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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Hoe zit dat eigenlijk met het karakter 
van onze gemeente? Is Zemst nu nog 
landelijk of zijn wij stilaan aan het verste-
delijken? Weet ú het, beste lezer? Eerlijk 
gezegd, wij niet meer.

Voor beide visies valt iets te zeggen. Van 
op afstand ziet het er allemaal rustig en 
plattelandsachtig uit: groene, malse wei-
en met vredig grazende koeien, akkers 
vol maïs en wuivend graan, kabbelende 
beekjes. Leve het landelijke Zemst!

Van dichterbij wordt het beeld iets min-
der scherp. Vraag aan de eerste de beste 
snotneus uit Zemst wat die koeien daar in 
die wei staan te doen. Lege blik, mond vol 
tanden. U maakt het iets makkelijker: “En 
waar komt de melk vandaan, grote jon-
gen?” “Uit flessen en dozen natuurlijk. Cola 
zit toch ook in flessen of blikjes!” Zucht. 
“En zo’n malse biefstuk, vriend, waar komt 
die vandaan?” “Pff, ons ma brengt dat 
mee van bij de beenhouwer.” U geeft niet 
op en wijst naar een maïsveld. “Ken je dat, 
maatje?” “Maïs natuurlijk!” Oef, er is nog 
hoop. Vragend kijkt u naar het wiegende 

Claudia Chabre, een echte circusartieste 5

Wannes Van Praet triomfeert in Spanje 7

Nieuwe coach BK Weerde wil behoud in 2e 9

Reeks: het middelpunt 10

FC Zemst Sportief bestaat 75 jaar 12

Anja Dekegel en Cooper geselecteerd 14

KACEZ organiseert BK 15

Asielzoekers in de schoolbanken 16

11.11.11.-comité Zemst 25 jaar actief 18

koren. “Dat? Gras, zeker? Maar ’t mag wel 
eens afgereden worden, vind ik.” “Ja, maar 
waarmee wordt er brood gemaakt?”, pro-
beert u nog. “Zeg, meneer, nog nooit van 
een bakker gehoord?” Game over.

Een mens begint niet voor niks te twijfe-
len aan dat landelijke karakter. Overvolle 
gewestwegen, een E19 “met file van in 
Zemst”, de drukste spoorlijn van het land, 
een nieuwe spoorverbinding naar Zaven-
tem, vliegtuiglawaai, bouwgrond onbe-
taalbaar, méér en méér inwoners, minder 
en minder groen, een heus Tienanmen-
plein. Dus toch verstedelijking?
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Hoog tijd voor een diepgaand onderzoek, 
vonden wij. Vanaf deze maand trekt de 
Zemstenaar op pad doorheen onze ge-
meente. Onze redactie nam een specialist 
onder de arm en bepaalde van elke deel-
gemeente het exacte middelpunt. Daar 
stuurden wij onze man naartoe, voor een 
leuke babbel met de bewoners op Man Bijt 
Hondiaanse wijze. U leest zijn eerste ver-
slag in onze nieuwe reeks Het Middelpunt.

Zeg nu nog dat wij alleen maar zeveren 
en zwanzen! Hier is de Zemstenaar, uw 
populair- wetenschappelijk magazine!

De redactie (PV)

Onder de mensen 20

KWB-ers leveren ijzerslag 23

Diabetici komen sporten in De Waterleest 25

Judoteam Jigo-Tai start sterk 28

Tramalant viert 40 jaar in stijl 30

Voetbal is wel een vrouwensport 31

Jubileum missiekring Zemst 35

Grote fotowedstrijd in de Zemstenaar 37

Hadise over haar verschijning op Pleinpop 38



�

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 o
kt

ob
er

 2
00

8

�

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 o
kt

ob
er

 2
00

8

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be



 













































Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

Wij verzorgen al uw feestjes 
van A tot Z

- communiefeesten
- BBQ’s

- verjaardagsfeestjes
- tuinparty’s

- walking-dinner
- jubileums... enz

-verrassingsbroden en  
ontbijtmanden

Zemstbaan 82
2800 Mechelen
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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Claudia haar ouders, grootouders, 
overgrootouders…. waren allemaal 
circusartiesten met naam en faam. In 
1977 deed ze haar eerste optreden in 
een poedelshow in Denemarken. Ook 
zij was gebeten door de circusmicro-
be.  Zij koos voor de artiestennaam 
Claudia Chabre.

Claudia, hoe en wanneer ben je met 
een papegaaienshow begonnen? 
Als je tussen circusartiesten leeft, zie je 
ook de shows van je collega’s. Op een 
bepaald ogenblik was ik enorm gefasci-
neerd door de clownshow met zijn pape-
gaai. Toen ik een jaar of 16 was, zocht Cir-
cus Krone een nummer met papegaaien. 
Ik heb toen besloten om daarmee van 
start te gaan en kocht in Duitsland mijn 
eerste kleine papegaai, Franzle. Een jaar 
lang heb ik met veel geduld mijn pape-

ClauDia ChaBre, 

EPPEGEM – Claudia HEnny wErd GEborEn in EEn 
CirCusfaMiliE van GEnEratiEs lanG. HEt CirCuslEvEn 
zit dan ook bij Claudia in Hart En niErEn. MEt Haar 
PaPEGaaiEn En kakEtoEs brEnGt zij EEn fEEstElijkE En 
GEvariEErdE sHow, waarvan toEsCHouwErs van iE-
dErE lEEftijd kunnEn GEniEtEn. zij brEnGt Haar sHow 
zElfs tot vEr buitEn dE landsGrEnzEn.

gaai de nodige kunstjes geleerd, maar 
een show met één papegaai is natuurlijk 
te weinig en al snel kwamen er vriendjes 
voor Franzle bij.
In 1986 deed ik mijn eerste optreden in 
Circus Bouglione. Mijn ouders waren su-
pernerveus en bang dat de papegaaien 
zouden wegvliegen. Maar niets was min-
der waar. De show was een groot succes, 
met complimenten van de directie. Mijn 
nieuwe carrière was gestart.

Met welke soort papegaaien en waar 
treed je zoal op? 
Momenteel heb ik twee geelkuif kake-
toes, een rode, een blauwe en een gele 
ara en ze zijn allemaal geboren in Bel-
gië. Ik word gevraagd op alle soorten 
feestjes, trouwfeesten, verjaardags-
feesten, schoolfeesten,…, maar ook 
in pretparken, zoals Walibi en Boude-

Claudia aan het werk in de school De 
Waterleest in Eppegem

iets nieuws aanleren dan oefen ik met 
de papegaai in meerdere, maar kortere 
perioden. Eerst de papegaai rustig ma-
ken, dan 10 minuten oefenen, terug in 
de volière en na twee uur terug 10 à 
15 minuten oefenen en dit drie à vier 
maal per dag. Een papegaai heeft het 
verstand van een kind van vijf jaar en 
is eigenlijk toch al heel slim, hoor. Mijn 
inspiratie haal ik uit zaken die ik zie op 
tv of uit dagelijkse dingen die ik zie. Bij-
voorbeeld iemand die een tik heeft, dat 
kan interessant zijn.

Welke kunstjes leer je ze zoal aan?
Ik leer de papegaaien rollen, glijden, op 
trapjes lopen, spelen met een bal, met 
hun bek ergens aanhangen. Echt leuke 
zaken om naar te kijken. 

Wij wensen Claudia nog veel succes 
in haar carrière. Wil je Claudia aan het 
werk zien of wil je haar boeken voor een 
show, dan kan je haar contacteren op 
02/308 90 78. 

Karin Andries

een eChte CirCusartieste

wijnpark. De profes-
sionele optredens zijn 
vooral in het buiten-
land in grote circussen 
of theatershows.

Hoe begin je de pape-
gaaien iets aan te leren 
en waar haal je de inspi-
ratie vandaan?
Met veel geduld en 
liefde, zoals je een kind 
iets moet aanleren. Ik 
oefen elke dag twee 
keer een half uur voor 
de lopende show. Wil ik 
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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

Van 4 tot 12 septem-
ber werden in Spanje 
de Wereldkampioen-
schappen skeeleren 
georganiseerd. Wan-
nes Van Praet werd, 
samen met Bart 
Swings en Jore Van 
den Berghe, geselec-
teerd voor het Bel-
gische team. Samen 

Wannes Van Praet 
triomfeert in sPanje

EPPEGEM - wannEs van PraEt (17 jaar) trok naar dE wErEldkaMPioEn-
sCHaPPEn skEElErEn in Gijon (sPanjE) En bEHaaldE Er twEE zilvErEn MEdail-
lEs. EEntjE voor dE MaratHon En EEntjE voor dE 5 kM PloEGkoErs oP dE wEG. 
dEzE zoMEr viEl wannEs wEl MEEr in dE PrijzEn. oP dE EuroPEsE kaMPioEn-
sCHaPPEn in dEnEMarkEn PaktE Hij twEE GoudEn En EEn bronzEn MEdaillE. 

als junior. Volgend jaar ben ik senior 
en moet ik wedstrijden rijden in de 
hoogste categorie. Ik hoop dat ik dan 
mijn goede prestaties kan volhouden, 
we zullen wel zien.

Tot slot wil Wannes ook een speciale 
vermelding voor zijn trainster Marie-
Claire, zij maakt onder andere zijn trai-
ningsschema’s voor een heel jaar en 
aan haar heeft hij erg veel te danken.

EVDW

behaalde het trio zilver op de 5.000 
meter aflossing op de weg. En alle drie 
eindigden ze op de afsluitende mara-
thon in de top tien. Hoog tijd voor een 
gesprek met de Zemstenaar!

