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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Het wordt lente, mensen beginnen uit 
hun kot te komen. En wat doen ze dan? 
Ze stormen als wilden hun tuin in, snoei-
schaar in de ene, kettingzaag in de andere 
hand. En de grasmaaier startklaar. Niks op 
tegen natuurlijk, op twee voorwaarden. 
Eén: dat we het zélf niet hoeven te doen 
en twee: dat we er niet van wakker hoe-
ven te liggen. Maar wat gebeurt er? Wij 
krijgen zowaar het verwijt de mensen aan 
te zetten tot dit soort van tuinterrorisme.

Dat zit zo: in ons januarinummer ver-
meldden wij langs onze neus weg dat 
de gemeente voortaan toelaat om het 
gras te maaien op zondag. Niet met 
een ontploffingsmotor weliswaar, al-
léén met geluidsarme motoren. Lezer 
E.C. uit Elewijt vond dit niet kunnen. “de 
Zemstenaar maant de inwoners aan om 
voortaan op zondag het gras te maaien! 
U gaat hier bepalen wat geluidsarm is! 
Dit kan alleen maar bijdragen tot span-
ningen binnen de buurtgemeenschap!”

Wij begrijpen ’s mans ergernis. Grasmaaien 
op zondag? Wij mogen er niet aan den-
ken! Wij krijgen tijdens een doordeweekse 
werkdag al jeuk en schele hoofdpijn van al 

Günther Neefs legt zijn zien bloot  5

30 jaar fotoclub Zefoda 7

Kuns en Downsyndroom 9

Alix Lagasse wint vioolconcours 11

Babyboom bij FC Zemst 13

Hoogstraat barst uit zijn voegen 14

Lucas loopt voor Brabantse records 17

Imker Louis Laeremans 18

Onder de mensen 20

dat lawaai. Op zaterdag wordt dat alleen 
maar erger. Net op het moment dat wij on-
gestoord wat denkwerk kunnen verrich-
ten, trekt er één zijn kettingzaag op gang. 
Snel drie, vier bomen snoeien, even op 
adem komen en hup, het grasmachien in 
gang. En wij de gordijnen in. Een mens zou 
voor minder naar een bijl grijpen. Als zo’n 
dingen nu ook op zondag mogen, tja, daar 
gaan inderdaad vodden van komen.

Maar zeg nu zelf, beste lezer, al die te-
ringherrie in de hof, daar kan de Zemste-
naar toch niks aan doen! U moet onze 
redactie eens van dichtbij bekijken. De 

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

redactie Jean Andries,  Karin Andries, Jean-Marie Brassine, Jolien Beullens, Bart Coopman, Juliaan Deleebeeck,  
Liesbeth Lacante, Fons Jacobs, Marijke Pots, Ellen Van de Wijgaert, Nicole Van Erp, Evelien Van Grunderbeek, Piet Van Grunderbeek,  
Erika Vannoten, Dirk Van Roey, Dirk Verdeyen, Paul Verdoodt illustrator Rudy Moens (RUMO)

advertenties Jean Andries 015/61.10.06, 0475/42.02.76, adverteren.dz@gmail.com administratie Hilde Delabie

lay-out Marijke Pots webmaster Geert Vanhorenbeeck hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever Paul Verdoodt

druk Drukkerij Binst Humbeek bedeling De PostCo
lo

fo
n

meesten onder ons kennen nauwelijks 
het verschil tussen een stofzuiger en 
een grasmaaier! Straffer nog, bij het 
horen van het woord “gras” krijgen som-
migen al een glazige blik in de ogen en 
een gelukzalige glimlach om de mond!

Wij verontschuldigen ons bij lezer E.C. 
als onze mededeling verkeerd over-
kwam. En wij raden elke Zemstenaar 
aan om op zondag leukere dingen te 
doen dan gras te maaien. de Zemste-
naar lezen bijvoorbeeld. Hier hebt u ‘m 
weer, beste lezer, geniet ervan!

De redactie (PV)
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Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

 

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

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
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

 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.
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Dit is je tiende plaat. Is die dan speci-
aal? 
Het zijn toch twee cijfertjes nu. Je 
voelt toch dat je al een tijdje mee aan 
het draaien bent in het vak. Zo’n acht-
tien jaar nu al en je maakt niet elk jaar 
een nieuw album natuurlijk. Er zijn wel 
compilatiecd’s uitgebracht, maar dit is 
een full album. Dat maakt het natuur-
lijk speciaal. Ik ben ook veranderd van 
platenfirma. Normaal ben ik heel loyaal, 
ik heb al jaren hetzelfde management, 
dezelfde band en crew. Maar ik kreeg nu 
het voorstel van Sony BMG om samen 
een plaat te maken. Eerst ben ik dan bij 
Universal, mijn oude firma, gaan horen 
wat de plannen waren, maar die waren 
er niet. Nu zit ik bij Sony BMG en dat is 
een heel jonge, dynamische ploeg. Die 
gaan er echt voor, dat is heel plezant om 
werken.

Voor welk genre heb je gekozen?
Er staan vooral liedjes op die ik zelf heel 
graag hoor. Veertien songs die ooit on-
der het label Motown werden uitge-
bracht. Als jonge gast was ik al fan van 
deze muziek. Het zijn ook stuk voor stuk 
grote artiesten, die nu nog steeds mee-
draaien. Je hoort ook dat die nummers 
nog steeds in de smaak vallen, zowel 
bij jong als oud. Met nieuwjaar speelde 
ik op de Grote Markt en als er dan vijf-
tienduizend man op je nummers staat te 
shaken, geeft dat toch een kick.

Heb je een lievelingsnummer?
Dat vraagt iedereen, maar eigenlijk zijn 
het allemaal lievelingsnummers. Er is 
er wel eentje bij dat ik nog niet kende, 
I Believe. Een tof nummer waar ik ver-
liefd op ben geworden. Ook Lady Soul is 
een leuk lied, het is een niet zo bekend 
nummer van The Temptations. Het duet 
met Edsilia Rombley klinkt fantastisch. 
Zij is een Nederlandse klassedame die 

legt Zijn Ziel Bloot

HOFSTADE – GünTHEr nEEFS wOOnT Al EEn TijDjE in 
HOFSTADE En HEEFT EEn niEuwE plAAT, My Soul, uiT. rEDEn 
GEnOEG Om mET HEm EEn prAATjE TE SlAAn! 

Je woont nu al een tijdje in Hofstade, 
hoe vind je het hier?
Het is hier zalig! Ik moet wel zeggen dat 
ik net op de grens met Mechelen woon. 
Maar ik vind het super, het is hier lande-
lijk wonen en toch zit je overal dichtbij. 
Het is leuk dat hier nog zoveel groen is en 
ik vind het goed dat de gemeente daar-
over waakt. de Zemstenaar is trouwens 
een goe boekske. Ik vind het belangrijk 
dat je op de hoogte blijft van wat er leeft 
in je gemeente.

Je bent ook peter van Projecten voor 
Afrika, vertel daar eens wat meer over.
Dat is een organisatie die mensen in 
Afrika helpt. We hebben daar een man 
ontmoet die als reisgids werkte en nu 
voor ons alles regelt. Ondertussen zijn 
er twee kleuterscholen gebouwd en is 
er een dokter. Die zorgen ervoor dat de 
kindjes schoolklaar raken en gezonde 
voeding en medische zorgen krijgen. Er 
werd ook een graanmolen gezet, zodat 
de inwoners zelf brood kunnen bakken. 
We vinden dat het beter is om hen op 
die manier vooruit te helpen dan daar 
eventjes alles zelf te gaan regelen. Als 
zo’n buitenlander zich komt moeien, be-
reik je vaak minder resultaat. Elk jaar or-
ganiseren we trouwens een massaloop 

door de hele stad, Dwars door Meche-
len. Die vindt dit jaar plaats op 28 sep-
tember. Hij start aan de Nekker en trekt 
door de binnenstad om te eindigen op 
de Grote Markt. Er is ook een kidsrun en 
heel veel animatie. Ik zing zelf wat lied-
jes, maar ook deelnemende artiesten 
brengen een act. Het zou leuk zijn als 
er wat Zemstenaars zouden aan deelne-
men. Bij deze een oproep: allemaal ko-
men!  En héél moeilijk is het trouwens 
niet, als je twee maanden op voorhand 
begint te trainen, bijvoorbeeld met Start 
To Run, dan kan je zeker mee!

Allen daarheen dus!

Surf voor alle info naar www.gunther-
neefs.be, www.projectenvoorafrika of 
www.dwarsdoormechelen.be. 

Ellen Van de Wijgaert

ongelooflijk kan 
zingen, ze heeft 
twee keer deel-
genomen aan 
Eurosong. Maar 
als je het lied wil 
horen, zal je echt 
mijn cd moe-
ten kopen. De 
andere liedjes 
kan je eventueel 
downloaden via 
iTunes, maar dat 
duet dus niet.

Win een cd 
Wie de cd nog niet heeft, kan 
hem bij ons winnen!
De eerste vijf die een mailtje met 
hun naam en adres sturen naar 
info@dezemstenaar.com krijgen 
hem opgestuurd.

WinWinWinWinWinWinW
inW

inW
inW

in
günther neefs
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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

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

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

	

					

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

Megatour Travel Agency (Oezbekistan) 
met zijn partner ERCIC vzw (Belgie)  

stelt  voor
Groepsreis naar het onbekende Oezbekistan.

Duur van de reis : 11 dagen/ 9 nachten:

van 25 maart tot en met 4 april 2008
van 20 tot en met 30 mei 2008
van 9 tot en met 19 september 2008

U bezoekt de hoofdstad Tasjkent en de ste-
den Urgench, Khiva, Boechara, Samarkand 
en bewondert oudheden van de 10e eeuw, 
moskeeёn en moderne monumenten van die 
steden en u doorkruist de woestijn van Kizil-
Koem. 

Prijs: 1.620 Euro, alles inbegrepen

Uitgebreid programma en meer inlichtingen zijn 
te bekomen:

Tel : 015/62 38 57 -  0494/14 73 21 of   
E-mail : ercic@skynet.be
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In de jaren zeventig kende de fotogra-
fie een grote bloei. Toenmalig voorzitter 
van het Davidsfonds Renaat Van Vlasse-
laer besloot een fotocursus te organise-
ren. Hiervoor werd een beroep gedaan 
op de bekende Antwerpse amateurfoto-
graaf Pierre Van Peborgh. Al vlug volgde 
een tweede cursus en in september 1978 
mondde dit uit in de oprichting van Ze-
foda, voluit Zemstse Fotoclub Davids-
fonds. Pierre Van Peborgh begeleidde de 
jonge club een tijdje en in 1980 trad Ze-
dofa voor het eerst naar buiten met een 
diaprojectie en een fototentoonstelling.
Vanaf dan kwam de club op kruissnel-
heid. Er werden allerlei activiteiten ge-
organiseerd zoals cursussen, demon-
straties, voordrachten, foto-uitstappen 
enzovoort. Af en toe vonden ontmoetin-
gen plaats met gastfotografen en werd er 
gejureerd voor andere clubs. Ook orga-

ZefoDa, 30 jaar Zemstse fotoCluB

ZEmST – in 1978 wErD in DE ScHOOT vAn HET DAviDSFOnDS DE FOTO- En DiAclub ZEFODA OpGE-
ricHT. HET wErD EEn SuccESvErHAAl. 30 jAAr lATEr STAAT DE club Er nOG STEEDS En OrGAniSEErT 
Op 8 En 9 mAArT HAAr jAArlijkS SAlOn.

