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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Onze redactie – en zeg nu niet dat u dit 
al had gemerkt – bestaat enkel en alleen 
uit vrijwilligers. Mensen die dit doen als 
hobby, gratis, voor niks. Tot nu toe verliep 
dit allemaal vrij vlot. Tot de vorige okto-
bermaand. Toen werd pijnlijk duidelijk 
dat wij dringend nood hebben aan een 
fashion watcher, een modespecialist. Eén 
die het in Keulen niet hoort donderen als 
het gaat om termen als zomergamma of 
wintercollectie.
De grote hoop van onze medewerkers 
– nee, meisjes, wij bedoelen alléén de 
mannelijke helft van onze redactie – zul-
len wel weten dat je geen strandkleding 
aanprijst met een groene loden en een 
berenmuts. Of dat een doorkijkbloesje 
wellicht niet thuishoort in de wintercol-
lectie (hoewel sommigen zoiets winter 
én zomer wel zien zitten).
Ter zake. Wat gebeurde er in het oktober-
nummer van de Zemstenaar? Op pagina 
8 verscheen een advertentie van Body 
Fashion, een leuke lingeriewinkel in 
Schiplaken. Op de foto staat een oogver-
blindende madam met een prachtig wit 
lingeriesetje om het adembenemende 
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Twee cafés aan het feest 18

Onder de mensen 20

lijf. Ga gerust even kijken, wij wachten 
wel even.
U bent opnieuw bij uw positieven? Wat 
dacht u? Waw, perfecte pasvorm, schitte-
rend motiefje, gedurfd ontwerp? Of mis-
schien – en nu even eerlijk zijn – hebt u 
niet echt naar het lingeriesetje gekeken? 
Wel, wij ook niet. Maar niet om dezelfde 
reden. Wij hebben namelijk thuis geleerd 
om, bij het zien van schaars geklede da-
mes, zedig de blik af te wenden. Hoe 
konden wij dus in godsnaam weten dat 
deze duizelingwekkende dame in okto-
ber nog altijd een zomersetje draagt? 

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 HOFSTADE
tel 0479/66.46.66, 0475/42.02.76 mail info@dezemstenaar.com website www.dezemstenaar.com 
btw Be 877.888.404 rek. 734-0160765-45
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Dirk Van Roey, Dirk Verdeyen, Paul Verdoodt
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Fout, fout, fout! Vanaf het najaar dragen 
modebewuste meisjes toch geen witte 
lingerie meer! Wat dan wél? Ga op zoek 
naar de advertentie van Body Fashion en 
u weet meteen hoe u zoveel moois op de 
meest aangewezen manier verpakt.
Wij verontschuldigen ons bij Body Fa-
shion voor deze blunder. Dit zal ons niet 
meer gebeuren! Voortaan zullen onze 
meisjes op elke redactievergadering la-
ten zien welke lingerie op welk moment 
van het jaar de juiste is!
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 Garage 
Coloma

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

Hoe Het begon
Niet lang na Wereldoorlog II, in 1948, was 
ene Jaak Suys van oordeel dat een jeugd-
beweging nuttig zou zijn na de moeilijke 
oorlogsjaren. In die tijd was er wel een be-
perkte kern van scouts actief, maar Suys 
was van oordeel dat een Chirogroep be-
ter paste bij de parochie Weerde. Er werd 
van start gegaan met twaalf leden, maar 
in de volgende maanden zou dit aantal 
al vlug stijgen. Zo werd Jaak Suys de eer-
ste hoofdleider. Proost was toenmalig 
pastoor Louis Prims. Jaak Suys werd in 
1956 zelf als priester gewijd. In Weerde 
werd hij pater Jak genoemd. Het eerste 
bivak vond plaats in Rijmenam, eigenlijk 
was het slechts een verlengd weekend. 
Het eerste échte bivak vond plaats bij 
een boer in Lichtaart met vijftien deel-
nemers.

60
WEERDE – ZWaRtE vElouRs bRoEk, 
bRuin hEmD, gElE Das, ZWaRE bottinEs: 
EEn vERtRouWD bEElD uit DiE vRoE-
gERE ChiRojaREn. DE iEtWat milita-
RistisChE look is Dan WEl gEWijZigD, 
DE opZEt is nog stEEDs DEZElfDE: DE 
ZonDagmiDDag op EEn aangEnamE En 
ZinnigE maniER in gRoEp DooRbREngEn 
En toElEvEn naaR hEt ZomERsE bivak, 
hét oRgElpunt van hEt jaaR. honDER-
DEn ouD-lEDEn kijkEn ER ongEtWijfElD 
nostalgisCh op tERug.

De Hemen
De huidige locatie aan de Galgenberg 
werd pas in gebruik genomen na heel 
wat omzwervingen. Het eerste onder-
komen was eigenlijk niet meer dan een 
put (!), uitgegraven in de tuin van het ge-
meentehuis, met daarbovenop een soort 
hut gebouwd. Daarna ging het naar een 
lokaal van de meisjesschool om daarna in 
zaal Alcazar te belanden. Vervolgens naar 
de jongensschool en dan in een houten 
barak, de blokhut van Charel Simon in de 
Vredelaan. Daarna het houten chalet van 
“het kasteeltje”, ook in de Vredelaan, nog 
later “Ons Huis”, weliswaar te delen met 
de meisjes. De roep naar een definitief 

en deftig onderkomen was groot. Dat 
kwam er dan uiteindelijk in 1957. In Ant-
werpen weet men een Chirolokaal op de 
kop te tikken. Het wordt er afgebroken 
en als een soort bouwpakket komt het in 
Weerde toe, waar het opnieuw wordt op-
gezet. In 1971 en 1974 worden er langs 
de rand bij het kerkhof enkele betonnen 
bijgebouwen geplaatst. In 1980 wordt 
het grote heem, wegens compleet ver-
sleten, met de grond gelijk gemaakt om 
plaats te maken voor een nieuw gebouw, 
door vele vrijwilligers gebouwd en inge-
huldigd in 1982. In de loop der jaren zijn 
er nog verschillende bijgebouwen geko-
men en zijn de betonnen constructies uit 

Chirojongens Dapper op weg
naar DeweerDe

De pioniers van de Weerdse Chirojongens
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Land- en Tuinbouwmachines
e-mail			 joannes.verbinnen@skynet.be
web	 		 www.grasmaaiersverbinnen.be

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

de jaren ‘70 vervangen door toiletten en 
een opslagruimte. Vóór het kerkhof werd 
uitgebreid werd er op die plaats duchtig 
gevoetbald en gespeeld. Nu kunnen de 
Chirojongens beschikken over een ruime 
weide in de Ketelveldweg.

bierfeesten
De huidige groep, met 140 leden en aan-
gevoerd door groepsleider Ben Verlin-
den, de 18de in de rij, beschikt over heel 

wat meer middelen om alles gesmeerd 
te laten verlopen. De jaarlijkse Bierfees-
ten spelen hierin een cruciale rol. Het 
zuurverdiende geld werd echter goed 
besteed. De lokalen werden opgeknapt 
en uitgebreid. Veel materiaal, zoals ten-
ten en andere zaken werden aange-
kocht. Vroeger moesten die worden ge-
huurd. De eerste bescheiden bieravond 
werd georganiseerd naar aanleiding van 
de inhuldiging van het nieuwe heem in 

1982. Nu zijn die Bierfeesten uitgegroeid 
tot een groots opgezet gebeuren met 
duizenden bezoekers. Een volledige 
week wordt het uiterste gevergd van alle 
leden: het opzetten en inrichten van de 
tent, opdienen, tappen, bakken, opkui-
sen, afbreken en vooral…weinig slapen. 
Het Bierfeestcomité, met vele ervaren 
anciens in de rangen, neemt een groot 
deel van de taken op de schouders.
Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan 
krijgen we volgend jaar een speciale 
editie van de Bierfeesten. Het wordt een 
driedaagse die al op donderdag van 
start gaat, met sport (volleybal) en ont-
spanning. De vrijdag wordt de nadruk 
gelegd op gezins- en kinderanimatie. Op 
zaterdag zullen er al optredens zijn van 
’s middags.

CHiro morgen?
Ondanks alle alternatieven blijven de 
jeugdbewegingen (en andere verenigin-
gen) floreren. In deze zogenaamde indi-
vidualistische tijden een goed teken!

Dirk Verdeyen

(bron : Leider, is ‘t nog ver…?)

nieuwe kleine Betonwegen in Zemst
eLewIJt – Hofstade. De gemeenteraad van oktober keurde de aanleg van een aantal nieuwe smalle betonwegjes goed. Het gaat 
om de verlenging van de Gasthuishofweg in het recreatiegebied Ossebeemden (ter ontsluiting van de voorziene nieuwe lokalen 
van de chiro van Hofstade), de aanleg van een zijwegje van de Kampenhoutsebaan ter hoogte van huisnr. 95 en de  aanleg van 
een fietsverbinding tussen de Witveldstraat en de Werfheidestraat in Hofstade. Er wordt op deze plaatsen een betonverharding 
voorzien op een breedte van 3 meter en waar nodig een greppel en riolering.

De Chirojongens Weerde zoals we ze vandaag kennen
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7 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

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24

GEERT LUYCX

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

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

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

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

Schoolstraat  13
1980 Zemst

Tel .  0477 / 83 92 15
Sporthal Zemst-centrum

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

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 
015/61.1005 of 
0475/42.02.76

Mail 
adverteren.dz@gmail.
com
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Op 11 november 1918 werd er in een 
treinwagon in de Franse plaats Compièg-
ne een overeenkomst gesloten tussen de 
Duitse, Franse en Engelse troepen. Het is 
nu precies 89 jaar geleden dat het staakt-
het-vuren werd afgekondigd en dat luid-
de het einde van de Eerste Wereldoorlog 
in. Elk jaar herdenken wij op 11 november 
zowel de slachtoffers van de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog als de slachtoffers 
van alle oorlogen in de wereld.

Ook in Zemst en omstreken werd er he-
vig gevochten. In 1914 sneuvelden heel 
wat soldaten. De slachtoffers werden 
begraven op het militaire kerkhof aan 
de Brusselsesteenweg in Eppegem. De 
Duitse beeldhouwer Georg Kolbe ont-
wierp destijds een gedenkteken voor 

ZEmst – 11 novEm-
bER is EEn offiCiëlE 
fEEstDag, Dat WEEt u 
WElliCht. WapEnstil-
stanD, Dat WEEt u WEl-
liCht ook. de Zemste-
naar ging EvEn kijkEn 
Wat Dat in ZEmst nog 
bEtEkEnt.

deze herdenkingsplaats. In 1939 werd 
het kerkhof gedeeltelijk ontgraven en 
werd een stuk van het gedenkteken naar 
Lier verhuisd. 

