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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

De meeste mensen houden van de 
maand mei. U wellicht ook, beste lezer. 
Wij weten ook waarom. Heeft niks te ma-
ken met die vogels en dat ei in mei. Ge-
zever! Alsof vogels alleen in mei eieren 
leggen. Hoe zou u reageren als uw kip-
pen zouden beslissen om voortaan al-
leen nog in mei een ei te leggen? Tjokvol 
dioxine bovendien? Aan het spit rijgen, 
die kakelende bacteriebakken! Maar hoe 
zit dat dan met mei, vogels en eieren? 
Ha, voor dergelijke levensvragen is er het 
wetenschappelijke magazine de Zemste-
naar. U leest er alles over in dit euh, ka-
kelverse nummer.
Maar ter zake, mensen houden van mei 
om andere redenen. Om te beginnen is 
er dat kriebelende lentegevoel. U kent 
dat wel, bomen, bloemen en struiken 
in prille bloei, vrolijk fluitende vogels bij 
het krieken van de dag, die onbeschrijfe-
lijke geur van jasmijnen in de natte lucht, 
parelende dauw op het jonge gras. Ah, 
la vie! Maar wacht even, vóór u lyrisch 
wordt. Vindt u dat lawaai van die kwet-
terende pluimbollen nog zo leuk als u 
eindelijk nog eens kunt uitslapen met 
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de vensters open? En dat romantische 
tuinvijvertje of kabbelend beekje in de 
buurt? Die dikke kikkers al eens horen 
brullen alsof hemel en aarde vergaan? 
Met dat soort bloedstollend kabaal moe-
ten ze bij Satan in zijn brandende hel 
niet afkomen.

Maar we dwalen af. Wij kennen u, beste 
Zemstenaar. Wat ú zo leuk vindt aan 
de maand mei is de opeenvolging van 
feestdagen, brugdagen en extra va-
kantiedagen. Zelf zijn wij hier minder 
gevoelig voor. Wij bij de Zemstenaar 
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horen bij het uitstervende ras dat ar-
beid nog hoog in het vaandel draagt. 
Maar toegegeven, deze dagen hebben 
mensen in Zemst recht op wat extra 
rust: half Weerde ligt nog op apegapen 
na de Bierfeesten, de Pinksterjaarmarkt 
in Zemst staat in een fris nieuw kleedje 
voor de deur, Elewijt kijkt reikhalzend 
uit naar de titel van Dorp met Toekomst, 
Hofstade maakt zich op voor Feest in 
het Dorp, vanaf nu houdt het niet meer 
op! En zoals altijd is de Zemstenaar er 
als, euh… de kippen bij!
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Ger De Broeck is de bedenker van het 
voorstel dat uitmunt door zijn een-
voud maar helemaal beantwoordt 
aan het opzet om dorpsgenoten weer 
dichter bij elkaar te brengen. Alles 
draait om het kermisweekend van 11 
en 12 mei, want dan bruist het dorp 
van de activiteiten. “Met Pinksteren is 
het kermis in Elewijt, maar gaat ook 
de processie uit en wordt de 34ste 
Elewijtse halve marathon gelopen”, 
zegt ze. “Dat weekend wandelt er dus 
veel volk door de straten. Wij bieden 
al die passanten een stoel aan. Een 
uitnodiging om even te verpozen, om 
een babbeltje te maken en omdat ze 
welkom zijn…een rustpauze op weg 
naar de kermis of tijdens de doortocht 
van de loopwedstrijd of de processie. 
We willen daarmee het dorpsleven 
warmer en gezelliger maken en de 
verstandhouding tussen de mensen 
bevorderen.” 
Acht Elewijtse verenigingen dragen 

stoelen noDigen uit 

elewijt gaat voor hoofDprijs in 

ELEWIJT - HET ELEWIJTsE voorsTEL voor dEELnamE aan ‘dorp mET ToE-
komsT’ Is WEErHoudEn voor dE fInaLE. HET ‘sToELEncomITé’ WIL TIJdEns HET 
pInksTErWEEkEnd van 11 En 12 mEI HET dorp voL sToELEn pLaaTsEn dIE uIT-
nodIgEn ToT EEn rusTmomEnT En EEn praaTJE. HET sToELEncomITé gaaT voLu-
IT voor dE HoofdprIJs En daT Is EEn grooT dorpsfEEsT mET EEn WaardE van 
10.000 Euro. dE bradErIE En rommELmarkT dIE HofsTadE IndIEndE WErd 
nIET WEErHoudEn.

mee het project en bundelen de krach-
ten. Het zijn de Gezinsbond, KAV, de 
Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus, 
KVLV, scouts en gidsen, atletiekvereni-
ging Sparta Elewijt, toneelkring Laby-
rint en de gemeentelijke basisschool 
De Regenboog.
Tijdens het Pinksterweekend moeten 
er dus zoveel mogelijk stoelen langs 
de straat staan. 
”Naast de eigen stoelen kunnen we ook 
terecht bij de kringloopwinkel van Vil-
voorde, die stoelen voor ons bijhoudt. 
Mensen met enig kunstzinnig talent 
mogen stoelen komen vragen en tot 
kunstwerken omtoveren met graffiti, 
een gedicht, ballonnen, textiel, een Pi-
casso-stoel, een muzikale stoel, een 
paddenstoel…We willen verrast wor-
den”, zegt ze, “en daarvoor belegden 
we ook al een collectief crea-moment 
aan de scoutslokalen. Er zijn daar ver-
bazende dingen gebeurd. Mensen met 
een verborgen talent en een groot hart 

‘Dorp met toekomst’

 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.

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

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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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‘Doe de andere stoelendans’ 
Een stoel op straat
Wie doet dat nog, is het daarvoor niet te laat
En toch, zo gemakkelijk als dat gaat
Een stoel in hout of plastiek of riet
Een voordeur, een huis, een straat, anders niet
En kijk, de straat wordt een plek om te smelten
Het dorp staat op stoelenstelten
Een stoel op straat houdt van gezellen,
Hij is nooit moe van verhaaltjes vertellen
Hij zegt eenvoudig goeiedag
-dag stoel voor de deur van het huis van ons dorp-
met een glimlach
dag mensen die voorbijgaan
blijf hier even staan
kom erbij zitten, kom even op verhaal
van stoel tot stoel
hier spreken we klare taal
enkele woorden, of een hele boel

een stoel op straat is een buitenkans
hij brengt altijd een andere mee
zoals een nieuw soort stoelendans:
iedereen die zit is tevree
maar voor iedereen die voorbijgaat
is er een lege stoel die klaar staat
en iedere wandelaar is welkom
het hele dorp krijgt zijn plaatsje onder de zon

Dirk Verbruggen

voor Elewijt kunnen nog altijd to-
nen dat er in dit dorp een warme 
gemeenschap leeft.“
De origineelst versierde exempla-
ren krijgen ook een plekje op de 
tentoonstelling van de Kunste-
naarsroute op 30 en 31 augustus.

Gedicht van dirk
In Elewijt zijn er ook mensen die 
creatief bezig zijn met woorden. 
Schrijver en dichter Dirk Verbrug-
gen is zo iemand die het idee ‘Dorp 
met Toekomst’ zeer genegen is. Hij 
klom in zijn pen en fixeerde enke-
le nostalgische indrukken over het 
dorp en een stoel in een gelegen-
heidsgedicht.
Het wordt op een doek van twee 
vierkante meter groot geprint en 
op diverse plaatsen in het dorp 
opgehangen. Later, als de kerk 
gerenoveerd is, kan het er mis-
schien een vaste plaats krijgen 
tegen de gevel. In kleinere uit-
voering zal het gedicht stoelen 
en ramen sieren.

    Juliaan Deleebeeck

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

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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -
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LAEREMANS
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04
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Het Atomium in Brussel is uiteraard het 
best bekende overblijfsel van Expo 58. 
Maar nog andere gebouwen bleven 
bestaan of werden elders heropge-
bouwd. Zo is de bekende discotheek 
Carré, langsheen de A12 in Willebroek, 
een reconstructie van het paviljoen 
van Côte d’Or op Expo 58. Hetzelfde 
gebeurde met het paviljoen van Ar-
gentinië, een gebouw dat opviel door 
zijn overwelving met gulamspanten 
(spanten van op elkaar gelijmd hout). 
Na de wereldtentoonstelling kreeg de 
voorgevel een nieuw bestaan aan de 
Brusselsesteenweg in Zemst, als be-
drijfsgebouw van de nv Vleeswaren 
De Smedt.
“Waar het idee vandaan kwam, weet ik 
niet precies meer”, vertelt Jeannine Van 
Steen - De Smedt, huidig zaakvoerder 

sloophamer Dreigt voor arChiteCturaal pareltje

ZEmsT – u kon Er dE LaaTsTE WEkEn nIET naasT kIJkEn. kranTEn, WEEkbLadEn, radIo, Tv, IEdErEEn Had HET ovEr Expo 
58, dE WErELdTEnToonsTELLIng van 1958 In brussEL. vIJfTIg Jaar gELEdEn, WEET u WEL. WaT vEEL mIndEr mEnsEn WETEn: 
aan dE brussELsEsTEEnWEg In ZEmsT LEEfT HET pavILJoEn WaarmEE argEnTInIë op Expo 58 uITpakTE, In sTILTE voorT aLs 
bEdrIJfsgEbouW van vLEEsWarEn dE smEdT. maar nIET Lang mEEr. dIT arcHITEcTuraLE parELTJE WordT WELLIcHT mET dE 
grond gELIJk gEmaakT.

en dochter van Felix De Smedt, die de 
zaak oprichtte in 1945. “Toen mijn vader 
eind de jaren vijftig plannen had voor 
een nieuw bedrijfsgebouw, was ik een 
jong meisje. Wat ik nog wél weet, is dat 
de architect van het gebouw, een ze-
kere Leonard uit Ganshoren, met een 
gedurfd en totaal nieuw concept kwam 
aanzetten. Het resultaat was een prach-
tig en eigenzinnig gebouw, dat opviel 
door zijn hypermoderne structuur.” In 
deze opvallende en bijzonder prakti-
sche nieuwbouw kwam het bedrijf tot 
volle bloei.