Hoe lang skeeler je al, Wannes?
Ik doe dat al elf jaar.
Hoe vaak per week train je?
Zoveel mogelijk. Eigenlijk elke dag, als 
het weer het toelaat. Als het regent 
ga ik lopen of fietsen. Normaal gezien 
skeeler ik tijdens de week elke dag 
anderhalf uur en tijdens het weekend 
twee sessies van een anderhalf uur, 
maar dat kan soms veranderen. Daar-
naast doe ik ook speciale oefeningen, 
squad oefeningen heet dat, om mijn 
benen te verstevigen. Tijdens het sei-
zoen zijn er dan ook nog vaak wed-
strijden, we doen onder andere mee 
aan een competitie in Duitsland.
Valt dat te combineren met school?
Dat valt wel mee, alleen nu met de 
start van het schooljaar en het wereld-
kampioenschap heb ik de eerste twee 
weken gemist. Dat heb ik toch wat 
onderschat, ik moet iets meer inhalen 
dan verwacht.
Had je een medaille verwacht?
Neen, ik heb het beter gedaan dan ik ver-
wacht had. Op voorhand hoopte ik op 
een plaats in de top vijf. De eerste wed-

strijd op de piste heb ik niet zo goed ge-
daan, daarna was het op de weg en dat 
ging al beter. De laatste wedstrijd was 
de marathon en dat ging heel goed.
Wat zijn je toekomstdromen?
Het was mijn laatste kampioenschap 
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OPENDEURWEEK

vrijdag  10 oktober
zaterdag  11 oktober
maandag 13 oktober  14u - 18u
dinsdag  14 oktober
woensdag 15 oktober
donderdag 16 oktober  14u - 18u
vrijdag  17 oktober
zaterdag  18 oktober

STOCKOPRUIMING NACHTMODE  DAMES van 21 oktober tot 15 november

van 10 oktober tot 18 oktober

-10%

Deze korting is niet cumuleerbaar met 

andere promoties

van midden oktober tot 15 november

Tervuursesteenweg 358 - 1981 Hofstade - 015 62 08 96 - www.lingeriebugattis.be

OPENDEUROPENDEUR

van midden oktober tot 15 november

bugattis.indd   1 19-09-2008   12:43:51
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Dit jaar start BK Weerde het nieuwe sei-
zoen met vijf ploegen. Dames 1 onder 
leiding van Marc Van Bever komt na de-
gradatie uit in tweede provinciale. Da-
mes 2 met coach Sam Torsin treedt aan 
in het vriendenverbond KAVVV. Ook de 
veteranen zullen dit jaar met trainer Wiet 
Jacobs hun beste beentje voorzetten. 
Maar alle ogen zijn voornamelijk gericht 
op Heren 1.
Na het vroegtijdige vertrek van coach 
Armand Govaert naar Basket Jeppe Ep-
pegem vorig seizoen, slaagden Geert 
Van Grunderbeek en zijn heren er in om 
vijfde te worden in hun reeks, met als 
resultaat de promotie naar  2de provin-
ciale Vlaams-Brabant. Dit jaar is het dus 
de beurt aan de nieuwe coach Francis 
Beulens om een mooi staaltje basketbal 
te laten zien. De trainer kan rekenen op 
alle spelers van vorig seizoen, dit samen 
met enkele nieuwkomers. Jorn Leemans 
keert terug van Avanti Zemst en ook 
Robin Mertens, Sander Desmet en Jef 
Desmet van Vriendenhof Walem zullen 
dit jaar aantreden bij BK Weerde. Daar-
naast maken ook Tom Vandenbosch van 
BC Grimbergen en Stijn Verest dit jaar 
hun opwachting.
Omdat ex-coach Geert Van Grunderbeek 

nieuWe CoaCh BK WeerDe 
Wil BehouD in tWeeDe VerZeKeren

wEErdE – bk wEErdE staat dit jaar voor niEuwE uitdaGinGEn. naast dE ProMotiE van HErEn 1 naar twEEdE Provin-
CialE vlaaMs-brabant wordt dE baskEtbalPloEG dit jaar GElEid door EEn niEuwE HoofdtrainEr. franCis bEulEns MoEt 
Ervoor zorGEn dat wEErdE zijn vastE stEk vErovErt in twEEdE. 

dit jaar achter de schermen zijn stempel 
wil drukken op het beleid van de club, 
moest er op zoek gegaan worden naar 
een nieuwe trainer voor Heren 1 en 2. 
Omdat ze bij Weerde op zoek waren naar 
een trainer buiten de club en Francis een 
onbekende in het wereldje is, was de 
overstap vrij snel gemaakt. “Ik kon kiezen 
tussen Putte of Weerde, maar mijn voor-
keur ging uit naar Weerde”, voegt Francis 
toe. “Ik ben al sinds mijn 10 jaar bezig 

met basketbal en ben al 14 jaar actief 
als trainer van een eerste ploeg, voor-
namelijk in de provincie Antwerpen.” De 
ex-coach van Telstar Muizen blijft wel 
voorzichtig in zijn doelstellingen. “Mijn 
eerste betrachting hier bij BK Weerde is 
het behoud in tweede provinciale verze-
keren. Dit jaar wil ik vooral mijn basket-
balgedachten overbrengen, om het jaar 
daarop sterk uit de hoek te komen.”

Evelien Van Grunderbeek

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

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

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

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

Wij belden aan en hadden het geluk 
om een levenslustig koppel te ont-
moeten. Edmond De Kock, alias Mon-
ne en Rosette Patry zijn twintig jaar 
gehuwd.
Zij hebben twee erfgenamen, een 
dochter Vicky (20) en een zoon Jitse 
(18).

het miDDelPunt

de Zemstenaar start met plezier een nieuwe 
reeks van artikels waarin wij telkens op-
nieuw op zoek gaan naar het geografi-
sche middelpunt van jullie eigen deelge-
meente. Achtereenvolgens doen wij de 
vijf deelgemeenten Elewijt, Eppegem, 
Hofstade, Weerde en Zemst aan. Om te 
eindigen in het echte geografische mid-
delpunt van de hele gemeente Zemst.
Het leuke aan ons verhaal is dat wij zullen 
aanbellen bij mensen die ons helemaal niet verwachten. En dat mensen op 
die manier in de Zemstenaar komen met hun eigen verhaal. 
Wij willen hierbij Pol Van Steenwinkel uit Hofstade bedanken, die ons op 
weg hielp naar de geografische middelpunten. Pol is landmeter van oplei-
ding en werkt bij het aankoopcomité van de Federale Overheid. Hij doceert 
aan kandidaat-landmeters en vastgoedmakelaars aan de Hoge School Ant-
werpen, Campus Dodoens in Mechelen.
De totale oppervlakte van onze gemeente Zemst bedraagt 4.318ha.
De gemeente Zemst telt ongeveer 22.000 inwoners.

de harmonie en speelt daarnaast 
ook toneel. 
Dochter Vicky studeert momenteel 
biomedische labotechnieken. Vicky is 
tien jaar actief geweest als competi-
tieturnster. Zij had contact met Aagje 
Van Walleghem. En spendeerde toen 
veel uren aan haar hobby. Momenteel 

De oppervlakte van deelge-
meente Elewijt bedraagt 650ha.
Elewijt telt ongeveer 4.900 inwo-
ners. 
Adres van ons eerste middel-
punt: Wippendries 22, 1982 
Elewijt
Noorderbreedte: N 50° 58’ 04,23”
Oosterlengte: E 4° 30’ 12,63”

afleVerinG 1: eleWijt

Hun woning kochten zij des-
tijds van hun grootvader in 
1984.

Rosette (48) is geboren en ge-
togen in Elewijt en actief als 
zelfstandig boekhouder. Echt-
genoot Monne is afkomstig 
van de regio Aalst. Maar het 
werd ons direct duidelijk dat 
hij zich goed voelt in Zemst. 
Hij werkt bij de Spoorwegen 
in Brussel met zware werktuig-
machines.
Heel het gezin is als hobby erg ac-
tief bij Harmonie Sint-Hubertus van 
Elewijt. Deze vereniging loopt als 
een rode draad door hun leven. Ro-
sette fungeert bij de harmonie als 
penningmeester en speelt er klari-
net. Monne is de helpende hand bij 
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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

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

geeft ze turnles en speelt ze bij de har-
monie cornet.
Zoon Jitse begint aan universitaire 
studies TEW. En blijkt ook een be-
genadigde judoka te zijn in de gere-
nommeerde Elewijtse judoclub. Gans 
het gezin is trots op zijn net behaalde 
zwarte gordel, zijn eerste dan in het 
judo.

De moeder van Rosette woont ook in 
Elewijt, in de Steendreef. 
Leuk detail: Rosette is de oudste van 
vijf, maar zij heeft alleen maar broers. 
De vier broers heten Rudy, Danny, 
Bruno en Marc. Zij wonen allemaal in 
nabije buurgemeenten van Zemst. 
Broer Rudy Patry was destijds in de 
regio zeer goed gekend als profwiel-
renner. 
Hij reed onder andere voor de ploe-
gen Tönissteiner -T/W, Dormilon, 
Roland, Histor en Tulip Computers 
en hij was zelfs driemaal actief in 
de Ronde van Frankrijk. En de jong-
ste broer Marc reed voor de ploeg 
Vlaanderen 2002 en is nu verzorger 
bij Quick Step.

Rosette en Monne benadrukken dat 
Elewijt een heel sterk verenigingsle-
ven heeft.
En dit zowel op sportief (voetbal, ten-

nis, judo,…) als cultureel gebied. Dit 
wordt verder aangevuld met ettelijke 
café’s (De Prins, ’t Steen, Heten Hoek, 
Bij Martha, Belvedere, Burn-Out, Vis-
vijvers Molenveld,…) en verschillende 
restaurants (Pain Perdu, Den Vollen 
Buik, Dujoo, Italiaan, Diependael,…
Het maakt dit stukje Vlaanderen echt 
Bourgondisch.
Op toeristisch gebied kan Elewijt 
pronken met het Rubenskasteel.
Bekende figuren van Elewijt zijn Victor 
Servranckx (schilder), Jules Van Innis 
(boogschieten) en Remy Merckx (oud-
burgemeester van Zemst).

“Hebben jullie nog een boodschap 
voor onze Zemstenaars?”, was de slot-
vraag.
Monne is zeer bezorgd over de toe-
komst van onze planeet en vraagt 
dat de inwoners en de gemeente 
meer voor “het groen” zouden willen 
doen. Zelf was hij lid van de Zemstse 
milieuadviesraad. Hij doet actief aan 
biologisch tuinieren en is lid van VELT 
(Vereniging voor Ecologische Leef- en 
Teeltwijze).

Het was leuk toeven in het middel-
punt van Elewijt. Met dank aan Roset-
te, Monne, Vicky en Jitse. 

Dirk Van Roey
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Leon Lemair: 
“FC Zemst is een stuk 
van mijn leven.”

Wie zestig jaar of ouder is, herinnert 
zich uit zijn jeugdjaren dat FC Zemst 
één van de meest gevreesde elftallen 
was in die periode. Het sluitstuk van 
de verdediging was doelwachter Leon 
Lemair. Hij speelde vijfhonderd wed-
strijden in de eerste ploeg en stopte 
vierentwintig strafschoppen.

Weet u nog hoe u bij FC Zemst terecht 
kwam, Leon?
Ik ben een geboren en getogen Zemste-
naar. Met schoolkameraden speelden we 
straatvoetbal. Voorzitter Miel Van Steen-
winkel en secretaris Cois Cordemans van 
FC Zemst merkten vlug dat er talent bij 
was. Samen met Jos Jacobs en Rik Bij-
trap tekende ik als 16-jarige een aanslui-
tingskaart bij rood-geel. Het eerste jaar 
speelde ik in de spits, maar ik kon ook 
een balletje pakken en ik had meer vol-
doening in de goal. In 1954 werden we 
voor het eerst kampioen, met elf spelers 
van de eigen gemeente. FC Zemst was 
een vriendenclub en een speler van een 
andere gemeente was niet welkom. Tot 
35 jaar was ik basisspeler en we speelden 
voor een pakje friet en een pintje. Ik heb 
een schitterende tijd gekend bij rood-
geel. Ja, FC Zemst is een stuk van mijn 
leven.
Je hebt tegen veel spitsen gespeeld. 
Wie was de spits waarvan je het mees-
te schrik had?
Jean Janssens van Elewijt. Hij had een 
verschroeiend schot, maar hij scoorde 
nooit tegen mij.
Doe je nu nog aan sport?
Vanaf 1960 tot 2001 reed ik koers en ik 

heb veel wedstrijden gewon-
nen. Sindsdien rijd ik nog alle 
dagen met de fiets en bij slecht 
weer thuis met de hometrai-
ner.
Een slotvraagje: hoe ziet uw 
ideale ploeg van FC Zemst 
eruit?
Leon Lemair, Rik Bijtrap, Filip 
Teugels, Jean De Weerdt, Jefke 
De Raes, Staf Vercammen, Jean 
Matthijs, Rik Verhaegen, Jan 
De Leebeeck, Fe Vercammen 
en Rik Tesseur.

