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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Rookt u nog, beste lezer? En houdt u van 
een stevig glas op tijd en stond? Wij bij de 

Zemstenaar niet. Op onze redactie is tabak 
taboe. Maar ook in het dagelijkse leven zijn 
wij stuk voor stuk sobere mensen. Roken 
wij doen wij vanzelfsprekend niet. Wij gaan 
voor evenwichtige voeding en een asceti-
sche levensstijl. Mens sana in corpore sano, 
wisten de oude Romeinen al. Wij zweren 
bij zuiver bronwater, gedesemd brood en 
vers fruit. Pas op, ook wij durven wel eens 
uit de bol gaan. Op een receptie bijvoor-
beeld, met een fruitsapje of een toastje 
met wat magere kaas. Ja, zo zijn wij.

Maar wij kennen ook ander tuig. Zo van 
het soort dat rookt als een Turk, graag op 
café zit en al eens te veel pinten durft drin-
ken. Voor dit slag van volk breken sombere 
tijden aan. U heeft vast al vernomen dat 
de regering – of wat daarvoor moet door-
gaan, maar dit geheel terzijde –  vastbeslo-
ten is het rookverbod uit te breiden naar 
de hele horeca. Niet alleen op restaurant, 
ook in de stamkroeg wordt roken uit den 
boze. Geen vrolijk nieuws voor een flink 
deel van de bevolking, maar wacht, dit is 
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nog maar het begin. Uit doorgaans welin-
gelichte bronnen vernam de Zemstenaar 

wat de volgende stap wordt: een totaal 
verbod op alcohol in de volledige horeca!

Ziet u het al gebeuren, beste lezer? “Patron, 
geef ons nog eens drie spuitwatertjes en 
een platte. En geef die mannen aan den 
toog er ook één.” “Wat zal ’t zijn, mannen, 
nog twee groene limonades en een cola 
light?” “Bwa, voor mij mag het iets straffers 
zijn, doe mij maar een Ice Tea.” Vrolijke boel 
wordt dat. Ambiance! In restaurants hetzelf-
de uiteraard. “Kijk, mevrouw, mijnheer, onze 

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 HOFSTADE
tel 0479/66.46.66, 0475/42.02.76 mail info@dezemstenaar.com website www.dezemstenaar.com 
btw Be 877.888.404 rek. 734-0160765-45
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Liesbeth Lacante, Fons Jacobs, Marijke Pots, Ellen Van de Wijgaert, Nicole Van Erp, Evelien Van Grunderbeek,  
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apéritif maison is een uitmuntende cocktail 
van ananassap en tonic met een schijfje 
citroen. En bij uw gemarineerde lamsbout 
bevelen wij u een uitstekende fles Perrier 
aan van het topjaar 2008.” Gezellig!

En de Zemstenaar ving nóg sterkere ge-
ruchten op. Sommige bronnen spreken 
van een totaal leesverbod straks in het 
hele land. Maar zover zijn we nog niet. 
Lees dus voorlopig nog op uw gemak uw 
sprankelnieuwe nummer, beste lezer. Het 
kan de laatste keer zijn!
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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)

Zemstbaan 82
2800 Mechelen
0477 – 13 70 82

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

	

					

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

 

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

 

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
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Zemst is een fotogenieke gemeente. Dat bewijzen de vele fraaie inzendingen die we mochten ontvangen in de afgelopen maand, 
waarvoor dank. Het was een aartsmoeilijke klus voor de jury om er de winnaars uit te pikken. De gelukkigen, zie onderaan deze 
pagina,  winnen elk twee bioscooptickets, geschonken door Utopolis Mechelen. De inzendingen voor juni, die worden bekroond in 
juli, verwachten we ten laatste op 20 juni. Foto(‘s) opsturen als bijlage naar fotowedstrijd.dz@gmail.com. Naam, leeftijd, adres en tele-
foonnummer vermelden. Belangrijk: zorg ervoor dat de ingezonden foto’s minstens 500 kB groot zijn, dit om druktechnische reden. 
Heel wat inzendingen voldeden hieraan niet. Als je meerdere foto’s doorzendt, verdeel ze dan over verschillende mails. Veel succes!

Grote fotoweDstrijD de Zemstenaar

Winnaars 
van de maand mei

volwassenen   
 
“bomen bij het veld, 
Weerde” door Bert Van 
Paepegem uit Elewijt

jeugd   

“Guampita” door Melissa 
Maeremans, 9 jaar,  
Hofstade

Waarom is de realiteit zelden zo mooi als in de film? Omdat film magie is. En bij 

Utopolis straalt de magie niet enkel van het witte doek. Overal voelt u bij ons die 

familiale gezelligheid van de vroegere buurtcinema’s. Maar wel met de modernste 

technologie: ruime, comfortabele zalen met perfect digitaal beeld. En toch blijft de 

sfeer even persoonlijk, kijk maar naar ons speciaal aanbod voor kids, studenten, 

collega’s, senioren, cinefielen... Iedereen voelt zich meteen thuis bij Utopolis.
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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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Veerle, je bent geboren in Wilrijk. Hoe 
ben je in Zemst verzeild geraakt?
Ik heb hier een vriendin wonen. Veertien 
jaar geleden reed ik hier toevallig voor-
bij en zag deze boerderij te koop staan. 
Even later stond ik met de sleutel in mijn 
handen. Ondertussen hebben we heel 
wat gerenoveerd en voel ik mij hier echt 
thuis.

Je hebt altijd in Antwerpen gewoond, 
mis je de stad niet?
Als actrice heb je een drukke agenda 
en heel wat sociale verplichtingen. Je 
rijdt van het ene naar het andere en 
als je dan kan thuiskomen waar je rust, 

Veerle eyCkermans, 
HOFSTADE – DE Tv-SEriE SArA iS OnS AllEn gEkEnD. MOMEnTEEl ziE jE vEErlE EyckErMAnS AAn HET wErk in DEzE SEriE AlS 
luT, DE vriEnDin vAn DE vADEr vAn SArA. vEErlE iS niET AllEEn Tv-AcTricE, MAAr HEEFT HEEl wAT MEEr in HAAr MArS.  wij 
MOcHTEn bij HAAr lAngS gAAn vOOr EEn bAbbElTjE.

natuur en openheid in je directe om-
geving kan vinden, dan is dat gewoon-
weg zalig.

Je werkt zowel voor tv als in theater. 
Wat doe je eigenlijk het liefst?
Werken voor tv of - theater zijn twee 
totaal verschillende zaken. In het thea-
ter vertel je één verhaal met zes à ze-
ven spelers in twee uur in één keer. Je 
verhaal is een boog, heeft een chrono-
logisch verloop en er is een wisselwer-
king met je publiek. De spelers uiten 
zich naar het publiek en het publiek 
reageert. Dit is vakmanschap, de basis 
van het beroep en een zuivere vorm 
van spelen. Tv is ook leuk, maar anders 
van energie. Het zijn allemaal korte 
scènes en meestal niet in chronologi-
sche volgorde, waardoor je heel goed 
je verhaallijn in het oog moet houden. 
Je moet ook nog rekening houden met 
camera’s, kabels,… wat je niet hebt in 
het theater. Daar hoef je je enkel te 
concentreren op het verhaal en je me-
despelers. Maar als een acteur moet 
kiezen tussen theater en tv, zal hij wel 
kiezen voor theater. In het theater lig-
gen de wortels van ons beroep.

Volgens je cv zijn tv en theater niet de 
enige zaken waar je mee bezig bent?
Neen, hoor. Ik ben veel bezig met mijn 
stem. Ik spreek allerhande teksten in op 
antwoordapparaten, bedrijfsfilms, teken-

films, 1207, enzovoort. Ik ben ook bezig 
met een fotoproject, waar ik mijn passie 
voor fotografie kan in kwijt kan.

Veerle, zo te merken ben je een echte 
bezige bij. Heb je dan nog tijd voor 
hobby’s?
Mijn werk is mijn hobby en dat is een 
streefdoel van bijna iedere mens. Ik heb 
ook muzikale studies achter de rug. Mijn 
piano is zeker een uitlaatklep. Pianospe-
len vergelijk ik regelmatig met wat voor 
anderen eens goed gaan joggen is. Mijn 
dochter is toch wel mijn grootste geluk 
en plezier in mijn leven en voor haar is 
den buiten natuurlijk fantastisch. Als het 
goed weer is, zijn we bijna heel de tijd 
buiten en gaan we regelmatig gezellig 
picknicken aan het kanaal. In de winter 
wandelen aan het strand op het Bloso-
domein is ook iets waar ons gezinnetje 
heel erg kan van genieten.

Kan je al iets verklappen over wat je in 
de toekomst gaat doen?
Momenteel ben ik een monoloog aan het 
schrijven en ik hoop deze ooit afgewerkt 
te krijgen. Ik ga deze zomer Wolfkers, een 
stuk dat we deze winter in het toneelhuis 
hebben gespeeld op het theaterfestival 
in Avignon, spelen. Ook op tv zal je mij 
binnenkort kunnen zien in iets nieuws 
voor kinderen, maar daar mag ik helaas 
nog niets over vertellen.