Traditiegetrouw wordt in Eppegem een 
11-novemberviering georganiseerd. De 
gemeente wil haar uiterste best doen om 
deze viering te herwaarderen. In het ka-
der van Zemst Vredesgemeente wil men 
bij deze viering ook andere doelgroepen 
betrekken. 

De herdenking start met een misviering, 
gevolgd door de huldiging aan het mo-
nument aan de kerk van Eppegem. In co-
lonne wordt er verdergegaan naar het mi-
litaire kerkhof. Zowel aan het monument 
als op het kerkhof zullen de leerlingen 

uit het derde leerjaar van de basisschool 
in Eppegem een hulde brengen door 
een eigen gemaakt vredeslied te zingen. 
Vervolgens krijgen geïnteresseerden de 
kans om in de parochiezaal naar de film 
Vluchten is van alle tijden te kijken. De 
korte film legt de link tussen de twee 
Wereldoorlogen en de huidige oorlogen. 
Enkele vluchtelingen van AZIZ (Asielzoe-
kers Integratie Zemst) zullen de drank-
bedeling verzorgen.
Eveneens zal er een tentoonstelling op-
gesteld worden waar de knutselwerkjes 
van verschillende Zemstse scholen wor-
den voorgesteld. De werkjes werden 
gemaakt tijdens de vredesweek. Tijdens 
deze week werd er gewerkt rond het 
thema oorlog en vrede.
 Liesbeth Lacante

Zemstoorlog en VreDe in

nieuwe sChool in elewijt gaat 7,3 miljoen eur kosten
ELEWIJT -  De gemeenteraad van oktober hechte zijn principiële goedkeuring aan het bouwprogramma dat voorziet in de  bouw 
van 6 klassen voor de kleuterschool en 12 klassen voor de lagere school, naast een aantal kleinere lokalen voor de lessen met een 
kleinere bezetting, een turnzaal, een ruimte refter en overdekte ruimte die ook bruikbaar zal zijn voor de Elewijtse verenigingen, 
een administratief gedeelte, gangen en speelruimtes. De totaal ruwe raming voor het geheel bedraagt € 7 262 296, waarvan on-
geveer de helft ten laste van de gemeente; de rest is gedekt door subsidies. De gemeente diende ook een aanvraag in voor extra 
subsidies voor de bouw van een milieuvriendelijke passiefschool.
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Benjamin, een korte terugblik. 
Ben je tevreden over de voorbije 
organisaties?
Eigenlijk zit ik hier met gemengde 
gevoelens. Vooreerst denk ik niet 
dat zo’n druk jaar voor herhaling 
vatbaar is, als je kijkt naar de be-
perkte werkgroep die we hadden. 
Het is haast ongelooflijk dat we dit 
allemaal hebben kunnen realiseren 
met een team op vrijwillige basis, 
dus hoedje af voor deze mensen. 
We waren zeer tevreden over de 
organisatie, veiligheid en sportief 
verloop, met toch wel een speciaal 
woordje van lof voor het gemeen-
tebestuur en in het bijzonder de 
werkliedendienst. Zonder hen was 
het niet gelukt! Minder tevreden 
waren we over de publieke belang-
stelling. Het BK met zijn 4000 toe-
schouwers viel op dat vlak nog mee 
maar onze klassieker VBC in Laar 
was een beetje een tegenvaller.
Is dat te verklaren?

waar BlijVen onZe Zemstse jeugDwielrenners?
ZEmst-laaR  – hEt WiElERsEiZoEn op DE WEg is aChtER DE Rug En hEEft onDERtussEn plaats gEmaakt vooR hEt EvEn popu-
laiRE vElDRijDEn. vooR DE gEmEEntE ZEmst Was hEt gEEn onbEWogEn WiElERjaaR. naast DE vlaams bRabant ClassiC, DiE 
vooR DE ElfDE maal WERD gEREDEn in ZEmst-laaR, Was ER Dit jaaR ook hEt bElgisCh kampioEnsChap vooR hEREn-junioRs 
En DamEs-ElitE.  So far So good, Zou mEn DEnkEn, maaR toCh kWam vanuit DE WiElERClub spoRt En stEun DE bEDEnking 
Dat ZEmstsE jongEREn hEt WiElREnnEn als spoRtbEoEfEning Zijn vERgEtEn. hoog tijD Dus om bEnjamin DE DonDER, mEDE-
oRganisatoR van DEZE WiElEREvEnEmEntEn, aan WooRD tE latEn. 

aantal jeugdwielrenners is toegenomen 
sinds de verschijning van Tom Boonen, 
maar vooral in Oost- en West-Vlaanderen 
dan. Daar kan je tijdens een jeugdwieler-
wedstrijd over de koppen lopen. Hier in 
onze streken is dat helaas niet het geval.
En daar gaan jullie iets aan doen?
Wielerclub Sport en Steun uit Zemst-Laar 
probeert al jaren daar iets aan te doen. 
Trouwens onze VBC is in zijn categorie één 
van de topwedstrijden in België. Het aan-
tal grote namen bij de overwinnaars zegt 
al genoeg: Jurgen Van Goolen, Thomas 
Dekker en zeer recent Jens Debusschere, 
Belgisch kampioen! Om de sport bij jon-
geren te promoten hebben we voorbije 
editie de 8- tot 14-jarigen een VIP-behan-
deling aangeboden, zodat ze in de wagen 
van de koersdirecteur de wedstrijd kon-
den volgen. Een betere promotie kan je 

toch niet wensen?
Leiden jullie dan vanuit Sport en 
Steun ook wielrenners op?
Nee, wij beperken ons tot het orga-
niseren van jeugdwielerwedstrij-
den, maar we steunen wel onze 
jeugdwielrenners! Als vereniging 
hebben we de gewoonte om onze 
renners in beperkte mate bij te 
staan in natura, met bijvoorbeeld 
fietsonderdelen of we schenken 
bijkomende premies in lokale wed-
strijden, maar voor de echte spor-
tieve begeleiding verwijzen wij 
naar wielerclubs in de omgeving. 
Deze clubs beschikken over gedi-
plomeerde trainers, organiseren 
wielerstages, stellen uitrusting ter 
beschikking. Er zijn zelfs clubs die 
goede  koersfietsen aan zeer voor-
delige voorwaarden ter beschikking 
stellen. Voor Sport en Steun telt dat 
we trachten onze wedstrijden in 
stand te houden en waar mogelijk 
uit te bouwen en we blijven bin-

Er zullen wel meerdere oorzaken zijn 
maar het is opvallend dat het Zemst 
ontbreekt aan jeugdwielrenners. Ik heb 
het dan over de categorieën aspiranten 
(12-14 jaar), nieuwelingen (15-16 jaar) en 
junioren (17-18 jaar). Waar is de tijd dat 
er met de gebroeders Patry, Vercammen, 
zelfs mijn eigen broers, etc. een tiental 
jeugdwielrenners binnen Groot-Zemst 
actief waren! Momenteel moeten we het 
stellen met Rutger Andries en dat is véél 
te weinig. Ik ben er van overtuigd dat 
jeugdwielrenners binnen onze gemeen-
te een positieve invloed zouden hebben 
op de publieke belangstelling. Wanneer 
je als toeschouwer een anoniem peloton 
ziet voorbijrijden, kan ik mij voorstellen 
dat het minder interesse opwekt dan als 
er dorpsgenoten meerijden. Des te op-
vallender moeten we vaststellen dat het 

nen onze gemeente het jeugdwielrennen 
promoten. Hopelijk krijgen we binnen een 
aantal jaar enkele goede Zemstse renners 
aan de start en meer moet dat niet zijn. 

Voelen mensen, die het jeugdwielrennen 
een warm hart toedragen, zich geroepen 
om hieraan mee te werken, dan kunnen 
ze contact opnemen met clubsecretaris 
John Ceulers. Voor de jongeren die zich in 
het peloton willen begeven, verwijzen we 
naar volgende clubs: Dijlespurters Meche-
len – contact wilfried.de.bruyn@telenet.be 
tel 0476 317910. La Bicycletta Kampenhout 
– contact pauwelsalbert@msn.com tel 
0475 281858. Noord West Brabant – con-
tact jeanpierre.leon@fortis.com tel 0475 
456101. Hand in Hand Baal – contact fred-
dy.justens@telenet.be tel 0475 731344.

      vanuit surplace, jmb    

Foto Jean Andries
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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 !

Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

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

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

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

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

Anderhalf jaar nadat de eerste steen 
werd gelegd, kon de nieuwe installa-
tie aan de Verbrande Brug in gebruik 
genomen worden. De voorbije jaren 

waterZuiVering 
VerBranDe Brug in werking

ZEmst – op vRijDag 21 sEptEmbER WERD DE gloEDniEuWE ZuivERingsin-
stallatiE vooR RioolWatER van gRimbERgEn in gEbRuik gEnomEn. DE instal-
latiE voRmt hEt sluitstuk van DE sanERing van DE ZEnnEvallEi. maaR DE 
bEstE oplossing blijft nog altijD Zuinig omspRingEn mEt WatER En hEt Zo 
WEinig mogElijk bEvuilEn.

investeerden het Vlaamse en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest fors 
in de sanering van de Zennevallei. 
Het RWZI Brussel-Zuid voor 300.000 

In de installatie van Verbran-
de Brug Grimbergen wordt 
binnen afzienbare tijd een 
groot deel van het Zemstse 
afvalwater gezuiverd.

Destijds overhaalde 
dorpsgenoot de Klis 
haar om mee te helpen 
op de club. Bovendien 

rosa moens 30 jaar 
tapster in hofstaDe

hofstaDE - WiE 
kEnt Rosa niEt in hof-
staDE? DE vRouW DiE 
nu al 30 jaaR lang den 
tap hElpt tE vERZoRgEn 
bij fC vERbRoEDERing 
hofstaDE.

was Rosa’s man Pierre actief als be-
stuurslid. Sindsdien treffen wij Rosa 

week in-week uit, iedere donderdag, 
zaterdag en zondag achter de toog. 
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b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

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 - Specialiteit TOYOTA

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

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

inwonersequivalenten draait, Brus-
sel-Noord gaat het afvalwater zuive-
ren van 1,1 miljoen inwoners en zit 
in de startfase, Beersel is goed voor 
45.000 inwoners en Sint-Pieters- 
Leeuw voor 33.000. Grimbergen kan 
het afvalwater zuiveren van 90.000 
inwonersequivalenten, wat ongeveer 
overeenkomt met  100.000 mensen. 
Het toekomende rioolwater is afkom-
stig uit de gemeenten Grimbergen, 
Vilvoorde, Wemmel en delen van 
Meise, Zemst, Machelen, Merchtem 
en Asse.
Zemst is voorlopig nog niet aangeslo-
ten. Dat kan pas als alle collectoren, 
drukleidingen en pompinstallaties 
aangelegd zijn.
Het vuile water heeft in de nieuwe in-
stallatie zo’n 24 uur nodig om gezui-
verd te worden.
Let wel: gezuiverd afvalwater is nog 
geen drinkwater. Daarvoor moet het 
nog een aantal bijkomende behan-
delingen ondergaan. Gezuiverd af-
valwater haalt wel de kwaliteit van 
viswater.