FC Zemst werd voor het eerst kampioen in 1953-1954
Staande v.l.n.r. Flup Teugels, Rik Bijtrap, Louis Thirion, Jean Renquin, Willem Van Moer, Jean Tesseur, Jan De 
Leebeeck en Karel Van Herp. Zittend v.l.n.r. Pierre Beullens, Jean Van Langendonck, Felix Vecammen, Frans 
Mannaerts (trainer), Jef De Raes, Leon Bal en Rik Tesseur.

seiZoen 2008-2009 in teKen Van 75 jaar

ZEMST - Dat FC Zemst 75 jaar bestaat zullen we dit 
seizoen geweten hebben. Heel het jaar door wor-
den activiteiten en festiviteiten georganiseerd die 
in het teken staan van het jubileum.

Een speciaal voor de gelegenheid opgericht feest-
comité leidt de zaak in goede banen. Jan Verbinnen, 
Jurgen Deman en Bart Diricx betrekken heel FC Zemst 
bij het feestgebeuren. “Van klein tot groot, van Jan-
nikske tot De Lange, iedereen komt aan de beurt”, leg-
gen zij uit. “Al onze jeugdploegen, dames, reserven, 
eerste ploeg, veteranen, iedereen krijgt de kans om 
iets feestelijks op touw te zetten. Een champagnefuif, 
een sexy kalender, een Haloweenparty, een standje op 
de kerst- en de jaarmarkt, carnaval, noem maar op, wij 
laten geen gelegenheid liggen om 75 jaar FC Zemst in 
de verf te zetten. De climax wordt een grootse galafuif 
in een mega tent op ons parkeerterrein, ergens in mei 
volgend jaar.”

Daarnaast wordt werk gemaakt van een heus collec-
tor’s item, een herinneringspakket met een retro shirt 
van FC Zemst, een rood-gele sjaal en een jubileum-
boek. Ook de website www.fczemst.be wordt voor de 
gelegenheid in een feestelijk kleedje gestoken.

PV
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fC Zemst sPortief Bestaat 75 jaar
zEMst – fC zEMst bEstaat dit sEizoEn 75 jaar. idEalE GElEGEnHEid voor EEn GEsPrEk MEt twEE lEGEn-
darisCHE doElMannEn uit dE GEsCHiEdEnis van dE Club. lEon lEMair (83) was EEn MonuMEnt, andré Cor-
dEMans sCHoPtE HEt HEt vErst En stond in doEl bij kv MECHElEn. de Zemstenaar GinG lanGs voor EEn 
babbEl MEt dEzE onvErGEtElijkE fiGurEn van fC zEMst.
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André Cordemans: 
“FC Zemst was een familieclub, KV Mechelen een 
verplichte opdracht.”

Iedereen in Zemst kent de familie Cordemans. 
Al sinds de tijd van stamvader Cois wordt de 
liefde voor het voetbal en FC Zemst er met de 
paplepel meegegeven. André Cordemans (62) 
voetbalde vele jaren bij zijn oorspronkelijke 
club en kende ups en downs bij KV Mechelen. 
Een terugblik op de carrière van een groot 
doelwachter.

Vertel op, André!
Zoals iedere jeugdspeler van toen bij FC Zemst Sp. 
was ik een geboren en getogen Zemstenaar. Ik ben 
de zoon van de vroegere secretaris Cois Cordemans 
en vader van de huidige doelwachter Peter. Vanaf 
mijn tien jaar voetbalde ik met een valse identi-
teitskaart bij FC Zemst. Vijf jaar later tekende ik, in 
opdracht van vader Cois en in ruil voor enkele spe-
lers, een aansluitingskaart bij KV Mechelen. Ik stond 
in het doel bij de nationale scholieren en juniores. 
Als zestienjarige debuteerde ik in de eerste ploeg en 
speelde als jongste doelwachter van eerste klasse uit 
bij FC Luik, thuis tegen Antwerp en op het veld van 
FC Turnhout. Dat waren de hoogtepunten van mijn 
voetbalcarrière. Een zware polsblessure was mijn 
dieptepunt. Ik was drie jaar inactief, mijn optie werd 
niet gelicht en ik keerde terug naar FC Zemst Sp. Wij 
hadden een hechte ploeg met allemaal spelers van 
Zemst. In 1966-67, het jaar van mijn huwelijk, had-
den wij het ideale team en werden we kampioen.
Wat was nu het grootste verschil tussen Me-
chelen en Zemst?
Heel eenvoudig: FC Zemst was een familieclub, 
KV Mechelen een verplichte opdracht.
Wat vind je van je zoon Peter?
Mijn zoon heeft meer talent dan ik. Hij speelde 
met de UEFA’s en reserven van RC Mechelen, 
maar heeft nooit een echte kans gekregen. Hij 
is een doelman die nu nog in derde klasse niet 
zou misstaan en nog vele diensten kan bewijzen 
aan FC Zemst.

   Jean Andries

KV Mechelen 1962: Staande v.l.n.r. Pros Borremans, Fé Van Bulck, Jean Dockx, André Cordemans, 
Roger Mergeay en René De Moor. Zittend: Eddy Goossens, Kamiel Van Damme, Fille Peeters, 
Rudy Van Hoof, mascotte Dirk Vercammen en Cois Tuyaerts. 

Kampioen in 1966-1967
Staande v.l.n.r. Rik Bijtrap, Rik Tesseur, Jos Jacobs, Andre Cordemans, Jos Van Orshaegen, Staf 
Vercammen, Hubert Juliens en Georges Van den Bergh. Zittend: Garre Wouters, Charel Van San, 
Marcel Bollen, Rik Claes en Jean Andries.

1959-1960: Staande v.l.n.r. Leon Lemair, x, Leonard De Mesmaeker, Staf Vercammen, Jos Ja-
cobs en Jean De Weerdt. Onder v.l.n.r. x, Jaak Cnaepkens, Jan Vermeulen (trainer), Rik Tesseur 
en Jean Andries.
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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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

“Ik ben heel tevreden, supergelukkig 
met die vijfde plaats.” aldus Anja, die in 
Hofstade Trimstyle, een hondenkapsa-
lon, uitbaat. Cooper is een vijfjarige Bor-
der Collie waarmee Anja naar Honden-
school Easy in Mechelen gaat. Ze doen 
er mee aan de afdeling gehoorzaam-
heid, sectie 4B. Naast trainen op de club 
oefent het duo ook heel vaak thuis.

Deze afdeling beperkt zich tot België 
en Anja behoort duidelijk tot de top. 
Of ze nog ambities heeft, vraag ik me 

anja DeKeGel en CooPer 
        GeseleCteerD Voor 
  BK GehoorZaamheiD
HofstadE - anja dEkEGEl wErd saMEn MEt Haar Hond CooPEr GEsElEC-
tEErd voor HEt bElGisCHE kaMPioEnsCHaP GEHoorzaaMHEid. in Haar afdE-
linG wErdEn Er Maar 30 MEnsEn GEsElECtEErd oM MEE tE sPElEn En anja 
GinG loPEn MEt dE vijfdE Plaats.

af. “Ik zit in het hoogste programma 
en ik hoop elk jaar geselecteerd te 
worden. En misschien ooit een podi-
umplaats te veroveren.” lacht Anja.

Naast Cooper lopen er bij Anja nog 
drie andere honden rond: Zino, een 
dertienjarige Jack Russel, Yirka, een 
negenjarige Duitse Herder en Scott, 
een driejarige Border Collie. Maar ei-
genlijk heeft Anja haar honden niet 
perse nodig om kampioen te worden, 
ook op zichzelf slaagt ze daarin. Enke-

le jaren geleden werd zij na-
melijk Belgische en Benelux 
kampioen hondentrimmen. 
Ze had nog maar net haar 
eindexamen gedaan, maar 
toch ging ze met de eerste 
plaats lopen.

Wil je je hond dus eens door 
een échte kampioen laten 
knippen, dan moet je zeker 
eens langs Trimstyle gaan! 
Anja werkt alle dagen, behal-
ve zondag en op afspraak.

Meer info via www.trimstyle.
be of 0475-23 55 83

EVDW

reGisseur hans Van nuffel KrijGt Prijs in CanaDa
ZEMST – Lang geleden, toen interviews in de Zemstenaar nog drie pagina’s lang 
mochten zijn, schonken we ruime aandacht aan Het einde van de rit, het eerste 
werkstuk van Hans Van Nuffel uit Zemst. Met het geld dat Hans won, maakte 
hij nadien de kortfilm Fal. Daarmee won hij onlangs op het filmfestival van 
Montréal (en dat is geen kleintje!) de prijs van de jury. Wat meer is: Hans haalde 
zijn inspiratie voor die film uit zijn eigen ervaringen. Hij woonde jaren naast het 
asielcentrum van ons OCMW en leerde daar Egide kennen, een jonge vluchte-
ling uit Rwanda. Zijn levenservaringen fascineerden Hans mateloos en werden 
verwerkt in deze film. Proficiat, Hans en veel geluk met je volgend project Sharks 
keep moving. Geweldige titel, al! JMB
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Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

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

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Niet alleen Anja Dekegel viel in de 
prijzen, ook KACEZ mag fier zijn op 
hun mooie resultaten. Beide kampi-
oenschappen spelen zich af in een an-
der verbond. Verschillende leden van 
KACEZ stonden op het podium. Bij 
de beginners behaalden Carine Nijs 
en Jean De Valck een gedeelde derde 
plaats. Bij de gevorderden was Patrick 
Merckx onklopbaar. Net zoals de rest 
van het gespeelde jaar, kon niemand 
hem van het hoogste schavotje hou-
den. In de ereklasse stelden Alex De 
Wit en Luc Corbesier zich tevreden 

        KaCeZ orGaniseert 
    BelGisCh KamPioensChaP

ElEwijt - dE koninklijkE afriCHtinGsClub ElEwijt-zEMst orGani-
sEErdE voor Hun vErbond oP 14 sEPtEMbEr HEt bElGisCHE kaMPioEn-
sCHaP GEHoorzaaMHEid voor HondEn. Er warEn 33 dEElnEMErs uit 5 
vErsCHillEndE Clubs.

De Belgische kampioenen op het podium

met respectievelijk 
een zilveren en een 
bronzen medaille.

Naast al deze prijzen 
mocht de club ook 
veel positieve reacties 
in ontvangst nemen, 
omdat ze uitmunten in 
sportiviteit, samenwer-
king en vriendschap. 
Kortom: een mooie 
afsluiter van het sport-
seizoen! Proficiat!