Karin Andries

een BeZiGe Bij

Neem contact op via
Jean Andries op 015/61.10.06 of 0475/42.02.76
mail naar adverteren.dz@gmail.com

Meer info vind je op de website www.dezemstenaar.com

•
•

aDVerteren 
in de Zemstenaar?
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agentschap voor natuur en Bos
Het agentschap (ANB) maakt deel uit van 
de Vlaamse Overheid. Het staat in voor 
het voor het uitvoeren en ondersteunen 
van het beleid en het duurzaam beheren 
van bos, parken en natuur in Vlaanderen. 
Ook handhaving en toezicht op die ge-
bieden valt onder haar bevoegdheid.

“de put” na de Werken aan de e19
Bart Meuleman: “Die eerste jaren na de 
werken was er van biodiversiteit geen spra-
ke in en rond de vijver. In de jaren ’90 werd 
de vijver op een verantwoorde manier op-
gevuld om meerdere biotopen te creëren. 
Zo werd een broedeiland in het midden 
gevormd. De verschillende niveaus wer-
den bereikt door het inerte puin af te dek-
ken met een laag teelaarde. Vandaag zijn 
de vijver en de onmiddellijke omgeving 
ecologisch gezond, al blijft bijsturen soms 
noodzakelijk. Sommige vogels, vooral de 
ganzen, broeden zo goed dat we af en toe 
moeten ingrijpen om dominantie te ver-
mijden. Dit doen we voornamelijk om de 
kwaliteit van het water te handhaven.”

stille recreatie aanmoedigen
De recreatiedruk aan de vijver is eerder 
laag. Vissen kan, mits visverlof. Voorts 
wordt er hoofdzakelijk gewandeld en ge-
fietst. “Die mensen willen we het zo aan-
genaam mogelijk maken. Er werden pick-
nicktafels en schuilhutten geplaatst. Aan 
de picknicktafel zal er een vaste verrekijker 
geplaatst worden. De wandelpaden zullen 
beter geëffend en verhard worden, zodat 
ook rolstoelgebruikers er comfortabel ge-
bruik van kunnen maken. We snoeien ook 
gericht om het uitzicht langs de oevers 
aantrekkelijk te houden. Als we dit niet 
zouden doen, groeien de vergezichten bin-
nen de kortste keren dicht. Sinds kort is het 
toegangspad naar de vogelkijkwand en 
het brugje over de snoekengracht hersteld 
en voorzien van een antisliplaag. De vogel-
kijkwand zelf zal worden afgeschermd met 
wilgenwissen en is ook gebruiksvriendelijk 
gemaakt voor rolstoelgebruikers, door de 
lage plaatsing van het centrale kijkvenster. 
De golfvorm van het paneel zorgt ervoor 
dat de zon minder stoort. De buffer aan 
de zijde langs de autosnelweg zal worden 

middellijke omgeving van de vijver wat 
meer integreren in het geheel. Er werd 
een poging ondernomen om het stuk 
grond langs de Ketelveldweg aanslui-
tend aan de Schumanlaan op te kopen, 
maar dit ging niet door. Het opzet was 
om daar de hoofdingang te maken. De 
huidige hoofdingang aan het Kleinveld 
zou dan worden gesloten en anders uit-
gewerkt. Het speelterrein van de Chiro-
jongens zou behouden blijven, ook als 
Bierfeestlocatie, maar wel beter ingepast 
in de omgeving. Er wordt, in samenwer-
king met de gemeente, onderhandeld 
met INFRABEL om een fietsbrug te voor-
zien over de E19 langsheen de spoor-
wegbrug. Zo ontstaat er een directe 
verbinding van het Bloso-domein in 
Hofstade via het Broek naar de Weerdse 
vijver. Niet alleen sneller te voet of per 
fiets, maar vooral veel veiliger en zeker 
aangenamer. Bij uitbreiding wordt er al 
gedroomd van een doorgang langs de 
Zennedijk onder de Schumanlaan om 
dan verderop langs de Weerdse water-
molen het Steen in Elewijt te bereiken.

overlast?
Er liepen recent geruchten dat buiten-
landse internationale truckers voor 
overlast zouden zorgen door illegaal te 
vissen en kampvuurtjes te maken. Bart 
Meuleman wil dit gerucht tot zijn juiste 
proporties herleiden. “De weinige geval-
len die zich voordoen gebeuren vooral 
uit onwetendheid en als ze vastgesteld 
worden, wordt er in overleg met de po-
litie opgetreden.”

Dirk Verdeyen

De weerDse VisVijVer, Van Bassin 
tot eColoGisCh VoorBeelD

wEErDE – DE wEErDSE vijvEr, EEn zAnDwinningpuT DiE 
EinD jArEn zESTig OnTSTOnD bij DE AAnlEg vAn DE E19, wAS 
DE EErSTE jArEn niET MEEr DAn EEn OrDinAirE wATErkuip. in-
TuSSEn iS Er HEEl wAT vErAnDErD. bArT MEulEMAn, rEgiObE-
HEErDEr vAn HET AgEnTScHAp vOOr nATuur En bOS, ScHETST 
DE EvOluTiE TOT nu En licHT DE plAnnEn TOE DiE nOg grAAg 
zOuDEn wOrDEn gErEAliSEErD. 

verbeterd door 
aanplanting van 
beuken en berken. 
Op termijn willen 
we een beschei-
den opbrengst van 
houtkap realise-
ren.”

verdere plan-
nen…
Het liefst zou het 
ANB ook de on-
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 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

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

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

	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:

Tuinwerken Kristof
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VERANDA THOMAS BVBA

Fabrikant van:
Veranda's - pergola's

Ramen - deuren
Zonweringen

Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek

&
voorontwerp

&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1
ZONDER MEERPRIJS!

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design
Maatwerk

Teak indoor, outdoor

Loom, rotan

Badkamermeubels

Leuke koopjes 
tijdens soldenmaand

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

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



��

d
e Z

em
stenaar | juni 2008

Beatrijs Reusens uit Zemst stelt tijdens 
dat weekend ook haar tuin tentoon. Zij 
genoot van een opleiding sierkunsten 
en kunstonderwijs waar zij het aanvoe-
len van kleuren en vormen meekreeg. 
Beatrijs heeft groene vingers, zelfs in 
haar kunstwerken staan de natuur en 
bloemen centraal. Zij volgt ook voor-
drachten van de VVGV (Vlaamse vaste 
planten vereniging), neemt deel aan 
tuinreizen in Frankrijk, Nederland en 
Engeland. “Sinds ik lid ben van de VVGV, 
zijn tuinen een echte passie geworden 
en ben ik intensief bezig met bloe-

open tuinen 2008

zEMST - TijDEnS DE zOMErMAAnDEn kunnEn 
DE TuinliEFHEbbErS OnDEr OnS wEEr prOEvEn 
vAn DE 16DE EDiTiE vAn DE OpEn TuinEn, gE-
OrgAniSEErD DOOr DE lAnDElijkE gilDEn. 
vOOrAl TijDEnS HET wEEkEnD vAn 28 juni 
gAAn DE MOOiSTE TuinEn in vlAAnDErEn En 
nEDErlAnD OpEn vOOr HET publiEk.

men en planten”. Ook van de nationale 
boomgaardenstichting is Beatrijs lid. 

Dit jaar neemt Beatrijs voor het eerst 
zelf deel aan de Open Tuinen. Ieder-
een kan deelnemen als bezoeker maar 
de meeste bezoekers zijn echte plan-
tenliefhebbers en kenners. Je kan niet 
zomaar zelf meedoen aan de Open Tui-
nen. Er wordt streng beoordeeld naar 
indeling, schikking, plantenkeuze en 
vormgeving. De 295 deelnemende tui-
nen beschikken over een sterk concept 
en elke tuin heeft zijn eigen verhaal. 

Net deze verhalen maken een bezoek 
aan deze tuinen de moeite waard. Dit 
jaar staat de roos centraal, in alle tui-
nen wordt opvallend veel aandacht be-
steed aan deze bloem.

Indien u geïnteresseerd bent in deze 
Open Tuinen kan u de tuingids over deze 
bijzondere tuinen aankopen bij Beatrijs 
voor 4 €. Deze gids bevat alle adressen 
van de opengestelde tuinen met foto, 
beschrijving en de openingsdata. Meer 
info via beatrijs.reusens@telenet.be.