Waterzuivering begint tHuis
Elke Belg gebruikt ongeveer 120 li-
ter drinkwater per dag. In dat huis-
houdelijk afvalwater zit een alle-
gaartje van biologisch afbreekbare 

en niet afbreekbare stoffen. Van licht 
giftig tot zeer giftig. Een afvalwa-
terinstallatie kan niet alles de baas. 
Organische verbindingen als toilet-
spoeling, etensresten en schoon-
maakproducten, die niet bijtend 
zijn, vormen geen probleem, maar 
geneesmiddelen, oplosmiddelen, 
verf, bestrijdingsmiddelen en mo-
torolie moeten naar het container-
park gebracht worden en niet in de 
riolering gekiept.

Hoe meer water vervuild wordt, hoe 
meer er moet gezuiverd worden.

70% van het aardoppervlak is wa-
ter, waarvan slechts 3% zoet water. 
Van dat zoet  water is slechts ¼ 
drinkbaar.
Een Belg verbruikt gemiddeld 12 
grote emmers drinkwater per dag.
Het toilet doorspoelen vergt jaar-
lijks 1.300 emmers water per per-
soon
Een bad nemen = 11 emmers wa-
ter, een douche = 7 emmers
De afwas doen = 1,2 emmers wa-
ter per dag
Kleren wassen = gemiddeld 2 em-
mers water per dag
Naar de car-wash gaan = 8 em-
mers water

Juliaan Deleebeeck

•

•

•

•

•

•

•

Rosa doet dit met volle overgave en 
plezier. Zij geniet volop van de men-
selijke contacten binnen deze famili-
ale club. Van jong tot oud kennen ze 
haar.
De prijs van de drank heeft ze zien 
evolueren van 10,5 frank tot 1,40 euro 
nu. De vrouwelijke collega’s die haar 
het langst al begeleiden zijn Matilleke 
en Louisa.
Rosa helpt ook mee met het wassen 
van de sportkledij. Voor 7 Hofstaadse 
ploegen doet zij de was, het drogen 
en het opplooien.
Rosa vertelt ook graag van de plezante 
momenten. Zo speelde Hofstade ooit 
een testmatch in Wijgmaal tegen Tre-
melo om uit te maken wie kampioen 

zou worden in 4de provinciale. 
De match werd gewonnen en het feest 
werd ingezet. Zij had de koffer van de 
auto toen volgeladen met taarten en 
die werden allemaal verorberd, bege-
leid van het nodige vocht.
Familiaal gaat het haar ook voor de 
wind. Rosa is de oudste van vier ge-
slachten op een rij.
Achterkleindochter Elena is 16 maan-
den, kleindochter Anja is 36 jaar, doch-
ter Liliane is 56 en Rosa zelf sluit de rij 
met 76 jaartjes. 
Rosa wil nog zo lang ze kan de club ten 
dienste zijn. Een mooie uiting van hoe 
vrijwilligers kleur geven aan onze sa-
menleving. Bedankt, Rosa voor alles! 
 Dirk Van Roey
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Nieuwe collectie 
Herfst-wiNter

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:
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wegenwerken
ZEmst – jE kan ER niEt naast RijDEn: ZEmst is één gRotE WERf. vRaCht-
WagEns, gRaafmaChinEs En bullDoZERs RijDEn af En aan mEt massa’s 
gRonD. En latEn tonnEn smuRRiE aChtER. vERkEERsboRDEn mEt omlEiDing 
DominEREn hEt stRaatbEElD.  in DE mEEstE gEvallEn CombinEERt DE gE-
mEEntE DE RiolERingsWERkEn vooR DE CollECtoR ZEmst-EppEgEm mEt DE 
hERaanlEg van stRatEn. nu DE hERaanlEg van DE tERvuuRsEstEEnWEg tEn 
EinDE loopt is ER bEtERsChap in ZiCht, maaR WERkEn Zijn ER nog stEEDs. de 
Zemstenaar gEEft u EEn ovERZiCht van DE gEplanDE WEgEnWERkEn.

Wat?
Aanleg van riolering voor de collec-
tor en heraanleg van voetpaden en 
opritten.
Hoe?
De Gulderij wordt in twee stappen 
afgewerkt zodat alle huizen steeds 
bereikbaar zijn.
Einde van de werken?
De aannemer start op 5 november 
met de heraanleg van dit gebied. 

worden omgeleid 
tot het einde van 
de werken.
Omleiding?
Tijdens fase 1 en 
2 is er een omlei-
ding voorzien via 
Damstraat of Kleine 
Heidestraat. Bij aan-
vang van fase drie 
zal het kruispunt 
van de Heidestraat 
en Stationslaan vol-
ledig afgesloten 
worden voor alle 
verkeer. Automobi-
listen zullen worden 

omgeleid via de Schumanlaan-Damstraat.
Hinder?
Ouders die hun kinderen via de School-
straat naar basisschool De Tuimeling 
brengen ondervinden tijdens de werk-
uren nogal onveilige situaties met het 

rijdend werfverkeer. 
Er waren eveneens klachten over fileleed 
aan de Damstraat, maar deze problemen 
zijn door de vrije doorgang van de Ter-
vuursesteenweg in Elewijt en Hofstade 
zichzelf aan het oplossen.

Wat? 
Aanleg van riolering in het kader van de col-
lector Zemst-Eppegem. Daarnaast zal ook 
het wegdek onder handen worden geno-
men. Zo komen er verkeersremmers, par-
keerstroken en nieuwe fiets- en voetpaden.
Hoe?
De werken zullen verlopen in fases. 
Fase 1: rioleringswerken en heraanleg 
van de Stationsstraat (van Brusselse-
steenweg tot Zennebrug).
Fase 2: aanleg van riolering en een nieuw 
wegdek tussen de Zennebrug en het 
kruispunt met de Heidestraat
Fase 3: werken tussen de Heidestraat en 
de Vredelaan
Einde van de werken?
De eerste fase zal – onder voorbehoud  
van goede weersomstandigheden – wor-
den afgerond eind dit jaar. Fase twee zal 
vervolgens aanvangen voor een periode 
van ongeveer 2 maanden. Vanaf midden 
februari zal het verkeer via de Damstraat 

stationslaan zemst

De werken zullen duren tot febru-
ari-maart 2008.
Omleiding?
Al het verkeer wordt omgeleid via de 
Galgenberg of de Kleine Heidestraat.
Hinder?
De hoogte van de spoorwegbrug 
werd aangepast, zodat plaatselijke 
bedrijven en boeren zonder hinder 
de omleiding richting Galgenberg 
kunnen volgen.

gulDerij WeerDe

Zemst
kreunt onDer
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Wat?
Riolerings- en wegenwerken om de omgeving veiliger te ma-
ken voor de schoolgaande kinderen.
Hoe?
De werken worden uitgevoerd in 2 fasen:

sCHoolomgeving ter berken en De kriekelaar HofstaDe

Damstraat - rubenslaan eleWijt
ken afgerond zijn tegen het einde van 
deze maand.
Omleiding?
Tot eind november blijft er geen door-
gang mogelijk. Het verkeer wordt omge-
leid via de Tervuursesteenweg en Brus-
selsesteenweg.
Hinder?
Hoewel doorgang verboden is, zijn er nog 
steeds mensen die zich op de werf wagen. 
In sommige gevallen zorgde de zachte 
berm of diepe grachten al voor vastzit-
tende wagens. Om de werken vlotter te 
laten verlopen en problemen te vermij-
den, hield de politie al enkele controles op 
sluipverkeer. Bij deze acties werden al een 
honderdtal procesverbalen opgemaakt.

Wat?
Riolering- en wegen-
werken voor de aanleg 
van de collector Zemst-
Eppegem
Hoe?
De werken verliepen 
eveneens in fasen, de 
heraanleg van het kruis-
punt tussen de Dam-
straat en de Rubenslaan 
is de laatste stap van de 
werken in het centrum 
van Elewijt.
Einde van de werken?
Onder voorbehoud van 
het weer zullen de wer-

EVG

Fase 1: schoolomgeving Ter Berken t.e.m. Weerstandersstraat
Fase 2: schoolomgeving De Kriekelaar vanaf Weerstandersstraat
Vanaf maandag 5 november zal de werf, naargelang het ver-
loop van de verschillende fases, afgesloten worden voor het 
verkeer. 

Brusselsesteenweg ��
���0 Zemst

0��/��.��.0�

elewiJt: 
250.000€: Laat 
u charmeren 
door deze 
knusse woning 
met een prach-
tige tuin.

elewiJt:  
260.000€: Zeer 
goed gelegen 
half  open 
bebouwing met 
vele mogelijk-
heden

EPPEGEM: 268.000€: U droomt 
allang van een oud boerderijtje 
met schuur dan mag u dit zeker 
niet missen.

WEERDE: 270.000€: U droomt 
van een ochtendkoffie op het 
terras, een afternoon tea in 
het privétuintje, dan is deze 
woning zeker iets voor u.

ELEWIJT: 273.000€: Zoekt 
u een woning met huiselijke 
sfeer met kleine verfraariings-
werking? Kom dat zeker een 
kijkje nemen.

ZEMST: 273.000€: Om uw fan-
tasie en creativiteit de vrije loop 
te laten gaan is deze ruime wo-
ning met een prachtig uitzicht 
op natuur zeker iets voor u.

WEERDE: 279.000€: Zeer ruim 
en prachtige penthouse met 3 
slaapkamers en mogelijkheid 
tot 4de op zolder en 2bad-
kamers. Ook garage voor 2 
wagens is aanwezig. 

ELEWIJT: 295.000€: Doe je 
graag een barbeque in uw 
tuin? Dan is deze prachtig 
woning zeker iets voor u.

EPPEGEM: 295.000€: Rustig 
gelegen open bebouwing met � 
slaapkamers, goede verbin-
dingen met E19 en openbaar 
vervoer

weerDe: 
345.000€: 
Sympathieke 
woning met � 
slaapkamer en 
bureau en een 
mooie tuin.