EVDW

Voorzitter Marc De Fraeye in actie met zijn hond

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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Het asielcentrum in de Hoogstraat 69 is 
sedert juli 2008 een collectief opvangi-
nitiatief. Het huisvest 27 alleenstaande 
mannen in eerste opvang, d.w.z. onmid-
dellijk nadat deze asielzoekers het land 
binnenkomen. Het OCMW biedt huis-
vesting en staat in voor het volledige le-
vensonderhoud. Maar hiermee is natuur-
lijk de kous niet af. 
De bewoners van de zijvleugel hebben 
ook nood aan andere ondersteuning. 
Vaak kennen ze geen woord Nederlands 
en zijn onze levensgewoonten hen 
vreemd. Een aantal enthousiaste vrijwil-
ligers ondersteunt de officiële werking 
en probeert het de asielzoekers wat 
aangenamer te maken tijdens het lange 
wachten op hun proces. De motivatie 
van de asielzoekers is niet altijd wat 
deze groep vrijwilligers er aanvankelijk 
van gedacht had: “Wat de studie-inzet 
van de kandidaat leerlingen betreft, zou 
men kunnen denken dat die groot is, 
omdat ze toch veel tijd hebben. Op en-
kele uitzonderingen na is dat echter niet 
waar. Het leven in een asielcentrum met 
zijn soms beklemmende atmosfeer zet 
helemaal niet aan tot studiewerk.”  Wat 
hen ook bijblijft, is dat de asielzoekers 
vaak zonder dat er ooit naar gevraagd 
is, hun verhaal willen doen. “Als vrijwilli-

asielZoeKers
zEMst - dE krantEn staan Er vol van: 
“stakinG in asiElCEntruM”, “aGrEssiE in 
GEslotEn oPvanGinitiatiEf”. vluCHtE-
linGEn lijkEn ziCH wEl tE vErEniGEn tot 
één GrotE GroEP bozE En sCHrEEuwEn-
dE bEzoEkErs van ons land. toCH is Er 
ook PositiEf niEuws. in HEt lokaal oP-
vanGinitiatiEf van zEMst zEt EEn klEi-
nE GroEP vrijwilliGErs ziCH in voor dE 
oPvanG van dE aan zEMst toEGEwEzEn 
asiElzoEkErs. rosEttE, Guido, stani, 
vivianE En biEkE GEvEn Er wEkElijks 
nEdErlandsE lEs En zE krijGEn Er Gra-
tis vriEndsCHaP En rEsPECt voor in dE 
Plaats. EEn GEtuiGEnvErslaG. 

Op de foto : Stani, Viviane, Rosette, Ilse en Guido. Ontbreekt : Bieke

ger luister ik dan gewoon en men waar-
deert dat enorm”, zegt Guido. Viviane is 
al meer dan vijf jaar vrijwilliger en is het 
eens met Guido’s conclusie. “ Beetje bij 
beetje ontstaat met de meeste mannen 
een nauwe band, je krijgt respect voor 
hun wilskracht en inzet, begrip voor 
hun moeilijkheden en als je er dan nog 
in slaagt goede resultaten te bekomen, 
geeft dit nog een bijkomende voldoe-
ning. Alleen jammer dat je geen mira-
kels kunt verrichten.” 

Veel meer dan kennisoVerdracht 
Les geven aan asielzoekers is niet altijd 
evident, vult ook Stani aan: “Onze leer-
lingen zijn personen voor wie elders 
geen enkele mogelijkheid bestaat of 
voor wie voorzieningen als alfabetise-
ringscursussen en basiseducatie on-
voldoende uitgebouwd of onbereik-
baar zijn.” Naast het lesgeven op zich, 
blijkt dat het persoonlijk contact met 
de mannen van het LOI minstens even 
belangrijk is en dat kennisoverdracht 
maar een onderdeel vormt. “Als vrij-
williger dien je in de eerste plaats re-
kening te houden met de persoon die 
voor je zit. Je leert hen lezen en schrij-
ven, maar je probeert ook hun zelfver-
trouwen te vergroten. Er komen ook 

praktische vaardigheden zoals leren 
koken bijvoorbeeld aan bod.”

machteloos toezien
“Hoofddoel is hen tijdelijk te helpen, 
zodat er een minimum aan taalvaardig-
heid is bereikt om te communiceren”, 
zegt Rosette, “maar op de duur zijn die 
mensen als naaste familie. Mohammed 
vertelde me dat hij een negatieve be-
slissing heeft gekregen naar aanleiding 
van zijn verzoek om als vluchteling hier 
een status te kunnen krijgen. Moham-
med is 26 jaar en komt uit Libië. Een vro-
lijke, goedlachse jongen, die geniet van 
elk moment dat hij onder de mensen 
is. Die in een wel heel korte tijd prima 
Nederlands heeft leren praten. Dat is 
er dan wéér zo eentje waarvan ik zeg, 
die mag blijven. Die heeft er wat voor 
over om in onze maatschappij opgeno-
men te worden en wil er ook een posi-
tieve bijdrage aan leveren. Maar helaas, 
het beleid laat hem niet toe, op zo’n 
momenten sta je machteloos. Op zo’n 
manier afscheid nemen doet pijn. Heel 
erg pijn. Ik ken het verhaal van hoe ze 
hier gekomen zijn, en belangrijker nog, 
waarom ze hier gekomen zijn. Voor mij 
zijn het echte vluchtelingen.”

Nicole Van Erp

in

De sChoolBanKen
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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 NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% kORTING Op
EUCANUBA,  ROYAL 

 CANIN,  EUROpREMIUM

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

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

CHRIS THIRY
Vloerder

Plaatsen van
vloeren en wandtegels
Ook speciale en kleine
werken
Mozaïek - natuursteen

GSM: 0478/ 26 88 67
Christhiry@telenet.be

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vw auDi
skoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u

zon- en feestdagen gesloten
Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14

commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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Waar houdt 11.11.11 zich concreet mee 
bezig?
In brede zin voert 11.11.11. strijd tegen 
armoede en onrecht, in samenwerking 
met andere ngo’s zoals Broederlijk De-
len, Oxfam, Damiaanactie, om er enkele 
te noemen. In 2000 bekrachtigden 189 
lidstaten van de VN de Millenniumver-
klaring. Ook 11.11.11. schaarde zich 
hierachter. De Millenniumdoelstellingen 
zouden ervoor moeten zorgen dat in 
2015 de armoede extreem verminderd 
is, dat iedereen onderwijs krijgt en ge-
zondheidszorg. Voorts moeten vrouwen 
en mannen gelijke rechten krijgen, aids 

11.11.11.-Comité Zemst 
ElEwijt – van allE nGo’s (niEt-GouvErnEMEntElE orGanisatiEs) is 11.11.11. wElliCHt dE 
MEEst bEkEndE. ook zEMst HEEft EEn afdElinG, al 25 jaar aCtiEf. rEdEn GEnoEG oM drij-
vEndE kraCHtEn jan ColEbrants, karEn dE broECk, kris dE staErCkE En jan dE broECk 
EEns aan dE tand tE voElEn. 

Enkele dooddoeners: “Het is maar een 
druppel op een hete plaat” of “Dat geld 
zal onderweg wel ergens blijven plak-
ken.” En nog: “De regeringen van die 
landen moeten er maar voor zorgen 
dat hun mensen het beter hebben.”
Men is er een beetje van teruggekomen 
om lokaal kleine projecten op te zetten. 
Vaak bloeden die dood als ze niet goed 
opgevolgd worden. Nu wordt er meer 
samengewerkt met zorgvuldig ge-
screende plaatselijke organisaties, die 
een beter zicht hebben op de situatie 
ter plaatse. Dat kan een vakbond zijn of 
een organisatie die de strijd aanbindt 

tegen grootgrondbezitters of een men-
senrechtenorganisatie. De ervaring 
heeft geleerd dat dit op lange termijn 
veel efficiënter is. Een project in India 
bijvoorbeeld zorgde ervoor dat kaste-
loze vrouwen via een vrouwenbewe-
ging financieel en sociaal hogerop kwa-
men. Een deel van de middelen wordt 
aangewend om invloed uit te oefenen 
op het beleid. Vanuit Europa worden 
veel voedseloverschotten gedumpt in 
de derde wereld. Met als gevolg dat lo-
kale boeren en handelaars kapot wor-
den geconcurreerd. Als dat deftig aan-
gepakt wordt, zijn het veel meer dan 

en malaria moeten worden terug-
gedrongen en de milieubescher-
ming moet beter. Daarvoor wordt 
er niet alleen geld ingezameld, er 
wordt ook gelobbyd bij beleids-
makers om één en ander in bewe-
ging te zetten. 

Werken jullie als lokale afdeling 
autonoom of wordt er in jullie 
plaats beslist?
Er wordt elk jaar rond een alge-
meen thema gewerkt, maar we 
zijn vrij om dat zelf in te vullen. We 
doen elk jaar een quiz, we orga-
niseerden ook al infoavonden en 
kookateliers, een broodzakkenac-
tie en theatervoorstellingen. We 
zijn geen vereniging met massa’s 
leden, maar we kunnen rekenen 
op genoeg helpende handen. Het 
thema van dit jaar focust op werk. 
Waardig werk is immers het beste 
wapen tegen armoede. 

druppels op een hete plaat. 

Versterking 
Niet dat Karen, Jan, Kris en Jan 
oude krokodillen zijn, maar ze had-
den toch graag wat jonge krach-
ten en vers bloed verwelkomd. Jan 
De Broeck: “Er zijn jonge mensen 
genoeg die zich engageren, dat 
kon ik in de Zemstenaar al lezen. 
Die zouden wij ook voor onze kar 
moeten kunnen spannen. Ik vind 
persoonlijk dat ook het onderwijs 
meer verantwoordelijkheid zou 
moeten opnemen voor bewust-
making bij jongeren.” 

Op vrijdag 7 november organi-
seert het 11.11.11. comité Zemst 
haar 20ste quizavond in het Ont-
moetingscentrum van Hofstade. 
Aanvang 20u, inschrijven en info: 
0496/436769. 

Dirk Verdeyen 

25 jaar aCtief
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Doe ook mee aan de kleurwedstrijd!

* koop heerlijke broden bij Brood Banket Gunther Cornelis 

* per aankoop van een groot brood ontvangt u een stempel

  op uw spaarkaart

* met 5 stempels en 4,95 euro (winkelprijs 9,95 euro)

  ontvangt u een boek van Geronimo Stilton

* u kunt sparen voor 4 spannende titels

* doe ook mee aan de kleurwedstrijd!

Brood                          Banket

Lindestraat 1A, 1980 Zemst

Tel. 015/61.10.74

Dinsdag tot vrijdag 7-12.30h / 13-18h

Zaterdag 7-17h Zondag 7-14h Maandag gesloten

Broodautomaat 7 dagen op 7 - 24h/24h

Meer info over deze actie bij:    

Advertentie-Bakkerij.indd   1 16-09-2008   17:08:42

Een ervaren voet verkiest 
een schoen van Carmi

Brusselsesteenweg 129, Zemst, 015/62 73 73 • Tiensesteenweg 8, Korbeek-Lo, 016/468 468
www.carmi.be

Wij willen dat je je goed voelt in je schoenen, in alle omstandigheden. Jij wil dat uiteraard ook. 
Daarom kan je bij Carmi steeds terecht voor de meest uitgebreide collectie van jouw favoriete 
merk zoals Ara, Rieker, Gabor, Mephisto, Voltan, Finest,... veelal in verschillende breedtematen, met 
halve maten of voor losse steunzolen. Je merkt het, ervaren voeten moeten bij Carmi zijn.