LL

afValZakken Van inCoVo sCheuren
Door een wijziging van leverancier werden restafvalzakken verdeeld die niet sterk genoeg blijken. Wanneer de gevulde restafval-
zak wordt opgetild, kan deze net onder de strop scheuren. Incovo is volop bezig met testen en stuurt de leverancier bij. Op korte 
termijn worden deze problemen dan ook opgelost. Inwoners van Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst die een probleem onder-
vinden bij het gebruik van de eerste restafvalzak van een rol kunnen de rest van de rol eenvoudig omruilen op de maatschappe-
lijke zetel van Incovo, C. Buyssestraat 5 in Vilvoorde of op de milieudienst van het gemeentehuis.
 PV
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Wetenschappelijke studies bewezen al 
langer dat dieren ons niet alleen affectie 
en vreugde geven, maar dat ze ook een 
zeer positieve invloed hebben op onze 
gezondheid. Vandaar dat de helft van 
de rusthuizen vandaag ook met dieren 
werkt: katten, vogels, vissen, konijnen…
en nu ook honden.
Of deze dieren nu slechts af en toe aan-
wezig zijn, verzorgd worden door het 
personeel of door de bewoners, vast 
staat dat ze de relaties tussen het perso-
neel en de bewoners verbeteren en raak-
punten creëren. Bovendien zijn ze een 
boeiend gespreksonderwerp. Ouderen-
zorg en honden…het rusthuis Releghem 
van Zemst zag er het nut wel van in en 
diende bij de overheid een gemotiveerd 
voorstel in. Dat werd geselecteerd als pi-
lootproject, in aansluiting op het weten-
schappelijk onderzoek naar het effect 
van dieren op ouderen, meer specifiek 
dementerende ouderen.

“Alles kadert in de gedachte om van het 
rusthuis een warm huis te maken”, ver-
telt Trees. Het huiselijke, het gezellige, 
onze mensen het gevoel geven dat ze 
in een echte thuis wonen. Een rusthuis-
hond als gezelschapsdier kan een po-
sitieve invloed uitoefenen op zowel de 
fysieke als geestelijke toestand, als op 
de gezondheid in het algemeen. Ik denk 
aan dementerende bejaarden die uit 
hun isolement kunnen worden gehaald 
door herinneringen aan hun hond, het 
bloeddrukverlagende en stressvermin-
derend effect bij het strelen van een 
hond, zelfs het inzetten van de hond in 
palliatieve verzorging. Onze senioren 
blijven langer actief als ze de zorg voor 
een huisdier hebben en samen met an-
dere bewoners zorgen voor hun huis-
dier. Dat is een verantwoordelijkheid 

trouwe VierVoeter

zEMST – u HOEFT niET vErwOnDErD TE zijn, AlS u in DE TOEkOMST EEn ruSTHuiS binnEnSTApT En u ziET EEn HOnD MEE AAn 
HET wErk. u lEEST HET gOED! DE bESTE vriEnD vAn DE MEnS wOrDT ingEzET OM HET wElzijn En DE lEvEnSkwAliTEiT vAn OnzE 
ruSTHuiSbEwOnErS TE vErbETErEn. TrEES DE MAyEr, AlS ErgOTHErApEuT vErbOnDEn AAn HET ruSTHuiS rElEgHEM En grOTE 
bEziElEr vAn HET prOjEcT, vErTElT Er AllES OvEr.

die mensen in een rusthuis niet vaak 
meer hebben. Honden kunnen onze 
bewoners ook stimuleren om beter te 
gaan bewegen, praten, luisteren…”

Met vier andere rusthuizen vormt het 
rusthuis Releghem een werkgroep, die 
door de vzw JOSTA van nabij wordt bege-
leid bij de aanschaf en de integratie van 
een rusthuishond. De viervoeter zal ener-
zijds worden ingeschakeld in het gewone 
dagelijkse rusthuisleven (animal assisted 
activities): een bezoekje aan de bewoners, 
een balspel, noem maar op. Anderzijds is 
hij ook een echte co-therapeut en kan hij 
helpen bij activiteiten die deel uitmaken 
van een therapeutisch proces (animal as-
sisted therapy) voor het verbeteren van 
een aantal motorische functies.

Wie wordt mijn baasje?
Bij de gedachte aan de aanschaf van een 
hond is men in het rusthuis niet over één 
nacht ijs gegaan. Zowel personeel als 
rusthuisbewoners en hun familie worden 

bevraagd en er volgen nog heel wat in-
formatie- en ervaringssessies alvorens de 
woef er zal zijn. “ We gaan uit van de ge-
dachte“, zegt Trees, “ dat wie écht geen zin 
heeft in dit nieuwe huisdier, er niet mee in 
contact hoeft te komen, en dat geldt zo-
wel voor personeel als voor onze bewo-
ners. Met Maya, onze trainingshond, zijn 
we individueel en in groep aan een eerste 
gewenning begonnen. De puppy die we 
uiteindelijk zullen kiezen, krijgt een zeer 
intensieve opleiding en wordt een roe-
deldier dat zal luisteren naar de mensen 
die er zeer frequent mee werken. Blijft de 
hond in het rusthuis of krijgt hij een echte 
baas en neemt iemand van het personeel 
hem mee naar huis? Welk ras nemen we 
en hoe kiezen we zijn naam? De aanschaf 
van een rusthuishond is een langzaam 
proces met heel veel voorbereiding, vra-
gen en bedenkingen.”

Labrador of Golden Retriever ? Benieuwd 
wie voor de sollicitatie zal slagen.
 Nicole Van Erp

in het rusthuis

solliCiteert



��

d
e Z

em
stenaar | juni 2008

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

.

laeremans
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04
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Gulderij 9 - 1980 Weerde 
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45

GSM 0475/869 163

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

 

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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KV Mechelen is jong, hot en sexy en 
dit ondanks haar 104-jarige leeftijd. 
De laatste jaren heeft de club dan 
ook een ongelooflijk mooi parcours 
afgelegd. Na de tuimeling naar derde 
klasse omwille van het faillissement 
is men erin geslaagd om op vijf jaar 
tijd van derde klasse opnieuw door 
te stoten naar eerste klasse. En daar 

supportersCluB malinwa 
Geel-rooD hofstaDe 

Vijf jaar jonG

HOFSTADE – Op 17 MEi viErDE DE SuppOrTErSclub gEEl-rOOD HOFSTADE 
HAAr vijFjArig bESTAAn. DE lEDEn gEnOTEn vAn EEn lEkkErE bArbEcuE, MOcH-
TEn bjOrn vlEMinckx vErwElkOMEn AlS niEuwE pETEr En MArc uyTTErHOE-
vEn bEnOEMEn TOT niEuwE ErEpETEr. 

speelt men nu elke twee weken voor 
volle tribunes en in een dolle sfeer. 
Volle loges, volle business-seats, 
meer dan 7.000 abonnementen en 
4.500 fanatiekelingen aangesloten 
bij de Supportersfederatie. En bo-
vendien werden de KV-supporters 
verkozen tot “supporters van het 
jaar 2008”.

Fo
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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

 Garage 
Coloma

Jubellaan 82  2800 Mechelen
Tel. 015 430 430  -  Fax 015 430 545  -  www.vw-audi.be/coloma
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Geel-Rood Hofstade werd in mei 2003 
opgericht en is sindsdien aangesloten 
bij de Supportersfederatie. De ge-
meente Zemst herbergt namelijk zeer 
veel KV-supporters.
De club telt gemiddeld een 100-tal 
leden en op de barbecue van 17 mei 
waren er 82 personen aanwezig.

Tweewekelijks wordt er een bustrip 
georganiseerd om KV Mechelen op 
verplaatsing te kunnen bekijken. Je 
bent dan zeker van een busplaats en 
je ticket voor de match. 
Verder organiseert de club aller-
lei activiteiten, zoals een jaarlijkse 
buitenlandse voetbalmatch gaan 
bekijken (West Ham United, Mön-

chengladbach, Lens,…), maar ook 
quizavonden, bingoavonden, eten-
tjes.

Het bestuur bestaat uit KV-supporters 
en gemotiveerde Zemstenaars. Greta, 
Willy, Jan, Chris, Gerrit, Luc, Jurgen 
en Dirk komen maandelijks bij elkaar 
om afspraken te maken over hun pro-
gramma. Zij worden bijgestaan door 
enthousiaste losse medewerkers zoals 
Lange Luc en Den Tulle.

Bjorn Vleminckx is sinds kort de nieu-
we peter en hij beloofde om regelma-
tig af te zakken naar de supporters-
club. Hij werd op gepaste wijze in de 
bloemetjes gezet voor zijn inzet en het 
prachtige seizoen van hem en de club. 
Bjorn verlengde onlangs zijn contract 
tot 2011. Bjorn is op twee jaar tijd op 
en top een KV’er geworden.

De supportersclub gaat door op haar 
elan de volgende jaren. Zemstenaars 
die willen aansluiten bij de geel-rode 
supportersclub zijn altijd welkom. Het 
jaarlijkse lidgeld bedraagt 10 euro en 
in ruil krijg je tien maal per jaar het 
maandelijkse magazine van de sup-
portersfederatie Geel & Rood en nog 
andere voordelen van de club bij ac-
tiviteiten.
Surf naar www.grhofstade.be, mail 
naar jandr@grhofstade.be of bel 
0478/53.00.23.
  Dirk Van Roey

Bjorn Vleminckx is sinds kort de nieuwe 
peter van de supportersclub
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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

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 70 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken chef aan het fornuis

AMADEUS

De gemeente Zemst zoekt
EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER

(in het kader van een startbaanovereenkomst)
Vereisten

je bent jonger dan 26 jaar en ingeschreven als werkzoekende;
je hebt een licentiaatsdiploma/master in de Geschiedenis.