Beschermd monument?
Maar nu hangen er donkere wolken 
boven het waardevolle pand. De firma 
De Smedt verhuist weldra naar de Hoge 
Buizen in Eppegem en verkocht het ge-

bouw aan supermarktketen Aldi. Wel-
licht wordt het architecturale pareltje 
met de grond gelijk gemaakt. En dat 
raakt Jeannine De Smedt in het hart. 
“Ik heb hier vreselijk spijt van. Hadden 
wij geweten dat het gebouw zou wor-
den gesloopt, hadden wij het nooit ver-
kocht. Niet alleen om zijn sentimentele 
waarde, ook omdat het zo’n typisch ge-
bouw blijft, heel herkenbaar ook.”
Merkwaardig dat zo’n waardevol pand 
geen bescherming geniet. “Wisten wij 
veel”, reageert De Smedt. “Maar mis-
schien is het nog niet te laat. Misschien 
dienen wij alsnog een aanvraag in om 
het gebouw als beschermd monument 
te laten klasseren. Het opstarten van zo’n 
procedure kan het misschien redden van 
de sloophamer.”

Paul Verdoodt

expo 58 in Zemst
leeft (nog even) voort 
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de Zemstenaar sprak met Philippe 
Ackerman, regisseur van het stuk. 
“De Roze Ridder is in feite een to-
neelstuk in een toneelstuk. Het gaat 
over een toneelgezelschap waarvan 
de première in het honderd loopt. 
Het bewuste toneelstuk heet dus De 
Roze Ridder en is geschreven door 
de voorzitter. Hij regisseert ook het 
stuk, maar de groep heeft niet ge-
noeg tijd gehad om te repeteren, er 
is geen geld voor voldoende rekwi-
sieten, enzovoort.”

“Iedereen speelt een dubbelrol: ten 
eerste zichzelf, de acteurs dus, en ten 

De roZe riDDer
ZEmsT – EEn nIEuWE Homobar In ZEmsT? HEEfT uW rEporTEr ZIcH EEn LET-
TEr vErgIsT mET dE bEkEndE sTrIpfIguur? nIETs van daT aLLEs, De Roze RiD-
DeR Is HET nIEuWE TonEELsTuk van ’T groEIT Jong.

tweede de rol die ze spelen. Het is een 
bekend stuk van Bart Spaey, Anita Ver-
cammen had het al eens geregisseerd 
en vond dit perfect voor ons. De jonge 
groep wou deze keer eens een kome-
die. In het verleden speelden ze vaak 
stukken met een zwaarder thema.” 
antwoordt Philippe op de vraag waar-
om ze uit alle beschikbare toneelstuk-
ken net dit kozen.

Win vijf tickets 
de Zemstenaar kreeg vijf tickets 
om aan jullie uit te delen. Wie 
er daar graag eentje van wint, 
kan tot 12 mei mailen naar  
info@dezemstenaar.com.

winwinwinwinwinwinw
inw

inw
in

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

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

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959
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Zin om De Roze Ridder in levende lij-
ve te aanschouwen? Het stuk speelt 
op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei om 
20u en op zondag 18 mei om 15u. 
Kaarten koop je bij de spelers zelf 
of bij slagerij Coppens in Zemst. Ze 
kosten vijf euro en jeugdbewegin-
gen die op zondag in groep komen 
kijken, kunnen een kaartje kopen 
aan drie euro.

Voor Philippe is dit het eerste stuk dat 
hij regisseert, maar hij vond het een 
geweldige ervaring. “Het is een fijne 
groep en na vijfentwintig jaar zelf spe-
len, had ik zin om dat eens te proberen. 
We hebben ook altijd geprobeerd om 
de jongeren tips te geven. Waar moe-
ten ze hun handen houden tijdens het 
spel en op welke manier kunnen ze 
met een simpele gezichtsuitdrukking 
veel emotie weergeven.”

“Dit jaar staan er zo maar eventjes ze-
ven nieuwe acteurs op de scène, span-
nend dus! De jongeren zijn in januari 
begonnen met repeteren. In het be-
gin was dat twee keer per week, maar 
ondertussen is het opgelopen tot drie 
keer. Bij een theater met volwassenen 
oefen je vaker en op een kortere pe-
riode, maar het is normaal dat dit bij 
jongeren anders is. Want jongeren 
moeten naar school, hebben huiswerk 
en hebben nog andere hobby’s ook 
natuurlijk”, zegt Philippe.

Tot slot de vraag waarom héél Zemst 
De Roze Ridder moet gezien hebben? 
“Om elf jongeren bezig te zien die zich 
met hart en ziel hebben ingezet. Ze 
zijn heel creatief en het was een echte 
wisselwerking tussen ons. We zijn ook 
het enige gezelschap in Zemst dat 
zo’n jongerentoneel organiseert, we 
hopen dat dit een kweekvijver kan 
zijn voor volwassenentoneel. Dus ie-
dereen die houdt van cultuur, met een 
grote of een kleine c, dat moet het pu-
bliek zelf maar beslissen, moet zeker 
langskomen.”

EVDW

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

 

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

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
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WEERDE – op maandag 28 april ontving de Weerdse supportersclub Blauwvoet 
alweer hoog bezoek. Voor de elfde maal zakten enkele spelers van Club Brugge 
af naar onze gemeente. Dit jaar wou het bestuur van De Weerdse Blauwvoet zijn 
reputatie hoog houden en zorgden ze eveneens voor bekende sporters. Op de 
foto speler Jorn Vermeulen, actrice Lien Van De Kelder, speler Karel Geraerts en 
peter Philippe Clement.

Zemst kleurDe Blauw-Zwart
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Om te beginnen moeten we vaststellen 
dat het woord “nachtwinkel” wat onge-
lukkig gekozen is, want eigenlijk zijn die 
winkels voor het grootste deel van de 
nacht gesloten. Een nachtwinkel moet 
namelijk om 2.00u sluiten. Goed om 
weten want moest je om 3.00u ‘s nachts 
wakker schrikken met een verschrikke-
lijke nadorst, doe geen moeite, het is al 
gesloten! Dat is al één vooroordeel op-
geklaard, maar het is duidelijk dat daar-
mee de controverse niet opgelost is. 
Zemst moet met zijn tijd mee. Het kan 
inderdaad in onze jachtige tijden aan-
genaam zijn om ’s avonds, na de regu-
liere sluitingsuren, nog een dringende 
boodschap te doen, en ja, ons druk be-
staan laat niet altijd toe om onze Zemst-
se handelaars overdag te bezoeken. Het 
feit dat ze in steden zo talrijk en mani-
fest aanwezig zijn, bewijst dat de noden 
er zijn. Echter, aan zo’n nachtwinkel zijn 
niet alleen voordelen verbonden. de 
Zemstenaar is niet de plaats om onge-
nuanceerde vooroordelen te uiten ten 
opzichte van de uitbaters: dikwijls be-
treft het respectabele lieden, vaak van 
vreemde komaf, maar ze doen meestal 
hun best om een aardig mondje Neder-
lands te spreken en hun zaak netjes te 
houden. Niettemin brengt de opening 
van een nachtwinkel een verhoogd ri-
sico mee op het vlak van verkeersveilig-
heid, nachtlawaai, alcoholverbruik, en-
zovoort. Of dat een goede reden is om 
nachtwinkels te weren, is een andere 
vraag. 

Komen er dan nachtwinkels in Zemst? 
Ja en nee, we leggen het uit. 

naChtwinkels? een Zegen of een vloek?
ZEmsT – HET gonsT van dE WILd-
sTE gErucHTEn In ZEmsT: Is HET Waar 
daT WE bInnEnkorT één of mEErdErE 
nacHTWInkELs op ZEmsTs grondgE-
bIEd krIJgEn? nIET IEdErEEn onTvangT 
daT aLs goEd nIEuWs. Er HEErsT nog-
aL WaT anImo daarovEr, dus Trok de 
Zemstenaar op pad om één En andEr 
uIT TE vorsEn. 

In maart en april kreeg de gemeente 
drie aanvragen binnen, van verschil-
lende kanten, om een nachtwinkel te 
openen. De eerste aanvraag betrof 
de leegstaande winkelruimte op de 
Brusselsesteenweg in het centrum van 
Zemst, naast opticien De Boeck. Een 
tweede aanvraag ging over de vroegere 
videotheek op de Brusselsesteenweg, 
voorbij de Damstraat. Een derde ge-
gadigde wou informeren naar de mo-
gelijkheid een nachtwinkel te openen 
in de vroegere OXFAM - wereldwinkel 
in Eppegem. De wet op de openings-
uren voor kleinhandelszaken laat toe 
dat gemeenten een aanvullend regle-

dit voorjaar voor het eerst in zijn ge-
schiedenis werd geconfronteerd met 
dit fenomeen, keurde dit model goed 
op de gemeenteraad van 24 april. Een 
vergunning wordt dus pas uitgereikt 
na uitgebreid onderzoek op verschil-
lende vlakken als bijvoorbeeld ruim-
telijke ordening en verkeer. Of we 
binnenkort ons flesje wijn, pakje siga-
retten of blik soep in Zemst ook later 
dan na zonsondergang zullen kunnen 
aanschaffen, valt dus nog even af te 
wachten. Op datum van druk was dat 
nog niet bekend. Er zijn nog geen ver-
gunningen uitgereikt.
 Jean-Marie Brassine

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

Feestzaal Eef (Marleen Claes)
Gulderij 26
1980 Zemst

Personeel voor de bediening.
Vnl. tijdens het weekend.
liefst iemand uit de omgeving van Zemst

Tel. 0478 35 17 44 of 015 616 615
marleen@eefzemst .be
Vragen naar Marleen Claes

Vacature

ment op nacht-
winkels stem-
men. Deze moet 
echter conform 
de reglemente-
ring zijn van de 
Vereniging voor 
Vlaamse Steden 
en Gemeenten, 
dat de normen 
vastlegt voor 
vestiging en uit-
bating . Het rus-
tige Zemst, dat 
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 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

	VERhUURT hET MATERIEEL 

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:  

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

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

Tuin:

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.