Alexandria • Ara • Attilio Giusti • Clarks • Dorndorf • Ecco • Finest • Footnotes • Gabor • Mephisto • Peron • Rieker • Rohde • Solidus • Think • Voltan • Wolky



�0

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 o
kt

ob
er

 2
00

8

	

Onder de   mensen
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  De Spirituele Tuindag in de tuin van de Reiki-Tempel in 

Zemst-Laar was een onvergetelijke gebeurtenis. Allerlei 

tentjes met aanbiedingen als Shiatsu, healing-technieken 

waaronder Quantum-Touch, Reiki, energetische massage, 

voetreflexologie hadden een groot succes. Er was ook de ge-

legenheid om even tot rust te komen tijdens een geleide me-

ditatie. Er werd intuïtief geschilderd en het schilderij werd ge-

wonnen door mensen uit Schilde. Er was ook een paragnoste 

en een winkeltje van het project Arte-Cor dat de vrouwen in 

de sloppenwijken in Rio de Janeiro ondersteunt. Meer dan 

150 bezoekers maakten van de zonnige Spirituele Tuindag 

een succes dat zeker herhaald zal worden.

  De Koninklijke Nationale Oudstrij-

dersbond afdeling Eppegem herdacht 

op zondag 31 augustus de veldslagen in 

Eppegem en omgeving tijdens de Eerste 

Wereldoorlog en de vele slachtoffers die 

hierbij vielen. Precies 90 jaar geleden, in 

1918, werd in Eppegem, langsheen de 

Brusselsesteenweg, een militaire begraaf-

plaats ingehuldigd. Hier vonden 224 Bel-

gische militairen hun laatste rustplaats. 

Ter gelegenheid van deze verjaardag 

kreeg de herdenkingsplechtigheid dit 

jaar een speciaal karakter. De plechtig-

heid werd opgeluisterd door de Konink-

lijke fanfare Hoop in de Toekomst.
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    In café Schoonzicht in Weerde kregen ze onlangs bekend volk over de vloer. Er werden 

opnames gemaakt voor het VTM-programma “Celebrity Shock”.

Hier moesten Pascal Platel en Gert Winckelmans terugblikken op hun back to basic-verblijf in 

de Himalaya.
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  Rolschaatsclub Reko Roller Club Zemst organiseert jaarlijks sportweken waar kinderen op een speelse 

manier kennis kunnen maken met het inline skaten en de juiste techniek ervan. Tevens promoot de club 

de sport om jeugdige kinderen lid te maken van Reko en zo de stap naar competitie te doen. Voor een 

foto in de Zemstenaar stopten de sportievelingen graag de oefeningen.

  De allerkleinsten van judoschool Yo-

shi-Kan Hofstade laten zich niet kennen. 

Elke woensdagnamiddag staan ze vol 

enthousiasme in de sporthal van Hofsta-

de. Spelenderwijs leren ze de basis van 

het judo, met heel veel variatie zoals wor-

pen, houdgrepen en valoefeningen. Op 

de foto Toon Lambrechts, Fasano Alessio, 

Lene Alewaters, Jones Vandenberghe, 

Toon Lambrecht, Romy Huybrechts, Syl-

ke Maeremans, Ennio Algaba, Rob Lee-

mans, Jitsi Van Romuy, Ruben Janssen, 

Jonas Janssen, Sten Ceulemans, Julien 

Gerardy, Jany Baetens, Ferre Hannaert, 

Judith Helders, Tilly Noez, Simon Dirckx, 

Maarten Naez, Seppe Noez, Bavo Van der 

Elst en Luka Dumortier met hun lesgeef-

ster Karine Belmans.

  De damesploeg B van BK Weerde staan aardig hun mannetje. Elke 

week staan ze vol enthousiasme op het veld. Coach Sam Torsin, Tania 

Smets, Hilde Simons, Tine Tombeur, Rita Gilissen, Kristien Debeuckelaere, 

Sofie Vandenbranden, Sonja Buts, Carine De Smet, Els De Smet.

  Al negen jaar lang spelen de veteranen van SK Laar competitie in het Ant-

werps Voetbalverbond, met prachtige prestaties. Vorig jaar behaalden zij de 

tweede plaats in reeks E en dit seizoen gaat het team voor de titel in reeks D. 

Hun sponsors Wim Commers, Aveve uit Zemst-Laar  en Q-Team uit Mechelen 

verrasten de ploeg met een gloednieuwe voetbaluitrusting. Op de foto het 

volledige team met hun sponsors, coach en sympathisanten.
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Zowel voor bedrijf als particulier

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54 
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

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.

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
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“Deze ijzerslag is niet gewelddadig en 
wordt door ons elk jaar met grote zeker-
heid gewonnen”, dixit Gust. “We delen 
vooraf folders uit, waarin we de mensen 
vragen om die voor hun raam te hangen, 
als ze willen dat we langskomen om hun 
ijzerrommel op te kuisen. Vroeger werd 
die rommel ook aan de straatkant ge-
legd, maar door de sterk gestegen prij-
zen voor oude metalen waren sommige 
oudijzerhandelaars ons te vlug af. Voor 
de zware stukken sturen we een ploeg 
langs om de delen te demonteren en 
hoe zwaarder het is, hoe liever wij het 
hebben natuurlijk.”
De KWB-ers hebben de ophaling door-
dacht georganiseerd. Zes teams rijden 
met aanhangwagens rond en brengen 
de metalen naar vier wachtende con-
tainers, waar Warre en Erik als eindsor-
teerders het grote aanbod aan verschil-
lende metalen scheiden en sorteren. 
”Waterkranen, kachels, fietsen, dakgo-
ten, radiatoren, tentstokken, ladders, 
droogkasten, grasmachines, noem 
maar op. Een krasproefje en een mag-
neet maakt ons snel duidelijk wat we in 
handen hebben”, zegt Warre, “en door 
het allemaal te scheiden krijgen we ook 
een veel hogere prijs.”

KWB-ers

zEMst-laar - dE kwb HEEft wEEr, 
En MEt suCCEs, ‘dEn ijzErslaG’ GEstrE-
dEn. twaalf MankraCHtEn zijn EEn 
daG lanG dEur aan dEur oudE MEta-
lEn Gaan oPHalEn. MEt dE oPbrEnGst 
sPijzEn zE Hun afdElinGskas En dE aC-
tivitEitEn. ”HEt is Hard travakken”, 
zEGGEn zE.

De mannen recupereren zelf ook wel 
eens iets. Een kruiwagen in goede staat 
wordt omgeruild voor een slecht exem-
plaar en een herenfiets wordt opzij ge-
zet. Sommige oude spullen gaan naar 
musea. Rudy houdt het rariteitenkabinet 
bij. ”Een antieke gaslamp, een Engelse 
helm uit de Eerste Wereldoorlog, een 
theepot en een jukebox die nu terug 
plaatjes speelt konden we echt niet bij 
het schroot gooien”, geeft hij toe. 

Wij vragen ons niet meer af waarom mensen sommige 
dingen weggooien. Onze afdelingskas vaart daar wel bij.” 

Het werk wordt even onderbroken voor 
een korte middagbreak met een broodje 
uit het vuistje. De 3M’s, Maria, Mia en Ma-
rina bevoorraden de strijders met spijs, 
taart en drank en ’s avonds is er warm 
eten bij Vanessa in Het Hof van Laar. Het 
is donker als ‘den ijzerslag’ gestreden is. 
Een schroothandelaar haalt de volgende 
dag de containers op en dan rinkelt de 
kassa voor de KWB.

Juliaan Delebeeck

leVeren ijZerslaG

 

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



��

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 o
kt

ob
er

 2
00

8

��

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 o
kt

ob
er

 2
00

8

 

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

 

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

 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.

DiaBetiCi Komen sPorten 
in De Waterleest

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 140 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS
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Voor mensen met diabetes is regelmatig 
sporten belangrijk, voor hun suikerrege-
ling, ar ook voor hun algemene gezond-
heid en welbevinden. Probleem is dat 
zij niet gemakkelijk de weg vinden naar 
een sportclub. Velen onder hen hebben 
al een zekere leeftijd, zijn of voelen zich 
niet echt slank of sportief en hebben be-
hoefte aan een gesprek met lotgenoten. 
De drempel naar klassieke sportclubs of 
fitnesscentra ligt vaak te hoog. Daarom 
heeft Clem Vandenbrandt, woonachtig 
in Elewijt en voorzitter van de Mechelse 
afdeling van de Vlaamse Diabetes Ver-
eniging, een kleine drie jaar geleden de 
Gezonde Lichaamsbeweging Club, kort-
weg GLC opgericht. Die lichaamsbewe-
ging vond plaats in Sint-Katelijne-Waver, 
maar vanaf volgende week verhuist de 
club naar Eppegem. 
Wat houdt de Gezonde Lichaamsbewe-

EPPEGEM – vanaf MaandaG 6 okto-
bEr 2008 start dE vlaaMsE diabEtEs-
vErEniGinG Haar “GEzondE liCHaaMs-
bEwEGinG Club”, voor onzE rEGio in 
dE GEbouwEn van dE sCHool dE wa-
tErlEEst in EPPEGEM. bEdoElinG is dat 
diabEtiCi daar iEdErE MaandaGavond 
vanaf 19.30u aan GEzondE liCHaaMs-
bEwEGinG kunnEn doEn. onzE rEPor-
tEr sPrak MEt ClEM vandEnbrandt, 
zEMstsE initiatiEfnEMEr. 

GeZonDe liChaamsBeWeGinG CluB: 

DiaBetiCi Komen sPorten 
in De Waterleest

ging Club nu precies in, Clem?
Elke maandagavond, buiten de school-
vakanties, doen wij aan “verantwoord be-
wegen onder diabetici” en dit van 19.30u 
tot 21.30u onder de deskundige begelei-
ding van een kinesitherapeut. Dit is dé 
plek wat lotgenotencontact betreft en er 
hoeft echt geen drempel te zijn, vermits 
we allen met dezelfde ziekte te maken 
hebben. Vanaf 6 oktober starten wij in de 
gemeentelijke basisschool De Waterleest 
te Eppegem. Als inwoner van Zemst ben 
ik hier heel fier op. Voor de prijs, 2 euro per 
avond, waarin nog één gratis consumptie 
zit, moet je het zeker niet laten. Als je een 
10-beurtenkaart koopt, is de elfde beurt 
gratis. De enige voorwaarde is dat je lid 
moet zijn van de Vlaamse Diabetes Ver-
eniging (VDV), dit is nodig voor de verze-
kering. Je kan je lid maken voor 25 euro 
per jaar. De bedoeling is om de diabetici 
aan het bewegen te zetten; de partner 
mag deelnemen omdat bij diabetici bij 
inspanningen het risico op een hypo (te 
lage suikerwaarden ) groter is.
Wat moeten we ons bij die lichaams-
beweging voorstellen? Is dat een soort 
aerobic?
Het gaat om gewone turnoefeningen, 
soms op muziek, volleybal, allerhande zaal-
sporten, maar op laag niveau, afhankelijk 
van de patiënt zijn eigen kunnen en moge-
lijkheden. De sessies worden gegeven door 

twee kine’s, elk om beurt, en zij bepalen de 
oefeningen op het moment zelf.
Op hoeveel mensen mik je, Clem? 
Op jaarbasis zitten wij nu aan een gemid-
delde van 12 à 14 mensen per avond; maar 
we hopen uiteraard zoveel mogelijk men-
sen ertoe aan te zetten om mee te komen 
bewegen. Momenteel tellen wij 86 leden 
in groot Zemst en uiteraard zijn de leden 
van onze regio allemaal welkom.
Waarom kozen jullie voor Zemst? 
Destijds had het bestuur van onze regio 
zijn voorkeur gegeven aan Sint-Katelijne-
Waver, omdat onze secretaris van ginder 
was, maar nu ben ik zéér blij dat we naar 
hier komen, enerzijds omdat ik zelf van 
Zemst ben, anderzijds hadden diabetici 
van Zemst me destijds gezegd dat, als de 
sessies hier zouden plaatsvinden, ze ze-
ker zouden komen meedoen. 