Laatstejaarsstudenten mogen ook deelnemen aan de selectieprocedure.
Wij bieden

glijdende werktijden, maaltijdcheques, premie voor wie naar het werk 
fietst of stapt.

Je wordt ingezet op onze Archiefdienst.  Het is de bedoeling om als startbaner 
werkervaring op te doen met het oog op uw latere loopbaan.
Interesse?  Zend dan je 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 dinsdag 
10 juni 2008. U kunt ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de 
Personeelsdienst, tot 10 juni 2008 om 18 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41) en www.zemst.be, onder 
de rubriek Handel en Werken, sectie Jobs.

•
•

•

 

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
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Dag Koen, voldeed deze verjaardags-
editie aan je verwachtingen?
De grote belangstelling heeft ons alvast 
veel deugd gedaan. Voor de editie van het 
volleybaltornooi hebben we tien ploegen 
moeten weigeren. Ook de inschrijvingen 
voor het jubileumbuffet (400 personen 
was onze maximumcapaciteit) hebben 
we vervroegd moeten stopzetten. In het 
totaal hebben we 8500 bezoekers mogen 
ontvangen. Dat kunnen we vrij exact be-
palen, want we tellen de bezoekers aan 
de ingang. Ook wat de optredens betreft 
was dit, volgens mij, de beste editie. Een 
prachtige affiche met een zeer gevari-
eerd programma, voor ieder wat wils. 
Een Weerdse coverband, The Shortcuts, 
met aan het roer de bedenker van deze 
feesten en de avant-première van de 
nieuwe tour van Les Truttes. Zaterdag had 
een sterke line-up met artiesten van het 
moment. Verder hadden we nog o.a. het 
sfeercafé en de grote kindernamiddag, 
die werd afgesloten door de Elewijtse ac-
cordeonisten van Mijn broer en ik. 

Zo’n organisatie is een werk van lange 
adem, niet?
Vooreerst wil ik hiermee de ongeveer 220 
medewerkers van harte bedanken, want 

wEErDE – HET EErSTE wEEkEnD vAn MEi krEEg, nAAr AAnlEiDing vAn Hun 25STE 
vErjAArDAg, EEn SpEciAlE EDiTiE vAn DE wEErDSE biErFEESTEn. HET MASSAAl Op-
gEkOMEn publiEk viErDE MEE. kOEn MArquEbrEuck, één vAn DE STicHTErS vAn DE 
biErFEESTEn, blikT, SAMEn MET zijn TEAM, TEvrEDEn TErug. 

zonder hen geen Weerdse Bierfeesten. 
Dat is de kracht van ons evenement. Ook 
belangrijk is het feit dat we nooit verlies 
hebben gemaakt, omdat we steeds trach-
ten berekend en weloverwogen te beslis-
sen. Vanaf september komt ons comité 
bijeen. We zijn met twaalf, een gezonde 
mix van oud-leiders en -leidsters, die 
maandelijks de voorbereidingen treffen. 
We werken daarvoor in clusters, waarin 
bepaalde taken gegroepeerd worden, en 
die zelf ook nog eens apart vergaderen. In 
2009 gaan we trouwens terug naar twee 
dagen Bierfeesten met ons vertrouwd 
concept. We kunnen niet uitbreiden, want 
elke vierkante meter van onze accommo-
datie is benut en we zitten vlakbij de put 
van Weit. De verhuis naar het huidige ter-
rein aan de Ketelveldweg met een grotere 
tent was een goede zet, maar we moeten 
nu trachten onze traditionele formule zo 
goed mogelijk vast te houden. Niet zwe-
ven! Daarbuiten heb je natuurlijk meeval-
lers die de Weerdse Bierfeesten vooruit 
helpen. Het moet gezegd dat het weer de 
laatste jaren aan onze kant stond en dat 
zorgt altijd voor een gezellige festivalsfeer. 
Een goede samenwerking met politie en 
ordediensten is noodzakelijk. Genoeg bier 
bestellen helpt ook! We zijn ook tijdig over-

25 jaar Bierfeesten in weerDe, 
 een teruGBlik

Les Truttes gaven het beste van zichzelf

geschakeld naar een ander genre van op-
tredens. Misschien hebben we een jaartje 
te lang dancegroepjes à la Flesh & Bones 
of Mad’house geboekt, maar nu hebben 
we altijd een sterke affiche met de beste 
groepen van het moment (of hebben we 
dit aan onszelf te danken) . We hebben op 
zaterdag daardoor 1000 bezoekers meer 
ontvangen dan ooit voordien. 

En de straffe verhalen, Koen?
Ieder heeft zijn eigen anekdotes natuurlijk 
na al die jaren. Je ziet en hoort wat af! Ver-
steven die op de wc zit te zingen voor dis-
cobar Galaxie of Nailpin die drank pikt van 
De Mens…. Maar we zijn ook zonder wc-
papier gevallen dit jaar en vorig jaar zijn we 
bier moeten gaan bijhalen in De Rut en De 
Kroeg, dus zo zie je maar dat je nooit gerust 
bent tijdens de organisatie van zo’n festival.

          Blijven feesten, Koen! jmb
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  Het Masterstornooi van FC Zemst was an-

dermaal een groot succes. Twaalf herenploe-

gen knokten in een stralend weertje voor de 

fel begeerde wisselbeker. In een boeiende 

finale won Vaartbrug met 4-3 cijfers tegen 

Brasil Zemst.

  Bij de dames won SK Laar voor de vierde 

keer op rij het tornooi. Leen Slachmuylders 

scoorde driemaal, Marika Dewin en Alexie 

Lecarme maakten de forfaitcijfers rond. Ma-

rianne Ohgois, Annick Van Steenwinkel, Kris-

tien Van Loo, Geert Van den Bergh, Els Smets, 

Kelly De Win, Evelien Frans, Alevie Lecarme, 

Evi Brakens en trainer Mia Spoelders hadden 

een aandeel in het succes.

  Turnkring Excelsior Eppegem bracht in de 

sporthal De Waterleest een wervelende turn-

show met als centrale thema Gym-TV. Dat de 

verschillende optredens gesmaakt werden 

door het talrijk opgekomen publiek was te ho-

ren aan het overvloedige applaus. Het trampo-

lineteam, pas opgestart in september, zorgde 

met hun spectaculaire salto’s en schroeven 

zowel in enkele als in dubbele versie voor het 

nodige spektakel. Ook het acrogymteam kon 

rekenen op de nodige bijval door hun talrijke 

stunts en acrobatieën. Als klap op de vuurpijl 

turnde het demoteam zijn oefening die in 2006 

nog een bronzen medaille kon wegkapen op 

de demohappening. In een cobminatie van 

dans, acrogym en gymnastiek, en op de to-

nen van de Pirates of the Carribbean zorgden 

de leden voor een spetterende finale van een 

prachtige avond.
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  Na acht winteravonden zijn kaarten uitgespeeld bij T’ is troef In Den Prins in Ele-

wijt. De winnaar kreeg, voor hun vijfjarig bestaan, een fiets als hoofdprijs.

Het spel bestaat uit acht avonden, waarvan de vijf beste uitslagen de einduitslag 

bepalen. Als slot werd het tornooi met cake en koffie afgesloten.

Top-5: 1. Willy Cools, 718 ptn; 2. Dubois Guido, 718 ptn; 3. Vandevelde Paula,715 ptn; 

4. Van Roost Robert, 708ptn; 5. Bauweleers Luc, 706 ptn.

Het nieuwe seizoen begint op vrijdag 19 september 2008. Voor inlichtingen: Her-

berg In Den Prins, V.Servranckxstraat,5 te Elewijt. Tel: 015/61.17.38.

  Dansgroep Impuls bestaat twintig jaar en dat werd gevierd. In Perron M in 

Mechelen brachten de allerkleinsten het beste uit een jaar lang lessen in jazz-

dans en hiphop. Om er een echte feesteditie van te maken dansten de Selecties 

een Best of uit twintig jaar Impuls. Een succes over heel de lijn.

Reko Roller Club Zemst in de kijker op de Belgische kampi-

oenschappen skeeleren.

