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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Het is hier wat geweest, de jongste da-
gen. Dat er een zekere rivaliteit bestaat 
tussen Sinterklaas en de kerstman, wisten 
wij. De Sint kan er niet goed tegen dat die 
dikke uit het Hoge Noorden hem voor de 
voeten loopt. Warenhuizen, winkelstraten 
en reclamejongens hebben hier erva-
ring mee. “Let op met die bleke Spanjool 
en zijn zwarte bende”, fluisteren ze daar, 
“want vóór je het weet, heb je een proces 
aan je broek. Eén kerstbal in je etalage, 
één kerstjingle laten horen vóór 6 decem-
ber, en het hek is van de dam. Onmiddel-
lijk drie, vier aangetekende brieven vanuit 
Spanje met het dringende verzoek hier 
iets aan te doen, zoniet volgt het bezoek 
van een gerechtsdeurwaarder en een juri-
dische kruisweg tot in Cassatie.”

Wisten wij bij de Zemstenaar veel. Wij von-
den het een leuk idee om met de redactie 
een stand te huren op de kerstmarkt op 
het Tienanmenplein. Babbeltje met de 
mensen, interviewtje, paar leuke foto’s, 
kwestie van wat dichter bij onze lezers te 
geraken. De kerstmarkt krijgt dan wel wat 
extra aandacht, maar goed, daar zou Klaas 
toch geen punt van maken? Dachten wij.

Eric Viscaal maakt mee het mooie Weer(de) 5

De jeugd van tegenwoordig in Eppegem 6

Maxim Breughelmans bij KV Mechelen 9
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Chris en Hilde openen hun broodjeszaak  23

Wij hadden beter moeten weten. de Zem-
stenaar valt deze maand in de bus op 5 
december, de dag vóór de jaarlijkse tocht 
van de heilige baas. Dit soort waaghalze-
rij zal wel wat stress meebrengen, dat 
begrijpen wij best. Met een bende zwart 
geschilderde snuiters op één nacht tijd 
een paar miljoen kinderen bezoeken, 
op een ouwe knol over glibberige daken 
klauteren, zeulen met loodzware zakken 
moderne speelgoedbrol, door schoor-
stenen kruipen, overal die vervloekte 
schoenen vol rommel leegmaken, een 
mens zou van minder trillen van de ze-
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nuwen. Maar zo’n drama maken van een 
klein stukje over een kerstmarkt? Neen, 
dat hadden wij niet verwacht.

Alles kregen wij over ons heen. Of wij niet 
beschaamd waren? Dat wij geen respect 
hadden voor eeuwenoude tradities en 
meeheulden met dat platte commerciële 
kerstgedoe van die rode idioot met zijn 
belachelijke rendieren! Ja, Sint. Neen, Sint. 
Goed, Sint. Eén gebaar van onze kant bleek 
voldoende om de plooien glad te strijken. 
Kijk eens naar de cover, beste lezer!
 De redactie (PV)
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De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

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

 

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



 













































OLAF LAURENT

VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@SKYNET.BE
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Eric, hoe komt een topvoetballer als jij 
bij Weerde terecht?
Tot voor twee jaar speelde ik bij de 
veteranen van Germinal Beerschot. 
Vriend en huidig ploegmaat Ben Cla-
rembeaux speelde toen bij Weerde. Hij 
wist mij te overhalen om samen met 
hem eens een kijkje te gaan nemen in 
Weerde.

En wat was je eerste indruk?
Dat het in Weerde een gezellige boel 
zou worden. Spelers, bestuur, trainers 
en supporters vormen een hechte 
groep. De supporters en vooral onze 
vrouwelijke spionkop en de jongemei-
den-fanclub zorgen voor de nodige 
sfeer tijdens en na de wedstrijden. Na 
de wedstrijd een lekker pintje pakken 
met medespelers en de ganse bende 
en wat grappen en grollen. Gezel-
ligheid en plezier in het spelletje, 
daarom heb ik voor Weerde gekozen 
en ik heb het mij nog geen ogenblik 
beklaagd.