grote fotoWeDstrijD in de Zemstenaar
In samenwerking met Zefoda organiseert de Zemstenaar een fotowedstrijd. Vanaf april kan iedere inwoner van Zemst foto’s 
inzenden. Er zullen twee leeftijdscategorieën zijn, één voor mensen ouder dan vijftien en één voor jonger dan vijftien. De filo-
sofie van de Zemstenaar indachtig zullen de deelnemende foto’s wel in verband moeten staan met Zemst. De foto’s zullen door 
een vakkundige jury worden beoordeeld. De wedstrijd zal een jaar lopen en iedere maand zullen twee inzendingen bekroond 
worden. Die winnende foto’s worden afgedrukt in de Zemstenaar. Ook is er elke maand een prijs voorzien voor de winnaars. 
Dus laad op die batterijen en poets op die lenzen! Meer details volgen in onze editie van april.

nisatorisch werd Zefoda volwassen. Het 
bestuur werd uitgebreid en de club trad 
toe tot de Antwerpse Verbroedering van 
Fotokringen. In 1984 werd zij lid van de 
Vlaamse Federatie van Fotokringen. In-
tussen heeft Zefoda niet langer banden 
met het Davidsfonds en profileert zij zich 
als neutraal. Door de jaren heen kende de 
club, zoals alle verenigingen, meermaals 
een wisseling van de wacht. Voorzitter 
van het eerste uur Hugo Leemans werd in 
1989 opgevolgd door Wilfried De Ron, de 
huidige secretaris. Julien Smits is vandaag 
voorzitter en Guy Scheveneels werd aan-
gesteld als penningmeester. Voortdurend 
kwamen er nieuwe leden bij, sommigen 
haakten af. Vandaag telt de club twintig 
leden. Wel dient gezegd dat er een zekere 
vergrijzing aan de gang is, dus jongere le-
den zijn welkom. Vanzelfsprekend wordt 
er nog nauwelijks analoog gewerkt en is 

het werk verschoven van de donkere ka-
mer naar de computer.
Hoogtepunt is het jaarlijkse salon, waar 
werk van de clubleden wordt tentoon-
gesteld. In 1999, naar aanleiding van 
het twintigjarig bestaan, werd een dia-
reeks vertoond over de eigen gemeente 
Zemst. Ook in 2003, toen de club vijfen-
twintig kaarsjes uitblies, stond het salon 
in het teken van Zemst.  
Dit jaar vindt het salon plaats op zaterdag 
8 en zondag 9 maart in de parochiezaal, 
Kloosterstraat te Zemst. Ondermeer de 
inzendingen voor het clubkampioen-
schap zijn er te bewonderen. Op zaterdag 
is iedereen welkom van 16 tot 20u en op 
zondag van 13 tot 19u. Wie daar niet raakt, 
kan foto’s van de leden bekijken op de 
website. Ga naar users.telenet.be/foto-di-
aclub-Zefoda/ en klik door naar de galerij.

Dirk Verdeyen
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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
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Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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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:

oPENDEURWEEKEND
15 en 16 MAART
Start lenteacties
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Het is een evenement dat volledig wordt 
gedragen door vrijwilligers. Van die groep 
maken Alex Heyvaert en Alain Massant, 
beiden uit Elewijt, deel uit. Alain, de man 
die op het idee van de tentoonstelling 
kwam, was al lid van Downsyndroom, 
toen Alex hem een jaar geleden leerde 
kennen. Hoewel hijzelf geen kindje met 
Down heeft, wilde Alex meewerken aan 
dit project om de verhoudingen en emo-
ties te ervaren tussen de ouders, kinde-
ren met Down en kunstenaars. Hij vertelt 
de Zemstenaar wat meer over ZIEN. 

“De foto die hier staat afgedrukt zijn de 
oogjes van Geoffrey, het kind dat model 
heeft gestaan voor onze affiche. Eén van 
de typische eigenschappen van kindjes 
met Down zijn immers hun ogen. Meteen 
ook de reden waarom we ZIEN als werkti-
tel voor onze expo verkozen. De link met 
het ZIEN door de kunstenaars is dan gauw 
gelegd, nietwaar? Deze expositie is het 
werk van een team van vijf vrijwilligers. 
Doordat we vroeg aan dit project begon-
nen zijn, hebben we alles goed kunnen 

ElEwijT – Op 21 mAArT wOrDT wErElDwijD DE DOwnSynDrOOmDAG GEOrGAniSEErD. DiT jAAr wErkTE DOwnSynDrOOm 
vlAAnDErEn, SAmEn mET DE vlAAmS-brAbAnTSE kErn, EEn ExpOSiTiE uiT DiE ZAl plAATSvinDEn in HET kASTEEl TivOli vAn 
21 TOT 30 mAArT. 

plannen, waardoor we er in geslaagd zijn 
om meer dan dertig kunstenaars uit Vlaan-
deren, en zelfs Nederland, te strikken voor 
dit project. Er zijn trouwens twee kunste-
naars uit Zemst die meedoen, namelijk 
Sam Vanhoovels (graffiti) en Tom Landuyt 
(voedsel). De kunstwerken worden te 
koop aangeboden en alle kunstenaars, 
uit de meest diverse disciplines, steunen 
door naar eigen goeddunken een deel 
van de opbrengst af te staan, of zoals bij 
sommigen de hele opbrengst! Aangezien 
deze actie een nationale uitstraling heeft, 
verwachten we een grote opkomst. De 
expositie vindt plaats in Mechelen, maar 
we trachten Zemst zoveel mogelijk te 
betrekken bij onze organisaties. In Zemst 
wonen een twintigtal kinderen die lijden 
aan het Downsyndroom, maar wellicht 
zijn er nog gezinnen die zo’n kindje heb-
ben. We hopen hen via dit project te kun-
nen bereiken. We kunnen trouwens op 
alle fronten op veel steun rekenen.  Vorig 
jaar bijvoorbeeld schonk KCVV Elewijt een 
deel van de opbrengst van hun Sixties-fuif 
aan ons, overhandigd door Jean-Marie 

Pfaff. Die trouwens ook deze kunstgalerie 
steunt. De gemeente wil personen met 
een handicap aandacht geven met een 
heuse sportdag die in de maand mei zal 
plaats vinden. Er is ook het muzikale pro-
ject Wow! Slik!, een organisatie van Luk De 
Donder, de directeur van de Eppegemse 
basisschool en de gezondheidsraad van 
Zemst. Het gaat niet alleen om kinderen 
met Down, maar ze participeren wel en 
dat is voor ons belangrijk! Tot slot organi-
seren we op 18 mei de Familiedag Down-
syndroom Vlaams-Brabant in d’Oude 
School in Weerde.”

Wie graag meer inlichtingen wenst over 
deze expositie, kan contact opnemen 
met alex.heyvaert@skynet.be of alain.
massant@telenet.be.

Er zijn flyers en persmappen ter beschik-
king, want er is niet alleen de expositie. 
Tal van andere activiteiten en concerten 
(met onder andere John Gevaert) wor-
den georganiseerd.  

JMB

eleWijtenaars Boksen De expositie 

Zien in elkaar
kunst en DoWnsynDroom
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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

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

Banden
Redant
Zemst
n.v.

Hoge Buizen 11
1980 Eppegem

Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90

Mail info@redant-banden.be

Dinsdag tot donderdag : 9 u. tot 18 u.
Vrijdag : 9u. tot 20 u.

Zaterdag 8 u. tot 17 u.
Enkel op afspraak

Kleempoelstraat 42
1980 Zemst

Kapsalon 
dames & heren

 

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

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826
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Een interview op een donderdagvoor-
middag met een meisje van zestien lijkt 
sterk op spijbelen, maar dat is het niet. 
Alix heeft het statuut van vrije leerling 
aan het Don Bosco Instituut in Haacht, 
waar ze met succes het vijfde jaar Latijn-
Wetenschappen volgt. Ze moet niet elk 
lesuur aanwezig zijn en mag examens 
afleggen voor de centrale examencom-
missie. ”Dat gaat heel vlot”, zegt ze. “Ik ga 
met mijn zelfstudie zelfs sneller dan op 
school. Die regeling geeft mij alle kansen 
om te oefenen bij Jenny Spanoghe en 
andere docenten, om masterklassen te 
volgen, om concerten te spelen met de 
Jong Talentklas van Tilburg en om aan 
wedstrijden deel te nemen. Ik denk dat 

vioolConCours in parijs en verviers

HOFSTADE - DE ZESTiEnjAriGE Alix 
lAGASSE uiT HOFSTADE wOn vOriGE 
mAAnD HET inTErnATiOnAlE En  prES-
TiGiEuZE uFAm cOncOurS vAn pArijS 
En DE prix EDOuArD DEru in vErviErS. 
Alix iS EEn GETAlEnTEErDE viOliSTE DiE 
bErOEpS wil wOrDEn En DAAr vEEl vOOr 
OvEr HEEFT. ”EEn DAG DAT ik GEEn vi-
OOl kAn SpElEn iS EEn TriESTE DAG”, 
ZEGT ZE. 

muziek mijn toekomst zal bepalen. Naar 
school gaan is vooral leuk om er mijn 
vrienden te zien.”
Ze was amper vier toen ze haar eerste 
stukjes speelde. ”Dat gebeurde puur op 
het gehoor, want ik kon geen noten le-
zen. Maar ik heb blijkbaar een perfect 
muzikaal gehoor en ik kan veel en snel 
leerstof opslaan. Partituren heb ik in en-
kele repetities onder de knie.”
Alix was al laureate van Jong Tenuto, 
de Vlamowedstrijd, het Internationaal 
Festival van Neerpelt en ze won nu ook 
in Parijs en Verviers. Praten we nu met 
een toekomstige deelneemster aan de 
Koningin Elisabethwedstrijd?  “Dat is de 
ultieme droom van alle violisten”, denk 

ik, “en het zit wel in mijn hoofd. Een aan-
tal opgelegde stukken heb ik al ingestu-
deerd, maar ik heb nog een hele weg 
te gaan naar muzikale interpretatie en 
emotie. Dit is geen vak zoals wiskunde, 
dat heel precies meetbaar is.”
Vioolspelen beheerst voor een groot deel 
de weekindeling van Alix, maar ze houdt 
ook van sport. “Ik speel golf, hockey in 
Hombeek en tennis. Sporten is een goede 
tegenpool voor de geestelijke inspanning 
van het musiceren, maar ook daar bepaalt 
vioolspelen mijn inzet, want ik wil liever 
geen blessures aan polsen en vingers.”
Tweemaal de beste op veertien dagen 
tijd, dat staat mooi op haar cv.

     Juliaan Deleebeeck

alix lagasse

Wint
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Meer informatie:
www.metallooks.be

Vraag hier uw gratis brochure aan!

www.metallooks.be

Fabrikant van metalen sierpoorten, carports, hekwerk en automatisatie

Breng ons een bezoekje op 
Tuin en Trends 2008

 in de Nekkerhal te Mechelen op 
14, 15 en 16 maart.

Of kom naar de opendeurdagen op
zaterdag 1 en zondag 2 maart

 op  volgend adres:
Herentalsesteenweg 56

2275 Poederlee

U wordt hier verwelkomd met een hapje 
en een drankje.

 Atelier: Mechelsveldstraat 20 • 2800 Mechelen • GSM 0476 72 52 55 • Fax 015 43 43 44 • info@metallooks.be
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Hazenhof

“Van een eenvoudig etentje tot een uitgelezen 
menu. Wij maken het met plezier voor u klaar”
Gezellig feestzaaltje met bar voor een  gezelschap 
van 8 tot max. 35 personen.
Tijdens het weekend en op feestdagen wordt  er 
een vast bedrag voor het zaaltje gevraagd voor een 
 gezelschap van minder dan 12 personen.
Tijdens de lente- en zomermaanden staat ook 
onze tuin met prachtige verlichte treurwilg ter 
 beschikking. Ideaal voor bbq’s,  paellafeesten of 

wat u ook maar wenst. Er kan met een partytent 
 gewerkt worden : aantal personen bespreekbaar.