Bij de pupillen behaalden Dieter Geeraerts zilver (1000m), 

Stijn De Smet goud (1000m), Nymphe Keeleers tweemaal 

goud (1000 en 2000m) en Tiana Troch tweemaal brons 

(1000 en 2000m) 

  In het tijdrijden behaalden Anke Vos, Kevin Baille en Char-

lotte Jacus een gouden medaille. Wannes Van Praet, Suzan-

ne Van Praet en Ellen Van de Catsye werden eervol tweede.   
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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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Franky, hoe heb je kennis gemaakt 
met deze sport?
In 1983 ging ik als jonge rakker al eens 
stiekem op café en maakte ik voor het 
eerst kennis met deze volledig onbe-
kende sport. Al vlug was ik gebeten door 
dit spel en reed ik met mijn fiets iedere 
vrijdag en zaterdag naar de biljarttafel. 
Deze passie is meer en meer gegroeid 
tot een ultieme hobby en jaren geleden 
heb ik mij aangesloten bij een club.

Bij welke club speel je nu?
Momenteel speel ik in drie clubs: BC 
Belvedère in Elewijt, waar we dit jaar 
tweede werden in het clubkampioen-

 is Voor 

zEMST-bOS –  DE gOlFbiljArT iS vOOr SOMMigE MEnSEn DE biljArTTAFEl 
vAn “TOEn”, MAAr FrAnky vErTElT OnS iETS AnDErS. Hij SpEElT Al jArEn gOlF-
biljArT En HEEFT HEEl wAT OvErwinningEn bEHAAlD.

schap. Bij BC Nationaal in Leuven, waar 
we kampioen in eerste klasse werden 
en bij BC Cohiba in Booischot behaal-
den we de tweede plaats op nationaal 
gebied.
In het jaar 1998 was ik kampioen van 
Mechelen en in 2000 heb ik de beker 
van Mechelen gewonnen. Golfbiljart 
is ook een teamsport en met onze 
ploeg zijn we al vele malen kampioen 
geweest.

Een golfbiljart stond vroeger in veel 
cafés, maar werd die niet verdrongen 
door de snookertafel?
Snooker is een rage geweest, maar is 
helemaal iets anders dan golfbiljart. 
Golfbiljart heeft twee gaten, vijf rode 
ballen, vijf witte ballen en twaalf top-
pen. Aan de spelers om de toppen te 
gebruiken als terugspeelbal of ze te 
vermijden en alle ballen zo snel mo-
gelijk in de gaten te scoren. Golfbiljart 
lijkt zo simpel, dat zelfs de meeste be-
nevelde stamgast niet door het laken 
hoeft te gaan. Maar schijn bedriegt. 
Deze biljartdiscipline vereist heel wat 
tactiek en denkwerk. Het is eigenlijk 
schaken met de ballen.

Waar kunnen we jou aan het werk 
zien?
In ons clublokaal BC Belvedère in Ele-
wijt staan wij altijd klaar voor een par-
tijtje golfbiljart.
Mensen die meer willen weten over 
golfbiljart kunnen eens gaan kij-
ken op de website van het verbond:  
www.bgb.be
 Karin Andries

franky heiremans
een passie 

GolfBiljart
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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

Kelly Sohier uit 
Elewijt werd we-
reldk ampioen 
powerliften bij 
de junioren te 
Calgary in Cana-
da. Hierbij ver-
beterde ze het 
Europees record 
dat voor de drie 
b e w e g i n g e n 
staat op 380 kg.

kampioenenVierinG in eppeGem

EppEgEM -
DE SpOrTrAAD 
vAn zEMST Hul-
DigDE pErSOnEn 
OF plOEgEn Op 
bASiS vAn DE 
prESTATiES vAn 
HET AFgElOpEn 
SpOrTSEizOEn.

eniging, die omwille van zijn handi-
cap moeilijk in staat is om teamten-
nis te spelen, individueel begeleid 
en zowel technisch als mentaal 
bijgestaan. Gaston deed dit in zijn 
vrije tijd en zonder enige vorm van 
bezoldiging. 

JA

draagt ze haar kennis over 
aan de deelnemers van de 
puppyklas.

Gaston Maes uit Elewijt is al 
enkele jaren lid van de ten-
nisclub De Wehzel. Tijdens 
het seizoen van 2007 heeft 
hij, zonder enige ruchtbaar-
heid eraan te geven, een 
jeugdlid van de tennisver-

sportlaureaat: kelly sohier (powerliften)
sportVerDienste: anny leCrenier (GehoorZaamheiD honDen)
GehanDiCaptensport: Gaston maes (tennis)

Anny Lecrenier uit Elewijt is al twintig 
jaar actief lid van K.A.C.E.Z. Waar vroe-
ger enkel africhting werd gegeven, 
was zij één van de eersten die bouw-
den aan de grondbeginselen van wat 
nu de populaire gehoorzaamheid 
is. Zij was en is een voorbeeld voor 
de jongere lesgeefsters. Momenteel 

Fo
to

 Je
an

 A
nd

rie
s



��

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 ju
ni

 2
00

8

Waarom plaats je geen gewone zonne-
panelen op je dak, Xandra?
Ik vind de klassieke zonnepanelen van 
anderhalve vierkante meter afschu-
welijk. Dikke aluminium bakken met 
lelijke haken die twintig centimeter 
boven het dak uitsteken. Omdat de 
voorgevel van onze nieuwbouw in de 
Ambroossteenweg naar het zuiden is 
gericht, hadden we geen andere keuze 
dan zonnepanelen op het dak boven 
de voorgevel te plaatsen. En dat zou 
geen zicht zijn. Het toeval wou dat in 

werelDprimeur: 
eerste photoVoltaïsChe leien in hofstaDe

HOFSTADE – DE lAATSTE TijD ziE jE HET MEEr En MEEr: lAppEnDEkEnS vAn zOnnEpAnElEn Op OnzE DAkEn. HAAST wEkElijkS 
krijgT HET gEMEEnTEbESTuur EEn AAnvrAAg vOOr plAATSing vAn zOnnEpAnElEn Op HET DAk. DE STijging vAn DE EnErgiE-
prijzEn iS DAAr niET vrEEMD AAn. EEn jOng kOppEl in HOFSTADE iS EnErgiEbEwuST, MAAr vOnD zulkE zOnnEpAnElEn niET zO 
ESTHETiScH Op Hun niEuwbOuw lAngS DE AMbrOOSSTEEnwEg. zE HEbbEn Er iETS Op gEvOnDEn: DE pHOTOvOlTAïScHE lEi, DiE bij 
OnS wETEn EEn priMEur iS vOOr zEMST. de Zemstenaar ging DuS EEn kijkjE nEMEn.

mei 2008 de eerste photovoltaïsche lei 
op de markt kwam. En daar hebben we 
natuurlijk van geprofiteerd. Deze pho-
tovoltaïsche lei kan je in een handom-
draai tussen de leien van een bestand 
leiendak laten inbouwen. De PV-lei 
neemt de plaats in van een gedeelte 
van de normale dakbedekking en komt 
zowel qua dikte, kleur als vorm overeen 
met de omringende leien.

Kost dat geen smak geld, Xandra?
Integendeel, wie kan rekenen stelt vast 

hoe winstgevend deze investering kan 
zijn. De installatie van een PV-systeem 
op het dak laat die investering in enkele 
jaren terugverdienen. Als de investe-
ring samenvalt met het optrekken van 
een nieuwe woning, is men na acht tot 
tien jaar uit de kosten. Daarna begint 
de zonne-energie-installatie geld op te 
brengen, dankzij het systeem van groe-
nestroomcertificaten. De overheid heeft 
beslist dat wie groene stroom produ-
ceert, gedurende twintig jaar een sub-
sidie van € 0.45 per geproduceerd kilo-

wattuur krijgt, bovenop 
de normale vergoeding. 
Door de fiscale aftrek 
loopt het terugverdienef-
fect al aardig op. Ten slotte 
biedt de PV-installatie het 
voordeel dat de elektri-
citeitsmeter terugdraait, 
omdat je zelf stroom 
produceert. Daarmee is 
investeren in zonne-ener-
gie niet te evenaren voor 
wie op zoek is naar een 
risicoloze belegging. 
Dank u, Xandra, voor deze 
milieuvriendelijke tip, die 
goed is voor onze porte-
monnee op de koop toe! 