Bart Coopman

Gezonde Lichaamsbeweging Club: 
iedere maandagavond vanaf 19.30u 
in school De Waterleest te Eppegem. 
Kostprijs 2 euro per avond/persoon of 
via een 10- beurtenkaart aan de prijs 
van 20 euro, verzekering inclusief, per 
avond één frisdrank gratis tijdens de 
pauze. Bij volle kaart is de elfde beurt 
gratis! Eerste bezoekje is trouwens gra-
tis. Meer info bij Clem Vandenbrandt, 
015/61.59.73.

Wie dit artikel 
van de Zemste-
naar meebrengt 
naar een van de 
sessies, krijgt een 
tweede sessie 
gratis!
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Fabrikant in metalen sierpoorten, hekwerk, carports en automatisatie

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

 2800 Mechelen

Toonpark:
Herentalsesteenweg 56

2275 Poederlee
014/55 80 01

www.metallooks.be
vraag hier 

uw gratis brochure aan:

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

RESTAURANTDAGEN
Op vrijdag 31 oktober 
en zaterdag 1 november
HALLOWEENMENU
in aangepast kader
en bediening in 
griezelkledij

Zaterdag 15 november
WILDMENU

Voor meer info betreffende bovenstaande menu’s:  
0485 35 17 44
Reservatie is enkel geldig na telefonische 
bevestiging en betaling voorschot van € 20 p.p. 
op rekeningnummer 850-8789952-04

FeestzaalHazenhof

“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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advertentie

suPPortersCluB rooD-Groen-KfC ePPeGem
Op vraag van vele supporters 
vergaderden enkele duistere fi-
guren één jaar geleden, op 22 
augustus 2007, rond de vraag of 
een supportersclub relevant zou 
zijn. Antwoord na twee maand: 
173 aangesloten leden.
Eind september is dan onze 
website opgestart, gevolg: reeds 
méér dan 20.000 bezoekers.

Maar dat krijg je niet zomaar, 
daar moet je wel iets voor doen. 
Dus wat doen we?
Elke verplaatsing wordt een bus 
ingelegd, vol sfeer, zodat de 
supporters behouden ginder én 
thuis geraken. Vorig seizoen zijn 
er zo zestien bussen georgani-
seerd, alhoewel er slechts vijftien 
uitwedstrijden waren.

De verste verplaatsing bieden 
we de spelers gratis een bus aan, 
relaxed en goed voor het groeps-
gevoel, begrijp je. Als nieuw-
jaarsgeschenk idem dito voor de 
vaste supporters.
Voor de festiviteiten stellen we 
ons ook verantwoordelijk, zoals 
de kerstmarkt in Houtem mét 

wok, speenvarken aan ’t spit en 
drank, de supportersfuif gedu-
rende drie dagen mét toestem-
ming van de gemeente (dit jaar 
van 9/11/08 tot 11/11/08) en 
natuurlijk ons teerfeest, in zijn 
maidenjaar goed voor 155 in-
schrijvingen, met o.a. Loes Van 
Den Heuvel (Carmen).

De club steunen we verder met 
gadgets zoals de lichtkrant in de 
kantine, sfeer tijdens de match 
met trommel, toeters en rood-
groene ballonnen, maar vooral 
intense clubliefde.

Voor de verplaatsing naar Hof-
stade op 2 november breken we 
met de traditie en gaan we in 
massa met de fiets. Wedden dat 
dit niet onopgemerkt voorbij zal 
gaan? We gaan De Gordel doen 
verbleken. Voor elke sportieve 
Zemstenaar, die zin heeft: ver-
trek om 13.30u aan onze kantine. 
Ontdek deze hechte vrienden-
groep, wie weet word je een die 
hard, 173 anderen zijn je reeds 
voorgegaan.

Het bestuur
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juDoteam jiGo-tai 
zEMst - HEt niEuwE CoMPEtitiEsEizoEn is uitstEkEnd GEstart voor judotEaM jiGo-tai zEMst. dE Club orGanisEErdE oP 13 
sEPtEMbEr in dE sPortHal van zEMst dE “0PEn van brabant”. zE bEHaaldEn zo Maar EvEn 5 GoudEn En 5 bronzEn MEdaillEs.

petitie van het seizoen en dus een goed 
moment om eens te kijken welke schade 
de vakantie aangericht heeft in de con-
ditie van onze competitiejudoka’s. “Met 
het oog op de komende kampioen-
schappen, die in oktober plaatsvinden, 
is het belangrijk dat we zo snel mogelijk 
het competitieritme terugvinden”, legt 
hoofdtrainer Luc De  
Coster uit. Hij volgt zijn judoka’s op de 
voet en weet waar er bijgestuurd moet 
worden in de volgende maanden.
In totaal waren er een 200-tal deelne-
mers uit Belgie, Luxemburg, Nederland 
en Frankrijk en daar zaten verschillende 
kleppers tussen, zoals Europees junio-
renkampioene Margot Wetzer van Judo 
Essink 
Eindhoven, die in Belgie kwam testdraai-
en als voorbereiding op de 
Nederlandse Kampioenschappen.
De voorbereiding en organisatie van het 
tornooi werd in goede banen geleid door 
erevoorzitter en internationaal scheids-
rechter Freddy Thybaert, die 26 jaar ge-
leden Jigo Tai Zemst stichtte en bijzon-
der trots is over hoe zowel de club als dit 
internationale tornooi zijn uitgegroeid 
tot wat ze vandaag zijn. “Samen met het 

Goud was er voor Joren Vermeiren, Eric 
Pieters, Niels De Wit, Ernest 
Bossuyt en Fran Vanderstukken. Brons 
voor Melissa Asselman, Bram Cuykx, 
Lana Vermeiren, Ruben Vermeiren en 
Eric Pieters. Hiermee behaalde Zemst 
een knappe derde plaats in het clubklas-
sement. 
Vooral de wedstrijden van Joren en Ru-
ben Vermeiren, Fran Vanderstukken en 
Niels De Wit lokten heel wat toeschou-
wers naar de rand van de tatami. Joren 
en Ruben behaalden eerder dit jaar 
nog brons en zilver op de nationale 
jeugdkampioenschappen en de ver-
wachtingen voor dit seizoen zijn dan 
ook hooggespannen. Fran Vanderstuk-
ken is volledig op dreef en won in de 
finale met ippon (vol punt) van Shirley 
Van Loo van het judoteam Maastricht, 
die dit jaar nog derde was op de Neder-
landse Seniorenkampioenschappen. 
Niels De Wit versloeg in de eerste ronde 
Belgisch juniorenkampioen Stefaan De 
Schrijver met ippon en in de tweede 
ronde Belgisch vice-kampioen Xavier 
Kuppens. Ook de finale won De Wit pro-
bleemloos.
De “Open van Brabant” is de eerste com-

Provinciaal Bestuur Vlaams Brabant en 
de hulp en steun van de vele vrijwilligers 
mikken we voor volgend jaar op 250 
deelnemers. Als alles meezit spreiden we 
in 2010 de competitie over twee dagen”, 
zegt Freddy Thybaert nog.
“Ook op recreatief vlak kent Jigo-Tai een 
goede start van het 
seizoen », weet secretaris Luc Le Moine. 
In augustus was er de jaarlijkse deelname 
aan de sportweek en werden er demon-
straties gegeven in het Bloso-domein 
van Hofstade. Ondertussen vonden 25 
nieuwe leden hun weg naar de Budohal 
in Elewijt, waar er op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag aan judo gedaan 
kan worden, zowel in recreatief als com-
petitief verband.
“Met 153 leden is Jigo-Tai Zemst één van 
de grotere clubs in Vlaams-Brabant. Een 
competent trainersteam, allen Bloso-
gediplomeerde trainers, staat er garant 
voor dat alles op een pedagogisch en 
medisch verantwoorde manier verloopt”, 
besluit voorzitter Ludwig Everaert.

Meer weten over Jigo-Tai? Surf naar 
www.jigo-tai.be.

Piet Van Grunderbeek
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nieuw nieuw nieuw

Tervuursesteenweg 233 Hofstade, Battelsesteenweg 82 Mechelen
WO+DO GESLOTEN

“Gebakken plezier”

- Hebt u wat minder tijd op zondag: kies dan voor onze sneldienst tot 14u00.
    Uw bestelling zal klaar staan op het gevraagde uur.
- Bestel ten laatste zaterdag vóór 15u00: telefonisch of in de winkel

We hopen u op deze manier alvast heerlijke en versgebakken producten aan te bieden op een 
nog snellere manier. Op zondag zijn we open tot 17u30 !!
Marc, Lutgart en het ganse VE-team.

START “SNELDIENST” op zondag

TEL 015/61.12.19
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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

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

GSM 0475/869 163

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

In de Hemen heerst al enkele maanden 
een lichte nervositeit over die veertig 
kaarsjes. Om het hoofd koel en de 
zaak in de hand te houden, werd een 
comité van wijzen opgericht, bestaan-
de uit voorzitter en oud-voorzitters, 
bestuursleden en oud-bestuursleden, 
leden en oud-leden. Het resultaat van 
zoveel denkwerk mag er zijn. Geheel 
in de lijn van haar hoogstaande repu-
tatie en zich bewust van haar kwali-
teitslabel, kiest jeugdclub Tramalant 
resoluut voor een happening met 
klasse, een soirée en grandeur. 

in
zEMst – jEuGdClub traMalant wordt dit jaar vEErtiG. En dat wordt 
GEviErd in dE stijl van HEt Huis. MEt klassE En GrandEur, zoals wE HEr 

Dames en heren, jeugdclub Tramalant, 
veertig jaar jong, nodigt u uit om mee 
kaarsjes uit te blazen op haar galabal 
op 8 november in zaal Prins Leopold in 
Zemst. Dit is hét moment, girls, trek die 
onweerstaanbare jurk van Karl Lagerfeld 
aan! Haal dat Versace maatpak uit de kast, 
guys! Een onvergetelijk verjaardagsfeest 

Het organisatiecomité van 40 jaar Tramalant leidt de zaak in goeie banen

Galabal
40 jaar

Tramalant
8 November 2008

Zaal Prins Leopold te Zemst

Kaartenverkoop
Aan den toog:

Sporthal Zemst / De Kroeg

De Rut / Tramalant / Café schoonzicht

Of telefonisch:

Birger Debacker 0497/126047

Joke Vanhaecht 0485/473109

Inkomkaarten te verkrijgen tot 26/10

Prijs

Aanvang 20:00u

Avondkledij verplicht

€: 15

staat in de steigers. Oude foto’s, legen-
darische nummers van het onovertrof-
fen clubblad Venus, affiches van toen en 
nu, je vindt het allemaal. De avond zelf 
warmt op met een receptie en een hul-
diging van stichters en oud-voorzitters. 
Daarna steekt covergroep Stiletto de 
fik erin en wat volgt is een lange, zware 
nacht, zoals u ze zich wellicht nog herin-
nert van toen, zij het heel vaag.