Kerstmis, Nieuwjaar, Valentijn,  Pasen, 
 Communiefeest, Lentefeest, Halloween, 
 Verjaardagen, Trouwfeest, Walking dinner,  
Feesten van verenigingen, Themafeesten, ...
... en  alles wat u maar bedenken kan !

MAANDELIJKSE THEMAMENU RESTAURANTFORMULE

(aparte tafels) INSCHRIJVING GELDIG NA RESERVATIE

14 FEBRUARI 2008 VALENTIJNSMENU

LAAT HET ONS WETEN INDIEN U VAN DEZE MENU’S OP DE

HOOGTE WENST GEHOUDEN TE WORDEN.

eef_adv_90x135.indd   1 17-01-2008   09:06:49
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Maandelijkse theMaMenu restaurantforMule 
(aparte tafels) inschrijving geldig na reservatie

Zondag 23 Maart PaasMenu
laat het ons weten indien u van deZe Menu’s oP 
de hoogte wenst gehouden te worden.
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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

FC Zemst is één grote familie. En 
die familie kreeg er dit jaar vier 
jonge spruiten bij. Michel Vander-
stichelen gaf bij het begin van het 
nieuwe seizoen al een beslissende 
voorzet. Op 19 september zorgde 
zijn Yolande met de geboorte van 
Mattias voor een eerste aanwinst. 
Kevin en Nathalie Opdebeeck volg-
den het goeie voorbeeld. Op 28 de-
cember kwam Alyssa erbij. Vanaf dan 
ging het snel: Pieter en Leen Berbé 
zorgden op 25 januari voor een 
derde aanwinst met Janne. Alex en 
Lieselot Croes maakten op 1 februari 
het feest compleet, met de geboorte 
van Marie.
Zoveel jong geweld heeft blijkbaar 
een positief effect op de prestaties. 

voetBallers goeD Bij sChot

BaByBoom Bij fC Zemst
ZEmST - Fc ZEmST bElEEFT EEn bijZOnDEr vrucHTbAAr SEiZOEn. DE plOEG 
STAAT AllEEn Op kOp En ScOOrDE vEruiT HET mEESTE DOElpunTEn. mAAr niET 
AllEEn Op HET vElD wOrDEn Er STErkE prESTATiES GElEvErD. OOk buiTEn DE 
lijnEn ZETTEn DE SpElErS Hun bESTE bEEnTjE vOOr. liEFST viEr OnDEr HEn wEr-
DEn DiT SEiZOEn vOOr DE EErSTE kEEr vADEr.

Een goeie tip voor trainer Van Perck 
en zijn collega’s: zet je spelers aan tot 
prestaties thuis, de rest volgt vanzelf!

Fo
to
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“De eerste klachten van buurtbewoners 
dateren al van in 1996”, licht de gepensi-
oneerde Victor toe. “Nadat ik in 1998 bar-
sten in mijn woning opmerkte, schreef ik 
meerdere brieven naar de gemeente met 
de vraag om het wegdek te vernieuwen. 
De gemeente heeft na deze klachten al 
verschillende keren de slechte beton-
platen komen vervangen, maar hiermee 
is het probleem niet opgelost. Dat is de 
reden waarom ik samen met vier buren 
een buurtcomité heb opgericht. Wij wil-
len de aandacht vestigen op ons pro-
bleem. En dat het een probleem is, heb-
ben we vorige maand nog aangetoond 
met onze petitie. Maar liefst 96 van de 
130 gezinnen uit de Hoogstraat teken-
den de petitie. Ik kan zelfs met zekerheid 
zeggen dat er ten minste tien gezinnen 
zijn met scheuren en barsten in hun wo-
ning. De anderen ondervinden enkel last 
van de trillingen.” 

“Aquafin zal waarschijnlijk binnen een 
jaar of vijf starten met werken aan het 
rioolstelsel. Als de gemeente wacht op 
deze werken krijgen zij subsidies bij de 
heraanleg van de Hoogstraat. Ik heb er 
dus alle begrip voor dat de gemeente 
wacht op Aquafin om kosten te kun-
nen besparen. Maar al onze tijdelijke 
oplossingen om die periode van vijf 
jaar te overbruggen werden op de 
gemeenteraad van de tafel geveegd. 
De laatste jaren werd hier enorm veel 
bijgebouwd waardoor we nu met een 
lintbebouwing zitten tot aan de Hane-
weg. Daarom vragen wij om het ver-
keersbord met de snelheidsbeperking 
van 50km per uur te verplaatsen. Deze 
optie wordt misschien gerealiseerd bij 
de herziening van het mobiliteitsplan. 
Maar dat kan nog een zestal maanden 
duren, terwijl het bord van vandaag op 

hoogstraat Barst uit Zijn voegen 
ZEmST – TwAAlF jAAr nA DE EErSTE bArSTEn in Hun HuiZEn, STApTEn EnkElE 
inwOnErS vAn DE HOOGSTrAAT mET EEn pETiTiE nAAr HET GEmEEnTEHuiS. nA EEn 
wEiGErinG vAn HET ScHrijvEn vAn EEn OnTvAnGSTbEwijS vOOr DE pETiTiE wErDEn 
DE buurTbEwOnErS OOk nOG EEnS OnDEr luiD prOTEST uiT DE rAADZAAl vAn HET 
GEmEEnTEHuiS GEZET. cOörDinATOr vicTOr cAnDriES ZOEkT STEun En bEGrip in de 
Zemstenaar vOOr DE OnDErnOmEn AcTiES.

morgen ook kan verplaatst worden.” 

“Een andere betaalbare oplossing is het 
plaatsten van verkeersremmers in de 
straat. Wel op proef, zodat deze proef-
opstelling na drie maand kan geëvalu-
eerd worden door de bewoners en de 
gemeente. Helaas wordt dit door het 
gemeentebestuur als onmogelijk be-
schouwd omdat het hier gaat om een 
verbindingsweg tussen Zemst en Hom-
beek. Hierbij stellen wij ons dan toch de 
vraag waarom de verkeersremmers in 
het eerste stuk van de Hoogstraat dan 
geen deel uitmaken van diezelfde ver-
bindingsweg.”

“Onze laatste optie is het vervroegen van 
de gesprekken met Aquafin. Zodat de 
werken kunnen aangevat worden in een 
nabije toekomst. Maar ook dit voorstel 
werd niet serieus genomen.”

Beterschap in zicht
“De gemeente heeft in mei 2007 de tril-
lingen laten opmeten door een onder-
zoeksbureau. Daaruit blijkt dat sommige 
platen tot 11 mm verspringen wanneer 

voegen gaan dichten om er vervolgens 
een asfaltlaag van twee centimeter over 
te gieten. Ik ben het er mee eens dat dit 
een goedkope en goede oplossing is 
om de resterende periode te overbrug-
gen. Maar ik weet niet of dit alle trillin-
gen gaat wegnemen. Volgens mij is dit 
maar een zeer tijdelijke oplossing, want 
ik denk niet dat deze twee centimeter 
bestand is tegen het gewicht en de snel-
heid van het zware vrachtverkeer. Sinds 
onze klachten wordt er wel frequenter 
gecontroleerd op snelheidsovertredin-
gen. Dat doet de politie goed en het ver-
schil in snelheid voelen we ook. Ze zijn 
dus wel bezig met ons probleem maar 
toch stuiten we nog op veel onbegrip uit 
politieke hoek.”

Evelien Van Grunderbeek

er zwaar ver-
keer door de 
straat rijdt. 
Het is dus 
echt bib-
beren bin-
nen. In de 
loop van 
dit jaar zou 
er dan toch 
een slem-
laag worden 
gelegd, wat 
wil zeggen 
dat ze de 
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Iedere zaterdag van 8 u tot 16 u,
zondag en alle feestdagen van 8 u tot 14 uur

Op parking café ‘T Steen Elewijt - Tervuursesteenweg
Beekstraat 25  1980 EPPEGEM

GSM (0475) 76 68 61

“Door de actie van één langswoner van 
de Hoogstraat lijkt het alsof het ge-
meentebestuur lijdzaam toeziet en niets 
onderneemt. Niets is minder waar. De 
Hoogstraat werd in de jaren zestig aan-
gelegd in betonplaten zonder specifieke 
fundering. Het klopt dat deze betonpla-
ten de last van het verkeer anno 2008 
steeds moeilijker kunnen dragen. 

De Hoogstraat is een verbindingsweg 
tussen Zemst en Hombeek. Om deze 
functie en de huidige toestand enigszins 
te verzoenen, werd jaren geleden al een 
snelheidsbeperking voor vrachtwagens 
ingesteld en werden regelmatig bescha-
digde betonplaten vervangen.
De politie houdt op onze vraag trouwens 
ook zeer regelmatig snelheidscontroles 
met verbalisering. 

De Hoogstraat is nog niet uitgerust met 
een degelijke riolering. Daarom vraagt 

de gemeente al jaren aan de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) om dit riole-
ringsproject zo snel mogelijk uit te voe-
ren. De VMM bepaalt de prioriteit ervan 
op basis van objectieve criteria. Aqua-
fin voert de werken concreet uit en de 
goedkeuring wordt verwacht eind 2008. 
Dit betekent dat de uitvoering normali-
ter voor 2010 zal zijn. Wij leggen pas een 
volledig nieuwe Hoogstraat aan op het 
ogenblik dat deze riolering wordt aan-
gelegd. De straat moet dan immers toch 
worden opgebroken.

In afwachting van deze definitieve wer-
ken heeft het gemeentebestuur echter 
niet stilgezeten. We hebben vorig jaar 
zelf een onderzoek laten verrichten door 
het Opzoekingscentrum voor de Wegen-
bouw. De conclusie van deze studie is 
kort en duidelijk :
1. De waar te nemen trillingen zijn aan-
wezig, maar eerder beperkt.

2. De trillingshinder kan voorlopig be-
perkt worden door een bestrijking met 
slemafdichting.
3. Een overlaging met gewapend asfalt is 
zeer duur als tijdelijke oplossing.
De slemafdichting wordt dit jaar dan ook 
uitgevoerd op een aantal stukken waar 
de trillingshinder het grootst is. Deze 
werken kunnen pas in de zomer wor-
den uitgevoerd wegens temperatuur en 
vochtigheid bij aanleg.