BC

oCmw Bouwt 25 extra serViCeflats
Bij de opmaak van het sociaal beleidsplan is gebleken dat Zemst nood heeft aan bijkomende rusthuiskamers, serviceflats en aan-
gepaste woningen voor personen met een handicap. Het OCMW onderzocht de mogelijkheden voor het binnengebied tussen de 
OCMW-administratie en het rusthuis. De OCMW-raad besliste om het bestaande rusthuis uit te breiden met vijfentwintig service-
flats. Dit project staat een eventuele uitbreiding van het rusthuis zelf niet in de weg. Van de vijfentwintig woningen kunnen er vijf 
voorbehouden worden voor personen met een lichte handicap, die, mits de nodige mantelzorg, zelfstandig kunnen wonen. Na 
deze principiële beslissing volgen de onderhandelingen met ministeries om toelatingen en vergunningen te bekomen. De wijze 
van financiering en de mogelijke externe begeleiding bij de realisatie van het project worden besproken tijdens de volgende 
maanden. Het OCMW hoopt de flats klaar te hebben tegen einde 2011. PV
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Restultaat van onze enquête
Verwenacties 

Iedere dag bij bakker VAN EECKHOUT

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98

WO+DO GESLOTEN

“Gebakken plezier”

Week van ma 2 juni: 
astridjes 1p

€ 1.50 

Week van ma 9 juni: 
riz condé 1p  

€ 1,50

Week van ma 16 juni: 
aardbei 1p  

€ 1,40

Week van ma 23 juni: 
muffins 1p  

€ 0,80

Week van ma 30 juni: 
tulipe framboos 

€ 1,90

   

geldig op: ma,di, vr, za en zo, 
zolang de voorraad strekt

Fabrikant in metalen sierpoorten, hekwerk, carports en automatisatie

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

 2800 Mechelen

Toonpark:
Herentalsesteenweg 56

2275 Poederlee
014/55 80 01

www.metallooks.be
vraag hier 

uw gratis brochure aan:
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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

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

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197

Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

Het wielrennen zit 
Davy Delmé in het 
bloed. Hij doorliep 
alle jeugdreeksen. 
Bij de nieuwelingen 
en junioren won hij 
in totaal zo’n twintig 
keer. Bij de liefheb-
bers behaalde hij in 

DaVy Delmé Behaalt ZilVer 
op BraBants kampioensChap

wEErDE – wiEl-
rEnnEr DAvy DElMé 
bEHAAlDE vOrigE 
MAAnD in wEzEM-
bEEk-OppEM EEn 
knAppE TwEEDE 
plAATS Op HET brA-
bAnTS kAMpiOEn-
ScHAp bij DE EliTE 
zOnDEr cOnTrAcT. 
DE nu 35-jArigE 
wEErDEnAAr STOpTE 
zES jAAr gElEDEn 
AlS prOFwiElrEnnEr 
wEgEnS bOuwplAn-
nEn En MAAkT nu EEn 
cOMEbAck vAn FOr-
MAAT.

voor Tönissteiner. Tot hij op 28-jarige 
leeftijd stopte met wielrennen.

Davy, waarom hing je in 2000 plots 
de fiets aan de haak?

1996 een aantal knappe overwin-
ningen, waaronder de Ronde van 
Namen en een klassieker in Rening-
helst. In 1998 stapte hij over naar de 
grote jongens en reed hij drie jaar 
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Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

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

Het was een moeilijke beslissing. 
Ik koers immers enorm graag. Maar 
mijn gezinnetje zie ik toch het 
liefst. We wilden een huis bouwen 
en dat wou ik zelf doen. De combi-
natie van wielrennen en bouwen is 
gewoon onmogelijk.

Je kreeg van Tönissteiner nochtans 
een contractverlenging aangebo-
den?
Ze waren inderdaad erg tevreden 
over mij. Dit ondanks behoorlijk 
wat tegenslagen, zoals een sleutel-
beenbreuk in 1998 en een dubbele 
polsbreuk het jaar daarop. De con-
tractverlenging die ze mij aanboden 
woog niet op tegen het loon van 
schrijnwerker. Dus besloot ik te stop-
pen met wielrennen en mijn vorige 
job als schrijnwerker opnieuw uit te 
oefenen.

Hoeveel overwinningen behaalde je 
in jouw profcarrière?
Ik behaalde twee profzeges, in 
1998 in Vichte en in 1999 een koers 
in Spanje. Ik reed dan ook vaak in 
dienst van onze toenmalige kop-
mannen Michel Vanhaecke en San-
der Armée.

Na zes jaar onderbreking ben je op-
nieuw beginnen koersen…

De wielermicrobe laat me niet los. 
Ik heb het als dertigjarige nog ge-
probeerd maar de omstandigheden 
waren niet zoals nu. Vorig jaar ben ik 
beginnen mountainbiken met de Ver-
bruggelingen uit Weerde. Ik had de 
smaak weer te pakken en besloot het 
dit jaar te wagen bij de eliterenners 
zonder contract.

En je pakt als 35-jarige verrassend 
zilver op het provinciaal kampioen-
schap?
Inderdaad. Dat had ik niet verwacht, 
al heb ik dit jaar wel al enkele ere-
plaatsen behaald. Zo werd ik vierde 
in Vilvoorde en vijfde in Erpe-Mere. 
Nu sta ik als veteraan mee op het po-
dium met mijn drie kinderen Mauro, 
Luna en Fausto. Dat is genieten ge-
blazen.

Wat verwacht je nog van dit sei-
zoen?
Er is uiteraard nog het Belgisch 
kampioenschap in La Roche en de 
Ronde van Vlaams-Brabant. Ik hoop 
daar zo goed mogelijk te presteren. 
Niets moet en alles kan. Ik bekijk 
het allemaal veel rustiger nu. Wiel-
rennen is puur een hobby en dan is 
het des te mooier als je in de prijzen 
valt.

Piet Van Grunderbeek
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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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Kreeftenmenu 5 en 6 juli

jaarlijKs verlof van 14 t.e.m. 27 juli

BBQ met huisgemaaKte specialiteiten 
16 en 17 augustus
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“We bieden een mooi assortiment van 
wijnen en champagnes aan”, vertelt Ve-
ronique.
“En wanneer je de uitgebreide kaas- en 
charcuterietoog in het midden van de 
winkel ziet, kan je niet anders dan beslui-
ten dat mijn vriend en ik echte Italiëfans 
zijn. We willen bekend worden om onze 
lekkere salades en huisbereide gerech-
ten. Elke dag een andere schotel. Ach-
teraan in de winkel is er ook plaats om ’s 
middags een hapje te eten. 
Waar we vooral veel belang aan hech-
ten zijn groenten en fruit, altijd de trots 
van de familie geweest. Nog altijd on-
der het wakende oog van Maurits De 
Coninck, beter gekend als Den Duk. “’t 
Zal wel zijn, ik weet er nog altijd alles 
van”, reageert de moppentapper van 
Zemst. 
En wie kan er beter vertellen over de vijf ge-

al Vijf Generaties Bij ‘pojjes’ in Zemst

De Culinaire Croon
zEMST - DE kruiDEniErSwinkEl bij ‘pO-
jjES’ in zEMST iS Al vijF gEnErATiES lAng 
EEn bEgrip. vErOniquE crOOn gEEFT Er 
nu EEn niEuw TinTjE AAn. HET iS De Culi-
naire Croon gEwOrDEn. DE nAAM iS niET 
vEr TE zOEkEn: culinAir… in DEzE SHOp 
iS AllEEn ETEn En DrinkEn TE vErkrijgEn 
En crOOn iS DE AcHTErnAAM.

neraties Bij Pojjes en de tijd van vroeger en 
nu dan de 85-jarige clown van het circus? 
Vanaf de eerste generatie moest er dag en 
nacht gewerkt worden. Wiske Verhassselt 
en Jan Van Dijck begonnen een winkeltje, 
enkele vierkante meters groot, dat al vlug 
beter bekend was onder de naam Bij Po-
jjes. Met een stootkar ging men naar de 
markt in Vilvoorde voor groenten en fruit, 
later met kar en paard. Toen Jan Van Dijck 
stierf, zette Albertine De Vos samen met 

Pierre Van Dijck de zaak verder. Maurits 
De Coninck, Den Duk,  trouwde met Loui-
sa Van Dijck en zij werden de volgende 
uitbaters. In 1989 verhuisde Albertine De 
Coninck de winkel in de Leopoldstraat en 
maakte er een superette van.
“Twintig jaar ons Albertine, en nu twintig 
jaar later vormt ons Veronikske de winkel 
om tot De Culinaire Croon. Ja, ik ben er 
fier op”, besluit Den Duk. 

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

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

De gemeente Zemst zoekt
EEN TOEZICHT(ST)ER

voor de Gemeentelijke Basisschool Eppegem De Waterleest, 
Waterleestweg 20 in 1980 Zemst-Eppegem (voor-, middag-, naschools 
en woensdagnamiddagbewaking)
Werkuren

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

Wij bieden
maaltijdcheques
premie voor wie naar het werk fietst of stapt

Interesse? Zend dan je kandidatuur, met curriculum vitae 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 dinsdag 10 juni 2008. U kunt ze ook tegen ontvangstbewijs 
afgeven op de Personeelsdienst, tot 10 juni 2008 om 18 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41) en www.zemst.be, onder 
de rubriek Handel en Werken, sectie Jobs.

•

•

•
•

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
juLi En augusTus aLLE DagEn opEn !

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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EppEgEM – “MET DE 
jEugD vAn Fc EppEgEM in DE 
prOvinciAlE rEEkSEn blijvEn 
vOETbAllEn En in DE lOOp 
vAn vOlgEnDE jArEn EEn rOl 
vAn bETEkEniS SpElEn. DAT iS 
OnS STrEEFDOEl”, zEgT SpOr-
TiEF vErAnTwOOrDElijkE Erik 
FOnDEriE.