ELEWIJT: 410.000€: Ideaal voor 
paardenliefhebbers. Ruime 
woning met 8 paardenboxen en 
binnen en buitenpiste.

ELEWIJT: 450.000€: Zeer rus-
tig gelegen en ruime villa met 
grote tuin en tennisterrein.
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Brusselsesteenweg 253
2800 Mechelen

Binnenkort ook te aarschot

www.lifestylefitness.Be

publiciteit
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ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 70 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

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

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

VW AuDI
SKODA
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We vragen aan voorzitster Ger Debroeck 
hoe de vereniging is ontstaan: “Midden 
de jaren zeventig wilden vier Gidsenleid-
sters met toneel beginnen. Hun plannen 
rijpten in Leuven en in Elewijt vonden ze 
bij enkele oud-scouts voldoende steun 
om verder aan hun idee te werken. In 
juni 1979 werd Toneelkring Labyrint of-
ficieel bij de gemeente ingeschreven en 
van dan af  kon men weer naar toneel 
gaan kijken In den Prins in Elewijt.”

De vereniging voerde als eerste toneel-
stuk Het Buitenkansje op, een blijspel 
waar meteen de toon gezet werd voor 
de volgende producties: de mensen een 
gezellige avond bezorgen.

Een gebrek aan spelers en vertoningen is 
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floreert
ElEWijt – EinD jaREn ’70 WERD in ElEWijt DE tonEElvEREniging laby-
Rint opgERiCht. DE vEREniging floREERt na bijna DERtig jaaR als nooit tE-
voREn En slaagt ERin om ook jongERE ZEmstEnaREn WaRm tE makEn vooR 
hEt thEatER.  tijD vooR EEn poRtREt van DEZE bloEiEnDE vEREniging.

jaren voldoende spelers hadden, deden 
we al vlug twee producties per jaar en 
wisselden de komedies of blijspelen af 
met een thriller of tragikomedie. Enkele 
jaren hadden we ook een kinder- en 
jeugdafdeling. Met sprookjesachtige op-
voeringen waarbij live muziek en mooie 
kledij altijd aanwezig waren trokken we 
volle zalen. De jeugdbewegingen zaten  
zondagnamiddag in de zaal en de leer-
lingen van de Elewijtse scholen sloten 
het schooljaar af met het bijwonen van 
de toneelvoorstelling In den Prins.”

Vandaag is Labyrint nog volop actief. Ze 
brengen nog altijd twee producties per 
jaar plus het wagenspel op kerstavond. 
In december 2006 nam Labyrinth met De 
Caraibische Zee deel aan het provinciaal 

ker  was voor heel de ploeg.  Voor deze 
opvoering werkte Labyrint samen met 
enkele muzikanten, saxspelers, van de 
Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus. In 
maart 2007 waagde de vereniging zich 
ook aan een herwerkte versie van De 
Vrek van Molière.

De vereniging heeft zich recent ook 
verjongd. Begin dit jaar boden zich een 
vijftal jonge speelsters aan om mee te 
doen. Dadelijk werd gezocht naar een 
stuk dat voor die jonge ploeg geschikt 
zou zijn. Het werd  De Aerobiekes van 
Lode Ansoms. Er wordt met veel en-
thousiasme gerepeteerd en dankzij Ria 
Goelen hebben ze nu ook al de echte 
aerobicpasjes onder de knie. Maar om 
in één opvoering zowel toneel als aero-
bic te zien moet je naar Labyrint komen 
kijken!

Bart Coopman

“De Aerobiekes” : 
24 en 25 november 
– 30 november en 1 
december 2007 om 
20.00 uur In den Prins   

Kerstwagenspel op 
kerstavond ( 24 de-
cember) voorafge-
gaan door en fak-
keltocht. Vertrek om 
22.45 aan de scoutslo-
kalen, begin wagen-
spel 23.15uur aan de 
kerk in Elewijt

Labyrint heeft dit jaar haar 
rangen versterkt met vijf 
nieuwe jonge speelsters: 

Karen, Sonja, Kaat, Lies-
beth, Elise, Claire, Sabrina

er nooit geweest, 
weet Ger: “Ver-
mits we na enkele 

toneeltornooi en behaal-
den ze weer een eerste 
afdeling, wat een opste-

toneelkring

laByrintl
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De Rut en Den Prins trekken niet meteen 
hetzelfde publiek. Den Prins, in de scha-
duw van de kerk van Elewijt, is het klop-
pend hart van een bloeiend dorpsleven. 
Toneelkring, KWB, voetbal, wielerclub, 
te veel verenigingen om op te noemen 
hebben er hun thuishaven. Jong en oud 
komt er over de vloer, de sfeer is rustig en 
gemoedelijk. Rustig gaat het er in De Rut 
niet vaak aan toe. Hier tref je een eerder 
jong publiek, dat bij momenten graag 
flink uit de bol gaat. Geen probleem, 
want de enige buur is een verlaten sta-
tionsgebouw.

twee Cafés aan het
De rut en Den prins BlaZen tien kaarsjes uit

ElEWijt, WEERDE – DubbEl fEEst in DE ZEmstsE hoRECa. in ElEWijt staan maRC En Els tiEn jaaR aChtER DE tapkast van 
Café En fEEstZaal in DEn pRins. En tiEn jaaR gElEDEn opEnDE tom DE DEuREn van Zijn Café DE Rut, aan hEt station van 
WEERDE. de Zemstenaar kon Zo’n gElEgEnhEiD onmogElijk latEn vooRbijgaan ZonDER in bEiDE EtablissEmEntEn EEn Euh, 
bRuisEnD WatERtjE tE gaan DRinkEn.

Achter de toog van Den Prins treffen 
we het echtpaar Els en Marc Nauwe-
laerts – Verest. Tien jaar geleden stel-
den zij zich kandidaat bij de vzw Sint-
Augustinus, eigenaar van het gebouw, 
om café en zaal uit te baten. “Tot onze 
grote verrassing kregen wij de zaak toe-
gewezen”, vertelt Marc. “Was wel een 
beetje vreemd in het begin. Mijn vrouw 
Els is afkomstig van Weerde, ik ben van 
Zemst en geen van ons beiden kende 
een levende ziel in Elewijt. De eerste 
paar jaren waren dan ook niet gemak-
kelijk. Maar inmiddels kennen wij hier 

god en klein pierke en hebben wij het 
hier bijzonder naar de zin.”
Een café runnen zit de Nauwelaertsen in 
het bloed. Ietwat oudere Zemstenaars 
herinneren zich zonder twijfel café Den 
Duffelaar, op de hoek van de Linterpoor-
tenlaan en de Lindestraat in Zemst. Marcs 
grootmoeder stond er zowat veertig jaar 
achter de tapkast. “Ook onze pa heeft in 
Zemst nog café gehouden in de Hoog-
straat en de Leopoldstraat. Toen ik 44 
jaar geleden geboren werd, hield hij er-
mee op. Maar hij kan het niet laten, hoor. 
Elke dinsdag opnieuw houdt hij hier met 

feest

60 jaar turbo-spirit

JUBEL MOTORS
Jubellaan 88 I 2800 Mechelen I 015 43 20 00

www.jubelmotors.be I jubelmotors@skynet.be

JUBEL MOTORS Aanbod Stockwagens

1.9TiDS 150Pk Smoke Beige
31.000 € ipv 35.735 €
Convenience Pack I 150W/7 LS + GPS + CD I Metaalkleur

1.9TiD 120Pk Silver
28.000 € ipv 32.735 €
10-spoke 16" alu velgen I spoilers in koetswerkkleur Comfort Pack I
Deurgrepen in koetswerkkleur I 150W/7 LS + GPS + CD I Parking Assistance

9-3 Sport Hatch

9-5 Estate
1.9TiDS 150Pk Silver
32.000 € ipv 34.650 €
Business Edition I Metaalkleur I Lederen interieur I Voor-, achter- en 
zijspoilers in koetswerkkleur I Saab Parking Assistance I Comfort Pack I 
Regensensor op ruitenwisser I Geïntegreerde mistlampen

2007-00222-1DeZemstenaar.indd   1 21-09-2007   12:20:34
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Els Verest, samen met haar Marc al tien jaar thuis in De Prins 

Tom Nys, tien jaar de man achter café De Rut

volle goesting de zaak open.” 
Met hun tien jaar komen Els en Marc op 
de tweede plaats terecht op de lijst van 
uitbaters met de langste carrière in Den 
Prins. Voorbije woensdag nodigden zij 
iedereen uit om samen met hen de tien 
kaarsjes uit te blazen. Geen wonder dat 
half Elewijt erbij was.
Over feesten gesproken. In De Rut in 
Weerde zijn ze al een heel jaar aan het 
vieren. Zowat elke maand stond er 
iets anders op het programma om het 
tienjarig bestaan op te vrolijken: cham-
pagne à volonté bij het begin van het 
feestjaar, een cocktailparty, een après-
ski, een retrofuif, een volleybaltornooi, 
een Cubaanse avond, een heruitgave 
van Rail Rock, een trotinettenrace, te 

veel om te noe-
men. “Nu en dan 
liep het dan wel 
wat uit de hand”, 
lacht Tom Rut Nys 
(36). “Je weet hoe 
dat gaat, hé, als 
de boel een beetje 
vrolijk wordt, ge-
beurt er al eens 
iets onverwachts. 
Zo vond Bart VH 
uit Zemst het een 
leuk idee om tij-
dens de après-ski 
op een snowboard 
de spoorwegta-
lud af te glijden. 

jaar geleden allemaal niet zo evident. 
“Ik was net gestopt met mijn ingeni-
eursstudies en het legendarische café 
Borsalino sloot zijn deuren, toen ik aan 
dit avontuur begon”, vertelt Tom Nys. 
“Die eerste dagen vergeet ik nooit. 
Dertien vaten werden er afgetapt aan 
20 frank per pintje. ’s Anderendaags 
stond ik om 8 uur ’s ochtends de boel 
op te kuisen. Toen ik tegen de middag 
rond was, stond er al twaalf man aan 
de deur te wachten. Die eerste week 
heb ik nauwelijks 14 uur geslapen. 
Maar goed, dat went allemaal wel. En 
als ik nu zie wat ik van mijn cliënteel al-
lemaal terugkrijg, heb ik er nog geen 
minuut spijt van gehad.”
  Paul Verdoodt