 

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: www.kantoorvanpraet.be
Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769A-cB 
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be
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Zoals aangekondigd in de vorige editie organiseert de 
Zemstenaar een grote fotowedstrijd. De foto’s moeten 
betrekking hebben op Groot Zemst en als bijlage op-
gestuurd worden naar fotowedstrijd.dz@gmail.com. In 
het e-mailbericht zelf naam, voornaam, adres en leeftijd 
vermelden. De eerste inzendingen worden verwacht 
vóór 21 mei. Winnende foto’s, één bij de volwassenen 
en één in de jeugdcategorie (jongeren tot 16), worden 
dan gepubliceerd in het juninummer van de Zemste-
naar. De winnaars ontvangen een prijs, geschonken 

de Zemstenaar

door Utopo-
lis Meche-
len.
We hebben 
al heel wat 
fraaie foto’s 
ontvangen, 
w a a r v o o r 
dank. Het 
l e e u w e n -
aandeel hiervan komt van volwassenen. Graag had-
den we wat meer inzendingen van de jongeren.
ZEER BELANGRIJK: zorg ervoor dat de ingezonden 
foto’s minstens 500 kb groot zijn om druktechni-
sche problemen te voorkomen. Klik de foto met 
de rechtermuisknop aan en kies ‘eigenschappen’ 
zo kun je de grootte controleren. Als je meerde-
re foto’s inzendt, verdeel ze dan over meerdere 
mails. Veel succes!

DV

 

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
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Wie is Eric Fonderie?
Van de voetbalmicrobe gebe-
ten, dat is zeker. Ik ben gebo-
ren en getogen in Rijmenam 
en vijftig jaar oud. Mijn eerste 
voetbalstappen zette ik bij VC 
Rijmenam, later speelde ik voor 
Putte en vierdeklasser Schriek. 
Ik ben in het trainerswereldje 
gekomen, eerst als speler-trai-
ner bij o.a. Putte om daarna en-
kel en alleen nog door te gaan 
als trainer. Uiteindelijk ben ik te-
rechtgekomen bij KV Mechelen, 
waar ik zowel de -14 nationale, 
-15 nationale, -16 nationale, 
UEFA’s en B-kern heb getraind. 
Twee jaar geleden ben ik uit-
genodigd om gedurende een 
paar maanden de Olympische 
ploeg en een sportschool in 
Taiwan te gaan trainen, samen 
met ondermeer Valère Billen, 
een hele ervaring.

Hoe ben je bij KFC Eppegem 
terechtgekomen? 

advertentie

eriC fonDerie 
algemeen sportief verantwoorDelijke 
Bij kfC eppegem

“De amBitie van De CluB komt overeen met mijn visie: 
van kfC eppegem een volwaarDige eerste provinCialer maken”

De technische staf van KFC Eppegem: Michel Van Campenhout,  
Walter De Kok, Mon Temmerman en Eric Fonderie.

Tijdens mijn periode bij KV 
Mechelen heb ik Jan Van As-
broeck leren kennen en zijn 
we in contact gebleven. Jan 
vertelde mij dat hij op het 
einde van dit seizoen het 
voorzitterschap op zich zou 
nemen bij KFC Eppegem 
en mij er heel graag zou bij 
hebben om het sportieve 
op mij te nemen, bijgestaan 
door Michel Van Campen-
hout en Walter De Kok. Na 
enkele positieve gesprek-
ken en alles eens goed te 
hebben doorgenomen, heb 
ik de job van sportief ver-
antwoordelijke op mij ge-
nomen.

Waarom KFC Eppegem?
De ambitie van de club komt 
overeen met mijn visie: van 
KFC Eppegem een volwaar-
dige eersteprovincialer ma-
ken. Een rol van betekenis 
spelen op dit niveau, met 

zoveel mogelijk eigen jeugd. 
Om dit allemaal te verwezen-
lijken zal er eerst en vooral 
een goede jeugdwerking tot 
stand moeten komen. Basis 
hiervan is het aansluiten van 
spelertjes, goede trainers en 
begeleiders. Deze zaken al-
lemaal verwezenlijken be-
tekent heel wat werk en een 
hele uitdaging. Dit is wat me 
aanspreekt, daarom KFC Ep-
pegem.

Voorzitter Jan Van Asbroeck:
“Jeugdcoördinators Michel 
Van Campenhout, Walter De 
Kok en hoofdcoach Mon Tem-
merman staan borg voor een 
perfecte samenwerking. Deze 
mensen zijn hier al vele jaren 
en kennen perfect KFC Eppe-
gem. Deze gegevens moeten 
voldoende zijn om de spor-
tieve ambities van de club om 
te zetten in resultaten.”

             Jean Andries
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WIJ VERDELEN DE 
VOLGENDE MERKEN 
UIT DE PRO-TOUR

-WILIER (LAMPRE)
-SCOTT  (SAUNIER-DUVAL)
-RIDLEY (LOTTO-SILENCE)
-ORBEA  (EUSKATEL)
-BIANCHI (BARLOWORLD)

VAN 7 TOT 24 MEI RACEDAYS BIJ DYNAMIC WHEELS
Speciale voorwaarden op alle racefietsen op voorraad

DYNAMIC WHEELS BVBA
ZEMSTSESTEENWEG 1
1981 HOFSTADE

015/337414
INFO@DYNAMIC-WHEELS.BE
WWW.DYNAMIC-WHEELS.BE

Tervuursesteenweg ���
���� Hofstade     tel.: 0�� �� 0� ��
www.lingeriebugattis.be

.

MOEDERDAG = �� MEI

GRATIS MOEDERDAG GESCHENK
per aankoop op � en �0 mei

(� bon per klant)
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“Het doel is bereikt”, blikt Borteel terug. 
“Bij het begin van het seizoen werd de lat 
vrij hoog gelegd. Beter doen dan vorig 
jaar! Wetende dat we toen op een derde 
plaats eindigden, betekende dit mee-
doen voor promotie. De mooie prestatie 
op Tervuren – volgens sommige spelers 
wel de beste prestatie van het seizoen 
– werd beloond met een totaal onver-
diende forfaitnederlaag. Deze uitspraak 
woog niet alleen financieel zwaar door 
(bijna  300 euro), maar had tot gevolg 
dat Jeppe A minstens één wedstrijd méér 
moest winnen dan zijn rechtstreekse te-
genstander, want een forfaitnederlaag 
levert geen punten op (bij een gewone 
nederlaag krijgt men nog één punt).”

nieuwe coach
“Het dieptepunt van het seizoen was rond 
de jaarwisseling. Na drie opeenvolgende 
nederlagen werd de samenwerking met 
coach Peeters beëindigd. Zijn opvolger 
Alan Tasker deed het schitterend! Na een 
zware pandoering op Scherpenheuvel 
kreeg hij de ploeg terug op de rails. Op de 
uitschuiver in Zaventem na kenden alle 

promotie voor jeppe a
“op karakter naar tweeDe lanDelijke”
EppEgEm – basTkETbaLcLub JEppE Is In fEEsTroEs. dE 
a-pLoEg promovEErT voLgEnd sEIZoEn naar TWEEdE LandE-
LIJkE. voorZITTEr Jos borTEEL kIJkT mET voLdoEnIng TErug 
op EEn méér dan gEsLaagd sEIZoEn.

wedstrijden een 
positieve afloop. Bij 
een aantal matchen 
was geen schoon-
heidsprijs te win-
nen, maar aan karak-
ter en inzet ontbrak 
het helemaal niet. 
Integendeel! Slappe 
partijen zoals tegen 
Avanti, Strombeek 
en Opwijk werden 
enkel gewonnen 
omdat men zeker 
niet wou verlie-
zen. Orgelpunt was 

karakter
“Jeppe A speelt dus volgend seizoen 
in tweede landelijke en dat wordt an-
ders. Louter op talent winnen zal niet 
meer kunnen, maar gezien de wil en 
de inzet van de laatste maanden heb-
ben de spelers iets geoond wat som-
migen niet zagen of wilden zien: ka-
rakter. En daarmee kan je altijd nét 
iets meer!”

PV

dan de fantastische wedstrijd op Tienen. 
Coach Tasker schoof zo met zijn spelers 
dat bij de tegenstander het licht volle-
dig uitging. De wedstrijd tegen Keerber-
gen was enkel nog een galamatch. Het 
afscheid van speler kapitein Tim Borteel 
kruidde deze laatste thuiswedstrijd. Zijn 
tomeloze inzet zal absoluut gemist wor-
den in de spelersgroep maar zal in de toe-
komst een absolute meerwaarde beteke-
nen in de bestuurskamer.”

 Garage 
Coloma

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

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

 

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

 

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
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De pinksterjaarmarkt volgt een nieuw 
parcours en de Brusselsesteenweg wordt 
de nieuwe place to be voor de bezoekers 
van dit jaarlijks evenement. Meteen 
vraagt dit ook organisatorisch een aan-
tal aanpassingen. Een en ander is het 
gevolg van de werken in de Stationslaan 
en de Schoolstraat. Bij de zoektocht naar 
een nieuwe locatie was de Brusselse-
steenweg voor de hand liggend: centraal 
gelegen in het centrum van Zemst en 
voldoende ruimte voor de vele eet- en 
drankstanden en de uitgebreide markt.
Schepen van feestelijkheden Monika 
Einfalt is alleszins opgetogen over de 
nieuwe locatie. “Het nieuwe concept is 
gestart met heel wat hindernissen”, al-

pinksterjaarmarkt 

ZEmsT – u kEnT aLLIcHT HET Tra-
dITIonELE pLaaTJE op pInksTErmaan-
dag? dE scHuIfELEndE En sLEnTErEndE 
massa In dE sTaTIonsLaan, op ZoEk 
naar EEn mooI sTukJE anTIEk, EEn oud 
boEk of EEn pLaaT mET HErInnErIn-
gEn, uITkIJkEnd naar dE EErsTE pIT-
sTop voor EEn HamburgEr of frIssE 
pInT…of gEWoon om dE sfEEr op TE 
snuIvEn, ZIEn En gEZIEn TE WordEn. 
HET rusTIgE dorpJE ZEmsT gEdompELd 
In EEn drukTE van JEWELsTE. dEZE 31sTE 
EdITIE WordT In EEn nIEuW kLEEdJE gE-
sTokEn En ZET ZIJn TEnTEn ELdErs op.

dus Einfalt. “Allereerst moest de toelating 
worden verkregen voor het afsluiten van 
de Brusselsesteenweg. Het nieuwe te 
volgen parcours werd steeds weer herte-
kend. De inplanting van de rommelmarkt 
was een echte kopbreker. Maar over het 
uiteindelijke resultaat zijn we zeer tevre-
den. De eetstanden staan dichter bij me-
kaar en er is veel meer ruimte voor het 
laden en het lossen. De deelnemende 
handelaars reageerden zeer enthousiast. 
We hopen dus in stilte op een echte suc-
cesformule, een jaarmarkt waardig.”