WEERDE - VK WEERDE DEnDERt als EEn snEltREin DooRhEEn DE EERstE compEtitiEhElft En is op Dit ogEnbliK ‘niEuWs 
hEEt Van DE naalD’. niEt allEEn omWillE Van DE naKEnDE VERhuis, maaR VooRal VanWEgE DE uitstEKEnDE spoRtiEVE 
pREstatiEs. allE toppERs gEWonnEn En VooRlopig onbEDREigD En ongEslagEn aan DE lEiDing. niEt in hEt minst mEE 
DE VERDiEnstE Van VijfVouDig nEDERlanDs intERnationaal En VooRmalig topKlassEVoEtballER ERic Viscaal, DiE in Elf 
WEDstRijDEn al 28 KEER RaaK tRof.

eriC VisCaal maakt mee het mooie Weer(De)

Het is jouw tweede seizoen bij Weerde 
en het gaat veel beter met de ploeg 
dan vorig jaar, men spreekt zelfs van 
VK Viscaal.
Larie. De resultaten zijn puur de verdien-
ste van de ganse groep. Wij zijn dit jaar 
wel versterkt in de breedte en hebben 
er een paar creatieve spelers erbij. Die 
zorgen voor meer en betere aanvoer van 
de spitsen, voor onder meer Ben Clarem-
beaux en mezelf.

Mag je wel zeggen, Weerde heeft 54 
doelpunten gescoord in 11 wedstrijden, 
een gemiddelde van 5 doelpunten per 
wedstrijd, waarvan 15 doelpunten voor 
Ben en liefst 28 voor jou?
Niets is zo leuk voor een spits als scoren 
en dat lukt momenteel vrij aardig. Maar 
ik beleef evenveel plezier aan het geven 
van assists en evenzeer vind ik het fijn als 
mijn ploegmaats iets oppikken van mijn 
ervaring. 

Van ervaring gesproken, je speelde voor 

verschillende topclubs in binnen- en 
buitenland en je kwam vijf keer uit voor 
Oranje. Wie waren jouw medespelers bij 
Nederland?
Het was een talenrijke lichting met als 
meest bekende namen Van Basten, 
Gullit en Rijkaard. Een moordende 
concurrentie en elke keer weer was 
het knokken geblazen om te probe-
ren een selectie af te dwingen. Maar 
dat geldt op elk niveau voor elke 
voetballer. Elke week weer moet je er 
staan.

Ben en Eric, wie wordt dit jaar kampi-
oen?
Uit één mond: VK Weerde! 

VK Weerde kampioen en wat met jullie?
We geven een primeur aan de Zemste-
naar: Als we kampioen spelen breien 
we er nog minstens een jaartje aan, 
in derde provinciale en bij Weerde na-
tuurlijk!

      Piet Van Grunderbeek
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

Wat bezielde je om drie weken een 
hels bestaan te leiden, in de grote 
vakantie dan nog wel?
Op het einde van de vorige reeks las 
ik dat VT4 nieuwe leerlingen zocht en 

doen. Al mijn vriendinnen waren heel 
enthousiast en zeiden dat ik het nog 
ver ging schoppen in de media. Ik heb 
vroeger meegedaan aan Level X (een 
quizprogramma op Ketnet), Rock ’n Roll 
(een datingshow met Sean van Nailpin 
op TMF) en nog een paar kleine projec-
ten. Mijn ouders daarentegen waren 
niet zo enthousiast. Ik ben de persoon 
die thuis veel lacht en praat, en als ik 
dan drie weken weg ben zou het thuis 
een beetje somber zijn. De afspraak 
met mijn mama was, dat ik alleen zou 
meedoen aan de eerste ronde voor de 
ervaring. Maar ze heeft mij toch laten 
doen en ze was blij voor mij.

Heeft dit avontuur je altijd gebracht 
wat je verwachtte, of verraste het je? 
De drie eerste weken van augustus zat 
ik in Verviers voor de opnames. We wer-
den verwelkomd door een paar militai-
ren en leerkrachten. Mijn eerste reactie 
was: néé, geen leger, het gaat zwaar 
worden! Commandant Kindermans  
gaf een speech en zijn eerste woor-
den waren: “Welkom in de Koninklijke 
Cadettenschool!.” Na de speech moes-
ten de ouders de zaal verlaten zonder 
afscheid te nemen van hun kinderen. 
Voor sommigen viel dit zwaar, maar ik 
vond het niet zo erg. Nadat de ouders 
de school verlaten hadden, kregen we 
een eerste les dril. Omdat een meisje 
niet luisterde, kreeg ik door haar straf: 