In het deel van de Hoogstraat tussen 
Kleempoelstraat en Haneweg waar nu 
nog 70 km/u mag gereden worden, zal 
binnenkort maximum 50 km/u door ie-
dereen mogen gereden worden.
Tot slot. Het spijt ons dat bepaalde langs-
woners verkeerde informatie geven aan 
de medebewoners en de pers, en we ho-
pen op begrip te kunnen rekenen voor 
ons streven naar een rationeel gebruik 
van het belastingsgeld. “

sChepen van openBare Werken Bart noBels reageert
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Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

 PESS
MEN'S FASHION

Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN
DINSDAG - VRIJDAG  09.00 - 12.30
    13.30 - 18.30
ZATERDAG DOORLOPEND 09.00 - 18.00
ZONDAG   09.30 - 12.00
MAANDAG GESLOTEN

e-mail: pess@telenet.be
www.pess.be

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

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst  

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vW AUDI
SKoDA

 

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

Brusselsesteenweg ��
���0 Zemst

0��/��.��.0�

 

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

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
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De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
wintErstop tot 7 fEbruari 2008

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Wanneer kreeg je de loopkriebels te 
pakken?
Mijn interesse voor atletiek vloeit voort 
uit de passie van mijn vader voor het 
lange afstandlopen. Hij ging steeds met 
een hele groep duurlopen. Af en toe liep 
ik eens mee, tot ik besefte dat deze vrije-
tijdsbesteding mij wel lag. Zo begon ik 
op mijn zesde al bij Sparta Vilvoorde te 
trainen. Na een pauze van vier jaar start-
te ik op mijn vijftiende terug met lopen, 
nadat een ex-trainer mij wist te overtui-
gen om opnieuw aan atletiek te doen. Ik 
nam de trainingen weer op en een an-
dere coach leerde mij op tot de atleet die 
ik nu ben.
Wat zijn de beste resultaten die je al be-
haalde?
Vorig jaar liep ik mijn beste tijden op de 
3000 en 5000 meter. Met een tijd van 
8.38 op de 3000 meter behaalde ik zelfs 
het clubrecord van Sparta. Op de 5000 

wEErDE – lucAS mOrAy (19) krEEG Op Zijn ZESDE Al EEn ZElDZA-
mE kriEbEl TE pAkkEn. Hij kwEEkTE AlS één vAn DE wEiniGE jOnGErEn 
EEn inTErESSE vOOr HET lAnGE AFSTAnDlOpEn. iEDErE AvOnD TrAinT 
Hij DAn OOk vOOr GOuDEn TijDEn Op DE 3000 En 5000 mETEr. de 
Zemstenaar vOnD HET HOOG TijD Om DiT jOnG TAlEnT EEnS in DE 
kijkEr TE ZETTEn.

meter werd ik Brabants 
kampioen met een tijd 
van 16.6. Daarnaast won ik 
het voorbije winterseizoen 
nog drie veldcrossen. 
Liep je ooit al eens een 
Belgisch kampioenschap?
Ja, maar dit jaar viel het 
resultaat wat tegen. De 

favoriete afstand is. Ik loop altijd alleen 
omdat ik de enige junior ben bij Sparta 
en er maar weinig senioren nog de lange 
afstand lopen.
Heb je ambities naar de toekomst toe?
Ik wil me in de toekomst graag toeleg-
gen op het lopen van de halve marathon. 
Maar mijn hoofddoel is vooral betere tij-
den lopen dan vorig jaar. Al zal dit moei-
lijk worden, vanaf volgend jaar loop ik als 
senior en begin ik te werken. Het zal dus 
aanpassen worden.

Evelien Van Grunderbeek

trainingen naar het BK toe verliepen 
niet echt vlot, ik vermoed dat ik al te 
veel wedstrijden had gelopen. In mijn 
eerste jaar als junior eindigde ik wel vijf-
tiende.
Hoeveel tijd spendeer je wekelijks aan 
je hobby?
Iedere dag loop ik zo’n anderhalf uur. 
Duurlopen train ik op maandag. Woens-
dag en vrijdag besteed ik een uur à 
anderhalf uur aan intervaltrainingen. 
Meestal train ik wel op het lopen van 
de 3000 en 5000 meter, omdat dit mijn 

luCas

loopt voor

BraBantse reCorDs
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Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport
Eppegemsestw 18
1982 Elewijt 
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be

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

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

Doelgerichte gecombineer-
de technieken met maxima-
le resultaten voor het gelaat

o.a. GK4 en Stri-pexan (NIEUW)
     Caviar/hyaluron treatment,
     Xenmphus lihaamspakking
Permanente make-up
Zonnebank

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

“Wil je wat honing in uw koffie?”, 
vraagt hij mij. ”Lentebloesem, kool-
zaadhoning of zomermengeling? Ge 
kunt kiezen.” Ik besef dat ik in de zoeten 
inval aangeland ben. De start van een 
boeiend interview, waaraan ook buur-
man Marc Christiaens deelneemt. Die 
doet ook al tien jaar aan imkeren.
Louis was in zijn kinderjaren al ‘gesto-
ken’ door de bijen. Zijn buurman in 
Overijse had er naast de druivenser-
res staan en Louis was daar niet weg 
te slaan. Met zijn communiecenten en 
de hulp van vader verwierf Louis zijn 
eerste bijenvolkje en sindsdien is hij er 
niet mee opgehouden. 
Een zoete hobby die soms ook een 
pijnlijke tol eist, veronderstellen we.
“Mensen met klamme handen wor-
den gemakkelijker gestoken”, zegt hij, 

imker louis laeremans heeft 
een Zoete hoBBy

nieuWkomers krijgen gratis Bijenvolkje als startpremie

EppEGEm – TOEn lOuiS lAErEmAnS Zijn plEcHTiGE cOmmuniE DEED SpAArDE 
Hij Zijn GEkrEGEn ZAkGElD Op Om EEn EErSTE bijEnvOlkjE TE kOpEn. lOuiS iS 
nu 83 En Al 21 jAAr vOOrZiTTEr vAn DE kOninklijkE mAATScHAppij vOOr 
biEënTEElT, EEn imkErSbOnD DiE vOlGEnD jAAr 110 jAAr bESTAAT. OmDAT DE 
vErEniGinG lijDT AAn DE vErGrijZinG, ZET ZE EEn prOjEcT Op pOTEn DAT niEuw-
kOmErS AAnmOEDiGT Om DEZE bOEiEnDE En ZOETE nATuurHObby TE bEOEFEnEn. 
ZE krijGEn EEn GAnS jAAr OplEiDinG mET prAkTijkErvArinG En Hun EErSTE bij-
EnvOlkjE krijGEn ZE Er mETEEn GrATiS bij.

“maar je leert wel hoe je je in de buurt 
van bijenkorven moet gedragen. 
We selecteren ook koninginnen met 
goede kwaliteiten als zachtaardig-
heid, productiviteit, goede poetsers 
en geen zwermdrift. Die eigenschap-
pen dragen ze over op hun volkje. De 
agressieve worden geëlimineerd.”
De kleur van bijenhoning wordt be-
paald door de planten waarvan hij 
afkomstig is. Koolzaadhoning is op-
vallend licht en bloesem- en zomer-
honing donkerder.
In een landelijke gemeente als Zemst 
kan je overal bijen houden, dachten 
we, maar zo eenvoudig is het ook 
weer niet. ”Zelfs hier wordt het milieu 
arm voor de bijen, door de vele ver-
kavelingen en de monoculturen. Wij 
wonen nog relatief goed, dankzij de 
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leZersBrief
Ik las uw artikel waarin u tot mijn grote verbazing de inwoners van Zemst aan-
maant voortaan het gras op zondag te maaien.
Dat u de Zemstenaren wil inlichten over bepaalde wijzigingen van de algemene 
politieverordening kan ik volstrekt beamen. Zeker wat betreft het dogen van 
geluid voortkomende van mens en dier.
Maar hier gaat u naar mijn mening en in tegenstelling tot de gewijzigde veror-
dening, bepalen wat voortaan “geluidsarm” is.
Als ik de tekst goed interpreteer, kan voortaan iedereen bv. zijn haag scheren op 
Pinkstermaandag, liefst nog tijdens de doortocht van de jaarlijkse processie, en als 
het kan de ganse dag tot laat in de nacht. Alleen moeten we zien dat het gebeurt 
met machines voorzien van “geluidsarme” elektrische motoren. De termen “hout-
zagen” en “’s nachts” heeft u waarschijnlijk vergeten te vermelden in uw artikel.
Ik betreur uw en dit soort van artikels ten zeerste, daar dit op termijn enkel 
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg ���
���0 Zemst

di, woe, do, vrij en za van 06.00 tot 18.00 U 
zon- en feestdagen 07.00 tot 14.00 U

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

tingen”, zegt Louis. ”We gaan hen de 
kennis al doende bijbrengen met een 
directe aanpak, handen uit de mou-
wen en de ogen de kost geven. Hier 
bij mij staat alles gratis beschikbaar. 
Vanaf 15 maart en gedurende een vol 
jaar doorlopen we de hele cyclus van 
het bijen houden, van de voorberei-
ding op het seizoen tot het slingeren 
van de honing. Wie doorzet krijgt op 
het einde van de cursus zijn eerste bij-
enkast mét bijen als startersgeschenk. 
Volgend jaar kunnen ze honing sme-
ren van hun eigen bijen.”
Info bij Louis Laeremans, 015-62.38.05 
of e-mail mc-imkers@telenet.be.

Juliaan Deleebeeck

vele kasteelparken. De gemeente zou 
bij aanplantingen en het inzaaien van 
percelen daarmee kunnen rekening 
houden, want bijen zijn een bepalen-
de factor voor de fruitopbrengst. Ver-
der vormt de Varoamijt, een belangrij-
ke parasiet uit Azië, een permanente 
zorg om de volkjes gezond te hou-
den”, weet Marc, “maar de balans blijft 
overwegend positief en dat moet ook 
een aansporing zijn om nieuwe bijen-
houders te motiveren.”
De Bieëntelers van Louis Laeremans 
willen hun kennis met nieuwkomers 
delen in een  starterproject dat in het 
voorjaar aanvangt.
“Geen lange theoretische uiteenzet-
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jongeren geZoCht voor 
BouWkamp in senegal !
ZEMST - De Zemstse vereniging 
Xaritoo organiseert in juli-augus-
tus 2008 een jeugdbouwkamp in 
Sokone in Senegal. Jongeren die 
daarin geïnteresseerd zijn, zijn 
welkom op een info-avond op vrij-
dag 14 maart 2008 om 20u in de 
raadszaal van het gemeentehuis 
van Zemst of ... wie weet lees je er 
meer over in een volgende editie 
van de Zemstenaar. 

kan leiden tot klachten, discussies 
en ontelbare onnodige tussenkom-
sten van de plaatselijke politie. Ge-
volg hiervan zijn onnodige, dure 
en vermijdbare rechtsprocedures 
om te bepalen wat “geluidsarm” is. 
Ik denk dat de modale burger niet 
staat te wachten op dit soort arti-
kels, die alleen maar kunnen bij-
dragen tot spanningen binnen de 
buurtgemeenschap.

Ondertekend Etienne Cnops, 

Rozemarijnstraat 40, 1982 ZEMST
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  De jongeren van USDA Zemst vormen een 

hechte groep. Begeleider Ruben Reybroeck 

kan steeds rekenen op: Olivia Charels, Silke 

Van Rompaey, Ben Claes, Jane Tanghe, Tuur 

De Bleeckere, Claes Van Baelen, Mattjias Sal-

lembier, Keanu Tanghe, Jolien Van Baelen, 

Saar Van den Heuvel en Cedric De Win.

  Veel talent bij de firma Dakwerken Brems 

in Eppegem tijdens de voorstelling van Wie-

lerclub De Dijlespurters Mechelen. Onze 

renners Tom De Swarte, Lorenzo Pepermans 

en Rutger Andries met sponsors Willy en 

Freddy Brems wilden graag op de foto.

  Judoclub Jigo Tai 

Zemst toonde zich 

van zijn beste kant 

tijdens de provinciale 

kampioenschappen. 

V.l.n.r. kampioenen 

Melissa Asselman en 

Lana Vermeiren (ka-

detten), Joren Vermei-

ren (beloften), Ruben 

Vermeiren (zilver bij 

de juniores) en Jitse 

De Cock (brons bij de 

juniores.

  Gwenny Thomassen (16) uit Weer-

de is doelvrouw bij de damesploeg 

van Hockeyclub KMTHC Hombeek. 

“Een geweldig gevoel”, zegt Gwenny. 

“Ik speel al tien jaar hockey, dit is mijn 

vijfde seizoen als keeper. Ik ben goed 

beschermd. Het geeft je een gewel-

dig gevoel wanneer je op een fractie 

van een seconde een doelpunt weet 

te verhinderen.” 
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  Duivenmaatschappij De Jonge 

Vlucht uit Eppegem organiseerde 

haar jaarlijkse kampioenendag in 

zaal Galaxie. De grote winnaars op 

Quiévrain: Jean Willems en Roger 

Wijns, gevolgd door Jan Boschmans, 

Jean Spolspoel en Van Win-De Wit. 

Op Noyon: Jan Moons, Francois Tob-

back, Egied Willems, Benny De Win 

en Van Win-De Wit, gevolgd door 

Antoine Van Erp, Jean Spolspoel, Jos 

Bogemans en Jean De Coninck.