De organisatie heeft in samenwerking 
met het gemeentebestuur een plan 
uitgetekend, waarbij een lus wordt ge-

vormd. De Brusselsesteenweg wordt 
afgesloten van Kloosterstraat tot Arm-
straat. Ook de parking van het gemeen-
tehuis zal worden benut en de kermis 
blijft staan op de gekende plaats. De 
Stationslaan zelf blijft open, zodat de 
daar gevestigde handelaars ook de 
gelegenheid krijgen om een stand op 
te zetten. Voor de echte rommelmarkt 
moet men richting Jacob Jordaenslaan 
trekken.

Dit alles, in combinatie met de zon die 
van de partij is, moet deze editie op 12 
mei als topjaarmarkt van Vlaanderen op 
de kaart zetten.

Nicole Van Erp

krijgt nieuwe look

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
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Foto Jean Andries
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“Na enkele jaren lesgeven in verschillen-
de turnkringen en dansscholen, nam ik 
twintig jaar geleden het besluit om mijn 
eigen dansschool op te richten”, vertelt 
lesgeefster Kristel Ceuppens. “Het eerste 
jaar dansten er zo’n dertig mensen bij 
Impuls, het tweede jaar groeide dit uit 
tot een zestigtal. Het grote succes volgde 
er pas na het uitdelen van flyers op een 
schoolfeest in Weerde. Al snel deelden 
zo’n tweehonderd kinderen en volwas-
sen eenzelfde passie voor dans. Dat het 
zo’n groot succes werd heb ik ook te dan-
ken aan dansende mama’s die op zoek 
waren naar een alternatief voor hun kin-
deren. Nu, twintig jaar later, werken we al 

DansenD Doorheen 
ZEmsT – TWInTIg Jaar nadaT ImpuLs WErd gEborEn, WIL oprIcHTsTEr krIsTEL cEuppEns ook dIT Jaar EEn scHITTErEnd 
dansopTrEdEn nEErZETTEn In pErron m. op 10 En 11 mEI brEngT dE JongE gEnEraTIE HET bEsTE uIT EEn Jaar Lang LEssEn In 
JaZZdans En HIpHop-funk.

met voorinschrijvingen omdat we meer 
dan vierhonderd leden niet aankunnen.” 

Dat het een groot succes is, is niet al-
leen te merken aan het indrukwekken-
de ledenaantal. De lessen van Impuls 
vinden onderdak op twee verschillen-
de locaties in Zemst. “We organiseren 
iedere weekdag verschillende lesuren 
voor onze groepen in de Snooker One. 
Daarnaast zijn er ook nog lessen jazz 
op dinsdag en donderdag in d’ Oude 
School. Al deze groepen worden bege-
leid door onze eigen dansers, die wer-
den geselecteerd op basis van kunnen 
en mensen die een zekere verantwoor-

delijkheid kunnen dragen.” 

Verschillende groepen betekent dus 
ook een heleboel leeftijden, want zowel 
kinderen als volwassenen leren dansen 
op jazz en hiphop-funk. “Door dit grote 
ledenaantal is het dus ook bijna onmo-
gelijk om iedereen te laten optreden op 
één of twee avonden. Daarom wisselen 
we ieder jaar volwassen af met kinderen.” 
Dit jaar is het opnieuw de beurt aan de 
kinderen. Op 10 en 11 mei mogen zei 
opnieuw hun beste dansbeentjes voor-
zetten in Perron M in Mechelen. Zater-
dagnamiddag bijten de allerkleinsten de 
spits af. Zaterdagavond en zondag is het 
dan de beurt aan alle andere jongeren. 
“Omdat we die dag vooral willen feest-
vieren krijgt ieder kind ook een kleine 
verrassing. Om er een echte feesteditie 
van te maken dansen de Selecties een 
‘Best of ‘ uit twintig jaar Impuls. Dat het 
een groot succes zal worden daar twijfel 
ik niet aan, iedereen wil gewoon komen 
kijken. Twee dagen na het starten van 
de kaartenverkoop gingen er al meer 
dan vierhonderd tickets de deur uit. Het 
wordt gewoon één groot feest.”

Evelien Van Grunderbeek

Voor reservaties kan men terecht op se-
cretariaatimpuls@hotmail.com. Begin 
je spontaan te dansen bij het lezen van 
dit artikel, neem dan eens een kijkje op 
www.dansimpuls.be.

20 jaar impuls

Zemst Doet voorstel treinregeling
ZEMST - Bij de invoering van de nieuwe treinregeling door de NMBS in december 2007 kwam er veel kritiek van de treinreizigers, 
ook uit Zemst. Er werd door de NMBS toen gesteld dat zij de nieuwe regeling op korte termijn zouden evalueren en indien nodig 
her en der zouden aanpassen. Het gemeentebestuur van Zemst dient een voorstel in bij de NMBS, waarbij de aandacht gaat naar 
enkele knelpunten. Zo geraken pendelaars die in ploegen werken niet meer om 6u in Antwerpen vanuit Weerde of Eppegem. 
Jongeren die naar school gaan in Mechelen en vertrekken vanuit Weerde zijn ofwel té vroeg ofwel té laat op school. Bij enkele 
verbindingen zijn de overstaptijden té kort of té lang.

PV
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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

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

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
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  Vier Kenpobeoefenaars van de Zemstse USDA club 

behaalden in totaal zeven medailles op het wereld-

kampioenschap Kenpo in Jersey. Bij de vechtsport 

draait het vooral rond effectieve zelfverdediging. De 

nadruk ligt op vechten met handen, voeten, knieën en 

ellebogen. 978 deelnemers uit 26 landen streden voor 

de wereldtitel. V.l.n.r. Olivia Charels (13) kaapte zo maar 

even drie gouden en een bronzen medaille weg, Do-

rien Parmentier een bronzen medaille, Kimberly Hof-

man een zilveren medaille en Silke Van Rompaey een 

bronzen medaille. 

Tijdens het Belgisch kampioenschap in april, kaapten 

de drie oudste meisjes trouwens alle medailles weg. Oli-

via behaalde drie keer goud, Dorien twee keer zilver en 

Kimberly één keer zilver en één keer goud.

  Rolschaatsclub Reko Roller Club Zemst organiseert jaarlijks sportweken 

waar kinderen van vrijdag tot maandag zes uur per dag op een speelse ma-

nier gezamenlijk en individueel kennis kunnen maken en de juiste techniek 

van het inlineskaten kunnen aanleren. Tevens promoot de club de sport om 

jeugdige kinderen lid te maken en zo een stap naar competitie te doen. Op 

de foto vijftig enthousiaste leden en niet leden met hun begeleiders. 

  Bjorn Vleminckx en Pieter Crabeels (KV Mechelen) brachten tijdens het 

jeugdtornooi van VK Weerde een bezoek. De preminiemen van de club, 

slechts vier keer verloren in een heel seizoen, wilden met hun idolen graag 

op de foto. Ben Van de Vliet, Xander Van Impe, Seppe Van Hof, Zeger Marc-

quebreucq, Ferre Crombe, Arne Kennis, Joshua De Backer, Wouter De Laet, 

Jef Schellemans, Tino Besesael, Robbe Van den Bergh, Matthias Hermans 

en Simon Tweepenninckx met hun trainers Koen Van Hof en Rozsa. 

Onder: Ilse Verhoeven, Helga Janssen, Pieter Crabeels, Jan Van Goethem, 

Joel De Smet en Bjorn Vleminckx.
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  De eerste talentendag van FC Eppegem was 

een groot succes. “Hoofddoel is een goede jeugd-

opleiding om in de toekomst de eerste ploeg te 

bevoorraden”, zegt jeugdcoördinator Walter De 

Kok. Onder leiding van jeugdtrainer en eerste 

ploegspeler Gunter Vercammen en gediplomeer-

de trainers beleefden ruim dertig aangesloten en 

niet aangesloten spelertjes een onvergetelijke 

dag. De kers op de taart was het bezoek van KV 

Mechelen-spelers Bjorn Vleminckx, Jeroen Mel-

lemans, Pieter Crabeels, Wesley Van Belle, hulp-

trainer Yves Cloots en FC Eppegem-voorzitter 

Jan Van Asbroeck. Op de foto niets dan gelukkige 

jonge voetballers, omringd door hun favoriete 

spelers van KV Mechelen, begeleiders en spon-

tane helpers.

  Voor een nieuwe manier van 

leven vanuit het hart, dansen 

en bewegen op muziek moet je 

bij Biodanza zijn. Alleen, met z’n 

twee, drie, …of heel de groep. 

Biodanza geeft meer energie 

en vitaliteit en is heel leuk om te 

doen. Voor iedereen vanaf 18, 

fit of stram, oud of jong. De les-

sen gaan door op dinsdag van 

19.30u tot 21.30u in de biblio-

theek van Zemst. Op de foto: 

Brigitte Van Hove, Hilde Van 

de Walle, Noel Bauwens, Mieke 

Van Zeebroeck, Greet Selder-

slaghs (lesgeefster), Claire Van 

de Sompel en Els Kempeneers.