De jeugD Van tegenWoorDig 
in eppegem, 

EppEgEm – DE REalitysoap op Vt4  De jeugD van tegenwoorDig Was 
VoRig jaaR EEn KijKcijfERKanon Van jEWElstE, En Dat niEt allEEn onDER DE 
jongEREn. ooK VaDERs uit DE luiE zEtEl DuRfDEn zich al EEns tE moEiEn En 
schampER opmERKEn Dat hEt in hunnen tijD allEmaal nog VEEl stRaffER Was. 
ER WERD Dus bEslotEn EEn tWEEDE jaaRgang tE filmEn En ooK nu WEER loopt 
hEt stoRm, Want hEt is na bloKKEn hEt mEEst bEKEKEn pRogRamma op Vt4.  
zit ER iEts in ons KRaantjEsWatER, iK WEEt hEt niEt, maaR ooK VooR DEzE 
sERiE haD de Zemstenaar hEt gEluK EEn DEElnEEmstER tE KunnEn intERViE-
WEn. DE zEVEntiEnjaRigE fEmKE booy uit DE bEgijnhofstRaat in EppEgEm 
WERD na VElE En DiVERsE pRoEVEn uit Ruim 2000 KanDiDatEn gEsElEctEERD. 
Wij, om aan julliE lEEsgEnot tE VolDoEn, gEzEllig op DE KoffiE bij DE fami-
liE booy En fEmKE, DiE uitERaaRD hEEl Wat tE VERtEllEn haD.

ik had mij voor de grap ingeschreven. 
VT4 stuurde mij een mailtje om te zeg-
gen dat ik naar de eerste selectie mocht 
komen. Ik moest toen met de program-
mamakers gaan praten en daarna 
kreeg ik te horen dat ik psychologische 
tests mocht doen. Uiteindelijk mocht ik 
telkens door naar de volgende ronde. 
Ik had nooit gedacht dat ze mij zouden 
kiezen en ik kon het dan ook niet gelo-
ven toen ze zeiden dat ik mee mocht 

Femke Booy is zichtbaar blij 
dat ze weer thuis is

nu ook op tV

Steun Yasmine De 
Borger voor het  
kroontje van Miss-
Belgie.

Stem MB (spatie) ��
Naar ���0
Dank voor de steun.
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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

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

Frituur Herby’s
Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)
1980 Eppegem

Open: woe en do:16u30-22u
 vrij: 11u30-13u30, 16u30-22u
 za: 16u30-22u
 zo: 17u-21u

was losjes en iedereen ging uit de bol. 
Helaas was het feest al afgelopen om 
22u en moesten we gaan slapen. De 
volgende ochtend mochten we geluk-
kig een beetje langer slapen en kregen 
we brieven. Eindelijk hoorden we iets 
van het thuisfront! We mochten een 
brief terugschrijven, maar VT4 heeft die 
brieven nooit verstuurd. Na drie weken 
gedrild te worden, moesten we oefe-
nen voor de parade die we aan onze 
ouders zouden tonen. Ook de examens 
kwamen eraan, minder leuk. Gelukkig 
slaagde ik, ik zou het niet leuk vinden 
om helemaal als laatste te eindigen. Na 
de proclamatie mochten we eindelijk 
naar onze ouders gaan. Dit was een 
heel emotioneel moment, zowel voor 
de leerlingen als voor de ouders. 

Is het een aanrader voor iedereen? 
Ik weet het niet. Drie weken is heel 
lang, dat heb ik ondervonden. Ik zou 
wel terugwillen want dan zou ik de 
chefs en de leerlingen heel anders 
bekijken. Ik weet nu wie ze echt zijn. 
Ik vind het nu een vreemde gedachte 
dat ik in De jeugd van tegenwoordig 
zat. De dag na de eerste uitzending 
bekeek iedereen mij op school in de 
gang en op de speelplaats, maar het 
was wel leuk om in de belangstelling 
te staan. Je ziet echter ook dat de 
laatste aflevering een emotionele af-
levering is, want we moesten afscheid 
nemen van onze medecadetten, maar 

we zagen wel onze ouders terug. Dat 
geeft gemengde gevoelens.