Gevolg: van alles 
gescheurd en een 
paar weken gips.” 
Met de anekdo-
tes van Nys kun-
nen we rustig een 
extra editie van 
de Zemstenaar 
opvullen. Over de 
moslimvriend die 
het Offerfeest viert 
tijdens het Suiker-
feest. Of over een 
vooraanstaande 
Zemstse politicus 
die vrolijk uit de 
bol gaat in De Rut.
Toch was het tien 

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

Jong gezin te Hofstade zoekt huishoudhulp 
voor huishoudtaken (was en strijk, koken, even-
tueel poetsen, sporadisch kinderopvang). Da-
gen, uren (vnl na schooluren) en prijs in overleg. 
Meer info: 0495 67 78 81.
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  De 40-jarigen van Zemst organiseerden een fuif in zaal Prins Leopold. Een salsa 

demonstratie en een live band vol jong geweld waren de ideale aanloop naar een 

stevige TD waarop half Zemst aanwezig was. Het was zalig bijpraten met heel 

veel oude bekenden. En voor diegenen met een beperkt geheugen bracht een 

fotoprojectie kiekjes uit vervlogen tijden. De feestvarkens van 1967 zijn Ingrid De 

Valck, Jo Lerno, Ingrid Paulus, Inge Heytens, Mario Pepermans, Ann Willems, Ronny 

Geerts, Frank Tesseur, Jan Lauwers, Patrick Van Damme, Alain Silverans, Hugo Suys, 

Brigitte De Wit, Julika Van Eeckhout, Daniella Juliens, Chantal De Rey, Ann Loncke, 

Yves Collin, Jan De Laet en Tom Neuttiens. Zij kijken al uit naar de volgende samen-

komst. “Deze zal zeker geen tien jaar uitblijven”, weet Chantal De Rey.

  Jolien Vleminckx uit 

Hofstade werd kampioen 

van Brabant motorcross 

en eindigde op de vierde 

plaats in het Belgisch kam-

pioenschap. De piloot van 

de Vlaamse Motorcross 

Federatie wil volgend sei-

zoen bij de IMBA bewijzen 

dat meisjes niet onderdoen 

in de mannenwereld. Een 

week wintertraining in Ita-

lië (Lido Di Fermo) staat op 

het programma. Jolien en 

haar trainer Brik Schelfaut 

kijken met vertrouwen uit 

naar een hogere reeks bij de 

beloften, waar het sneller 

en harder gaat en het echte 

werk begint.

  Turnkring Thorho Hofstade is 

aan een nieuw seizoen begon-

nen. Vele kinderen, jongeren en 

volwassenen vonden de weg 

naar de club. Bij de kleuters 

staan speelse bewegingen cen-

traal. Van kruipen tot klimmen, 

rollen en balanceren. Alles komt 

uitgebreid aan bod. Op de foto 

zien we de toekomstige turn-

kampioenen Voor inlichtingen: 

www.turnkringthorho.be

  Onder de vele toeschouwers rond het voetbalterrein van FC Eppegem pronkten 

fier de acht maanden oude Elysa, dochter van speler Mika, de trotse mama Griet 

samen met haar lieve mami Chris en de nog kloeke en eeuwig lachende 76-jarige 

oma Louise. Mika wilde iets bewijzen en dat deed hij ook met een uitstekende wed-

strijd tegen Bon Air. De ploeg stuntte na SK Kampenhout een tweede keer op rij.
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  De kinderen van de gemeenschaps-

school De Meer in Zemst konden zich 

met spons en zeemleer uitleven. Er 

werd een heuse carwash ingericht ten 

voordele van de vzw Mobile School, 

een non-profit organisatie. Deze pro-

beert de levensomstandigheden van 

straatkinderen te verbeteren door 

educatie op straat aan te bieden. Een 

mobiele school heeft geen dak, geen 

muren, banken noch stoelen. Deze 

school op wielen bestaat uit vijf boxen 

die in elkaar geschoven kunnen wor-

den. De straatwerkers kunnen door 

dit compacte concept aan de slag op 

iedere straathoek, op het platteland 

en in vluchtelingenkampen. Deze 

actie werd opgezet in samenwerking 

met Scholengroep 5. Het geld dat de 

kinderen inzamelen met het wassen 

van een veertigtal wagens, zal besteed 

worden aan de bouw van die mobiele 

schooltjes en aan de opleiding van 

de nodige lesgevers. De kinderen van 

De Meer waren echt blij dat ze op die 

speelse manier hun steentje konden 

bijdragen.

  Kapsalon Aktueel uit Elewijt moest 

noodgedwongen op zoek naar een an-

dere locatie en vond die in de Kleempoel-

straat in Zemst. Tijdens de receptie niets 

dan gelukkige gezichten. Valerie en Joeri 

hadden kosten noch moeite gespaard om 

het kennissen en vrienden naar de zin te 

maken en klinken op de nieuwe start.

  In de sporthal Hofstade-Heide oefent 

Yoshi-Kan op een speelse wijze onder 

een waakzaam oog van gediplomeerde 

trainers Koen Staquet en Karin Belmans. 

De 10-tot 14-jarigen kunnen recreatief 

en competitief kampen. Vriendschap en 

waardering zijn even belangrijk als worp-

technieken en houdgrepen. 
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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

4 VROUWEN 4 STIJLEN, 
is de titel van een tentoonstelling 

van schilderijen. 4 vrouwen met een 
verschillende discipline en een eigen stijl 

stellen hun werken tentoon in de polyvalente 
zaal van de Bibliotheek in Zemst.

De tentoonstelling is open op zaterdag  
1 december 2007 van 13 tot 18 u, en 

zondag 2 december 2007 van 10 tot 18 u.
Inkom gratis.

Nagelstyliste & Medische pedikuur
Acryl & Gelnagels

Op afspraak
Gsm : 0478 / 95.94.99
¡ Ook aan huis !
¡ Ook ‘s avonds !

Vercoutere D.
Hoogstraat 249
1980 Zemst
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“en… 

foCus op frans De BaCker, Cameraman

EppEgEm – al ZappEnD langs DE vlaamsE omRoEpEn, hEb jE vEEl kans Dat jE op EEn pRogRamma 
botst Dat gEfilmD WERD DooR fRans DE baCkER, gEboREn En gEtogEn in EppEgEm. Wij konDEn 
fRans nog nEt stRikkEn vooR EEn gEspREk tERWijl hij Zijn koffERs paktE om naaR haWaï tE 
vERtREkkEn, WaaR hij mEEWERkt aan EEn REpoRtagE ovER RolstoElatlEtE maRiEkE vERvooRt, 
DEElnEEmstER aan DE iRon man.

Bij welke programma’s hanteerde je de 
camera?
Dat is ondertussen een hele waslijst: Man 
Bijt Hond, Vlaanderen Vakantieland, Afrit 
Negen, Fata Morgana, Typisch Chris, His-
tories en vele andere. In het buitenland 
draaide ik ondermeer Wit Down Under 
en Wit in Vegas, nu de Iron Man in Ha-
waï. Studiowerk ligt me minder, geef mij 
maar de buitenlucht, nieuwe dingen en 
mensen ontdekken.
Die programma’s in het buitenland, als 
leek denk ik dan: fijne job! Beetje filmen 
en ook vakantie.
Dat dacht mijn vrouw ook. Ze is eens 
mee geweest  en zei achteraf dat ze niet 
van job zou willen ruilen. Natuurlijk is 
het heerlijk dat je de hele wereld ziet en 
soms blijf ik na de opnames een week 
langer ter plaatse. Anderzijds is het soms 
wel slopend. Opnametijd voor televisie 
is namelijk peperduur, dus is er letterlijk 
geen seconde te verliezen. Soms loopt 

en zo’n camera weegt toch al vlug elf 
kilo. Soms al klauterend of in looppas fil-
men, dat kruipt niet in de koude kleren. 
Ideaal vind ik een opdracht van één of 
twee weken. Langer is lastiger voor het 
gezinsleven, tenslotte ben ik ongeveer 
zes maanden per jaar van huis. Heel be-
langrijk is een partner die volledig achter 
je staat, en dat is bij mij zeker het geval. 
Ondanks die hoge werkdruk kan er 
toch nog gelachen worden, hopen we.
En of! Bij programma’s als Typisch Chris 
gaat het er vaak hilarisch aan toe, met 
veel oponthoud vanwege een collectieve 
slappe lach. Ik ben ook vaak op stap ge-
weest met Yves en Chris uit Man Bijt Hond, 
dat waren ook altijd plezierige momenten. 
Als je voor enkele weken weg moet is het 
ook enorm belangrijk dat het klikt met de 
anderen. Zo probeer ik steeds een ploeg 
te vormen met mensen die me liggen, dat 
heeft de ervaring me wel geleerd.
Heb je nog tijd om je Eppegemse con-
tacten te onderhouden?
Dat is soms wel moeilijk. Dit werk had in-
dertijd als gevolg dat ik vele zaken moest 
laten vallen, zoals de jeugdclub, de sport-
vereniging enz…Maar als ik thuis ben en 
er is wat te doen, iets met muziek bijvoor-
beeld,  probeer ik er toch eens naartoe te 
gaan. Ik steek ook veel tijd in een andere 
passie: onderwaterfotografie en –film. 
Die interesse is gegroeid tijdens de vele 
binnen- en buitenlandse opdrachten. 

Op de website www.onderwaterfilmen.
be kan je hierover meer bekijken.

Dirk Verdeyen

de planning 
wegens om-
s t a n d i g h e -
den in het 
honderd, met 
als gevolg ex-
tra druk. Ook 
fysiek is het 
niet te on-
derschatten, 
fit zijn is de 
boodschap. 
Vaak zijn we 
lange dagen 
op de been 

aCtie!!”
Was het een jongensdroom, camera-
man worden?
Je zou denken dat ik daar als kind al voort-
durend mee bezig was, maar eigenlijk was 
het mijn broer die volop in de weer was met 
een super-8 filmcamera. Als jonge gast was 
ik er niet helemaal uit wat ik zou gaan doen. 
Wel stond vast dat het iets zou te maken 
hebben met beeld. De grafische of publici-
teitssector waren opties, maar uiteindelijk 
is het dit geworden en dat heb ik me nog 
niet beklaagd. In 1987 studeerde ik af aan 
de filmschool HRITCS in Brussel en kon aan 
de slag als camera-assistent. Vandaag werk 
ik als freelance cameraman. In 2000 richtte 
ik Get The Picture op, een bvba.
Je bent dus zelfstandige?
Inderdaad, voor zowat alle omroepen (VRT, 
VTM, VT4…) en productiehuizen (Woes-
tijnvis, De Mensen, Telesaurus…)  doe ik 
regelmatig opdrachten. Momenteel ben ik 
hoofdzakelijk voor de VRT aan het werk. Ik 
werk ook steeds met mijn eigen materiaal.
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ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1

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
Beekstraat 25  1980 EPPEGEM

GSM (0475) 76 68 61
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Zemstse grafDelVers, 
een uitsterVenD 
ras?