  De ouders van de leer-

lingen uit klas 2B van de 

gemeentelijke basisschool 

De Regenboog uit Elewijt 

namen de beslissing om 

allemaal samen de eerste 

communie en het lente-

feest van hun kinderen 

te vieren. Dit grote feest 

vond plaats op zondag 

13 april. 350 genodigden 

mochten de benen onder 

tafel steken in een reuze-

tent achter de school. Het 

werd zowel voor de ou-

ders als de kinderen een 

onvergetelijke dag.
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Als we, net voor de opening, langs-
gaan voor een babbel ruikt alles er 
nog naar verf en het meubilair moet 
nog geleverd worden. Maar Jean 
blijft er onverstoorbaar kalm bij. ”Dat 
komt in orde, geen paniek”, klinkt hij 
overtuigend. Vijf jaar heeft hij er over 
gedaan om eindelijk zijn plan uit te 
voeren. ”Ik was zelfstandig dakwer-
ker en ook actief in het voetbal van 
Elewijt. Dertig jaar in weer en wind 
op de daken, met materialen sleu-
ren en hard werken laat zijn sporen 
na. Hier en daar is er iets in mijn lijf 
dat protesteert en daarom kies ik nu 
voor een rustiger jobke. Mijn  vroe-
gere werkatelier werd omgebouwd 

‘t volle Buikje gaat voor 
traDitionele streekgereChten

ELEWIJT - vIJf Jaar HEEfT HIJ mET HET IdEE rondgELopEn, maar nu Is HET EI van 
JEan dE rIddEr uITgEbroEd. HIJ sErvEErT mET vrouW  nIcoLE dE goEdE oudE 
boErEnkosT In ZIJn gLoEdnIEuW EETcafé ’T voLLE buIkJE In dE dynasTIEsTraaT 
In ELEWIJT. JEan TransformEErdE van dakWErkEr ToT HorEca-uITbaTEr.

ben heel wat ervaring 
met eetfestijnen.”
Bij Jean kan je vanaf 
11u terecht voor een 
hartige hap en dat 
gaat door tot de laat-
ste klant naar huis 
wil en zijn buikje 
vol heeft. Vanwaar 
die naam overigens, 
Jean?
“Uit mijn voetbalperi-
ode kent iedereen mij 
als Jean l’Amour. Ik was 
zo een beetje de chou-
chou van  de vrouwen, 
maar dat, omwille van 
de naambekendheid, 
boven de deur van 
ons eetcafé plaatsen 
leek mij niet echt ge-
past en daarom  is het 
dus ’t Volle Buikje ge-
worden. Dat zegt toch 
genoeg als je honger 
hebt?”

Juliaan Deleebeeck

tot een eetcafé.”
Jean en Nicole hebben een eigen vi-
sie op wat het eetcafé wil bieden. De 
dagschotel wordt het pronkstuk op 
de kaart. ”Ik begin niet met brood-
jes en frieten. Veel mensen krijgen 
het water in de mond als ze terug-
denken aan de heerlijke gerechten 
uit hun kindertijd. Een lekker stoof-
potje, witloof in de oven, ajuinsoep 
of simpele wortelstoemp, iets op 
grootmoeders wijze, lekkere dingen 
met een stukje nostalgie, dat wordt 
de dagschotel en daarnaast pan-
nenkoeken, snacks, wafels, ijsjes en 
een ruim assortiment dranken. Mijn 
vrouw en ik zijn hobbykoks en heb-

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66
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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

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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg ���
���0 Zemst

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
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Het begon allemaal in 1999 op de wei 
van de scoutsgroep Thila Coloma uit 
de Geerdegemstraat, waar jaarlijks de 
verenigde kerstbomen van de buurt in 
brand werden gestoken. Op een sjor-
houten podium speelde een variabel 
aantal pretmuzikanten covertjes voor 
een al even variabel stel vrienden.

Vanaf 2004 wijzigt het concept licht-
jes: meer recente nummers, meer 
drank op de repetitie, meer repetities 
en een sterker rockgeluid, met nu 
en dan een uitstapje richting ska en 
folk. Het succes blijft niet uit en het 
wonder geschiedt: de groep wordt 

ouD-sCouts 
spelen leuke CovermuZiek 

Wij liepen onlangs “manager” Pieter De 
Wilde tegen het lijf en vroegen hem wat 
hun motto is om muziek te brengen.
“Wij kijken niet naar je leeftijd, je ge-
slacht, je burgerlijke staat of je veron-
derstelde reputatie. Zingen zult ge, of ge 
de tekst nu kent of niet. Dansen zult ge, 
of ge nu vijf, vijftien of vijftig bent. And 
pleasure there will be, genoeg voor ieder-
een! Dat belooft dus leuk te worden.”

Kortom een aanrader van lokale bo-
dem. Voor meer info, contacteer: 
Pieter De Wilde 0486/62 60 09 of  
pieter_dewilde@hotmail.com.

Dirk Van Roey

ook meer en meer buiten de 
scouts gevraagd.

Helemaal in het begin repe-
teerde de groep in de schuur 
van Fons Piekaerts in Zemst. 
De helft van de groep is trou-
wens afkomstig van Zemst. 
Koen Ribbens is van Hofstade 
en Pieter en Jan De Wilde ko-
men uit Zemst.

ZEmsT – WaT aLLEmaaL bEgon op dE scouTsWEI van THILa coLoma draaIT 
nu vErdEr aLs ska-Rock-inDie-pRetbanD ondEr dE naam THE rambLIng 
boys of pLEasurE. dEZE groEp brEngT covErs mET EEn peRsonal touch. 
op dE vIJfEnTWInTIgsTE WEErdsE bIErfEEsTEn opEndEn ZE dE fEsTIvaLdag.

Meer energie
Meer vreugde
Door dans
En beweging

Za 17 mei 
10u15: voor groot en klein 
4-12 jaar, met ouder(s)
11u15: voor 18-88 jaar
Bibliotheek Zemst
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“We beperken ons niet alleen tot concer-
ten, maar ook natuurwandelingen, mu-
sea, sport, wetenschappen, stadsbezoe-
ken, spreekbeurten,… komen aan bod. 
Bovendien willen we ook de mensen 
samenbrengen rond de tafel met een 
drankje en een hapje omdat het elkaar 
leren kennen en met elkaar praten voor 
ons heel belangrijk is. Grootouders heb-
ben het dikwijls erg druk met de klein-
kinderen, wij willen hen ook tijd leren 
maken voor zichzelf.”
Neos richt zich tot de mannen en vrou-
wen uit de fusiegemeente Zemst en wil 
een overkoepeling zijn van alle deelge-

neos Zemst nam een vliegenDe start
meenten  Als lokaal voor allerlei activi-
teiten  kozen ze zaal Amadeus in Zemst-
Bos. De plaatselijke Neos-afdeling nam 
een vliegende start, zowel wat het aantal 
leden als de activiteiten betreft. Neos 
zoekt nog een bestuurslid uit Elewijt en 
Weerde. Wie zich geroepen voelt, zal met 
open armen ontvangen worden. Info op 
0496-84.75.90.

20 mei een jaar vierinG
De plaatselijke Neos-afdeling heeft bijna 
haar eerste werkjaar afgerond en kan 
terugblikken op een succesvol jaar . Om 
dat te vieren is er op 20 mei een uitstap 

gepland naar het Pajottenland. Leden 
betalen hiervoor 55 euro, niet-leden 62 
euro. Inschrijven kan door het bedrag te 
storten op 001-5214249-90 vóór 10 mei.
Het bestuur: Voorzitter Louis Reydams 
(Hofstade), ondervoorzitter Andre Steur-
baut (Hofstade), secreataris Joris Desae-
ger (Eppegem), penningmeester Frans 
De Win (Hofstade), verslaggever Roland 
De Pauw, bestuursleden Rosa Andries 
(Zemst), Aline Bogaerts (Hofstade), Jean-
nine De Baeck (Zemst-Laar), Pierre Jans-
sens (Hofstade), Romain Poedts Peutie) 
en Magda Vandenbroucke (Eppegem).

     Jean Andries

ZEmsT - “nEos 
ZEmsT WIL dE acTIEvE 
sEnIor kansEn gEvEn 
om,  na EEn acTIEf 
bEroEpsLEvEn, dE 
vrIJ gEkomEn TIJd Zo 
aangEnaam mogELIJk 
In TE vuLLEn”, ZEgT 
voorZITTEr LouIs 
rEydams.

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
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nieuwe voet- en fietspaDen op komst
ZEMST - Het schepencollege maakte een prioriteitenlijst op voor de aanleg van voetpaden en fietspaden in 2008.Tegelijkertijd 
werd een eerste aanzet gegeven voor te onderzoeken projecten voor 2009 en 2010. Voor 2008 wordt het ontwerp gemaakt voor 
de volgende werken: Bergstraat en Toekomststraat (delen binnen de verkaveling) in Hofstade, Kerkhoflei en De Tilbourghstraat in 
Hofstade, Nedergemlaan in Eppegem, Ambroossteenweg (tussen Graaf Cornetstraat en Steppeke) in Hofstade, Vekestraat (reste-
rende deel) in Elewijt, Heusstraat (deel) in Zemst, Kerkplein Elewijt: aanpassingswerken. In functie van de raming zal, binnen het 
beschikbare krediet van 750.000 euro, deze prioriteitenlijst afgewerkt worden. PV
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De gemeente Zemst werft in contractueel verband:
EEN	DESKUNDIGE	RUIMTELIJKE	ORDENING	(NIVEAU	B)
Vereisten

houder zijn van een bachelordiploma in één van volgende rich-
tingen: industriële wetenschappen en technologie, met specifieke 
accenten toegepaste wetenschappen, toegepaste wiskunde, grond-
stoffenleer, materialenleer en technologie; architectuur, architect-as-
sistent, landschaps- en tuinarchitectuur, interieurarchitectuur, bouw;
slagen voor een selectieprocedure;

Laatstejaarsstudenten van de reguliere opleiding van hogerge-
noemde diploma’s mogen ook deelnemen aan de selectieprocedure.  
Zij dienen hun diploma effectief te behalen vóór 1 oktober 2008.

ADMINISTRATIEF	MEDEWERK(ST)ERS	(C1-C3)
					1.	SECRETARIAAT
					2.	TECHNISCHE	DIENSTEN	(RUIMTELIJKE	ORDENING		
								EN	STEDENBOUW)
					3.	FINANCIËN-CENTRALE	AANKOOPDIENST
Vereisten

houder zijn van een diploma, getuigschrift of attest van het 
hoger secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
slagen voor een selectieprocedure.