En wat hebben we vandaag geleerd, 
Femke?
1) Ik heb geleerd uit het avontuur dat je 
niet direct mag oordelen over mensen 
die je niet kent, want je maakt zo snel 
een oordeel over iemand. Personen kan 
je zeer slecht inschatten, in sommigen 
ben ik echt teleurgesteld. Ik heb nog 
contact met een paar mensen van mijn 
reeks, maar ik kwam niet met iedereen 
evengoed overweg. Je kan niet met ie-
dereen goed bevriend raken, hé. Ik heb 
ook contact met mensen van de vorige 
reeksen, dat is wel leuk. We zouden een 
reünie willen organiseren met al de 
mensen van de drie reeksen van De 
jeugd van tegenwoordig, dat zou tof zijn.
2) Dat ik absoluut niet kan opstaan. 
Een van de ergste dingen was het 
opstaan ’s morgens, elke ochtend om 
5.30u uit de veren! Het nadeel daar-
van was dat ik wallen had, maar ik 
was gelukkig niet de enige. Trouwens, 
waar ik ook absoluut niet tegen kon, 
was dat de vrouw als minderwaardig 
werd beschouwd. Maar wij, cadetten 
met tetten, lieten ons niet kennen!
3) Dat het fantastisch is om terug in het 
jaar 2008 te zijn, zoveel lekker eten! Ik 
mag niet klagen over het eten dat ik 
daar heb gekregen, maar ik heb toch lie-
ver elke vrijdag frietjes in plaats van vis. 

          En ze kan nog mooi vertellen ook!  JMB

twintig keer pompen. Het avon-
tuur begon al goed! Nadien kre-
gen we ons uniform, ai ai, veel te 
groot natuurlijk! Drie weken lang 
kregen we theoretische lessen 
als wiskunde, EHBO, fysica en ge-
schiedenis. Als we geen theorieles 
hadden, kregen we dril of gingen 
we naar het parcours. Ook op za-
terdag gingen de lessen door, en 
op de eerste zaterdagavond was 
er een dansavond. We hadden 
de gelegenheid om een pintje 
te drinken, dat smaakte! De sfeer 

Femke Booy’s diploma van 
de Cadettenschool, loon naar 

werken, met haar fiere broer
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MASSAGE AAN HUIS 

De avond valt sneller en het 
wordt koeler. Het werk thuis of 
op kantoor eist veel. Zowel je 
lichaam als geest verlangen naar 
ontspanning. 
Gun jezelf dan eens het nodige 
extraatje en laat je verwennen 
met een massage. 
Geen tijd om je te verplaatsen? 
Haal de massagetherapeut bij je 
thuis! Op afspraak komt hij langs 
met zijn massagestoel en –tafel. 
Met welness-stenen kan ook.
Voor alle leeftijden.

Binnen de fusiegemeente Zemst 
geen transportkosten. 
Vanaf 25,- € een massage van een 
halfuur. Kadobons mogelijk.
Info: DragonTurtle, 0485 34 98 90

DragonTurtle
goed-gevoel massages bij jou thuis

Informeer ook over ‘massageparty thuis’.
www.dragonturtle.be

© Karel Vandersloten
Lange Ravestraat 61, 1982 Elewijt.

Tuinwerken Kristof
Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK
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Je bent nu bezig aan je tweede seizoen 
bij KVM. Hoe zag je voetballoopbaan er 
voordien uit?
Op mijn vier jaar ben ik begonnen bij FC 
Zemst, ik heb er gespeeld tot ik twaalf 
jaar was. Daarna volgde KRC Mechelen 
en FC Duffel. Bij FC Duffel werd ik gese-
lecteerd voor de provinciale selectie van 
Antwerpen. Het jaar daarop heb ik een 
transfer naar KV Mechelen versierd.
Op het einde van vorig seizoen was een 
langer verblijf bij KVM nog een groot 
vraagteken. Nu speel je in de B-kern.
Ik heb vorig seizoen enorm veel progres-
sie gemaakt en heb veel invalbeurten 
mogen maken bij de U16, als linksvoor 
en als linksachter. Maar ik kon nooit echt 
mijn plaats verzilveren. Naarmate het sei-
zoen vorderde, kon ik het niveauverschil 
ophalen. Het harde werk in de voorberei-
ding werd beloond met een basisplek op 
de linksachterpositie.
Mijn goede prestaties bleven niet onop-
gemerkt. Ik kreeg als logisch gevolg dan 
ook een eerste kans bij de Aspiranten, 
ook wel de jonge beloften genoemd. 
Ook hier kon ik mijn stempel drukken 
en mij opwerken tot een vaste waarde. 
Enkele weken geleden werd ik gevraagd 
of ik kon meespelen met de B-kern op 
Westerlo. Na goede prestaties en rijp 
beraad werd besloten mij bij de B-kern 
te houden.
Is het vele trainen en wedstrijden spelen 
nog goed te combineren met je studies?
Het is eigenlijk nog vrij goed te combine-
ren. Vorig jaar heb ik me goed aangepast 
en aangezien het nu maar één keer meer 
trainen is, is dat geen probleem. Maar 
veel vrije tijd blijft er tussen voetballen 
en studeren niet meer over. 
Hoe was de reactie van je oude ploeg-