Fonderie geeft tekst en uitleg 
bij de nieuwe jeugdstructuur 
van FC Eppegem: “De jeugd 
wordt ingedeeld in twee groe-
pen die nauw samenwerken 
en steeds in overleg met el-
kaar de gepaste beslissingen 
trachten te nemen. De eerste 
groep is het jeugdbestuur, be-
staande uit voorzitter Pol Panis, 
ondervoorzitter Leen Willems, 
secretaris Nancy De Vos, pen-
ningmeester Tania Vallinga, 
feestmeester Gina Temmer-
man en medewerker Roefke 
De Deyne. De tweede groep is 
de sportieve cel, bestaande uit 
algemeen sportief verantwoor-
delijke Erik Fonderie, boven-
bouw (+ 12-jarigen) Michel Van 
Campenhout en onderbouw (- 
12-jarigen) Walter De Kok.
De bedoeling van al deze 
mensen is eerst en vooral in de 

advertentie

jeuGDwerkinG fC eppeGem in De lift
erik fonDerie: “samenwerken is De Basis Van suCCes”
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BELGIE_PANEEL 188x65,5mm.ai   31-03-2008   08:29:23

provinciale reeksen te blijven 
voetballen, om zo de komen-
de jaren een rol van betekenis 
te kunnen blijven spelen.
Deze sterkere provinciale 
reeksen gaan niet alleen de 
club meer uitstraling geven 
naar buiten toe, maar gaat 
het ook voor het bestuur ge-
makkelijker maken om betere 
spelers te kunnen aansluiten. 
Ook naar de doorstroming toe 
zal alles veel vlotter verlopen, 
omdat de overstap nu minder 

groot zal zijn dan op geweste-
lijk niveau. Voldoende punten 
behalen is dan wel een nood-
zaak, of men wordt terug ver-
wezen naar de gewestelijke. 
Hoe kan men er voor zorgen 
dat dit niet gebeurt? Door een 
degelijke structuur binnen de 
club, uitgezet door bekwame 
trainers, bijgestaan door hun 
afgevaardigden en opgevolgd 
door de sportieve cel. 
Dit is ook het streefdoel dat 
onze nieuwe voorzitter, Jan 

Van Asbroeck, voor ogen 
heeft. Volgend seizoen willen 
wij de betere jeugdspelers in 
een nog op te richten B-ploeg 
onderbrengen, om hen op die 
manier nog een betere leer-
school te kunnen meegeven.”
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Na een geslaagd jeugdtornooi van FC Eppegem, waarbij de weergoden de club gunstig gezind waren, hielden de ouders 
van de miniemen A en hun kinderen een prachtige “oefeninterland”. Op het terrein daagden de kinderen hun ouders uit 
(of was het omgekeerd?) een matchke te spelen. De ouders konden zich goed handhaven en beiden ploegen scoorden 
elk driemaal. Volgens de talrijke supporters zou hier gemakkelijk een nieuwe kern mee kunnen gevormd worden. Bij 
de penalty’s toonden de jongste voetballers echter hun talent en wonnen met ruime voorsprong. Het werd een mooie 
afsluiter van een prachtige dag.

Foto Jean Andries
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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

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

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

 

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

Waw, Vlaams kampioen, wat een 
prestatie!
Jazeker, voor de eerste keer in onze 
geschiedenis. Op zondag 11 mei ver-
sloeg onze A-jeugd, dat zijn jongens 
die geboren zijn in 1989 of later, in 
Houthalen de kampioenen uit de-
zelfde leeftijdscategorie van de vier 
andere Vlaamse provincies. Het ging 
steeds om jeugdteams van grotere 

hZ’93 Vlaams jeuGDkampioen VolleyBal

CluB orGaniseert eerste 
BeaChVolleyBaltornooi

zEMST – vOllEybAlclub Hz’93 ziT in vOllE blOEipEriODE. DE A-jEugD vAn 
DE FuSiEclub uiT zEMST En HOFSTADE wErD in HOuTHAlEn vOOr HET EErST in 
zijn bESTAAn vlAAMS vOllEybAlkAMpiOEn. En Er iS nOg MEEr lEuk niEuwS: DE 
club OrgAniSEErT, in SAMEnwErking MET DE gEMEEnTE zEMST, vOOr HET EErST 
EEn HEuS bEAcHvOllEybAlTOrnOOi. de Zemstenaar SprAk MET EEn glunDE-
rEnDE vOOrziTTEr FErDy vAn DEr bOrgHT.

clubs waarvan de seniorenploegen in 
de hogere reeksen spelen. Wij klopten 
eerst Fixit, verloren dan nipt van Tor-
hout, maar versloegen daarna Lana-
ken en Gent. En pakten zo onverwacht 
de kampioenstitel.

Heeft HZ’93 dan enkele toekom-
stige volleybal-internationals in zijn 
rangen? 

De A-jeugd van HZ’93, Vlaams volleybalkampioen 2008.
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

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

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

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.

in beachvolleybal. De technische re-
gels zijn niet zo streng, het net hangt 
wat lager, de bal is zachter en - vooral 
- het terrein is een stuk aangenamer 
om op te vallen na een verkeerde be-
weging of een mislukte duikvlucht.

Om het volleybal te promoten orga-
niseert HZ’93, in samenwerking met 
het gemeentebestuur van Zemst, de 
eerste Beker van Zemst beachvol-
leybal. Het evenement vindt plaats 
op zondag 29 juni op het strand van 
het Bloso-domein in Hofstade. 
Deze organisatie omvat tornooien 
voor ploegen met competitiespelers 
en voor ploegen die niet in aanmer-
king komen voor de competitie van 
de Beker van Zemst (zie affiche). Voor 
een beachvolleybalwedstrijd op dit 
niveau volstaat een minimum van 
drie spelers (op het terrein, er mag 
constant gewisseld worden).

Welke voorwaarden worden nog ge-
steld om in aanmerking te komen 
voor de rangschikking Beker van 
Zemst? Slechts één: de ploeg moet 
minstens twee spelers bevatten die in 
de gemeente Zemst wonen of aange-
sloten zijn bij een Zemstse vereniging. 
Er wordt een aparte competitie voor 
dames en heren ingericht.

Inschrijven kan tot 25 juni via de web-
site van HZ’93 www.hz93.com.

Paul Verdoodt

Dat is misschien wat hoog gegrepen. 
Alle spelers van onze jeugdploegen 
halen een goed tot zeer goed niveau, 
dank zij een fysiek, tactisch en tech-
nisch doordachte jeugdopleiding, die 
gegeven wordt door eigen gediplo-
meerde trainers. Het spreekt voor zich 
dat dit de basis vormt voor het recen-
te succes. Heel wat Vlaamse volley-
balclubs kunnen trouwens prat gaan 
op een voortreffelijke jeugdwerking. 
Maar HZ’93 slaagde erin om deze ho-
mogene en talentrijke groep, waarvan 
de meesten al tien jaren samenspelen, 
bijeen te houden. Een verdienste van 
de club en haar werking, maar nog 
meer van de jongens zelf, die niet al-
leen samenklitten op het veld maar 
ook ernaast.

Kunnen zij een hoger niveau aan, 
denk je?
Deze jongens zijn duidelijk rijp voor 
de eerste ploeg. De A-jeugd en de B-
jeugdspelers speelden trouwens alle-
maal op dat niveau afgelopen seizoen. 
De clubleiding heeft er vertrouwen in 
dat de eerste ploeg, na de derde plaats 
van vorig seizoen, volgende jaargang 
de stap van 2de naar 1ste provinciale 
kan zetten.

Beker van Zemst BeachvolleyBal
HZ’93 heeft dus duidelijk de wind in 
de zeilen. Maar de club heeft ook oog 
voor het meer recreatieve aspect van 
volleybal. En dat vind je vooral terug 
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De gemeente Zemst zoekt
EEN DEELTIJDSE SCHOONMA(A)K(ST)ER
(5 uur per week voor het gemeentehuis van Zemst)
Werkuren

woensdag van 9.30 tot 11 uur;
vrijdag van 14.30 tot 18 uur.

Wij bieden
maaltijdcheques;
premie voor wie naar het werk fietst of stapt.

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

•
•

•
•
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In de jaren tachtig rommelde het in 
het Roemenië van dictator Ceaucescu. 
Honderden kleine plattelandsdorpen 
dreigden te verdwijnen voor de plannen 
van het regime, tenzij ze geadopteerd 
werden. Zemst koos voor Spermezeu. In 
1989 trok een eerste hulpkonvooi, onder 
leiding van Louis Keppens, naar Roeme-
nië en die hulpverlening gaat ook van-
daag nog door. Doamna Marietta werd 
een begrip in Spermezeu.
“Na de executie van de dictator ben ik in 
augustus 1990 zelf voor het eerst naar 

‘Doamna marietta’ BouwDe VrienDsChapsBruG 
tussen Zemst en spermeZeu

amBassaDeur komt lanGs op VerjaarDaGsfeestje

zEMST - MAriETTE lAuwErS iS On-
lAngS TAcHTig gEwOrDEn. DE vriEn-
DEn vAn SpErMEzEu vErrASTEn HAAr 
MET EEn vErjAArDAgSFEESTjE En DE 
kErSvErSE AMbASSADEur vAn rOEMEnië 
OviDiu DrAgA En iOn SErpE, rAADgE-
vEnD MiniSTEr bij DE EurOpESE uniE, 
kwAMEn HAAr pErSOOnlijk bEDAnkEn 
OM HAAr inzET vOOr HET ADOpTiEDOrp 
SpErMEzEu. DE vrOEgErE gEMEEnTESE-
crETAriS vAn zEMST wAS vElE jArEn DE 
DrijvEnDE krAcHT AcHTEr TiEnTAllEn 
AcTiES TEn vOOrDElE vAn HET plATTE-
lAnDSDOrpjE. zE wErD Er TOT ErEbur-
gEr bEnOEMD.