    Het derde terrein van KCVV Elewijt werd officieel ingehuldigd. Volgens voorzit-

ter Luc Deheyder  “het meest groene terrein van Elewijt en omstreken, waarop de aller-

kleinsten hun eerste voetbalstappen kunnen doen.” Na de opening werd het veld inge-

speeld door de twee Elewijtse pluimpjesploegen. Aansluitend was er nog een geslaagde 

  De kampioenen 

van Jigo Tai Zemst 

werden door het 

bestuur van de pro-

vincie in de bloe-

metjes gezet. Fran 

Vanderstukken werd 

zowel provinciaal als 

regionaal kampioen 

en eindigde tweede 

in het BK voor be-

loften. Johan Ver-

meiren werd derde 

op het Belgische 
kampioenschap en derde op het regionale kampioenschap voor beloften. Lana Vermeire eindigde 

tweede in de Vlaams-Brabantse ranking bij de miniemen.

sponsorreceptie. De pluimpjes 

van VV Elewijt oogden fier toen 

ze hun eerste voetbalstapjes 

mochten zetten op het meest 

groene terrein van Groot-Zemst. 

Op de foto Chiel Bertens, Tibo 

De Fraye, Xander Deblauwe, 

Peter-Jan Huysmans, Bryson 

Marien, Brikke Merckx, Robbe 

Meul, Yentl Meul, Daan Rom-

bauts, Yannick Schlers, Cyriaque 

Vanden Wijngaerden, Yasmine 

D’Haese, Nick Vander Zande en 

Rens Weyts met hun trainers 

Kim Bautmans, Sam Lesage en 

Martijn Vandenbergh.
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 Garage 
Coloma

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

 

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

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

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197

Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN
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Jullie wonen al een tijdje in Los Ange-
les. Wanneer is jullie avontuur precies 
begonnen?
Kristine: In oktober 2005 hebben we be-
slist om te verhuizen naar Amerika. Op 12 
juli 2006 zijn we dan ook echt vertrokken. 
Mijn echtgenoot werkte voor de Ameri-
kaanse firma Infonet. Het product waar-
aan hij in België werkte, had dringend 
nood aan een goede product manager in 
Los Angeles. Alain zag zijn kans, want hij 
droomde al jaren van een expat-ervaring. 
Ikzelf had het er een stuk moeilijker mee. 
Ik ben nogal honkvast en werk al jaar en 
dag voor hetzelfde bedrijf. Ik hou van 
mijn job en vond het dus moeilijk om dat 
allemaal op te geven. Maar het was voor 
mij vooral moeilijk om familie en vrienden 
achter te laten. Ik heb geen broers of zus-
sen en het was dus verschrikkelijk om zo 
ver van mijn ouders te gaan wonen. Daar-
naast zagen mijn ouders ook nog eens 
hun enige kleinkind vertrekken!
Eerst probeerden we in contact te ko-
men met Belgen die al in Amerika woon-
den. Dat is ons gelukt via een blog op 
het internet. Zo kregen we al enkele ant-
woorden op onze vragen voor onze reis. 
Daarna zijn we voor twee weken naar LA 
vertrokken om te househunten. Het is 
heel belangrijk dat je in een goede om-
geving woont, want aan elke omgeving 
hangt de school vast waar je je kinderen 
naartoe moet sturen. We kozen uitein-
delijk voor het woningencomplex Ma-
rina del Rey. Onze flat heeft een prachtig 
zicht op de jachthaven en de oceaan.

LA is een grote wereldstad. Zijn er toch 
zaken die ze jullie niet kan bieden?
Kristine: We missen hier de centrumsfeer 
zoals die van een dorp of stad in België. 

Zemstenaren ruilen eleWijt voor los angeles

“amerika is één gekleurDe samenleving en Dat is fantastisCh”
ElEwijT – vAn HET klEinE, ruSTiGE 
ElEwijT nAAr DE bEkEnDE wErElDSTAD 
lOS AnGElES. kriSTinE FEuGGElEn (44) 
En AlAin STEEnHOuwEr (40) vErHuiS-
DEn in 2006 SAmEn mET Hun DOcHTEr 
AxEllE (10) nAAr DE vErEniGDE STA-
TEn. in juli ZiT Hun AvOnTuur Er Op En 
kEErT HET GEZin TEruG nAAr bElGië.

Dat is iets dat hier totaal ontbreekt. En 
stilte! De rust van een dorp. In LA wonen 
meer mensen dan de totale bevolking 
van België. Het is dus nooit rustig en stil. 
Je hoort altijd wel ergens de sirene van 
een brandweerwagen, ziekenwagen, au-
toalarm of luidruchtige mensen.

Hoe zou je het leven in de Verenigde 
Staten beschrijven?
Kristine: Het leven is hier totaal anders! Het 
begint al bij de aankomst in het land. Je 
raakt hier zomaar niet binnen. Daarnaast is 
het ook ontzettend moeilijk om een auto 
te kopen of een bankrekening te openen. 
Wat ook opvalt is dat iedereen hier met 
koffie-mugs rondloopt. Op de speelplaats, 
in de warenhuizen, aan het zwembad, 
eender waar. Starbucks en The Coffee Bean 
zijn dus ketens die je hier op elke hoek van 
de straat kan vinden. Je kan hier ook dag 
en nacht terecht in winkels en apotheken. 
Een gewone supermarkt is hier open tot 
één uur ‘s nachts, sommige zelfs 24 uur 
op 24. De mensen zijn hier ook héél vrien-
delijk. Op straat word je spontaan aange-
sproken door wildvreemde mensen, die je 
een complimentje geven over je kleren of 
haarstijl. En als ze je een andere taal horen 
spreken, willen ze weten waar je vandaan 

komt. Wij Europeanen denken wel eens 
dat Amerikanen oppervlakkig zijn, maar 
het is toch heel leuk dat je hier zo makke-
lijk contacten legt. Het complimentjes ge-
ven is dus iets dat wij gaan proberen ver-
der te zetten in België! Verder zijn er nog 
veel verschillen. Het verkeer, de eetcultuur, 
Amerika is echt niet enkel fastfood. En al-
les is hier groots! Van autosnelwegen tot 
melkverpakkingen. Het land is ook heel 
multicultureel. Het is één gekleurde sa-
menleving en dat is fantastisch.

In juli keren jullie terug naar Elewijt. 
Dat zal waarschijnlijk gepaard gaan 
met gemengde gevoelens.
Kristine: Absoluut. De datum staat nog niet 
vast, maar we vertrekken hier waarschijn-
lijk rond 14 juli. We kijken er naar uit, maar 
zullen ook veel zaken moeten achterlaten.
We hebben hier ondertussen ook vrien-
den voor het leven en het zal pijn doen 
om afscheid te nemen. Ook voor Axelle, 
die hier nu toch wel echt ingeburgerd is. 
Ze heeft Engels leren spreken en kinde-
ren leren kennen van verschillende natio-
naliteiten. Haar kijk op de wereld is zeker 
veranderd. Het is vooral een boeiende 
ervaring geweest voor ons als gezin. 

Jolien Beullens
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GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium 
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels --
Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
fax 015-61 16 01
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

Open

Weekdagen

 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

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

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
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Borstscreening is belangrijk, vooral in 
de groep vrouwen tussen de 50 en 69 
jaar. Maar liefst 75% van de mensen 
die lijden aan borstkanker behoren 
tot deze groep. Elke twee jaar orga-
niseert het Logo (het Lokaal Gezond-
heidsoverleg) daarom een groot be-
volkingsonderzoek, met behulp van 
een mammobiel. 

In Zemst komt de mammobiel langs 
tussen 20 maart en 17 april. Tijdens 
deze periode word je verwacht aan 
de mammobiel (naast het gemeen-
tehuis) met je SIS-kaart, een kleef-
briefje van het ziekenfonds, even-
tuele vroegere mammografieën en 
je uitnodigingskaart. De radioloog 
legt je borst op een steunplaat, die 
daarna wordt aangedrukt. Dit kan 
onaangenaam zijn, maar het duurt 
maar even en is noodzakelijk om 
een scherpe foto te kunnen maken. 

laat naar je Borsten kijken 
    in De mammoBiel!
ZEmST – bEn jE EEn vrOuw TuSSEn 50 En 69 jAAr OuD? DAn HEb jE EEn 
uiTnODiGinG in DE buS GEkrEGEn (OF krijG jE Er binnEnkOrT één) Om DEEl TE 
nEmEn AAn DE TwEEjAArlijkSE bOrSTScrEEninGSAcTiE. vAn plAn Om TE GAAn? 
GOED ZO! TwijFEl jE nOG? lEES DAn DiT ArTikEl En AArZEl DAArnA niET mEEr!

Op die mammografie kunnen heel 
kleine tumors gezien worden. Alles 
samen duurt dit een halfuurtje en 
verloopt het uiteraard in alle privacy. 
Het resultaat wordt door twee onaf-
hankelijke radiologen bestudeerd 
en doorgestuurd naar de door u op-
gegeven arts. Indien er iets mis is, 
wordt u doorverwezen voor verder 
onderzoek. Wij belden even met het 
Screeningscentrum van Leuven.

Hoe belangrijk is een deelname aan 
dit bevolkingsonderzoek?
Een mammografie is belangrijk, om-
dat daardoor het sterftecijfer met 
een kwart daalt. Als er 70 tot 75 pro-
cent van de uitgenodigde vrouwen 
zouden deelnemen aan dit gratis 
onderzoek zou er 100 procent ge-
zondheidswinst zijn. Dat wil zeggen 
dat er minder mensen aan borstkan-
ker zouden sterven en dat er minder 

WenDy’s geDenkteken moet automoBilisten 
tot voorZiChtiger rijgeDrag aanmanen

ZEmST – AniTA rOEkAErTS En ruDi 
nObElS nAmEn vOriG jAAr HET iniTi-
ATiEF Om EEn GEDEnkTEkEn TE lATEn 
plAATSEn TEr HErinnErinG AAn HET 
vErkEErSOnGEvAl mET DODElijkE AF-
lOOp wAArvAn Hun DOcHTEr wEnDy 
in 2006 HET SlAcHTOFFEr wAS. vO-
riGE mAAnD wErD HET bOrD OFFiciEEl 
OnTHulD. jE kunT HET vinDEn Op DE 
HOEk vAn DE bruSSElSESTEEnwEG En 
DE DAmSTrAAT, AAn DE niEuwE TijDE-
lijkE vErkEErSlicHTEn.

Hebben jullie daartoe zelf het initia-
tief genomen, Anita?
Inderdaad, Wendy willen we nooit 
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Normandie
Cafe

bij Jeeke
hoogstraat 27 1980 zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

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

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959
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zware ingrepen moeten gebeuren. In 
Zemst is de participatiegraad van dit 
onderzoek 30 procent, nog een lange 
weg te gaan dus!

Waarom wordt dit niet georgani-
seerd voor jongere vrouwen?
Omdat zij statistisch gezien minder 
kans hebben op het krijgen van borst-
kanker en het dus, spijtig genoeg, 
economisch niet verantwoord zou zijn 
om zo’n gratis bevolkingsonderzoek 
ook voor hen te organiseren. Maar dat 
wil niet zeggen dat je niet alert mag 
zijn. Als je ergens ongerust over bent 
of je denkt iets te voelen, ga je best 
naar je arts of gynaecoloog. Hetzelfde 

Leuvens Universitair
Centrum voor Kankerpreventie

4x
l.b

e

geldt trouwens voor mannen.

Hoe belangrijk is zelfonderzoek?
Zelfonderzoek is belangrijk omdat 
het wil zeggen dat je bewust met je 
borsten bezig bent. Als er een veran-
dering optreedt, zal je deze sneller op-
merken. Maar als je al iets voelt, dan is 
je tumor al in een vergevorderd stadi-
um. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat 
het niet meer te genezen valt.