maxim Breugelmans (16) 

moest ik enkele wedstrijden invallen op 
linksachter. Dit bleek me beter te beval-
len dan linksvoor.
Als je mag dromen, waar wil je dan ooit 
nog spelen?
Als ik in de Belgische competitie blijf, 
wil ik bij KV Mechelen blijven. Als ik 
een buitenlandse ploeg moet kiezen, 
zou ik het liefst naar FC Barcelona gaan 
(lacht). Maar het zal bij dromen blijven 
denk ik.
Bij de B-kern lopen er regelmatig profs 
naast je. Dat moet leuk zijn?
Het is soms wel vreemd. Ze kunnen voor 
een training of match nog praten en la-
chen, maar eens op het veld is er onmid-
dellijk discipline en opperste concentratie. 
Ze hebben me wel snel opgenomen in de 
groep en ik heb al veel van hen geleerd.
Iedereen heeft zijn sterke en minder 
sterke punten. Laat eens in je kaarten 
kijken.
Ik moet vooral nog meer ‘body’ kweken, 
want als je tegen mensen van drie of vier 
jaar ouder speelt, word je nogal makke-
lijk opzij geduwd. Ook mijn startsnelheid 
en wendbaarheid kan nog beter.
Mijn goede eigenschappen zijn vooral 
mijn snelheid, mijn positiespel en mijn 
techniek.
Als we willen komen supporteren, waar 
en wanneer moeten we er zijn?
Op 5 december is er de wedstrijd tegen 
Charleroi om 19.30u en op 19 december 
tegen Lokeren eveneens om 19.30u. De 
wedstrijden worden gespeeld in het Ve-
oliastadion.

Maxim, we wensen je nog veel succes in 
de toekomst en hopen je snel in de eer-
ste ploeg te zien schitteren.

Bart Diricx

makkers op je vertrek naar de B-kern?
Het was nogal verrassend. Een speler 
die vorig jaar weinig speelkansen kreeg, 
komt ineens bij de beloften. Mijn vroege-
re ploeggenoten steunen me en wensen 
me geluk. Bij de B-kern ben ik de jongste. 
Maar de andere spelers hebben me da-
delijk in de groep opgenomen.
Op het niveau dat je nu zit, verwacht ie-
dereen veel. Hoe ga je om met die druk?
Er is inderdaad enorm veel druk, want 
de trainers en spelers verwachten veel 
van je. Maar je leert dat gewoon worden 
naarmate de wedstrijden die je speelt. 
Het is soms nog wel lastig als je vrijdag 
nog op de schoolbanken zit terwijl je met 
je gedachten al bij de wedstrijd bent.
Je staat nu op de linksachterpositie. Dit 
was niet altijd je plaats.
Neen, aanvankelijk was mijn positie 
linksvoor, maar door enkele blessures 

EppEgEm – zoals ElK jEugDspElERtjE staRt mEt VoEtballEn, gEWoon VooR DE fun, maaR toch DRomEn Van EEn 
club mEt naam, Was hEt niEt anDERs VooR maxim. op ViERjaRigE lEEftijD staRttE zijn VERhaal bij fc zEmst. mo-
mEntEEl is hij EEn VastE stEK aan hEt bEmachtigEn in DE b-KERn Van KV mEchElEn. tijD VooR EEn goEDE babbEl mEt 
DEzE talEntVollE Knaap. 