EppEgEm – als DEZE Zemstenaar 
bEgin novEmbER in jE bus valt, hER-
DEnkt ook ZEmst Zijn DiERbaRE ovERlE-
DEnEn. de Zemstenaar nam EEns EEn 
kijkjE in DE CoulissEn En maaktE kEnnis 
mEt één van DE ouDstE bERoEpEn: Dat 
van gRafDElvER. WE stRiktEn DE ouD-
stE gRafDElvER van ZEmst, jEan vER-
CammEn, vooR EEn intERviEW.

In feite niet. Om te 
beginnen zijn er de dag van 

vandaag veel meer crematies, ik schat 
nu zeker driekwart van de begrafenissen 
al, waardoor het werk van de grafdelver 
zich beperkt tot hulp bij de asverstrooi-
ing of bij het bijzetten in het columba-
rium. Nu heeft iedere begraafplaats in 
de gemeente zijn verantwoordelijke, die 
daar gemiddeld toch een dag per week 
mee bezig is. In de laatste week van ok-
tober is het alle hens aan dek voor de 
grote kuis, het onderhoud van het kerk-
hof ter voorbereiding van Allerzielen. En 
als er een begrafenis plaatsvindt in het 
weekend, worden we natuurlijk ook op-
getrommeld om de plechtigheid op het 
kerkhof mee te begeleiden. Daarvoor 
hebben we nu van de gemeente een 

Z e m s t 
heeft zowaar 

nog vijf grafdelvers, al-
len in dienst van de gemeente. 

In elke deelgemeente is een gemeen-
tewerkman deeltijds verantwoordelijk 
voor het kerkhof. Jean Vercammen is nu 
actief op het oude én nieuwe kerkhof 
van Eppegem en heeft er een carrière 
van bijna veertig jaar op zitten in deze 
toch bijzondere stiel.
Is er een verschil tussen vroeger en nu?
Ja, vroeger ging het er nog wat anders 
aan toe dan nu. Toen moesten we nog 
met de fiets en de schup op onze laad-
bak van het ene kerkhof naar het andere 
rijden. Nu springen we in de camionette. 
Het graafwerk gebeurt nochtans nog al-
tijd met de hand. De avond voor een be-
grafenis wordt een graf aangezet (nvdr. 
jargon voor een kleine afdelving op de 
plaats waar het graf moet komen) en ’s 
morgens vóór de begrafenis wordt het 
graf op de juiste diepte gedolven. Een 
aantal taken die we vroeger nog moes-
ten uitvoeren zijn weggevallen, zoals 
het uitvissen van lijken uit de Zenne of 
het vervoeren van lijken van mensen 
die zelfmoord hadden gepleegd op een 
boerenkar naar het lijkenhuisje zodat de 
zusters ze konden wassen ….. Dergelijke 
taken zijn nu veel meer dan vroeger toe-
vertrouwd aan de begrafenisonderne-
mer of gespecialiseerde firma’s. Ik kan u 
verzekeren dat het vroeger bijvoorbeeld 
geen pretje was om ingeschakeld te wor-
den na een ongeval op een spoorlijn ...
Is grafdelven eigenlijk nog een dage-
lijkse bezigheid? 

kostuum gekregen met kepi.

Weekt zo’n begrafenis nog emoties los 
na al die jaren?
Als je al bijna veertig jaar dit werk doet, 
word je natuurlijk wat gehard. Maar ik 
moet zeggen dat het me nog altijd iets 
doet als bijvoorbeeld een kindje ten gra-
ve wordt gedragen. De emotie van het 
afscheid blijft ook voor ons dan zwaar. 
En als er iemand jonger dan jezelf wordt 
begraven, is het ook nog altijd even na-
denken.

Grafdelvers, .. ook in Zemst nog geen 
uitstervend ras, maar toch ook een job in 
volle evolutie …. Hoed af voor die man-
nen in elk geval.

BC

Onze oudste grafdelver op 
zijn werkterrein, het kerkhof 

van Eppegem.
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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 zoekt
EEN	TOEZICHT(ST)ER

(voor-	en	naschools	toezicht	en	woensdagnamiddag-
bewaking	voor	de	gemeentelijke	basisscholen)

ter vervanging van een personeelslid met langdu-
rig ziekteverlof voor de Gemeentelijke Basisschool 
Eppegem De Waterleest, Waterleestweg 20 in 1980 
Zemst-Eppegem.
Werkuren

de eerste week (18.30 uur): maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 11.50 tot 12.50 uur en 
van 15.45 tot 18 uur en woensdag van 12.30 uur 
tot 18 uur.
de tweede week (17.35 uur): maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 7.30 tot 8.25 uur en van 
11.50 tot 12.50 uur en van 15.45 tot 18 uur en 
woensdag van 7.30 uur tot 8.25 uur.

Wij bieden
Maaltijdcheques
Premie voor wie naar het werk fietst of stapt.

Interesse?  Zend dan je kandidatuur, met curriculum 
vitae, aan het College van burgemeester en schepenen 
van en te 1980 Zemst, De Griet 1, of geef ze af op de 
Personeelsdienst.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41).

•

•

•
•

	

					

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

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

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

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGkONIjNEN HAMSTERS

CAVIA’S pARkIETEN kANARIES

 

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
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“simply the Best”
DesChouwer moto’s maakt eigen slogan waar
EppEgEm - EnkElE maanDEn gElEDEn opEnDE fREDDy 
DEsChouWER DE gRootstE motoRWinkEl van bElgië op 
DE hogE buiZEn in EppEgEm. hEt suCCEsvERhaal van 
moto’s DEsChouWER is tE DankEn aan DE DRoom van 
EEn klEin jongEtjE mEt EEn knalgElE yamaha t-shiRt 
En EEn passiE vooR motoRspoRt.

dateren inmiddels al van 1995. Bodem-
verontreiniging en een stopzetting van 
de werken heeft de zaak heel wat moed, 
zweet een vooral geld gekost. “Ik ontdekte 
vrij snel dat mijn aannemer niet recht in 
zijn schoenen stond en eiste een stopzet-
ting van de werken en een ontbinding van 
het contract. De aannemer werd tijdens de 
rechtzaak dan ook in zijn ongelijk gesteld, 
maar ging nadien nog in beroep. Ondanks 
de lopende rechtzaak was de opening op 
21 juli voor mij een dubbele feestdag.”

Het grote suCCes
“Een goede vriendin van mij stuurde mij 
enkele jaren geleden een gedicht met de 
woorden Vechters winnen als bij wonder 
telkens weer de zwaarste race. Deze zin 
ligt aan de basis van al mijn succes, want 
met doorzettingsvermogen en passie 
kom je overal.” Het succes van de vernieu-
wing begint zich al te vertalen in goede 
verkoopcijfers. “Het cijfer steeg voor de 
moto’s met 350% en voor de toebeho-
ren met 600%. Deze nieuwe winkel is 
voor motorliefhebbers dan ook een klein 
motorsalon met een uitgebreid aan-
bod. Als je daarnaast ook nog eens een 
goede service en prijs-kwaliteitverhou-
ding biedt aan je klanten, gaan de zaken 
goed natuurlijk. Respect afdwingen kan 
je alleen maar door te werken en door te 
laten zien dat je vooruit wil”, meent De-
schouwer. “Als je daarnaast ook nog een 
passie en liefde voor de sport uitstraalt, 

geloven de mensen ook in wat je doet. 
Ook al is mijn motorzaak nu de grootste 
en behoren mijn verkoopcijfers tot de 
beste van het land, ik kan nu al zeggen 
dat deze zaak te klein is.”

opvolging verzekerD
“Ik heb mijn succes eveneens te danken 
aan mijn familie. Mijn zus Myriam stapte 
in 1985 mee in de zaak voor de verkoop 
van de toebehoren. Mijn twee zonen Ke-
vin en Tommy helpen al sinds hun vijftien 
jaar mee in de winkel. Kevin is nu zelfs me-
dezaakvoerder van Moto’s Deschouwer. 
Maar ik heb mijn zonen of dochters nooit 
verplicht om met een moto te rijden of om 
mee in de zaak te stappen, want diegene 
die echt gedreven zijn haal je er zo uit. Mijn 
jongste zoon Tommy startte dan ook vorig 
jaar met racen. Tot mijn grote verbazing 
reed hij de eerste motorrit op het circuit 
van Spa-Francorchamps tegen 250km/u 
door de bochten. Omdat hij de interesse 
toonde en ik aan de basis zit van heel het 
motorgebeuren hebben we hem de kans 
gegeven deel te nemen aan races. Het ra-
cen is een goede vorm van publiciteit en 
het geeft de klanten meer vertrouwen, 
omdat we kunnen spreken uit de praktijk.”

De officiële opening van Deschouwer Mo-
torcycles vindt plaats op 8 en 9 december. 
Alle motorliefhebbers kunnen dan een kijk-
je gaan nemen in de nieuwe zaak.
 EVG

 “Mijn vader deed in auto’s, dus ik kreeg 
de mechaniek met de paplepel ingege-
ven”, vertelt Freddy “ Toen mijn vader per 
vergissing een brommer kocht in plaats 
van een auto sloegen de motormicroben 
toe. Ik begon vlot te sleutelen zodat ik ’s 
avonds mijn eerste meters al aflegde. Om 
mijn motorpassie te uiten, kocht ik een 
Yamaha T-shirt, gewoon omdat de gele 
kleur en de gekruiste stemvorken mij het 
meest aanspraken.” Freddy’s interesse 
in motorsport bereikte zijn hoogtepunt 
toen hij op zestienjarige leeftijd Yamaha 
probeerde te overhalen om te investeren 
in zijn hobby. “De baas van Yamaha was 
zo overtuigd van mijn passie en overtui-
gingskracht dat hij mij brommers in con-
signatie gaf, en mij de kans gaf wissel-
stukken te verkopen. Die eigen ruimte, 
de wisselstukken en de motorfietsen zijn 
het begin van een ongelofelijk verhaal.”
Amper acht jaar na het sluiten van het 
contract met Yamaha opende Deschou-
wer Moto’s een groter filiaal op de Brus-
selsesteenweg in Eppegem. “Ik opende 
een motorzaak met een aparte ruimte 
voor toebehoren, wat vrij uniek was in 
die tijd. Enkele jaren later moest ik bij-
bouwen als noodoplossing en ging ik op 
zoek naar een nieuw terrein.”