Dit wil u niet missen, maar toch even 
opgelet, hippe vogels! Alleen de eer-
ste vijfhonderd inschrijvingen wor-

den weerhouden, dus snel zijn is de 
boodschap. Inschrijven kan voor 15 
euro in Zemst, in de sporthal en in De 
Kroeg, en in Weerde in café De Rut en 
Schoon Zicht. Telefonisch kan ook bij 
Joke Vanhaecht (0485-473109) of Bir-
ger Debacker (0497-126047).

Paul Verdoodt

sataniC MajEsty 
traMalant kEn-
nEn. EEn HEus 
Galabal oP 8 
novEMbEr brEnGt 
allEs bijEEn wat 
dE voorbijE GE-
nEratiEs in zEMst 
jonG was, En in 
dE MEEstE GEval-
lEn noG stEEds 
is.

tramalant
Viert 40 jaar stijl
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Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
hoogstraat 27 1980 zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
ontstoPPinGswerken 24/24

GEERT LUYCX

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

De drang om op een voetbalveld te 
staan zat er al vroeg in. Op vierjarige 
leeftijd vroeg Kelly aan haar ouders 
of ze met haar vriendjes en klasge-
nootjes mocht gaan voetballen bij FC 
Eppegem. Bij de jongens speelde zij 
eerst vooraan in de spits, maar tijdens 
een wedstrijd had de ploeg geen doel-
wachter. Uit noodzaak belandde Kelly 
in de goal en kwam er nooit meer uit. 
“De beste keepers zijn spitsen en om-
gekeerd”, aldus Kelly. 

Na enkele jaren bij Eppegem ging 
Kelly over naar Anderlecht, OHL, Kon-
tich en nu speelt zij bij White Star Wo-
luwe. Twee dagen per week wordt er 
getraind en op zaterdag worden de 
wedstrijden gespeeld. 
De sportieve Zemstse heeft al een 
mooi palmares, waar andere voetbal-
lers in onze gemeente U tegen kun-
nen zeggen: bij de jeugd van Ander-
lecht won zij de beker van België, in de 
provinciale reeks won zij de beker van 
Brabant. Kelly zat ook in de Brabantse 
selectie bij de min-zeventienjarigen 
en werd vorig seizoen genomineerd 
voor Voetbalster 2008, de Gouden 
Schoen van het vrouwenvoetbal. 

VoetBal is Wel 
een VrouWensPort! 

zEMst - HEt niEuwE voEtbalsEizoEn is wEEr van start GEGaan. u las in de 
Zemstenaar al uitGEbrEid ovEr dE niEuwE zEMstsE MannEnPloEGEn. Maar 
in onzE GEMEEntE zit MEEr voEtbaltalEnt dan u zou vErMoEdEn. kElly iCk-
Mans, 20 jaar, sPEElt zowaar in EErstE klassE bij dE daMEs. als kEEPstEr 
bij woluwE wHitE star traCHt zij dE nEttEn sCHoon tE HoudEn. HooG tijd 
oM kElly EEns aan HEt woord tE latEn. 

Kelly vindt dat het vrouwenvoetbal 
in België onderontwikkeld is. “Als je 
een carrière wil uitbouwen in het 
voetbal, moet je naar het buiten-
land”, weet Ickmans. “Naar Neder-
land of Zweden bijvoorbeeld. Daar 
worden de dames als echte topspor-
ters beschouwd. Zij krijgen een klei-
ne vergoeding voor hun prestaties, 
maar dit is niet te vergelijken met 
het mannenvoetbal.”

Kelly wil graag verder in het voetbal, 
maar ze wil eerst haar studies als ki-
nesiste afhandelen. Ze zit ondertus-
sen al in haar vierde jaar. Dat voetbal 
geen vrouwensport zou zijn, wil Kelly 
graag uit de weg ruimen. “Elke sport 
wordt beoefend door zowel mannen 
als vrouwen, waarom voetbal dan 
niet? Je moet doen wat je leuk vindt. 
Voetbal is misschien wel wat harder 
maar het is zeker en vast ook een 
vrouwensport.”

Wie Kelly eens aan het werk wil zien, 
kan ’s zaterdags naar Woluwe trekken. 
Om de twee weken spelen zij daar om 
15 uur hun thuiswedstrijden.

Liesbeth Lacante 

GEZOCHT: Gezin uit Hofstade zoekt lieve dame (frans- of nederlandstalig) 
voor naschoolse kinderopvang. Prijs en dagen overeen te komen. Meer 
info? Bel 0495/51.53.53

GEZOCHT: Lieve dame gezocht voor naschoolse opvang, gecombineerd 
met licht  huishoudelijk werk (koken, strijken). Regio Eppegem. Uren en da-
gen overeen te komen. Contact op 0485/54.64.86 na kantooruren.

AANGEBODEN: U schakelt over van mazout naar aardgas? Ik kom gratis de 
resterende hoeveelheid in uw tank ledigen. 0497/997.437
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hoe je Zemstse BeDrijf of VereniGinG meer naamBeKenDheiD GeVen? 
WEERDE – Marc Simons, in Weerde gekend in KWB-middens maar ook in tal van andere verenigingen, bereidt dezer 
dagen zijn eindejaarscampagne voor. Met zijn bedrijf Xima Business Gifts & Promowear, dat in 2005 is opgestart, wil hij 
ook de Zemstse thuismarkt bewerken. Heb je als vereniging of bedrijf promotiemateriaal nodig om je club of onderne-
ming een grotere bekendheid te geven, dan kan hij je daarbij zeker helpen.
Marc, wat moeten de Zemstenaren verstaan onder “promotiemateriaal” dat je in de aanbieding hebt?
Mijn bedrijfje is  gespecialiseerd in promotiemateriaal, promotiekledij, relatiegeschenken, eindejaarsgeschenken, gad-
gets. Wij leveren aan bedrijven, verenigingen, sportclubs een totaalgamma gaande van T-shirts, polo’s, fleecen, petten, 
sport-outfits, ... tot balpennen, USB-sticks.  paraplu’s, sleutelhangers, stickers, banners, spandoeken, en nog veel meer,... 
Alle materialen kunnen voorzien worden van een logo door middel van opdruk, borduren, gravure.
Hoe kunnen de geïnteresseerden bij jou terecht, Marc?
Wij hebben catalogen ter beschikking, die wij op aanvraag kunnen toesturen of anders komen we graag langs 

met de nodige stalen. Ook hebben wij een website: 
www.xima.be en een gespecialiseerde website voor USB-
sticks: www.usb-shop.be.
Voor bijkomende informatie, contacteer: Marc Simons – 
GSM: 0476/399 699 – E-mail: info@xima.be - www.xima.be

WIN WIN WIN 
De eerste 50 bestellingen bij Marc van minimum 250,00 € 
(excl. BTW) die verwijzen naar dit artikel uit de Zemstenaar 
ontvangen een gratis USB-stick van 2 GB met de naam van 
de contactpersoon gegraveerd.

advertentie

laeremans
RAMEN BVBA

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



��

d
e Z

em
stenaar | oktober 2008

EPPEGEM - in EEn intErnEtwErEld 
waarin bijna allE info oP PC’s tE vin-
dEn is, blijvEn MaGazinEs, krantEn En 
dE soMs vErGuisdE PakkEttEn rEClaME-
foldErs onzE briEvEnbussEn En afval-
bakkEn tEistErEn.

Zin om er even iets creatiefs mee te 
doen? Collagetje maken? Graaf even 
in het duistere verleden van je ge-
heugen en herinner je je schooldagen 
waarin je gewapend met een schaar, 
papier en lijm een stapel drukwerk te 
lijf ging om met je medeleerlingen te 
wedijveren voor een prijsje voor de 
beste collage.

een CollaGe maKen – Kan iemanD Dit noG?

oxfam-WerelDWinKel Zemst Presenteert ChoColaDe meus

Hobbykring Open Oog organiseert op 
18 en 19 oktober 2008 haar traditionele 
open deur- en tentoonstellingsdagen en 
wil bij deze gelegenheid voor de inwo-
ners van Zemst en omstreken een col-
lagewedstrijd organiseren. Mensen van 
buiten de vereniging zullen hun oordeel 
vellen, zodat ook leden kunnen meedin-
gen naar de prijzen .
Men mag maximaal vijf collages indie-
nen, er is geen leeftijdscatagorie, de uit-
voering gebeurt op een A3-blad en de 
maximum werkdikte is 3 mm. Uiteraard 
zijn internetcollages niet toegestaan. 
Naam, telefoon en adresgegevens te 
vermelden op de achterzijde in de rech-

terbovenhoek, samen met de categorie 
van je collage. Er zijn vier categorieën: 
De Belg anders bekeken, Humor en Satire, 
Maatschappij en Milieu en Buitenbeentjes.

De werken kunnen worden binnenge-
bracht bij de bestuursleden van Open 
Oog of bij krantenwinkel David, Brussel-
sesteenweg in Eppegem. Ze dienen ten 
laatste toe te komen op 11 oktober. De 
werken worden geëxposeerd op de ten-
toonstellingsdagen.
Op zondag 19 oktober worden de win-
naars bekend gemaakt. http://openoog.
neodesigns.be/

                                           JD

zEMst - van 1 tot 11 oktobEr 
2008 is HEt oPniEuw “wEEk van 
dE fairtradE”. bij oxfaM-wErEld-
winkEl zEMst staat dEzE wEEk in 
HEt tEkEn van fair tradE CaCao En 
CHoColadE. 