Wie een uitnodiging in de bus kreeg, 
niet twijfelen! Het is gratis, het neemt 
maar een halfuurtje in beslag en het is 
goed voor je gezondheid. Doen dus!

EVDW

vergeten en we hadden een gelijk-
aardig bord zien staan in Leest van 
een overleden meisje. In feite zorgt 
het feit dat daar zo’n gedenkteken 
staat ervoor dat automobilisten 
die daar voorbijrijden aangemaand 
worden er even bij stil te staan en 
hun rijgedrag aan te passen om nog 
meer onschuldige verkeersslachtof-
fers te vermijden. Het overlijden van 
Wendy is op die manier toch niet he-
lemáál zinloos.

Hoe lang is dat tragische ongeval nu 
geleden?
Op 9 januari is het twee jaar geleden 
dat Wendy aangereden werd op dat 
kruispunt door een voertuig waarvan 
de chauffeur het niet nodig had ge-

vonden om zijn voorruit ijsvrij te ma-
ken. We dachten eerst nog dat ze het 
nog ging halen, maar op 22 januari 
2006 is ze dan overleden, vier dagen 
nadat ze zeventien geworden was.

Het gedenkteken is ingehuldigd op 
3 februari 2008. Dat was een moeilijk 
moment zeker, Anita?
Dat was zeker een ontroerend mo-
ment. Tijdens de speech die we had-
den voorbereid heb ik het woord 
moeten geven aan mijn echtgenoot. 
Er was wel heel wat volk om Wendy 
te herdenken. Over de 100 man, dat 
doet wel deugd. De buurt, de familie 
en de vrienden en vriendinnen dra-
gen Wendy nog in hun hart.
 BC
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Hoe lang doen jullie dit al, Armand, en 
vanwaar de naam Deep Purple?
Wij bestaan als sinds 1988. Met Eric Ver-
heyden speelde ik in een vast quizcircuit 
in Mechelen. Wij wilden ons niet verbin-
den aan een politieke kleur en als fans 
van de gelijknamige rockband werd het 
Deep Purple. Later kwam Wilfried De Ron 
erbij. Eric bracht Rik Van Assche in de 
ploeg en Maurice Vanlinthout, met zijn 
zeventig jaar nestor van de ploeg, kwam 
over van de Alcazarvrienden. Wij vijven 
vormen de vaste kern. Zoals in elke team-
sport hebben we ook een reservebank. 
Sabine Sol, Frans De Laet en Patrick Ver-
elst springen in als het nodig is.

Heeft ieder een specialiteit en vergt 
zo’n quiz voorbereiding?
Een beetje veelzijdig zijn helpt wel. Mau-
rice is vooral sterk in geschiedenis, aard-
rijkskunde en klassieke muziek. Eric scoort 
vooral op wetenschappen. Wilfried focust 

   kent het antWoorD 
   op vele vragen

wEErDE - SinDS 1988 
ScHuimT DEEp purplE, 
EEn wEErDSE quiZplOEG, 
HAlF vlAAnDErEn AF. Hun 
vrijDAGAvOnD iS pAS GE-
SlAAGD AlS ZE in DE DiEp-
STE krOcHTEn vAn Hun 
GEHEuGEn HET AnTwOOrD 
vinDEn Op DE mEEST uiT-
EEnlOpEnDE vrAGEn, OF 
AlS ZE Hun HErSEnS brEkEn 
Op DrOEDElS, rEbuSSEn En 
wArriGE FOTOrOnDES. nA 
nET EEn viErDE plAATS bE-
HAAlD TE HEbbEn in willE-
brOEk, krEEG één vAn HEn, 

op politiek en literatuur. Rik en ikzelf zijn 
nogal allround met extra aandacht voor 
film, kunst en moderne muziek. Fotoron-
des en droedels zijn niet echt ons ding. 
Culinaire onderwerpen of radio- en tv-
vragen zijn evenmin een sterk punt, mis-
schien omdat dit meer vrouwelijke on-
derwerpen zijn. Echt ‘studeren’ voor een 
quiz doen we niet, maar onbewust pik je 
toch dingen op als je leest of het nieuws 
bekijkt, met in het achterhoofd dat er een 
vraag kan over gesteld worden.

Spelen jullie dan voor een klassement, 
of eerder voor een mooie prijs?
Er bestaat wel een ranking voor quizploe-
gen, maar dat is voor ons niet belangrijk. 
Voor de prijzen moet je het ook niet echt 
doen, die zijn meestal nogal bescheiden. 
Hoewel, bij een quiz in 2001, waar we ge-

heel onverhoopt eerste eindigden, won-
nen we business seats op KV Mechelen, 
toch mooi meegenomen. In de eerste 
plaats doen we dit omdat we het leuk 
vinden zonder meer.

Ondertussen hebben jullie waarschijn-
lijk de meeste Vlaamse parochiezaal-
tjes bezocht?
Toch al heel wat! We hebben ondertussen 
na al die jaren wel onze vaste quizzen  en 
proberen toch wat in de buurt te blijven. 
Verder weg trokken we al naar Dender-
monde, Hoegaarden, Sint-Job-in-’t-Goor, 
Ekeren en Aarschot. Het liefst gaan we 
naar Zonderschot bij Heist-op-den-Berg. 
Altijd opnieuw rijden we verkeerd, maar 
we eindigen er steevast tweede en wor-
den er ontvangen als eregasten.

Dirk Verdeyen

ArmAnD bEullEnS, vAn de Zemste-
naar wAT vrAGEn vOOrGEScHOTElD. 
Hij bEAnTwOOrDDE ZE ZElFS GrAAG 
ZOnDEr Er punTEn mEE TE vErDiEnEn.

Deep purple

eén op De Drie rijDt te snel in Zemst
ZEMST – Er rijdt heel wat volk met een te zware voet door Zemst. In de loop van de maand januari voerde de politie van KASTZE 
bemande snelheidscontroles uit. Op vijftig verschillende locaties werd de snelheid van de bestuurders op willekeurige tijdstippen 
gemeten. 4556 voertuigen werden aan een controle onderworpen. 1112 chauffeurs, of bijna één op de vier, overschreden bij de 
controle de maximaal toegelaten snelheid en kregen een bekeuring aan de broek gesmeerd. In Kampenhout, waar de controles 
enkel op de gemeentewegen gebeurde, werden 1026 voertuigen gecontroleerd en werden 191 overtredingen vastgesteld.  In 
Steenokkerzeel werd ook op de gewestwegen gecontroleerd en van de 1560 bestuurders waren er 318 in overtreding. In Zemst 
ten slotte was het het drukst. Op 1970 gecontroleerde bestuurders werden er 603 beboet. 

PV (what’s in a name?)
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Naam:

Adres:

Gemeente:

Handtekening:

Tervuursesteenweg 358  •  1981 Hofstade  • tel.: 015 62 08 96
www.lingeriebugattis.be

-10% directe korting 
(geldig op 7 en 8 maart en van 10 tot 15 maart 2008)

Waardebon 

vrijdag 7 maart 10u00 - 12u30 en 14u00 - 18u00
zaterdag 8 maart doorlopend 10u00 - 18u00
maandag 10 maart 10u00 - 12u30 en 14u00 - 18u00
dinsdag 11 maart 10u00 - 12u30 en 14u00 - 18u00
woensdag 12 maart 10u00 - 12u30 en 14u00 - 18u00
donderdag 13 maart 14u00 - 18u00
vrijdag 14 maart 10u00 - 12u30 en 14u00 - 18u00
zaterdag 15 maart doorlopend 10u00 - 18u00
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OPENDEURWEEK

-10%

NIEUW!

Lingerie voor Hem

7 tot 15 maart
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Jan is van 1920 en 
heeft enkele decennia 
gewerkt bij de spoor-
wegen. Ook Joanna is 
van Weerde. Op zeer 
jonge leeftijd leerden 
ze elkaar kennen. Jo-
anna was altijd actief 
als huishoudster en 

65 jaar Bijeen in lief en leeD
wEErDE – HET GE-
bEurT niET ElkE DAG. 
jAn DE rOn En jO-
AnnA mATHijS uiT DE 
HEiDESTrAAT in wEEr-
DE viErDEn in jAnuAri 
Hun 65STE HuwElijkS-
vErjAArDAG. de Zem-
stenaar inFOrmEErDE 
nAAr Hun GEHEimE 
FOrmulE.

voorzitter van KWB Brussel, speelde tal 
van hoofd- en bijrollen in het lokale to-
neelgezelschap, heeft de supportersclub 
van VK Weerde gesticht, enzovoort. Hij 
is ook even voorzitter geweest van de 
Commissie van Openbare Onderstand 
zoals dat toen heette. “Dat waren nog 
eens tijden”, zegt Jan. “Ik herinner mij 
onze gloriejaren nog toen we allemaal 
met vrijwilligers Ons Huis in Weerde heb-

ben gebouwd.”
We vroegen Jan en Joanna naar het ge-
heim achter die eeuwige liefde: “Mekaar 
verstaan, problemen uitpraten voor je 
gaat slapen en veel liefde voor en door 
de kinderen”. Dank u, Jan en Joanna, voor 
dit eenvoudig maar doeltreffend recept 
en de Zemstenaar wenst jullie nog vele 
gelukkige jaren samen.

BC

kinderoppas. Hun gezin telt drie kinde-
ren, acht kleinkinderen en zes achter-
kleinkinderen.
Jan was niet vaak thuis te vinden, want 
hij was vroeger zeer actief in het Weerdse 
verenigingsleven. Hij stichtte in 1934 de 
voetbalploeg  De Klauwaerts, maakte 61 
jaar deel uit van het zangkoor van Weer-
de, was voorzitter van de KWB Weerde en 
een tijdlang gewestleider en verbonds-

WEERDE - VK Weerde verhuist van de Kerselaren-
wijk naar de Galgenberg. Het gemeentebestuur 
heeft in het RUP Weerde voldoende recreatieterrei-
nen voorzien aan de Galgenberg om hier een ge-
lijkaardige accommodatie te bouwen. VK Weerde 
stelde de bouwplannen voor. Naast de aanleg van 
twee voetbalterreinen komt er een kantine, een 
vergaderzaaltje, een keuken, een feestzaal en het 
nodige sanitair. “De zaal kan afzonderlijk gebruikt 
worden door andere verenigingen in de week en 
in het weekend”, zegt Jan Van Goethem. De samen-
werking met andere verenigingen wordt verder 
gezet en uitgebreid. Zo kunnen er in de toekomst 
in de zaal allerlei jeugd-, sport- en culturele activi-
teiten plaatsvinden. De zaal is ook uitgerust voor 
het organiseren van gelegenheidsrestaurants, fui-
ven, familiefeesten, ledenfeesten, enzovoort.

PVG

vk WeerDe stelt BouWplannen voor
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NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
     “KAMUTBROOD, 
     ZIEL DER AARDE”

KAMUT lang vergeten, nu terug ontdekt:
Kamut is een oude verwant van harde tarwe, zoals spelt een oude verwant 
is van zachte tarwe 
heeft geen industriële selectie ondergaan> is nog in ‘natuurlijke’ staat 
wordt uitsluitend biologisch verbouwd

KAMUT laat uw lichaam bloeien in gezondheid:
Zoete tarwe: met een rijk boterachtig aroma; het kruim is goudkleurig
Energierijk graan: scoort in voedingswaarde beter dan gewone tarwe: 20 tot 
40% méér eiwitten en 30% méér vitamine E
Rijk aan 8 vd 9 mineralen: consumptie van 200gr kamutbrood dekt de 
dagelijkse behoefte van selenium
Deze tarwesoort mag wel: studies gedaan door de Internationale Voedsel 
Allergie Vereniging wijzen uit dat de grote meerderheid zelfs -70%- van wie 
sterk allergisch reageert op tarwe toch géén probleem heeft met Kamut
Kamut verteert gemakkelijk:
 KAMUT > DA MUT!!
 (Ka’moet) (Dat moet)

•

•
•

•
•

•

•

•

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

“Gebakken plezier”

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!!!