Indien u voor één of meerdere betrekkingen solliciteert, gelieve 
dan telkens een aparte kandidatuur in te dienen en duidelijk te 
vermelden voor welke betrekking u kandideert.

Wij	bieden
Glijdende werktijden, maaltijdcheques, premie voor wie naar het 
werk fietst of stapt.
Zend uw kandidatuur, met curriculum vitae en een kopie van het 
vereiste diploma, aangetekend aan het College van burgemeester en 
schepenen van en te 1980 Zemst, De Griet 1 in 1980 Zemst.  Ze moet 
uiterlijk door de post afgestempeld zijn op vrijdag 16 mei 2008.  U 
kunt ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de Personeelsdienst, 
tot vrijdag 16 mei 2008 om 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41) en www.zemst.be, 
onder de rubriek Handel en Werken, sectie Jobs.

•

•

•

•

	

					

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

Brusselsesteenweg ��
���0 Zemst

0��/��.��.0�

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGKONIjNEN HAMSTERS

CAVIA’S PARKIETEN KANARIES
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Ter gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan wordt een heel feestprogram-
ma georganiseerd op zondag 18 mei 
vanaf 13u in zaal Ons Huis, in de Kos-
tervoetweg in Weerde. Op deze dag 
worden er tal van actieve activiteiten 
aangeboden maar er wordt ook voor 
leuke randanimatie gezorgd. Er is een 
tentoonstelling, een diaprojectie met 
foto’s uit de oude doos en herinnerin-
gen aan alle activiteiten van de afgelo-
pen dertig jaar. Natuurlijk mag ook een 
fotozoektocht niet ontbreken! Wedden 
dat er veel gezinnen deze wandeling 
leuk zullen vinden? 
Ook culinair wordt iedereen verwend. Je 
kan smullen van ambachtelijk ijs, lekkere 
taart of zelfbereide broodjes. En rond 
16u ronden de Dijlezangers uit Meche-
len met hun aanstekelijke meezingers 
het feestprogramma af.

Fernand Nevens blikt terug op een zeer 

feest mee 

ZEmsT – vakanTIEgEnoEgEns ZEmsT 
vIErT ZIJn JubILEum op Zondag 18 mEI. 
En WaT voor één? rEEds dErTIg Jaar 
Lang nodIgT dEZE cuLTurELE organIsa-
TIE van nIvEau ZIJn LEdEn uIT om gErE-
gELd TE proEvEn van orIgInELE gEZIns-
WandELIngEn, fIETsTocHTEn door EEn 
vLak of HEuvELIg LandscHap, vErkEn-
nIngsTocHTEn In dE naTuur, EEn WEEk-
EndJE Er op uIT ... dE voorZITTEr van 
vakanTIEgEnoEgEns ZEmsT, fErnand 
nEvEns, Was één van dE pIonIErs.

mooie tijd. Dertig jaar geleden werd hij 
als voorzitter van het ACW in de juiste 
richting geduwd om impuls te geven 
aan Vakantiegenoegens Zemst.
“We waren met vier”, vertelt hij. “Louis 
Janssens, Luc Binst en Frans Troukens 
waren er ook bij. We begonnen met 
het organiseren van wandelingen, 
daarna kwamen de uitstappen met 
de bus en de buitenlandse reizen. Prach-
tige reizen naar onder andere Duitsland 
en Schotland.”

Uiteraard zijn er heel wat straffe ver-
halen…Zo zou in Schotland de bus 
zich hebben klemgereden tegen een 
woning, ruiten sprongen stuk, met als 
gevolg paniek alom bij de Zemstse va-
kantiegangers. Fernand trekt nu reeds 
vijftien jaar enthousiast de ploeg en 
heeft het ledenaantal zien groeien tot 
meer dan tweehonderd vijftig en ge-
middeld veertig actieve deelnemers 

per activiteit. Lang niet slecht voor een 
landelijke gemeente!

Fernand vindt het vooral positief dat de 
initiatieven van de leden zelf komen. Zo 
wordt het bestuur wat ontlast en ont-
staan er heel originele en frisse ideeën. 
Toch zit Fernand iets dwars en dat wil hij 
aan iedereen kwijt. Op 1 juli verdwijnt 
de naam “Vakantiegenoegens” en wordt 
het “Pasar”.
“Dat is beslist door het bestuur in Brus-
sel”, foetert Fernand. “En zonder de me-
ning te vragen van de plaatselijke be-
sturen. Pasar is Portugees voor ‘vogel’… 
Voor mij zal het altijd Vakantiegenoe-
gens blijven.” Hij kan niet aan deze nieu-
we naam wennen, maar als voorzitter 
van de plaatselijke ploeg blijft hij paraat 
en hoopt hij tijdens de jubileumviering 
op een talrijke opkomst. Zowel leden als 
niet leden zijn welkom.
 Nicole Van Erp

met 30 jaar
vakantiegenoegens Zemst!
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tuinwerken Kristof
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

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.
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Maandelijkse theMaMenu restaurant-
forMule (aparte tafels) inschrijving 
geldig na reservatie
    aspergeMenu
         24 Mei oM 19 uur
         25 Mei oM 13 uur
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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

AZIZ werd in 2001 opgericht en zet 
zich in voor de belangen van asiel-
zoekers en vluchtelingen. “Met AZIZ 
proberen we ook de bevolking meer 
bewust te maken over het asiel- en 
migratiethema”, zegt Josée Goethals, 
voorzitter van vzw AZIZ.
“Ten opzichte van de administratieve 
beslissingen in de asiel- of regularisa-
tieprocedure staat een hulpverlener 
machteloos. Je kan wel zorgen dat het 
dossier in orde is, maar dat is meestal 
ook alles. Met de nieuwe federale re-
gering is het helemaal erg: er zijn ak-
koorden, maar we wachten op de uit-
voering. Ondertussen leven mensen 
in ellende”, zegt Josée.
“Maar mijn grootste zorg is eigenlijk 
de integratie na goedkeuring voor een 
definitief verblijf”, zegt Goethals. “Zo’n 
mensen moeten hun weg vinden in 
onze maatschappij, maar er ook ge-
accepteerd worden. Zij moeten een 
normaal leven leiden en een nieuwe 
toekomst kunnen opbouwen.”

tijdelijk of definitief verBlijf
Wanneer een regularisatieaanvraag ge-
weigerd wordt, ontstaat er wanhoop. 
Zoals bij Alireza Farzanehkish. Hij is een 
Iranese vluchteling die in 2001 zijn land 
moest verlaten om politieke redenen. 
Hij woont bij een gezin in Zemst-Laar, 
is zeer goed geïntegreerd en heeft hier 
ondertussen al heel wat bereikt en op-
gebouwd. Op zondag 16 maart werd de 
tweede regularisatieaanvraag van Ali 

josée goethals, voorZitter asielZoekers integratie Zemst:

“als hulpverlener sta je maChteloos”
ZEmsT – mEnsEn dIE asIEL of rEguLa-
rIsaTIE aanvragEn In ons Land door-
LopEn EEn IngEWIkkELdE procEdurE. 
vaak Is dIT EEn procEs van ELLEnLangE 
duur. aL dIE TIJd LEvEn  dE asIELZoE-
kErs In groTE onZEkErHEId En sTrEss. 
dE vZW asIELZoEkErs InTEgraTIE 
ZEmsT (aZIZ) bEgELEIdT asIELZoEkErs 
uIT ZEmsT En omsTrEkEn En brEngT dE 
vrEEmdELIngEnprobLEmaTIEk mEEr on-
dEr dE aandacHT van dE bEvoLkIng.

Op 23 mei organiseert vzw AZIZ een 
infoavond over Rusland.
In d’Oude School, Damstraat 49 in 
Weerde. Gratis toegang.
Iedereen is welkom vanaf 20 uur. 
Meer info op www.aziz.be.

op een symbolische manier overhan-
digd aan de burgemeester en de aan-
wezige schepenen en gemeenteraads-
leden van Zemst. En ruim 3000 mensen 
hebben de petitie voor de regularisatie 
van Ali via de computer ondertekend. 

“Ook voor de familie Ustuner was er een 
petitie bij de bevolking. Ruim 1500 vol-
wassenen van Zemst ondertekenden 
met de hand”, legt Josée uit.  De fami-
lie Ustuner is een Koerdisch gezin met 
vier kinderen dat al meer dan vier jaar 
in Vlaanderen woont. Murat en Adile 
vroegen asiel aan in België in septem-
ber 2003, maar hun aanvraag werd af-
gewezen. Hun beroep bij de Raad van 
State kreeg tot nu toe geen antwoord. 
In november 2005 vroegen ze regula-
risatie aan omdat Murat werkte en dus 
financieel onafhankelijk was. Deze aan-
vraag werd in januari 2008 afgewezen. 
Dat werd na de petitie en een nieuwe 
regularisatieaanvraag ongedaan ge-
maakt. Ondertussen was Adile uit wan-
hoop ook gaan deelnemen aan een 
hongerstaking. Tengevolge daarvan 
kreeg ze een Attest van Immatriculatie 
of de zogenoemde ‘oranje kaart’ voor 
drie maanden. Dat moet nu gekoppeld 
worden aan de regularisatieaanvraag 
voor definitief verblijf. “Ik denk wel dat 
Alireza, Adila en Murat een goede kans 
hebben om definitief te mogen blijven, 
maar het zijn tragische situaties”, zegt 
Josée. “Waarom moeten ze zo lang 
wachten op antwoord? Ik begrijp dat 
een land regels heeft en mensen niet 
zomaar kan toelaten. Maar men onder-
schat vaak de menselijke situatie van 
zo’n vluchtelingen.”