Zaterdag 11 oktober sluit Oxfam-Wereld-
winkel Zemst de Week van de Fair Trade af 
met een Opendeurdag. Chocoladeliefheb-
bers vinden er die dag zeker hun gading 
want Oxfam Fairtrade lanceert een nieuw 
soort biochocolade. Het wordt een origi-

nele melkchocolade met koffienibs. Wie 
op zaterdag 11 oktober naar de Opendeur-
dag komt krijgt alvast een gratis reep.  
Meer info over Oxfam Wereldwin-
kels en Wereldwinkel-producten op  
www.oww.be
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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

Brusselsesteenweg ��
���0 Zemst

0��/��.��.0�

OLAF LAURENT

VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@SKYNET.BE

De gemeente Zemst werft:
1.	EEN	COMMUNICATIEAMBTENAAR

Interesseert het interne en externe communicatiebeleid van een 
gemeentebestuur u?
Werk je graag mee aan de organisatie van gemeentelijke 
plechtigheden en feesten?
Wij zoeken een medewerker voor het voorbereiden en opvolgen 
van ons informatie- en communicatiebeleid.
Voorwaarden

houder zijn van minstens een diploma van het hoger onderwijs buiten 
de universiteit van het korte type richting communicatiebeheer of 
communicatiemanagement;
slagen voor een selectieprocedure.

2.	EEN	DESKUNDIGE	ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Heb je interesse in coördinatie, sensibilisatie en capaciteitsopbouw 
van de Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking?
Voorwaarden

minstens houder zijn van het diploma van het hoger onderwijs buiten 
de universiteit van het korte type of een daarmee gelijkgesteld niveau 
of beschikken over minstens 5 jaar relevante beroepservaring inzake 
ontwikkelingssamenwerking;
slagen voor een selectieprocedure.

dan is een van deze jobs zeker iets voor jou!
Je komt terecht in een dynamische organisatie waarin je een 

sleutelfiguur vormt en zowel bestaande als nieuwe projecten kan 
beheren.

Wij bieden u
Glijdende werktijden, maaltijdcheques, premie voor wie naar het werk 
fietst of stapt.
Interesse?  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 17 oktober 2008.  U 
kunt ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de Personeelsdienst, tot 
vrijdag 17 oktober 2008 om 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41) en www.zemst.be, onder 
de rubriek Handel en Werken, sectie Jobs.

•

•

•

•

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u, zaterdag tot 18 u 
GESLOTEN: zondag en maandag

MANNEN
DAMES 4 + 1 GRATIS

of 6 + 2 GRATIS
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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

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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

In september 1983, vijfentwintig jaar 
geleden, werd na overleg met het bis-
dom en pastoor Van Itterbeeck, de mis-
siekring opgericht. Enkele geïnteres-
seerden kwamen samen om het project 
vorm te geven. Greet Feyten van de 
Pauselijke Missiewerking gaf het nodige 
duwtje. Jeanneke Bladt was toen al ac-
tief als breister voor het moederhuis van 
Zuster Julienne in Brazilië en zo werd er 
ook met een breikring gestart.

Om de twee weken, op maandagnamid-
dag, komen de ijverige dames (creatieve 
heren zijn nochtans ook welkom) nog al-
tijd samen om hun mooi werk in te leve-
ren en al hakend of breiend een gezellige 
namiddag door te brengen in de paro-
chiezaal van Zemst. Dekentjes, kleedjes, 
kinderpulls en andere spulletjes vertrek-

zEMst – dE MissiEkrinG van zEMst-
CEntruM bEstaat 25 jaar. dat wordt 
GEviErd oP 26 oktobEr. tijd voor EEn 
kortE tEruGblik. 

ken naar diverse ontwikkelingslanden. 
Om de materiële noden van onze missio-
narissen te lenigen startte de kring ook ac-
tiviteiten op die wat meer geld in het laatje 
moesten brengen. Van bloembollen- en 
plantenverkoop en tombola op de Sinksen-
markt evolueerde dit tot wat nu het jaarlijks 
missierestaurant is geworden, steeds op de 
laatste zondag van  september. Een veer-
tigtal vrijwilligers verzorgen dan het diner 
voor het gelegenheidsrestaurant.
 
De inkomsten worden verdeeld over vele 
projecten. Zo is er Lieveke Van Rompaey 
in Kamina. Zij is daar nog steeds de motor 
van de activiteiten voor ondervoede kin-
deren in Kinkunki en medeverantwoor-
delijk voor een hospitaal. De missiekring 
Zemst gaat prat op een aantal uitzonder-
lijke zendingen naar Kamina, zoals het 

onarissen krijgen jaarlijks een steuntje. In 
Mali is dat het  sociaal werk van Jeanne Van 
Dam; in Brazilië een school, moederhuis en 
weeshuis opgericht door zuster Julienne 
Verbist; in Kinshasa  pater Dries Ghesquie-
re met een opleiding voor straatkinderen; 
in Chili een centrum voor de ontvoogding 
van de vrouw opgestart door Daniëlle Van 
Elst en Luz Maria Troncoso en tenslotte in 
Rwanda een priesterstudent.

Brei en crocheer naarstig voort dames! 
Bart Coopman

juBileum missieKrinG Zemst: 
25 jaar Breien en KoKen Voor DerDe WerelD

oogartsenkabinet, een echogra-
fietoestel en belangrijke zendin-
gen voor diabetespatiënten.

Ook andere projecten van missi-

De viering van het 25-jarig bestaan van 
de missienaaikring vindt plaats op zon-
dag 26 oktober om 11u in de kerk van 
St.Pieter Zemst.
Voor meer inlichtingen: Ivo Van Rompaey, 
Hoogstraat, 174, 1980 Zemst, 015-61.31.97 
of jacqueline.chaubet@telenet.be.

Wie financieel wil steunen kan dat op 
035-2642776-52 van Missio Zemst met 
vermelding ‘steun missionarissen’. 
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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

De gemeente Zemst is op zoek naar
1.	EEN	BELEIDSMEDEWERKER

Heb je interesse om mee een visie te ontwikkelen en een strat-
egie te bepalen met betrekking tot het beleid; mee beleidsplan-
nen op te maken?
2.	EEN	DESKUNDIGE	CENTRALE	AANKOOPDIENST
Heb je interesse in het coördineren en sturen van alle over-
heidsopdrachten, contracten en verzekeringen?

dan is een van deze jobs zeker iets voor jou!
Je komt terecht in een dynamische organisatie waarin je een 

sleutelfiguur zult vormen!
Vereisten
1. Beleidsmedewerker (niveau A)

houder zijn van een diploma van het universitair onderwijs of 
hoger onderwijs van het lange type gelijkgesteld aan universitair 
onderwijs, of een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld in de 
Rechten of in de Economische, Sociale en Politieke Wetenschap-
pen of in de Toegepaste Economische Wetenschappen;
slagen voor een selectieprocedure.

2. Deskundige Centrale Aankoopdienst (niveau B)
in het bezit zijn van minstens een bachelor in een economische- 
of bedrijfsbeheerrichting;
slagen voor een selectieprocedure.

Wij bieden u
Glijdende werktijden, maaltijdcheques, premie voor wie naar het 
werk fietst of stapt.
Interesse?  Zend uw kandidatuur, met curriculum vitae en een kopie 
van het vereiste diploma, aangetekend aan het College van burge-
meester en schepenen van en te 1980 Zemst, De Griet 1 in 1980 
Zemst.  Ze moet uiterlijk door de post afgestempeld zijn op vrijdag 
10 oktober 2008.  U kunt ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven op 
de Personeelsdienst, tot vrijdag 10 oktober 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
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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

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

Zaterdag 8 u. tot 17 u.
Enkel op afspraak

Kleempoelstraat 42
1980 Zemst

Kapsalon 
dames & heren

 

walter De kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

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

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg ���
���0 Zemst

De avonden vallen vroeger en de 
herfst komt er aan. Ideaal om mooie 
plaatjes te schieten, achter uw pc te 
kruipen en ze stante pede op te sturen 
naar de Zemstenaar.
De winnaars van deze maand ontvan-
gen elk een prijs, geschonken door 
Foto Nelissen uit Mechelen. Zij zullen 
gecontacteerd worden om hun prijs 
te ontvangen.
De inzendingen voor oktober, die 
worden bekroond in november, ver-

wachten we ten laatste op 22 okto-
ber. Foto(‘s) opsturen als bijlage naar  
fotowedstrijd.dz@gmail.com. Naam, 
leeftijd, adres en telefoonnummer ver-
melden. BELANGRIJK: zorg ervoor dat 
de ingezonden foto’s minimum 500 KB 
groot zijn, dit om druktechnische re-
den. Het zou zonde zijn dat een prach-
tige foto die niet aan die voorwaarde 
voldoet zou verloren gaan. Als je meer-
dere foto’s doorzendt, verdeel ze dan 
over verschillende mails. Veel succes!

Grote fotoWeDstrijD 
in de Zemstenaar

Winnaars september
“Hofstade” van Katrin De Smet uit 
Elewijt
“Nina gaat vissen” van Nina 
Meyssen (10) uit Zemst
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ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

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

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

Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op

Kende je Zemst al? 
Ja, maar ik was er nog nooit geweest.
Je stond op het podium ter gelegen-
heid van de inhuldiging van het Plein 
van de Verdraagzaamheid. Vind jij ver-
draagzaamheid belangrijk, aangezien 
je Turkse bent, en in België woont? 
Ik ben uiteraard voor tolerantie omdat ik er 
vast in geloof dat verdraagzaamheid dé ba-
sis is voor alles. Dat uit zich bij mij ook in klei-
ne dingen zoals verdraagzaam zijn aan de 
kassa, in de files, maar vooral met mensen. 
We verdienen allemaal een plek op deze pla-
neet, dus laten we er dan ook iets moois van 

maken en elkaar niets in de weg leggen.
Je bent een ster in Turkije, heb je nog 
tijd voor je fans in België? 
Voor mij zijn al mijn fans even belangrijk 
en zou ik nooit kunnen kiezen tussen 
Turkije of België. Ik voel me Turks en Bel-
gisch omdat ik hier geboren ben in Bel-
gië en mijn roots zijn Turks, dus in Turkije 
optreden en fans ontmoeten geeft me 
evenveel energie en motivatie... Voor al 
mijn fans maak ik graag tijd! Dankzij hen 
sta ik waar ik ben momenteel...
Wat heb je de Zemstse inwoners ge-
bracht?

We hadden een zeer leuk en onvoorspel-
baar repertoire met een zeer verrassende 
show, samen met mijn band en dansers. 
Ik hoop dat de inwoners van Zemst met 
een positief gevoel naar huis zijn gegaan 
na mijn performance.
Het was mooi weer, maar had eventu-
ele regen je parten gespeeld? 
De regen kan me nooit stoppen. Alleen als 
het geluid uitvalt, moet ik iets harder zin-
gen. Ik had ook de warmte van de Turkse 
zon kunnen meebrengen, maar dat was 
misschien té warm geweest. (lacht)

Marijke Pots

zEMst - dE GEMEEntE orGanisEErdE oP 13 sEPtEMbEr HEt oPEnluCHt-
EvEnEMEnt ‘PlEinPoP’, tEr inHuldiGinG van HEt PlEin van dE vErdraaG-
zaaMHEid En in HEt kadEr van dE subsidiE van HEt CultuurbElEidsPlan. 
HEt HooGtEPunt van HEt oPEnluCHtEvEnEMEnt was PoPstEr HadisE. 
wij kondEn Haar EvEn strikkEn, En stEldEn Haar EnkElE vraGEn.

haDise oVer haar VersChijninG oP PleinPoP:
“VerDraaGZaamheiD 

is De Basis Voor alles’”
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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