Doet het Bij kV meChelen
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Corti is ontstaan uit de muziekmaat-
schappij Willen is kunnen uit Houtem, 
onder leiding van wijlen dirigent Jean 
Courtois uit Vilvoorde. Jean Courtois was 
de vaste accordeonist van Jacques Brel 
en eerste trombonist in het toenmalige 
Francis Bay radio- tv orkest. Na zijn over-
lijden in 1990 werd het stil en werd En-
semble Corti ontbonden.
In 1994 namen wijlen Frans Cromboom 
en zijn zoon Wilfried, beiden ex-muzi-
kanten van Ensemble Corti, opnieuw 
contact op met de weduwe Courtois 
voor de bestaande muziekpartituren. 
Voormalige muzikanten van het Ensem-
ble werden versterkt met nieuwe muzi-
kanten. Ook Frans Bal heeft zijn steentje 
bijgedragen bij de heroprichting van de 
nieuwe groep. Onder leiding van Roger 
Robberechts werd er terug gestart met 
eigenhandig geschreven muziek van 
Jean Courtois. Robberechts dirigeerde 
deze groep op prachtige wijze tot 2000. 
De dirigeerstok werd dan doorgegeven 
aan Rudy Haemers, die een nieuwe in-
puls gaf aan het Ensemble. Ook werd 
toen de naam veranderd in de huidige 
Bigband Corti. Als bekend saxofonist 
deed Rudy iedere muzikant zweten op 
de repetities. Na vier jaar vol mooie op-
tredens, verliet Rudy de band in 2004 en 
werd Johan Guns dirigent. 

springleVenD
zEmst – na EnKElE moEilijKE jaREn 
staat bigbanD coRti ER WEER hElE-
maal. Dat blEEK onlangs op EEn Dans-
namiDDag mEt gastVEDEttEn VanEssa 
chinitoR En DiRK bautERs. hEt gEzEl-
schap WoRDt Vlot gEboEKt VooR bals 
En optREDEns.

Johan begon als jonge trompettist bij 
de band tussen Frans Bal en wijlen Hen-
ri Dehaes. Hij begon zijn muzikale car-
rière op 9-jarige leeftijd. Na onderricht 
te hebben gekregen in een plaatselijke 
vereniging en in de Stedelijke Acade-
mie voor Muziek in Vilvoorde, studeer-
de hij trompet aan het Lemmensinsti-
tuut in Leuven. Als trompettist maakte 
hij deel uit van gerenommeerde orkes-
ten als Euregio, BIYO, Charlemagne,  
I Fiamminghi, Vlaams Harmonieorkest. 
Momenteel is hij principal trumpet in 
het Brussels Philharmonic Orchestra 
en tevens eigenaar van muziekhandel 
Music World in Eppegem. 
Met Johan zijn er ook reeds een aantal 
mooie optredens volbracht. De band is 
gegroeid tot een 20-tal muzikanten en 
het repertorium wordt geleidelijk ge-
moderniseerd, zonder de Cortimuziek 

te verwaarlozen. Getuigen hiervan zijn 
de trouwe fans die aanwezig zijn op 
optredens als de dansnamiddag op 12 
oktober laatstleden, met als gastvedet-
ten Vanessa Chinitor en Dirk Bauters. On-
danks de geringe publieke opkomst was 
de sfeer optimaal. Bigband Corti hoopt 
minstens op dezelfde weg te kunnen 
verder werken en met deze groep nog 
jaren muzikaal genot te hebben. 
Op het programma voor 2009 staan ver-
schillende aanvragen voor optredens 
als Bal van de Burgemeester van ver-
schillende dorpen en zelfs steden. Elke 
dinsdagavond is er repetitie vanaf 20u in 
d’Oude School in Weerde. Iedereen kan 
er een pintje komen drinken en is steeds 
welkom tussen 20u en 22.30u.
Voor alle info surft u naar www.bigband-
corti.be.
  Jean Andries

BigBanD Corti
opnieuW

Bigband Corti heeft een 20-tal muzikanten en het repertorium 
wordt geleidelijk gemoderniseerd
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GEZOCHT: Verenigingen of parti-
culieren met Zemstse roots die een 
kraampje wensen te plaatsen op de 
2de Zemstse kerstmarkt. Meer info: 
kerstmarktzemst@hotmail.com

Zoekertjes
Wil je graag een zoekertje plaatsen in de Zemstenaar? Dat kan! 
Een zoekertje kost 10 euro. Dat bedrag stort je op het rekeningnummer 751-2030593-
35 met de vermelding ‘zoekertje’. De tekst stuur je via mail naar adverteren.dz@gmail.
com of via de post naar VZW de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade.
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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

320

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vW audI
SKOda

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

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.
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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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Bart Haemhouts is de draaischijf van 
de JIZ-werking in Zemst. Met zijn veer-
tig is hij een ancien, maar zijn achter-
grond uit de chiro biedt nog inspira-
tie genoeg om, elk jaar opnieuw, een 
stukje wereld voor verkenning aan te 
bieden aan de Zemstse jongeren.