Jolien Beullens
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“Ergens in de jaren zeventig besloten en-
kele leden, die geregeld ook een lijntje 
uitgooiden in het zilte nat, zich te vereni-
gen in een zeevisclub. Het kind werd in 
1975 boven de doopvont gehouden en 
kreeg de naam De Egleghemse Zeevis-
sers. In die periode van meer dan twee-
endertig jaar zijn we ook uitgegroeid tot 
één van de grootste zeevisclubs van Bel-
gië, aangesloten bij het VVBZ. Met onze 
73 aangesloten leden zijn we waarschijn-
lijk de grootste bootvisclub van het bin-

De egleghemse Zeevissers, 
één van De grootste ZeevisCluBs van België

ZEmsT – dE EgLEgHEmsE ZEEvIssErs ZIJn onTsTaan uIT dE 
HombEEksE EgLEgHEmvIssErs. dIT Is EEn ZoETWaTErvIscLub 
dIE Haar gELuk bEproEfT op dE EgLEgHEmvIJvEr, EEn Zand-
WInnIngspuT naasT dE auTosnELWEg E19 brussEL-anTWEr-
pEn. pEnnIngmEEsTEr WILfrIEd buLs WEET Er aLLEs ovEr.

twee BelgisChe kampioenen Bij De jeugD
nenland. De verplaatsing naar Oostende 
maken we per bus, samenkomst aan ons 
lokaal, de Amadeus aan de Spiltstraat in 
Zemst-Bos. Wie mee wil kan op voorhand 
inschrijven.”
Onder de leden bevinden zich Frans (va-
der) en Dominique Van Haesendonck. 
Dominique, die de zaak Sierschouwen 
Van Haesendonck van zijn vader voort-
zet, houdt ook de jarenlange traditie in 
stand om een duit in het zakje te bren-
gen, zodat de goede werking van de 

Egleghemse Zeevissers kan gewaar-
borgd worden.
Dat er bij de Egleghemse Zeevissers 
goed gewerkt wordt kan men zien aan 
de uitslagen die zowel bij de jeugd als 
bij de senioren behaald worden in 2007. 
Jeroen Ceuppens, bij de beloften, en Ru-
ben Buls werden Belgisch kampioen bij 
de jeugd, Ronny Cleymans behaalde een 
derde plaats bij de senioren. Ronny Cley-
mans werd ook clubkampioen in 2007.

      Jean Andries

De kampioenen van de Egleghemse Zeevissers met hun trofeeën 
voor de zaak van sponsor Sierschouwen Van Haesendonck.
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Amy, vertel eens waar het om gaat in 
deze sport.
Agility is een behendigheidsdiscipline in 
de hondensport. De hond moet onder 
leiding van zijn begeleider een vast par-
cours afleggen. Dit parcours wordt door 
een keurder opgesteld en kan variëren in 
moeilijkheidsgraad. Het moet afgelegd 
worden in een zo kort mogelijke tijd. Dit 
moet dan wel op de juiste wijze gebeuren 
en in een bepaalde volgorde. Zo moet de 
hond ondermeer slalommen, door een 
slurf lopen, over een wip lopen, hoog-
te- en breedtesprongen maken en nog 
enkele andere hindernissen nemen. De 
begeleiders mogen het parcours vooraf 
verkennen maar er niet op trainen met de 
hond. Als begeleider moet je de hond lei-
den door tekens te geven met schouders 
en armen en door mondelinge bevelen te 
geven. Net als bij jumping voor paarden 
kan je punten verliezen bij het missen van 
hindernissen of gediskwalificeerd worden 
als je hond weigert of fouten maakt.
Tot welk ras behoren jouw honden en 
zijn die er het meest geschikt voor?
Cosmo en Crack zijn Australische her-
dershonden. Het zijn erg werklustige 
en speelse honden, die dit dan ook heel 
graag doen. Ook andere rassen worden 
gebruikt zoals border collies, shelty’s of 
poedels. Mijn honden hebben een stam-
boom. Soms is dit een vereiste om deel 
te nemen, maar niet altijd.
Is het nodig om de hond te trainen op 

amy elshoght en Cosmo, 
WEErdE – dE ZEsTIEnJarIgE amy ELsHogHT uIT WEErdE bEoEfEnT agILITy mET Haar HondEn cosmo En crack. agILITy Is 
EEn voor dE mEEsTE mEnsEn onbEkEndE sporT mET TocH HEEL WaT bEoEfEnaars. amy komT uIT bIJ ZoWEL dE JunIorEn aLs dE 
sEnIorEn. ZE bEHaaLdE aL fraaIE rEsuLTaTEn In bInnEn- En buITEnLand. 

jonge leeftijd?
Niet elke hond is geschikt om agility te 
doen. Als de hond een maand of negen 
is gaat hij naar de hondenschool om ge-
hoorzaamheid te trainen. Na die cursus 
moet je hond een proef afleggen om toe-
gelaten te worden. Mijn vader is begon-
nen met Crack, waar ik ook mee leren wer-
ken heb. Later is Cosmo erbij gekomen, 
waar ik nu mee bezig ben. Belangrijk is 
dat de hond het zelf heel leuk vindt. Heel 
opvallend is dat de honden zich net voor 
een wedstrijd wat nerveus en gespannen 
beginnen te gedragen. Ik train twee keer 
in de week bij een club in Kontich. Ook de 
begeleider moet in goede conditie zijn. In 
volle seizoen doen we wekelijks wedstrij-
den, ook in het buitenland.

Wat heb je tot nu toe gepresteerd in die 
wedstrijden?
Ik was al Antwerps kampioen in één van de 
drie parcours. Tijdens het Europees kampi-
oenschap in Oostende was ik de beste van 
mijn team en eindigden we 18de. In Kon-
tich behaalde ik een tweede plaats bij de 
junioren en eindigden we met ons team 
30ste van de 200 ploegen. Binnenkort trek 
ik naar Monza in Italië voor het Europees 
kampioenschap voor junioren.”

Een knap staaltje van Amy’s  kunnen is te 
bewonderen in een filmpje op You Tube. 
Surf naar You Tube, tik “europees kampi-
oenschap junior agility” in het zoekven-
ster en je komt er vanzelf. 

Dirk Verdeyen

grote Beloften in agility

kunstenaarsroute 2008
ZEMST - Tijdens het weekend van 30 en 31 augustus 2008 organiseert VVV Toerisme voor de vijfde keer een Kunstenaarsrou-
te in Zemst. Alle ingeschreven kunstenaars werden uitgenodigd op een eerste kennismakingsvergadering. Op deze vergade-
ring werd een toelichting gegeven over de praktische kant van de Kunstenaarsroute (locatie, panelen, promotie, enzovoort).
Er is een apart e-mailadres voor de Kunstenaarsroute aangemaakt. Alle kunstenaars en geïnteresseerden kunnen mailen naar  
kunstenaarsroute@zemst.be. PV
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wouter verBerck (fc Zemst)
FC Zemst nam afscheid van zijn kapitein 
en boegbeeld. Bij de aftrap van de match 
tegen FC Borght werd de oude krijger in 
de bloemen gezet. Wout verlaat de ploeg 
van zijn hart en keert terug naar de club 
van zijn jeugd, FC Humbeek. Negen jaar 
lang ging Wout voorop in de strijd, op en 
naast het terrein. Wout was nog van het 
slag van venten zoals ze ze niet meer ma-
ken. Geen gezever, geen gedoe, sjotten! 
Eén legendarische quote: “Kiné? Sssorry, 
da’s voor jeannetten.”
Bestuur, spelers en supporters van FC 
Zemst wensten hun grote maat nog heel 
veel succes.

jeroen de Bell en Bram Glorieux 
(kfc eppeGem)
Jeroen De Bell (31) en Bram Glorieux (27), 
respectievelijk acht en zeven jaar titula-
rissen en clubspelers bij FC Eppegem 
speelden hun laatste wedstrijd en kun-
nen terugblikken op een mooie voetbal-
loopbaan.
“Het is genoeg geweest”, vindt Jeroen De 
Bell. “Vanaf 17 jaar voetbalde ik in de eer-

fC Zemst en kfC eppegem 
        wuiven monumenten uit

ste ploeg van FC Zemst, daarna bij FC Ep-
pegem. Veertien jaar lang elke week en 
elke zondag altijd maar voetbal-voetbal. 
Eindelijk eens vrije weekends. De wed-
strijden, de vriendschap en de sfeer in 
de kleedkamer zal ik missen. Twee titels 
op rij zijn mooie herinneringen, maar 
van derde naar tweede provinciale was 
het allermooiste. Ik blijf aangesloten bij 
rood-groen en supporter. Als ik er weer 
zin in heb zal het bij FC Eppegem zijn, 
nooit bij een andere club, beloofde ik de 
nieuwe voorzitter Jan Van Asbroeck.”
Ook Bram Glorieux heeft niets dan lof 
over zeven jaar FC Eppegem. “Steeds was 
ik titularis, uitgezonderd de wedstrijd na 

mijn verlof. Mooie herinneringen? Veel 
te veel om te vertellen (lacht). De titel 
van tweede naar eerste provinciale zal 
ik nooit vergeten. Tegen Machelen was 
een onvergetelijke wedstrijd. Ik dwong 
een strafschop af en na een persoonlijke 
actie langs de zijlijn scoorde ik een we-
reldgoal. De winninggoal in mijn laatste 
thuiswedstrijd tegen Bierbeek was een 
kippenvelmoment. Het mandje Duvel, 
na afloop aangeboden door de spelers-
groep, was een mooi gebaar. Met op-
geheven hoofd stop ik met voetballen. 
Ik ben FC Eppegem dankbaar dat ik dit 
alles heb mogen beleven.”