bouWperikelen
Deschouwer mag nu dan wel de grootste 
zijn, alles verliep zeker niet van een leien 
dakje. De eerste plannen voor het gebouw 
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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

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

Steven Van Noyen vertelt : “Vorig jaar 
maakte  ik samen met Yvan Janssens 
en Koen Marquebreucq een korte 
trip in Oostenrijk en Duitsland en 
deden we ook het Oktoberfest aan. 
We waren onder de indruk van de 
grootse opzet. Het geheel beslaat 
zowat de oppervlakte van een klein 
dorp. We besloten dit jaar opnieuw te 
gaan. We verbleven op een camping, 
want in München zijn hotels niet te 
betalen en trouwens volgeboekt. Het 
bierfestival bestaat al sinds 1810 en 
werd de eerste keer georganiseerd 
ter ere van een prinselijke bruiloft. 
Op een speciaal daarvoor bestemd 
terrein buiten de stad, de Theresien-
wiese staan 14 enorme tenten, elk 
volgens een ander thema ingericht. 
De grootste tent biedt plaats aan 
wel 10.000 personen. Onder grote 

Drie weerDenaars naar grootste Bierfestijn ter werelD

WEERDE - sinDs gERuimE tijD staat WEERDE op DE kaaRt DooR DE jaaRlijksE 
biERfEEstEn. Qua pRopoRtiEs is hEt oktoberfeSt in münChEn, DuitslanD, 
toCh nog van EEn anDERE oRDE. DRiE vRiEnDEn uit WEERDE gingEn ER EEn 
kijkjE (En EEn slok) nEmEn. 

belangstelling slaat de Öberbürger-
meister het eerste vat aan, waarna 
het feest begint. Wettelijk is bepaald 
dat er enkel bier mag geschonken uit 
houten vaten dat bovendien gebrou-
wen is in München zelf . Volgens tra-
ditie wordt het bier enkel geserveerd 
in een zogenaamde Maβ, een bierpul 
van een liter. Veel mensen vertonen 
zich in traditionele klederdracht, er 
wordt gedanst en gezongen. Muziek 
wordt enkel live gespeeld door blaas-
kapellen. In de tenten staan lange ta-
fels, waar aangeschoven kan worden. 
Je wordt namelijk enkel bediend als 
je zit. In sommige tenten dien je te 
reserveren. Het bier mag dan wel lo-
kaal zijn, het publiek is dat zeker niet. 
Er zijn bezoekers uit de hele wereld, 
zelfs uit Weerde.”

Dirk Verdeyen

naar het

oktoBerfest in
münChen
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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

Tuinwerken Kristof
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VERANDA THOMAS BVBA

Fabrikant van:
Veranda's - pergola's

Ramen - deuren
Zonweringen

Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek

&
voorontwerp

&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1
ZONDER MEERPRIJS!

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design
Maatwerk

Teak indoor, outdoor

Loom, rotan

Badkamermeubels

Leuke koopjes 
tijdens soldenmaand

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

 

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

 

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
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Hoe bent u in Zemst terechtgekomen?
Vorig schooljaar ben ik begonnen met 
de opleiding tot directielid. Via een vaca-
turesite ontdekte ik dat er een directeur 
gezocht werd in De Meer. Ik stelde me 
kandidaat en werd uiteindelijk verkozen 
uit een groep van zes. De vacature kwam 
voor mij op een goed moment, want na 
een aantal jaren lesgeven was ik toe aan 
een nieuwe uitdaging.
Over welke eigenschappen moet een 
goede directeur volgens u beschikken?
Op de eerste plaats moet een directeur 
een sterke persoonlijkheid hebben. Ver-
der moet hij over een sterk pedagogisch 
inzicht beschikken en een goed beleid 
kunnen voeren. Hij moet ook goed kun-
nen samenwerken om de kinderen een 
zo optimaal mogelijke begeleiding te 
bieden. Deze eigenschappen zijn een 
soort automatisme voor mij. Ik heb al-
tijd de ambitie gehad om directeur te 
worden, en moeder worden heeft deze 
ambitie nog versterkt. Ik blijf mij dan ook 
voortdurend inzetten om mijn job zo 
goed mogelijk uit te oefenen.
Wat wil u als directeur verwezenlijken?

De meer

ZEmst - natasja Wij-
mEERsCh is afkomstig uit 
stRombEEk- bEvER. ZEs jaaR 
lang gaf ZE lEs in hEt DERDE 
En hEt vijfDE lEERjaaR van 
de regenboog in gRimbER-
gEn. in maaRt 2007 stoptE 
ZE mEt lEsgEvEn En WERD ZE 
DiRECtRiCE van klEutER- En 
basissChool de Meer in 
ZEmst. EEn job haaR op hEt 
lijf gEsChREvEn, Zo ZEgt ZE 
ZElf. de Zemstenaar ging 
naDER kEnnismakEn mEt DE 
29-jaRigE WijmEERsCh.

Mijn belangrijkste verwezenlijking tot 
nog toe is de goedkeuring voor de 
nieuwbouw. De werken zouden moeten 
starten in de loop van volgend school-
jaar. Verder zijn we al bezig met de ver-
nieuwing van de speelplaats. Er is een 
speelparcours aangelegd en er komt 
ook nog een schooltuin. Ik heb ook een 
slaapklasje geïntroduceerd omdat dat 
voor de allerkleinsten geen overbodige 
luxe is. De kernwoorden van mijn beleid 
zijn kindgerichtheid, hartelijkheid en in-
novatie.
In oktober zamelde de school geld 
in voor de vzw Mobile School. Staan 
er nog andere projecten op het pro-
gramma?
We hebben inderdaad auto’s gewassen 
voor de vzw Mobile School om onze 
kinderen bewust te maken van het feit 
dat ze het hier niet zo slecht hebben. Dit 
schooljaar gaan we ook nog een kunst-
project organiseren. De bedoeling is dat 
de kinderen een kunstwerk maken dat 
dan geveild zal worden. De opbrengst 
willen we aan een goed doel schenken. 
Ook willen we met onze school graag het 

eerste MOS-logo (Milieuzorg Op School) 
binnenhalen. We proberen met onze 
school de afvalberg te verminderen door 
zoveel mogelijk te recycleren.
Op de website wordt de “Meer”-mens 
omschreven als iemand die zoveel 
mogelijk vrij is van emotionele obsta-
kels, ongehinderd met zijn gevoelens 
om kan gaan en een positief zelfbeeld 
heeft. Hoe vult u deze definitie con-
creet in? 
Bij alles wat we in onze school doen stel-
len we het kind voorop. Zo willen we 
meezorgen voor zijn ontplooiing tot vol-
wassene in onze complexe maatschap-
pij. Bewustwording staat hierbij centraal. 
We organiseren ook enkele projecten 
die daar verder op inspelen. Zo is er het 
project Jeugd en Vrede, waarbij we de 
grootouders betrekken. In eerste instan-
tie gaat het over oorlog, maar we willen 
het uitbreiden naar het thema jong en 
oud om op die manier op te roepen tot 
respect voor oudere mensen. Ik was een 
idealistische leerkracht, en ben nu een 
idealistische directrice. 
 Erika Vannoten

natasja
DireCtriCe Van

BasissChool

Foto Jean Andries
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lAEREMANS
RAMEN BVBA

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

Garagepoorten

Automatisatie

WWW.MECHELSEPOORTSERVICE.BE
info@mechelsepoortservice.be

0473/85.95.51
015/20.70.98

Toegangscontrole

Zonweringen

Afsluitingen

Lichtsturingen

Voorzetrolluiken

Tuinpoorten

TWIJFELT U AAN DE VEILIGHEID VAN UW BESTAANDE AUTOMATISCHE POORT,
LAAT HET ONS WETEN EN WIJ KOMEN VRIJBLIJVEND BIJ U LANGS
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Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

David de Boeck
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

Daarmee komt er een 
einde aan de gissingen 
dat de woning van de 
familie Ceulemans zou 
omgebouwd worden 
tot een klasserestaurant, 
of zou gesloopt worden 
om plaats te maken voor 
een appartementenblok, 
waarmee een merkwaar-
dig bepalend element uit 
het dorpsbeeld zou ver-
dwijnen. ”Een kandidaat-
koper uit Perk liet daar-
over inderdaad weinig 
twijfel bestaan”, zegt Ho-
noré Ceulemans. “Het ge-
bouw is niet beschermd, 
maar de emotionele band 
die onze familie ermee 
heeft, en het gemeente-

eDelweiss
ElEWijt - villa EDElWEiss, in DE sChaDuW van DE sint-hubERtuskERk van 
ElEWijt WoRDt vERkoCht aan hEt bouWbEDRijf van poppEl. DE ouDE mERk-
WaaRDigE vooRgEvEl WoRDt alvast niEt gEsloopt, bEvEstigDE DE kopER aan 
de Zemstenaar.

erkenning D24 heeft om merkwaar-
dige gebouwen te restaureren.”Mooie 
gevels in Mechelen als het Schepen-
huis, woningen in de Katelijnestraat 
en het Tolhuisje aan de Hoogbrug zijn 
door onze mensen in hun oude glorie 
hersteld. Wij bekijken zoiets niet uit-
sluitend door de bril van bouwpromo-
tor. Respect voor de architectuur en 
het vakmanschap uit het verleden om 
karaktervolle gevels te bewaren en 
een nieuwe invulling te geven, beho-
ren tot onze visie”.

     Juliaan Deleebeeck

bestuur dat het behoud vooropstelde, 
hebben tot deze oplossing geleid.”
Van Poppel wil de woning uit 1911 
een nieuwe invulling geven. “Reno-
vatie met behoud van de binnen- en 
buitenstijl is daar één voorbeeld van. 
Naar een klasserestaurant is er mo-
menteel geen vraag, maar integratie 
in een ruimer nieuwbouwproject ach-
terin de tuin aan de Dynastiestraat is 
ook een mogelijkheid”, zegt Paul Van 
Poppel. “Het is voorlopig nog afwach-
ten wat er daar stedenbouwkundig 
mogelijk is.”
De koper wijst erop dat het bedrijf een 

nieuw
leVen Voor Villa

“ons huis” Van De kwB weerDe BranDVeilig
WEERDE - Een gemeentelijk reglement gebiedt dat zalen in Zemst toeganke-
lijk voor het publiek, tegen eind 2008 brandveilig moeten zijn. De KWB Weerde 
bracht haar zaal “Ons huis” volledig in orde. De gemeente gaf een brandveilig-
heidssubsidie van  € 4 964,76 en een investeringssubsidie van € 3 918,76.
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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.