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

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

HERONTDEK BIJ BAKKERIJ VAN EECKHOUT 
2 VERGETEN GRAANGEWASSEN:

SPELT en KAMUT
beslist uniek in onze regio

advertentie

advertentie
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Onafhankelijk verzekeringsmakelaar 
 

 Gespecialiseerd voor de particulier en de KMO
 Samenwerking met verschillende verzekeraars
 Eigen schadebeheer
 Een uitgebreide service aan de beste voorwaarden

Agentschap bank

 Volledige bankservice
 Hypotheekleningen, financieringen, beleggingen
 U heeft persoonlijk contact met uw bankier
 Cliëntvriendelijke openingsuren

•
•
•
•

•
•
•
•

Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
  Tel 015/61.66.98  -  Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be

tuinwerken Kristof

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

Brusselsesteenweg 139
1980 Zemst

015 – 61 78 68
0477 – 13 70 82

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

Wij verzorgen al uw feesten 
van A tot Z

Eveneens te verkrijgen:
- Belegde broodjes

- Dagschotels
- Koude buffetten

- …
EVENEENS TE VERkRIjGEN :

warme maaltijden & belegde broodjes 
(gratis aan huis geleverd binnen  

een straal van 5 km)
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Sport en Steun is ontstaan uit de suppor-
tersclub van de toenmalige plaatselijke 
wielrenner Patrick De Donder. Het be-
stuur bestond toen uit de buren van Pa-
trick (op enkele uitzonderingen na), die 
van de supportersclub een echte sport-
club wilden maken.

Eddy, welk waren de tofste momenten 
tijdens deze lange periode?
In 1978 organiseerden we onze eerste 
koers met Bos-kermis. Wat een succes! Mijn 
zwaarste taak was toen: bloemenmeisjes 
zoeken (lacht). En om wat meer centen 
bij elkaar te krijgen voor de club organi-
seerden we clubkampioenschappen voor 
vrouwen. Ieder meisje of vrouw kon zich 
inschrijven. Er was maar één voorwaarde: 
in Bos of Laar wonen. Deze koersen had-
den een ludieke sfeer en brachten heel wat 
mensen op de been. Een toffe tijd.
Ook het jaarlijks carnavalbal werd ge-

ZEmST – DE DrijvEnDE krAcHT AcHTEr wiElErclub SpOrT En STEun iS EDDy 
buElEnS.  DErTiG jAAr bESTuurSliD, TwAAlF jAAr SEcrETAriS En AcHTTiEn jAAr 
vOOrZiTTEr STAAT Op Zijn pAlmArES.

organiseerd om de kas te spijzen, 
maar helaas staan deze zaken niet 
meer op de agenda. Een vijftien 
jaar geleden zijn we begonnen met 
de restaurantdagen en dat vraagt 
toch heel wat organisatie.

Wat is er zoal veranderd tegen-
over vroeger?
Wel, we moeten het allemaal pro-
fessioneler aanpakken. De mensen 
eisen meer dan vroeger en de organisa-
ties die we doen kosten ook meer geld. 
Maar dankzij de goede bestuursleden 
hebben we al heel wat kunnen organise-
ren en ... met succes. 

Welke zijn jouw topics in deze carrière?
Momenteel zijn de jaarlijkse Vlaams Bra-
bant Classic (interclub-junioren) en de 
koers met Bos-kermis (Bos-cup) onze 
topevenementen. Maar het hoogtepunt 

is natuurlijk het Belgisch kampioenschap, 
dat we vorig jaar in elkaar mochten bok-
sen in het centrum van Zemst. Dit was 
een fantastische ervaring, die ook heel 
wat energie heeft gekost. 

Eddy laat weten dat je steeds informa-
tie kan terugvinden op de website van 
Sport en Steun: http://users.skynet.be/
sportensteun.

Karen Andries

eDDy staat al jaren 
aChter sport en steun

Dominique: “Het is heel gemakkelijk. Je 
haalt de zaden of pitten uit de vrucht, 
spoelt ze goed af en laat ze drogen (niet 
op papier.) Daarna steek je ze in een om-
slag en schrijf je er de naam op van wat 
er in zit. Vervolgens steek je ze in onze 
brievenbus op de Tervuursesteenweg 
302 in Hofstade.”
Dominique stuurt de zaden dan verder 
op naar Willem Van Cotthem in Zaffe-
lare die dicht bij het project betrokken 
is. De inzamelactie gaat door tot eind 
2008. Wie er meer wil van weten, kijkt op 
http://zadenvoorleven.wordpress.com 
of neemt contact op met Dominique, tel. 
015/61.67.31.

    FoJ

ZaDen voor algerije
HOFSTADE - TEn vOOrDElE vAn EEn prOjEcT vOOr unicEF vErZAmElT DOminiquE DOmS ZADEn DiE in vOlkSTuinTjES in 
vlucHTElinGEnkAmpEn in AlGErijE TErEcHTkOmEn. ZADEn OF piTTEn vAn pOmpOEnEn, mElOEnEn, AvOcADO, pApAjA, wOrTElEn, 
ErwTEn, bOnEn, cOurGETTE, rADijSjES, rODE biET, Ajuin, pAprikA... Zijn AllEmAAl wElkOm.
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Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

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

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

GSM 0475/869 163

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
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Het klassieke beeld van arme huis-
houdens met torenhoge schulden 
gaat al lang niet meer op. Aan de 
hand van workshops en herkenbare 
situaties brengt ze op een zeer vi-
suele manier informatie over geld 
uitgeven of eigenlijk… vooral niet 
uitgeven!

Ninja, is overmatige schuldenlast 
voor veel Zemstenaars niet een ver 
van mijn bed show?
Neen, wel integendeel. Iedereen kan 
vandaag of morgen in een situatie 
terechtkomen waarbij men merkt dat 
zijn uitgaven groter zijn dan zijn in-
komsten. Op zich hoeft een schuld 
geen probleem te zijn, zolang je in 
staat bent om de schuld tijdig af te 
lossen. De bedoeling is om mensen 
duidelijk te maken: ga niet teveel 
schulden tegelijk aan, behoed je voor 
dubieuze kredietinstellingen enzo-
voort. Ik heb tijdens mijn stage ge-
merkt dat mensen enorm vatbaar zijn 
voor misleidende reclame, krediet-
kaarten à la minute. Vooral jongeren 
voor wie de duurste merken en goe-
deren soms nog niet volstaan, gaan 
meestal meer uitgeven dan ze aan 
inkomsten ontvangen.

stuDente uit WeerDe 
trekt ten strijDe tegen 

overmatige sChulDenlast
wEErDE - ninjA vErTOnGEn iS EEn 
DErDEjAArSSTuDEnTE mAATScHAp-
pElijk wErk. TijDEnS HAAr STAGE Op 
HET Ocmw kwAm ZE in AAnrAkinG 
mET DivErSE “ScHulDEnDOSSiErS“. 
ninjA lEErDE Er DAT DE OOrZAAk 
vAn ScHulDEn wEl EEnS AnDErS lAG 
DAn ZE AlTijD HAD GEDAcHT. mET 
DE SlOGAn “ STrijD TEGEn OvErmA-
TiGE ScHulDEnlAST” wil ninjA HET 
OnDErwErp ScHulDEnprOblEmATiEk 
OnDEr DE AAnDAcHT brEnGEn vAn DE 
ZEmSTEnArEn.

It’s all about the money?
Inderdaad, spijtig genoeg is iedereen 
hier vatbaar voor. Jij, ik, de man in de 
straat. Wie wil er niet graag een mooie 
gsm? Een nieuwe tv? Een grote auto? Het 
lijkt allemaal zo simpel. Het koopgedrag 
wordt vooral aangewakkerd door zeer 
agressieve marketingmethodes. Adver-
tenties als Gemakkelijk geld lenen laten 
uitschijnen dat het lenen van vijftigdui-
zend euro voor een prikje per maand 
geen probleem hoeft te zijn. Ten eerste is 
dit niet waar, er zit altijd een adder onder 
het gras. En het zorgt ervoor dat mensen 
van kopen op krediet een impulsaan-
koop maken. Als de eerste rekeningen 
dan ongeopend in de keukenla blijven 
liggen, wordt de schuldenberg alsmaar 
groter en gaan mensen alleen de meest 
dringende rekeningen betalen.

Je bedoelt... redden wat er te redden 
valt?
Dat klopt, door steeds op het uiterste 
moment met de verschillende schuld-
eisers afspraken te maken. Door tel-
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0477 / 83 92 15
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kens een klein percentage van de 
schuld af te lossen op het moment 
dat de situatie hun te benauwd wordt, 
wanen ze zich nog even veilig.

Wat mogen we verwachten van je 
voorstelling, Ninja?
Ik ga niet alles verklappen. Maar je 
moet geen voorstelling verwachten 
met mooie folders en ingewikkelde 
wetteksten en procedures. Iedereen 
die de moeite neemt om een kijkje te 
komen nemen, kan wel iets opsteken, 
van budgetplanning tot energiebe-
sparing. De bedoeling is om op een 
heel concrete manier meer inzicht 
geven in het bestedingsbudget dat 
men ter beschikking heeft. Er zullen 
tips worden geven hoe men kan be-
sparen. Met minder geld koop je toch 
nog heel wat , als je tenminste uit je 
doppen kijkt waar en wat je koopt.

Met andere woorden, hoe geraakt 
onze portemonnee minder snel leeg?
Inderdaad, twee huishoudens met 
hetzelfde inkomen kunnen maan-
delijks heel verschillende bedragen 
overhouden. De één zit ruim in het 
geld en de ander komt iedere maand 
euro’s tekort. Het hoe en waarom wil 
ik aantonen. We geven ook heel actu-
ele informatie zoals waar je de fede-
rale stookolietoelage kan aanvragen 
of  de mogelijkheid om in te tekenen 
voor een energiescan van je woning. 
Geld én milieu besparen dus.

En hoe realiseert een studente zo’n 
groots project?
Wel, het concept heb ik bedacht en ik 

ben ermee naar mijn stageplaats ge-
stapt. Ik kreeg carte blanche om eraan 
te werken, het OCMW zorgde voor de 
nodige ondersteuning en omkadering. 
Ik had grote ideeën en wou heel wat rea-
liseren, maar zo simpel was het dus niet. 
Ik klopte bij diverse organisaties aan 
voor medewerking of concreet materi-
aal, maar moest overal eerst de admini-
stratieve mallemolen passeren. Gelukkig 
kreeg ik de steun van mijn collega’s op 
de sociale dienst die met oplossingen 
kwamen of nieuwe ideeën gaven. Zo 
kreeg het project stilaan meer vorm.

Je richt je tot een zeer breed pu-
bliek?
Uiteraard, ik hoop niet alleen de men-
sen te bereiken die met schulden te 
kampen hebben of dreigen in de pro-
blemen te geraken, ik wil deze proble-
matiek ook uit de taboesfeer halen. Ik 
wil het resultaat afwachten van deze 
eerste campagne, daarna wil ik met 
het project ook naar jongeren toe.

Minderjarigen kunnen toch geen 
schulden maken ?
Dat klopt wel, maar ook kinderen van 
de lagere school komen al in aanra-
king met geld. Ik denk aan zakgeld of 
een beloning voor het doen van klus-
jes in en om het huis. Je kan op heel 
speelse wijze kinderen inzicht geven 
in sparen of verstandig en onverstan-
dig uitgeven van geld.
De voorstelling vindt plaats op zater-
dag 15 maart 2008 van 13 u tot 17 u in 
zaal “ De Hoeve “ van het OCMW van 
Zemst. Gratis inkom.