Ambassadeur Ovidiu Draga en minister Ion Serpe kwamen naar het Elewijt-Center om Mariette te bedanken 

ginder gereisd en logeerde er bij dorps-
dokter Serban. Alle hulp was er welkom. 
We wilden ons vooral op de toekomst van 
het land, de kinderen, concentreren. Bij de 
eerste zendingen ging het vooral om hu-
manitaire hulp, nadien meer structurele 
om het dorpje zelf levenskansen te geven. 
Toen de dokter en zijn vrouw in december 
naar België kwamen, werden ze haast ziek 
van de kleurenweelde en de overvloed. Ze 
kwamen uit een grijze wereld.”
In 1992 zijn De Vrienden gesticht en de 
hulpzendingen werden steeds frequen-

fooncentrale, installeerden een bakkerij, 
een kapperssalon, een tandartsenkabi-
net, waterputten…René Verreth bood de 
vrachtwagen van het MMT aan en minis-
ter-president Luc Van den Brande, leende 
zijn chauffeur uit.”
Bij de vele trafieken tussen Zemst en 
Spermezeu sloegen ook amoureuze 
vonken over. Zeven Zemstenaren von-
den er hun vrouw of man. Marc Muylder-
mans, Paul Piekaerts, Paul Peeters, Hugo 
Merckx, Marc Bisschops, Ann Vercammen 
en Marc Everaert bezegelden de vriend-
schap met een trouwpartij.
“De hulp van Zemst heeft de leefsituatie 
van de dorpelingen sterk verbeterd”, ge-
tuigde ambassadeur Ovidiu Draga, “en 
Doamna Marietta heeft daarin een grote 
coördinerende rol gespeeld, waarvoor 
wij haar heel speciaal danken.”
Mariette houdt er vele vrienden aan 
over: “Sommigen zijn echte familie ge-
worden”, zegt ze, “en de dankbaarheid 
van die mensen is zo echt en warm. Ik 
heb veel gegeven, maar ben er als mens 
ook rijker van geworden.”

Juliaan Deleebeeck

ter en groter.
“We transpor-
teerden kleding, 
eten, vijfhonderd 
fietsen, kleine 
landbouwwerk-
tuigen, laarzen 
en zaden. We 
organiseerden 
een werkkamp 
om de school 
op te frissen en 
financierden toi-
letten, een tele-
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Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vw auDi
skoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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

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

 

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

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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DE SCHOONHEIDSBEHANDELING VAN DE STERREN EXCLUSIEF IN EIGEN REGIO!

Angélique
B -EIO STHETIEK

Verpleegkundige - Schoonheidsspecialiste 
Denk ook eens aan de huid van uw rug en/of 

ganse lichaam! Geniet van de Crystal Clear Rug 
en/of Body Microdermabrasie 

Laat ook één helft van het gelaat of lichaam vrijblijvend 
behandelen en overtuig uzelf van het resultaat! 

bij Bio-Esthetiek Angélique, Zemst
Internationale beroemdheden als Gwyneth Paltrow, 
Cameron Diaz, Jude Law, Madonna of dichterbij huis 

Sofie, Paul Michiels, Zohra, Marleen Merckx, Belle 
Perez, Alexandra Potvin… zijn overtuigde gebruikers van 
de revolutionaire huidbehandelingen van Crystal Clear. 

Daarbij komt nog de positieve berichtgeving in de 
media waardoor Crystal Clear een vaste plaats als 

één van de beste merken in de schoonheidsbranche 
over heel de wereld heeft veroverd. 

Een natuurlijk alternatief voor cosmetische chirurgie. Helpt het lichaam op een niet agressieve 
manier cellulitis te bestrijden en de algemene conditie van de huid te verbeteren. 

• Crystal Clear Microdermabrasie  
Het is de zachtste en meest gecontroleerde peeling om een frisse en jongere huid te bekomen 
en resulteert in een zichtbare verbetering van alle onregelmatigheden in de opperhuid.
• Crystal Clear Zuurstofbehandeling  
De behandeling vult de verloren zuurstof in de huid aan waardoor lijntjes en rimpels zichtbaar 
worden opgevuld. Ook uitstekend geschikt voor de acnéhuid door het antibacteriële effect! 

• VEILIG BRUIN: Crystal Clear Instant Spray Tanning  
Het veilige alternatief voor een gezonde kleur. Bruinen zonder zon en in minder dan 15 minuten 
het salon verlaten alsof u 2 weken op het strand hebt gelegen. 
• Crystal Clear Cellulitis- & Huidverstevigingstherapie 

Bio-Esthetiek Angélique 
Bovenweg 33 te 1980 Zemst 

Tel: 015/62.09.90   GSM: 0475/959.377 
www.bio-esthetiek.be 

CLEAR CRYSTAL

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

Met zeventien kleuters tussen vier en vijf 
jaar trok Sarah De Roover enkele weken 
geleden naar het Sportimonium. Aan 
dat bezoek ging een volledig jaar van 
voorbereiding aan vooraf. “Met kleuters 
een museum bezoeken, ligt niet voor de 
hand”, verduidelijkt Sarah. Om het voor 
de kindjes, die ze rekruteerde in het Ur-
sulineninstituut in Mechelen, boeiend te 
maken, nam Sarah een mascotte mee die 
als gids fungeerde. Ze liet de kinderen zien 
hoe een fiets er vroeger uitzag, hoe hun 
grootouders in zedige kledij aan ‘gymnas-
tiek’ deden, welke opvallende verschillen 
er tussen sporttoestellen van vroeger en 
nu bestaan en welke evolutie er in het 
uitreiken van sportmedailles en –trofeeën 
bestaat. Natuurlijk zette zij haar kleine 
gasten aan om zelf even de klok ettelijke 
decennia terug te draaien naar de ‘tijd 
van toen’. Sarah: “De kleuters deden  flink 
mee. Ze kregen de tijd om rond te kijken, 
om te vertellen maar vooral om zelf veel 
dingen te doen. We waren méér dan an-

sportimonium 

HOFSTADE - “zOu HET SpOrTiMOniuM in HET 
blOSO-DOMEin OOk klEuTErS kunnEn inTErESSE-
rEn?” DAT wAS DE vrAAg DiE SArAH DE rOOvEr 
(22) bEzig HiElD. SArAH bEëinDigT wElDrA HAAr 
OplEiDing TOT klEuTErOnDErwijzErES. zE MAAkTE 
vAn EEn Al DAn niET klEuTErvriEnDElijk SpOrTi-
MOniuM HET OnDErwErp vAn HAAr EinDwErk. DE 
kAnS iS grOOT DAT DAnkzij SArAH HET SpOrTiMO-
niuM in DE TOEkOMST EEn AAnTAl vOOr klEuTErS 
AAnTrEkkElijkE iniTiATiEvEn gAAT OnTplOOiEn.

derhalf uur te gast van het Sportimonium 
en van verantwoordelijke Hilde Michiels. 
Het bestuur van het Sportimonium vond 
het experiment van het kleuterbezoek 
voldoende interessant om te overwegen 
in de toekomst extra kleutervriendelijke 
initiatieven op te zetten. Daarover wordt 
de volgende maanden met de diverse ver-
antwoordelijken overleg gepleegd.” Die 
reactie is méér dan Sarah De Roover aan-
vankelijk durfde te 
verhopen. Omdat 
Hilde Michiels aan 
Sarah beloofde 
om haar in de toe-
komst bij eventu-
ele uitwerking van 
die ‘kleuterplan-
nen’ te betrekken, 
krijgt dit uitzonder-
lijke initiatief waar-
schijnlijk nog een 
staartje. De mama’s 
die Sarah daags na 

het bezoek aan de schoolpoort van de 
Katholieke Hogeschool in Mechelen aan-
klampten, lieten zich eensluidend positief 
uit. Alle kleuters vonden het bezoek aan 
het Sportimonium heel leuk. Sarah bun-
delt haar bevindingen in haar eindwerk 
dat, zo hopen zij en vele anderen, in de 
toekomst tot nog meer kleutervriende-
lijke museuminitiatieven zal leiden.

       FoJ

Boeit ook kleuters
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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