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

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

GSM 0475/869 163

Leuvensesteenweg 47 - Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Waar nu nog de bekende vleeswaren-
fabriek (foto) staat, komt straks een 
Aldi-vestiging met een oppervlakte 
van 1360 vierkante meter. In de win-
kelruimte komt ook een slagerij. Aan 
de linkerzijde van het gebouw wordt 
voorzien in een parking voor 85 wa-
gens. Aldi wil haar nieuwe vestiging 
in een groen kleedje stoppen: rond 
het gebouw wordt een groenbuffer 
van minimum vijf meter voorzien, 
aan de parking een groenzone van 
drie meter.

in Zemst 
ZEmst – hEt gERuCht DoEt al EEn tijDjE DE RonDE, maaR nu is hEt offiCi-
EEl: WaREnhuiskEtEn alDi hEEft EEn bouWvERgunning aangEvRaagD om EEn 
niEuWE WinkEl tE bouWEn aan DE bRussElsEstEEnWEg in ZEmst, tEgEnovER 
DE CaRmi. de Zemstenaar ging DE bouWplannEn inZiEn.

Waar nu nog deze vlees-
warenfabriek staat, komt 
straks een nieuwe Aldi

J. Croon, zaakvoerder van de archi-
tectenvennootschap Tecro & Krea, 
die het gebouw heeft ontworpen, 
vertelde aan De Zemstenaar dat Aldi, 
dat ook een distributiecentrum heeft 
in Zemst, verheugd is eindelijk een 
inplantingsplaats voor een winkel in 
Zemst te hebben gevonden. Vroegere 
pogingen om een locatie te vinden 
langs de Damstraat in Weerde of aan 
de Turfput in Zemst, waren door tal 
van omstandigheden op niets uitge-
draaid.

alDi nieuwe winkel
wil

Fo
to

 Je
an
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 MAES-PIlS   JuPIlER   STEllA   SAFIR   WIJNEN   lIKEuREN   STERKE DRANKEN
geschenkartikelen 

en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ

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

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

Voorzitter Michel De Ruyck was fier 
zijn gelederen te kunnen toespreken 
naar aanleiding van dit jubileum. Met 
zijn 160 leden bewijst Okra Zemst, al-
dus de voorzitter in zijn gelegenheids-
toespraak, dat het gezegde rust roest 
alvast niet op hen van toepassing is. 
Al vijftig jaar zijn de krasse senioren 
haast wekelijks in de weer met kof-
fietafels, daguitstappen, bedevaarten, 
computercursussen, voordrachten, 
theatervoorstellingen, senioracade-
mies, enzovoort.
De leden van de in 1957 gestichte ver-

jong
ZEmst – op 6 oktobER viERDE okRa,  hEt vRoEgERE kbg, haaR vijftigjaRig 
bEstaan mEt EEn plEChtigE misviERing En EEn fEEstElijkE RECEptiE in DE paRo-
ChiEZaal van ZEmst. de Zemstenaar ontbRak niEt op hEt appEl.

De voorzitter leidt na de misviering zijn troepen van 
de kerk naar de parochiezaal.

eniging hopen er nog lang te mogen 
bijhoren om te genieten van de dag-
dagelijkse mooie dingen in het leven. 
Het bestuur beloofde aan de aanwezi-
ge Zemstse senioren te allen tijde een 
gezonde en gezellige ontspanning 
aan te blijven bieden. 
Ter bezegeling van deze plechtige 
geloftes werd menig glas geconsu-
meerd tot eer en glorie van de 50-
jarige. 
de Zemstenaar wenst er de jubilaris 
alvast nog evenveel jaartjes bij. 
 BC

okra
Zemst 50jaar
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loDe Dries (53 jaar)
zaakvoerder copieerbureau Eppegem
doet al 20 jaar aan atletiek en na enkele halve marathons wou hij de uitdaging aan-
gaan
lid van Sparta Vilvoorde
eerste marathon in 2002 in de Medoc (Frankrijk)
6 marathons gelopen (Medoc, Gent, Torhout, Brussel, Italië en op 13/10/07 in Eind-
hoven)
looptijd: besttijd ooit 3 u 23 min.
voor: goede voorbereiding is alles, uitgerust lichaam belangrijk
tijdens: letten op voeding, vocht, mentaal sterk staan, focussen op meet, doorzet-
tingsvermogen
na: iets speciaal gedaan, confrontatie met je eigen lichaam
trefwoorden: “collegiale sfeer onder lopers, unieke sfeer van de marathon”

marC van Hoof (44 jaar)
informaticus in de banksector
gestopt met voetbalsport op 36 jaar, nadien enkele malen 20 km van Brussel
lid van Sparta Vilvoorde
eerste marathon in 2000 in New York (“massa’s volk, zeven rijen dik, schitterende er-
varing, kippevel”)
10 marathons gelopen (Keulen, Amsterdam, Rome, Firenze, Kust, Ieper-Ieper, Parijs, 
Stockholm en op 30/09/07 in Berlijn)
looptijden: tussen 3 u 15 min en 3 u 35 min
voor: intensief trainen, goed sportschoeisel, evenwicht zoeken met beroeps- en ge-
zinsleven
tijdens: laatste 10 km op karakter, unieke ervaring in uw leven, één met de natuur
na: finishen is steeds zalig gevoel
trefwoorden: “iedereen is winnaar, leuke sfeer tussen alle lopers”

karel van loo (55 jaar)
bediende
vroeger volleybal, aantal jaren niks. Dan beginnen lopen en steeds langere afstanden. 
Eerst halve marathons o.a.17 maal de 20 km van Brussel. Sterk punt is zijn uithou-
ding.
lid van joggingclub Kampenhout 
eerste marathon in 1997 in Antwerpen
59 marathons gelopen (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Finland, Ierland. In 
2007 12 marathons, laatste op 07/10/07 in Beloeil)
looptijden: constant rond de 4u.
voor: in het begin deed hij zware voorbereiding. Nu onderhoudt hij zijn conditie. Aan-
komen is voor Karel het enige dat telt. 
trefwoorden: “Is een sport die anti-stresserend werkt en ontspannend is”
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in Zemst

ZEmst - tussEn onZE ZEmstsE inWonERs ZittEn EnkElE RECREatiEvE bEoEfEnaaRs van DE loopspoRt.  ER Zijn DE jaaRlijksE loop-
WEDstRijDEn in ZEmst Zoals den Halve van ElEWijt of DE stRatEnloop in WEERDE. maaR sommigE ZEmstEnaaRs lEggEn DE lat nog 
hogER En gaan vooR DE mEEst lEgEnDaRisChE loopWEDstRijD allER tijDEn : DE maRathon of EEn afstanD van 42,195 mEtER al lopEnD 
ovERbRuggEn. de Zemstenaar spRak mEt EnkElE onDER hEn.
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	VERhuuRT hET MATERIEEl 

VOOR KARWEI EN FEEST

Nu:  

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

Tuin:

Nieuw nieuw nieuw nieuw
 “SPELTBROOD”

Het is nieuw, maar het is ook oud….

Het alleroudste graan, het allerbeste graan:
géén tarwesoort, maar een graansoort zoals 
tarwe een soort is
heeft geen industriële selectie ondergaan> is 
nog in ‘natuurlijke’ staat
groeit NIET op met kunstmest behandelde grond

Spelt laat uw lichaam bloeien in gezondheid:
Ander soort gluten dan tarwe > minder 
verteringsproblemen
Produceert géén insuline in het lichaam > 
insuline belemmert verbranding van vet
Meer eiwitten (protëines) , meeste vezels van 
alle graansoorten 
Vetzuren: hoogwaardige onverzadigde
Aminozuren: 6 vd 8 essentiële > geestelijke 
gezondheid
opgevangen zonne-energie komt vrij bij de 
vertering van spelt> zonnige instelling
En…nog zoveel meer gezondheidstroeven!!!

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

“Gebakken plezier”

Klantenreactie:
“Zoveel keus en zo lekker; ik 
eet elke dag ’n ander brood..”

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN

 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00
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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

nelly van De velDe (46 jaar)
bediende, momenteel 1 jaar loopbaanonderbreking
altijd graag recreatief gelopen. Programma Marathon op Canvas in 2006 gaf de door-
slag om mee te doen. Echtgenoot (nvdr Dirk Van Roey) boekte ons voor de marathon 
van de Medoc. Doel samen vertrekken en samen blessurevrij aankomen.
niet aangesloten bij een club
eerste marathon in september 2007 in de Medoc (Frankrijk), wijnstreek tussen de 
wijngaarden en wijnkastelen. 8.000 deelnemers waaronder 2.000 vrouwen. Iedereen 
loopt verkleed! Unieke sfeer!
looptijd : moeilijk en heuvelachtig parcours in de Medoc gelopen op 4u.30min.
voor: er kruipt veel tijd in de voorbereiding
tijdens: je moet je kunnen fixeren op de eindmeet. De laatste kilometers zijn het zwaarst
na: gelukzalig gevoel bij overschrijden finishlijn, en na het stretchen doet de de ont-
spannende massage enorm deugd 
trefwoorden: “Lopen is ontspannen, het is een sfeervol feest van lopers die heel collegiaal 
met elkaar omgaan.Iedereen die graag loopt en het echt wil, kan een marathon aan.”

ruDi van sebroeCk (46 jaar)
bankbediende in Zemst
al jaren recreatief loper, 3 à 4 maal per week. Loopmaat Koen Schellemans heeft Rudi 
verleid om marathon te lopen
eerste marathon in 2006 in Eindhoven
2 marathons gelopen (2 maal in Eindhoven waarvan recent op 13/10/2007)
looptijd : 3u.40min.
voor: laatste 2 weken veel water drinken (2 liter per dag), gaan slapen voor 10 uur en 
juist genoeg sex met zijn vrouw 
tijdens: moeilijk vanaf km.30. Mentaal sterk staan 
na: eerst afzien en dan euforiemoment
trefwoorden: Rudi lanceert hierbij een oproep aan alle geïnteresseerde Zemstenaars

Rudi Van Sebroeck is ervan overtuigd dat er op Zemsts grondgebied nog meer mannen 
en vrouwen wonen die op marathongebied actief (willen) zijn. De wens is er dan ook 
om met een Zemstse ploeg eens mee te doen aan een marathonwedstrijd in 2008. Wie 
weet sponsort de gemeente onze loopshirts? En zo staat Zemst op sportief vlak wat meer 
op de wereldkaart. Daarom volgende oproep: geef jullie naam en gegevens door aan  

•
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•

rudivansebroeck@scarlet.be.
Dirk Van Roey
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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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