiten. 
In 2006 hebben zij met suc-
ces hun examen afgelegd als 
scheidsrechter. 
Begin 2007 startte hun 

sanCtorum

Broer en Zus sCHeiDsreCHter 
lopen ook aCHter De Bal aan

ElEwijt - tEn huiZE fAMiliE sAnctoruM tE ElEwijt is MEn 
oP EEn GEdrEvEn MAniEr MEt dE voEtbAlsPort bEZiG. vAdEr 
roElAnd is in Zijn vrijE tijd ActiEf Als bEstuurslid vAn fc 
vErbroEdErinG hofstAdE En trAint bovEndiEn noG dE scho-
liErEnPloEG.

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.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1
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Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

scheidsrechterscarrière. Ach-
tereenvolgens hebben zij ge-
floten bij miniemen, kadetten 
en scholieren. In mei kregen 
zij als scheidsrechter het C3-
statuut. 
En vanaf volgend seizoen zul-
len zij bij de juniores fluiten.

Jelske heeft ondertussen suc-
cesvol als interim scheids-
rechter ook al een heren-
match in vierde provinciale 
mogen fluiten. 

Wat vinden Jelske en Kjelle 
er zelf van? 
Kjelle: Het is best wel leuk. Ik 
zou er mijn ‘beroep’ niet van 
willen maken. Het is eerder 
een leuke en sociale hobby. 

voetBal is troef
Bij familie
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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

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

Jelske: Ik vind het enorm boeiend om 
te doen. Het is een andere manier om 
spelers dingen bij te brengen over hun 
geliefde sport. En stiekem vind ik het 
leuk om zo eens boven anderen te staan 
en de kans hebben om te laten zien dat 
vrouwen evenveel van voetbal kunnen 
houden als mannen.

Ambities? Provinciaal? Nationaal?

Leuke bijverdienste?
Kjelle: Zeker!(lacht)
Jelske: Het is mooi meegenomen na-
tuurlijk. Maar voor het geld moet je het 
niet doen. Het is niet dat je er steenrijk 
van wordt. Tenzij je natuurlijk snel voor 
FIFA kan gaan fluiten en elke week bijna 
een internationale wedstrijd hebt in het 
buitenland.

Wat is er leuk en wat is er minder leuk 
aan scheidsrechter zijn?
Kjelle: Als we een mindere match aan 
het fluiten zijn, zijn er steeds de suppor-
ters die nogal gemakkelijk roepen.
Jelske: Het minder leuke aan scheids-
rechter zijn is inderdaad dat sommige 
supporters nogal hevig in de match kun-
nen opgaan. Ze vinden het dan meestal 
de fout van de scheidsrechter als er iets 
tegen hun zin gebeurt.
Het leuke eraan zijn de contacten die 
gelegd worden, zowel tussen scheids-
rechters onderling als met spelers of trai-
ners of mensen van de club waar je moet 
gaan fluiten.

Als beloning omdat zij bij de jongste 
scheidsrechters van België horen, wer-
den Kjelle en Jelske in juni opgeroepen 
om mee een erehaag te vormen voor de 
Rode Duivels tijdens hun interlandmatch 
België-Portugal.

Dirk Van Roey

Jelske: Dat ik nog een jonge scheids-
rechter ben, heeft me nog niet veel pro-
blemen opgeleverd. Maar wel omdat ik 
een meisje ben. Veel ploegen hebben 
nog nooit een vrouwelijke scheidsrech-
ter gehad, of hebben er een slechte er-
varing mee gehad. Ze zijn daardoor een 
beetje argwanend als ze mij zien afko-
men. Maar tijdens de wedstrijd verdwijnt 
dat vooroordeel snel!

als ik maar dat is omdat ik 
mij meer concentreer op 
het spelen zelf.
Jelske: Zoals mijn broer 
al zei, wedijveren wij on-
derling. Of we ooit beiden 
even hoog zullen fluiten, 
betwijfel ik. Ik wil zo snel 
mogelijk op nationaal ni-
veau aantreden. Dat gaat 
wel nog een paar jaar du-
ren, maar ik wil eens weten 
hoe het voelt om in een 
écht groot en vol stadion 
te fluiten.

Hoe reageren spelers 
en supporters op jonge 
scheidsrechters?
Kjelle: Meestal worden we 
verkeerd beoordeeld om-
dat we zo jong zijn en nog 
niet zoveel ervaring heb-
ben. 

Kjelle: Mijn zus en ik houden een 
kleine competitie om zo snel mo-
gelijk zo hoog mogelijk te fluiten. 
We zullen wel zien waar het ons 
brengt. Jelske heeft meer ambitie 
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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)

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
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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 
worden.
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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