Nicole Van Erp

Woning arChiteCt engels voorgeDragen als monument
 ELEWIJT – Een werkgroep van de minister, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed  selecteerde een aantal woningen van na 
WOII om ze te beschermen als monument. Ook de woning van architect Lucien 
Engels (°10-05-1928) in de Populierendreef 6 te Elewijt wordt voorgedragen. 
Architect Engels behoort tot de generatie modernisten die na WOII afstudeer-
den. Zijn woning, opgetrokken in 1958, is een voorbeeld van een naoorlogse, 
modernistische villa binnen het toenmalige architecturale landschap. Het is één 
van de hoogtepunten uit zijn carrière. Zowel de woning als de omringende tuin 
worden als monument voorgesteld.

PV
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Al jaren huist Reko Roller in een berg-
ruimte aan de achterzijde van de sport-
hal van Eppegem. De laatste jaren 
barstte de locatie uit haar voegen en was 
Reko op zoek naar uitbreiding. Voorzitter 
Arnold De Coster: ”Wij dachten eerst te 
bouwen aan de bestaande locatie. Maar 
toen bleek dat de sporthal een groot ge-
brek had aan bergruimte kwam alles in 
een stroomversnelling.” Sporthaluitbater 
Luc Verest treedt bij:” Al jaren heb ik te 
weinig bergruimte. Zo zijn de huidige 
basketbalpanelen aan vervanging toe. 
Voorlopig komen er geen nieuwe basket-
panelen wegens een gebrek aan berg-

rolsChaatsCluB reko roller en kfC eppegem BouWen
EppEGEm – Op SpOrTiEF GEbiED iS Er HEEl wAT Op Til in 
EppEGEm AAn DE wATErlEESTwEG. rOlScHAATSclub rEkO 
rOllEr vErHuiST. SAmEn mET kFc EppEGEm GAAn Zij EEn 
niEuwbOuw nEErpOTEn AAn DE rOlScHAATSpiSTE, nAAST DE 
bESTAAnDE kAnTinE vAn DE vOETbAlclub vAn EppEGEm. bEiDE 
vErEniGinGEn ZiTTEn TE krAp bEHuiSD En GAAn DuS uiTbrEi-
DEn. EEn AmbiTiEuS prOjEcT!

schaatsclub, zodat de nodige bergruim-
te vrijkomt en de nieuwe basketpanelen 
geplaatst kunnen worden.”

Ook KFC Eppegem kampt al jaren met 
een tekort aan accommodatie. Bestuurs-
lid Hugo De Leeuw: “Al jaren is er een te-
kort aan kleedkamers. Het spelersaantal 
blijft maar stijgen. De situatie is onhoud-
baar geworden. Het is nu of nooit.”

Rolschaatsclub Reko en KFC Eppegem 
hebben elkaar nu gevonden in een geza-
menlijk project, dat wordt aangebouwd 
aan de bestaande kantine van Eppegem. 
De plannen werden op 13 januari voor-
gesteld. Wij mochten even meekijken. 
Het nieuwe gebouw heeft een opper-
vlakte van 410 vierkante meter. De twee 
verenigingen zijn van elkaar gescheiden 
door een gemeenschappelijke muur. 

ruimte. Daar komt 
nu verandering 
in . De gemeente 
ondersteunt de 
verhuis van de rol- Fo
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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

Rolschaatsclub Reko beschikt over 140 vierkante meter. 
Arnold De Coster: “We hebben nu dubbel zoveel plaats. Het 
is één geheel onderverdeeld in een verwarmde bergruimte 
voor materiaal, een wc-blok en een polyvalent zaaltje om 
te vergaderen en iets te eten en te drinken. We hebben nu 
meer comfort en de toegang geeft rechtstreeks uit op de rol-
schaatspiste.
Het bouwproject van voetbalclub Eppegem behelst 270 vier-
kante meter. Hugo De Leeuw: “Op de kelderverdieping komen 
de nieuwe kleedkamers, op het gelijkvloers de nieuwe feestzaal. 
De feestzaal wordt zeker geen fuifzaal! Tijdens de wedstrijden 
zal ze gebruikt worden als kantine en voor etentjes. Het eer-
ste terrein wordt in de toekomst 15 meter opgeschoven rich-
ting feestzaal zodat de toeschouwers de wedstrijd op de voet 
kunnen volgen. Maar de nieuwe zaal zal ook kunnen gehuurd 
worden door particulieren en verenigingen. Familiefeesten, na-
middagen voor gepensioneerden, etentjes van verenigingen, 
recepties en bijvoorbeeld prijsuitreikingen kunnen er perfect 
plaatsvinden. Voor elk wat wils, ten bate van de inwoners en 
verenigingen van Zemst.”
Reko Roller en KFC Eppegem hebben de bouwaanvraag onder-
tussen ingediend bij de gemeente. Zij hopen de werken aan 
te vatten begin april. Voor aanvang van het nieuwe seizoen, 
in september, zullen de werken beëindigd zijn. Een ambitieus 
project ten bate van alle Zemstenaren!

Piet Van Grunderbeek

LAEREMANS
RAMEN BVBA

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

Tervuursesteenweg 290
1981 Hofstade-Zemst 

Tel. 015/ 61 62 50

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

Doorlopend open van 10 tot 18 uur

Vrijdag 14, 
zaterdag 15, 

zondag 16 en 
maandag 17 maart

Opendeurdagen 
-10 %
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Die benaming is nochtans fout. De 
materie is uitgebreid en figurines in 
gietplastic hebben hun plaats gevon-
den. Het gaat al lang niet meer over 
het uitbeelden van militaire zaken, 
ook civiele figuren en dieren worden 
courant uitgebeeld. De figuurtjes die 
Erwin  bewerkt en schildert, om ze na-
dien individueel in kleine of grotere 
diarama’s te plaatsen, zijn op schaal 
25 – 30 mm. De details en afwerking 
kenden de laatste jaren zulk een evo-
lutie dat ze volgens de normen van 
hun grote broers – schaal 75 , 90 en 
110 mm – kunnen afgewerkt worden. 
Op nationale en internationale beur-
zen en wedstrijden vindt men echte 
meesterwerken. Het hedendaagse 
figurinegebeuren heeft zich ontwik-
keld tot een echte kunstvorm, een 3D 
discipline, die vrij dicht aanleunt bij 
de eeuwenoude beschilderde beel-
den of polychromen. Erwin kan terug-
vallen op zijn kennis van kleurenleer 
en op het gebruik van ontelbare truc-
jes die hij niet alleen leerde door zelf-
studie, maar tevens oppikte op talrij-

een figurinesChilDer Bij 
kunstkring ’t steen

wEErDE - TijDEnS DE TEnTOOnSTEl-
linG vAn DE wEErDSE kunSTkrinG ’T 
STEEn, vAlT  Er nAAST DE ScHilDErijEn, 
AquArEllEn, pEnTEkEninGEn, GrAFiEkEn 
En bOETSEErwErkEn, OOk HET wErk vAn 
DE EppEGEmSE FiGurinEScHilDEr Erwin 
buElEnS TE bEwOnDErEn. ‘FiGurinES’ 
Zijn in DE vOlkSmOnD bETEr GEkEnD AlS 
TinnEn SOlDAATjES.

ke tentoonstellingen. ”Aansluiten bij 
een kunstkring was een goede stap”, 
zegt hij.  “Aquarellisten, olieverfschil-
ders en andere kunstenaars geven 
nuttige tips door waarvan men soms 
verwacht dat ze enkel voor schilde-
rijen bestemd zijn.” Erwin behaalde 
met zijn minibeeldjes dan ook al ver-
schillende prijzen in binnen- en bui-
tenland.

Een twintigtal andere kunstenaars-leden 
van ’ t Steen stellen eveneens hun nieuw-
ste werken bloot aan het oordeel van het 
publiek. Op zaterdag 15 maart van 14 tot 
19u en op 16 maart van 10u tot 18u in 
d’Oude School.

Verdere info: Jos Vandewalle –  tel 
015.611379 – josvandewalle@skynet.be.

JD

 

BANK en VERZEKERINGEN

kantoor Van praet bvba
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: kantoorvanpraet.be
Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769A-cB 
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be

steeds verse snijbloemen, 
de mooiste bloemstukken, 
en de tofste plantjes

bij...

alles van de 
beste kwaliteit 

openingsuren:
09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.

maandag:
dinsdag: 
woensdag:  

donderdag:  
vrijdag:  
Zaterdag:
Zondag: 

wekelijkse rustdag
09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.
07.30 u. - 14.00 u.
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Michel, wat is een Finse piste?
Een Finse piste is een looppiste. Het con-
cept is uit de Scandinavische landen over-
gewaaid. De ondergrond bestaat meestal 
uit houtsnippers of boomschors. De piste in 
Hofstade zal ongeveer één kilometer lang 
zijn, ook in de winter toegankelijk zijn en 
een aantal uren per avond verlicht worden.

Waar en wanneer wordt de looppiste 
aangelegd?
De looppiste wordt aangelegd in het 
Blosodomein in de buurt van het Spor-
timonium. De gebruikersmodaliteiten 
worden nog vastgelegd, maar Bloso wil 
de plannen tegen het najaar realiseren. 

Bij de gesprekken werden ook atletiek-
club Sparta Elewijt en Joggingclub Hei-
dejoggers betrokken. “Vorig jaar werden 
wij door de sportdienst gevraagd naar 
de noden van onze club”, vertelt Erik Nys 
van de Heidejoggers. “Onze voornaam-
ste wens was een onverhard looppar-
cours in een natuurlijke omgeving. Tot 
onze gelukkige verbazing kregen wij 
begin januari een brief om samen met 

in het BlosoDomein

HOFSTADE – SpOrT En bEwEGEn iS GOED vOOr DE GEZOnDHEiD. 
STEEDS mEEr mEnSEn bESEFFEn DAT. OOk lOpEn iS in. HET AAnTAl 
lOpErS, inDiviDuEEl OF in GrOEp, kEnT EEn FOrSE GrOEi. TijDEnS DE 
winTErmAAnDEn wOrDT Er EcHTEr vEEl minDEr GElOpEn. blijk-
bAAr ScHrikT lOpEn in HET DOnkEr EEn AAnTAl mEnSEn AF. DE 
plAATSElijkE ATlETiEk- En jOGGinGclubS, HET GEmEEnTEbESTuur 
En micHEl vAn ESpEn vAn HET blOSO-DOmEin in HOFSTADE wil-
lEn DAAr iETS AAn DOEn DOOr DE AAnlEG vAn EEn FinSE piSTE.

Bloso en de gemeente een parcours uit 
te stippelen in het Blosodomein.”

Erik, hoe moeten wij ons het concept 
van een Finse piste voorstellen?
Door het verende effect van de toplaag 
worden de gewrichten aanzienlijk minder 
belast tijdens het lopen. Een speciale fun-
deringslaag van ongeveer 15 cm zorgt voor 
voldoende drainage. De zachte, dempende 
toplaag geeft een aangenaam loopgevoel 
en voorkomt beter blessures. Bovendien 
wordt deze piste in het prachtige kader van 
het Blosodomein aangelegd. Om de loper 

nog beter te dienen zijn de afstandspaal-
tjes om de 100 meter kenmerkend.

Wat zijn de voordelen van zo’n looppiste?
Naast het loopcomfort is het laagdrem-
pelige karakter van dergelijke pistes een 
bijkomend pluspunt. Finse pistes zijn 
bijna overal gratis toegankelijk zodat 
iedereen op een verkeersveilige en me-
disch verantwoorde wijze aan lichaams-
beweging kan doen. Deze Finse piste 
wordt bovendien verlicht, zodat er ook ’s 
avonds kan worden gelopen. 
  Piet Van Grunderbeek

 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

finse piste 
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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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