         Jean Andries 

Claudia van De Kroeg gaf de aftrap van de wedstrijd tegen FC Borght

Jeroen De Bell en Bram Glorieux 
nemen afscheid van KFC Eppegem

Wouter Verberck verlaat FC Zemst na negen mooie jaren. Hij werd voor de 
wedstrijd tegen FC Borght letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.
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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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

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

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

 

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

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

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

GSM 0475/869 163

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
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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

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

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)

Brusselsesteenweg 139
1980 Zemst

0477 – 13 70 82
e-mail: ingrid@foodenco.be

www.foodenco.be

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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“Kanarievogels zijn gedomesticeerde vogels: dier-
tjes die in de vrije natuur nooit zouden overleven. 
De meeste mensen kennen kanarievogels van in 
het kooitje in de huiskamer, maar je zou versteld 
staan hoeveel mensen in Groot-Zemst hiervan hun 
hobby gemaakt hebben en jaarlijks honderden vo-
gels groot brengen.
Het houden van kanarievogels is eigenlijk een zeer 
intensieve bezigheid. Het ganse jaar ben je iedere 
dag mee bezig. In de zomer is er de kweek en in 
de winter zijn er de wedstrijden. Een goede verzor-
ging is het belangrijkste.
Voor mezelf is het zo’n veertig jaar geleden. Ik was 
zes en kreeg van mijn vader mijn eerste volière. Het 
was eigenlijk een oude kleerkast waar de deuren 
vervangen werden door een vogelgaas en het vol-
gende jaar kweekte ik mijn eerste vogeltjes.
Het leuke aan deze hobby is dat het een liefhebbe-
rij is voor iedereen. Kennis is hier de sleutel van het 
succes om er te geraken. Het beeld dat sommige 
mensen hebben van een vogelvereniging is niet wat 
het in werkelijkheid is. Velen denken dat vogelclubs 

in mei legt elke vogel een ei

“kweken van kanarievogels 
is een liefheBBerij voor ieDereen”

EppEgEm – bIJ EEn bEZoEk En foTorEporTagE bIJ 
vogELLIEfHEbbEr Luc van sTEEnWInkEL gEraakTEn WE 
bIJna nIET uITgEpraaT ovEr dEZE Hobby. “ornITHoLogIE 
of HET HoudEn En kWEkEn van vogELTJEs, In mIJn gEvaL 
kanarIEvogELs”, ZEgT Luc.

nu al hun jongen groot te brengen. 
Ook de koolmezen hebben een nestje 
waar de jongen piepen. Wat de kana-
ries betreft gaat dit helemaal niet op. 
Bij sommige liefhebbers start de kweek 
al in januari. Na veertien dagen broe-
den en ongeveer twintig dagen groot-
brengen zijn de vogels dan na zes tot 
zeven weken volledig zelfstandig. In 

juli-augustus is er de rui en daarna 
worden de vogels klaargemaakt voor 
de wedstrijden, die beginnen in okto-
ber en duren tot eind december. Vanaf 
dan kunnen de voorbereidingen voor 
de kweek terug herbeginnen. Op die 
manier ben je dus een jaar rond bezig 
met je lievelingsdiertjes.”

              Jean Andries

bestaan uit gepensioneerden. Steeds 
meer jongeren krijgt de microbe te pak-
ken. Het oprichten van studierichtingen 
dierenzorg in sommige scholen draagt 
hier zeker toe bij.
Dat alle vogeltjes hun eerste ei leggen 
in mei klopt niet helemaal. Alles hangt 
een beetje af van moedertje natuur. Bij 
mij thuis zit een koppeltje spreeuwen 
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Een vleugje historiek. Toen in okto-
ber 1998 een brand één van de oudste 
winkels van Hofstade teisterde, staken 
enkele handelaars de koppen bijeen en 
organiseerden een benefiet. 
Die samenwerking resulteerde in het 
eerste ‘Feest in het Dorp’ (avant la lettre?) 
in juni 1999 met barbecue in het plaat-
selijke ontmoetingscentrum. Samen 
vormden de initiatiefnemers de Ver-
enigde Handelaars Van Hofstade. Daarna 
organiseerden de VHVH jaarlijkse kerst-
boomverbrandingen met muziek aan 
het zwemdok en onder de leiding van 
Erwin Vanderweyden, de uitbater van de 
cafétaria aan de Sporthal, werden nog 
andere leuke acties op touw gezet. In sa-
menwerking met het gemeentebestuur 
en het KMO-forum kwam dan ook de 

verenigDe hanDelaars van hofstaDe: 
Bestuur en ‘feest in het Dorp’

HofsTadE – dE vHvH (vErEnIgdE 
HandELaars van HofsTadE) HEbbEn 
EEn nIEuW bEsTuursTEam vErkoZEn En 
dIE HEbbEn mETEEn rEsoLuuT gEkoZEn 
voor EEn nIEuWE aanpak. dE bradErIE 
of fEEsT In HET dorp In JunI Is daar-
van HET EErsTE voorbEELd. 

eerste Braderie in 2003. Organisatorisch 
veranderde de VHVH van een feitelijke 
vereniging tot een vzw onder het voor-
zitterschap van Carl Vanderyken. Onder-
tussen groeide het ledenaantal (allemaal 
handelaars) tot meer dan 40 leden.

Begin 2008 verkozen de VHVH een nieuw 
bestuur met zeven bestuursleden (foto): 
Brigitte Blommaers heeft, als je van Me-
chelen komt, de eerste winkel op de 
Tervuursesteenweg, Blomelia. Roos Le-
cluyse ken je van Het Creatieve Visje, de 
hobbywinkel. Diana Behets is de bezige 
bij van de handwerkwinkel HobbyPatch. 
Als penningmeester fungeert Carl Van-
deryken, een actief gepensioneerde. Als 
secretaris werd Nadia Schueremans aan-
gesteld, van de lingeriewinkel Bugattis  

veel actieve mensen in het bestuur heb-
ben wij dit jaar als eerste grote activiteit 
voor een feestelijk gebeuren gekozen. 
Op zaterdag 28 juni 2008 houden de 
winkels in gans Zemst braderij met graag 
geziene kortingen, ook in Hofstade. De 
Tervuursesteenweg, die vorige jaren af-
gesloten werd, zal dit jaar toegankelijk 
blijven. In de Moniestraat zal er een ter-
rasje zijn met een tentoonstelling van 
patchwork. Verderop aan de Zemstse-
steenweg op de Ossebeemdenparking 
staan de tentjes voor  ‘Feest in het Dorp’. 
De VHVH zal zorgen voor muziek, drank 
en eten. Zo ‘leeft Hofstade’. We starten 
de zomervakantie op die manier met 
een aangenaam dorpsfeest. We begin-
nen om 8 uur met een rommelmarkt. De 
plaatselijke verenigingen zullen daarna 
de standjes en tentjes bemannen. Alle 
Zemstenaren worden uitgenodigd ac-
tief, sportief en creatief mee te doen. Een 
ware Vlaamse Kermis met Volksspelen 
van het Sportimonium en de ganse dag 
prettige muziek, met onder meer onze 
plaatselijke coryfeeën Pieter Smout en 
Werner Rillaer. Rond 19u zullen linedan-
cers de dansvloer vullen, geïnteresseer-
den kunnen een pasje meedansen. ’t  Is 
de bedoeling dat we met zijn allen ge-
zellig samen een feestje bouwen en de 
bloemekes buiten zetten.” 
 BC

Het nieuwe bestuur van de VHVH

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

en als ondervoor-
zitter Johan Lobijn, 
van het ijssalon 
’t Eekhoorntje op 
de Witloofroute. 
De nieuwe voor-
zitter is Werner 
Keersmaekers.

de Zemstenaar 
vroeg kersvers 
voorzitter Werner 
naar zijn eerste 
plannen:“Met zo-

in nieuw
kleeDje
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Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op

ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

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

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1
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Op 6 april opende de tentoonstelling van 
de Arts & Sports Trophy 2007 in Sporti-
monium in Hofstade. Twintig kunstwer-
ken worden er tentoongesteld in de ex-
poruimte.
Het zijn sporttrofeeën die geselecteerd 
werden uit een kunstwedstrijd, georga-
niseerd door de vzw Arts & Sports. 
De bedoeling is de winnende werken uit 
te reiken bij een nationaal of internati-
onaal sportevenement, zoals de Ronde 
Van Vlaanderen, de Memorial Van Dam-

arts & sports trophy 2007kunst en sport smelten samen in sportimonium
HofsTadE – van 6 aprIL ToT En mET 
18 mEI sTaan TWInTIg kunsTWErkEn TEn-
Toon In HET sporTImonIum. dE WErkEn 
ZIJn EEn sELEcTIE uIT EEn kunsTWEdsTrIJd 
van dE vZW arTs & sporTs. dE komEn-
dE JarEn ZuLLEn ZE uITgErEIkT WordEn 
aLs bELonIng voor EEn naTIonaLE of 
InTErnaTIonaLE sporTprEsTaTIE. 

me of voor de sportman of sportvrouw 
die een uitzonderlijke prestatie heeft ge-
realiseerd. 

sport is an art
De wedstrijd voor een sporttrofee werd 
gelanceerd naar aanleiding van de vie-
ring van het 100 jaar Belgisch Olympisch 
en Interfederaal Comité, de Koninklijke 
Belgische Bond voor Lichamelijke op-
voeding en de Opleiding Lichamelijke 
Opvoeding (Universiteit Gent).
Arts & Sports organiseert zulke wed-
strijden om de synergie tussen kunst en 
sport te bevorderen. 
De opdracht van de kunstwedstrijd be-
stond erin een sporttrofee te ontwerpen 
voor de winnaar of persoon die een uit-
zonderlijke prestatie heeft geleverd.
Het uitgangspunt is: ‘sport is an art’. De 
sporttrofee belichaamt de overwinning 

waarbij de po-
sitieve waarden 
van de sport 
beklemtoond 
worden. De tro-
fee moet uni-
verseel zijn en 
makkelijk han-
teerbaar door 
een persoon. 
De Trophy is 
een tweejaar-
lijkse prijs voor 
Belgische beel-
dende kunste-
naars. 

Tot en met 18 mei kan je de werken nog 
bewonderen in de exporuimte van Spor-
timonium. 

Jolien Beullens
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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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Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Bij aankoop van CIBA VISION
maandlenzen voor 1 jaar krijgt u er 
maandlenzen voor 12 jaar gratis bij.
* Vraag voorwaarden in de winkel, ook voor andere merken.

20 jaar

Optiek De Boeck 
Brusselsesteenweg 108

Zemst
tel. 015 61 65 80 
fax 015 61 20 04

www.optiekdeboeck.be

1. Actie contactlenzen* 2. Actie brillen*

Twee promotionele 
acties geldig van 13 mei 
tot 31 december 2008

O P T I E K

Twee ervaren opticiens tot uw dienst

Totaalservice in optiek

Bij aankoop van 1 montuur +1 
paar glazen gratis  lmticket(s) 
voor Utopolis Mechelen.
* Vraag voorwaarden in de winkel.

•ogentest: opmeten van de sterkte van uw glazen 
•aanpassing van contactlenzen 
•uiterst verzorgde montage in eigen atelier 
•snelle en onberispelijke service