internationale uitWisselingskampen Bestaan tien jaar

zEmst - jEugD intERnationaal zEmst (jiz) bEstaat tiEn jaaR En Dat WERD 
gEViERD. jongEREn staan cEntRaal in Dit VERhaal. DooR DE intERnationalE 
contactEn En KampEn WoRDEn gREnzEn gEsloopt, gRoEit hEt REspEct VooR 
anDERE cultuREn, KRijgt RacismE gEEn Kans En WoRDt DE WERElD bEEtjE bij 
bEEtjE VREDEVollER ingEKlEuRD.

onaal kamp mee te maken. Voor een 
achtdaags kamp in België betalen 
Vlaamse deelnemers ongeveer 150 
euro en voor een buitenlands kamp 
zal dat rond de 200 euro liggen, afhan-
kelijk van de plaats. Geld mag in deze 
uitwisseling geen drempel vormen.

BieDt jongeren 
   een kijk op De WerelDjiZ

“JIZ moedigt jongeren aan om Euro-
pees te denken, Europeaan te zijn en 
intercultureel te leven”, zegt Bart. “Le-
ren omgaan met verschillen en leren 
van elkaar is heel belangrijk. Moeten 
samenwerken om iets te bereiken, 
samen afwassen op het kamp, over-
nachten in de tent, het kampvuur en 
communicatie dragen daartoe bij.”

De Europese Unie is daarin een gulle 
sponsor?
De Vlaamse initiatieven krijgen elk jaar 
meer dan 1 miljoen euro toegestopt. 
Precies daardoor is het voor bijna alle 
jongeren mogelijk om een internati-

eigen landstaal spreken, maar naarma-
te het kamp vordert en de integratie 
verbetert, is Engels de voertaal. Als je 
zoveel verschillende taalgroepen sa-
menbrengt zijn er ook altijd wel enkele 
mensen (vaak Vlamingen) die graag 
gaan tolken en dat versterkt dan weer 
het groepsgevoel.

Gevoelige thema’s als nationalisme, 
regimes en religie worden daarbij 
niet uit de weg gegaan?
Alles is op deze kampen bespreek-
baar en soms laaien de discussies 
hoog op. De Israëlisch-Palestijnse 

Zweden, Roe-
menen, Grie-
ken, Israëli en 
Letten onder 
een dak, dat 
moet voor 
een Babyloni-
sche spraak-
v e r w a r r i n g 
zorgen?
Bij het begin 
van elk kamp 
zijn er nogal 
wat deelne-
mers die hun 

De bestuursleden van JIZ laten Zemstse jongeren de wereld ontdekken
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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
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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

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@mail.be

BE 463.191.826

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

 “Voor ons vertrek, wisten we niet goed 
wat te verwachten van onze reis naar 
Turkije: een uitwisseling met jongeren 
uit alle uithoeken van Europa? Klonk 
best tof! Wat we kregen was echter 
zoveel meer: een onvergetelijke reis 
waarin we niet alleen veel hebben ge-
leerd, gelachen en gezien, maar waar 
we ook een stel fantastische vrienden 
aan hebben overgehouden.
Zondagochtend 2 november stonden 
Erik, Marjan, Carmen, Ellen en ik bepakt 
en bezakt, een tikkeltje moe en een tik-
keltje nerveus klaar op de luchthaven 
van Zaventem. Inchecken, vliegtuig op 
en een paar luttele uurtjes later waren 
we in Istanboel, toch een dikke 2000 
km hiervandaan. De eerste indruk van 
Turkije was aangenaam: het was er een 
héél stuk warmer dan in ons Belgen-
landje! We werden in de hal opgewacht 
door leden van de Rotaract-club van 
Sakarya, organisator van deze uitwis-
seling. De tweede aangename indruk 
volgde snel: Turkse jongens deden niet 
liever dan onze bagage dragen!”

Sakarya
“Dezelfde avond nog trokken we naar 
Sakarya, met metro en bus goed voor 

met jiZ naar istanBoel
zEmst – VoRigE maanD tRoK EEn DElEgatiE Van jiz (jEugD intERnational 
zEmst) naaR istanboEl. de Zemstenaar WilDE WEl EEns WEtEn hoE hEt ER 
op zo’n intERnationalE ontmoEtingEn aan toE gaat. joliEn VanhammE Was 
ERbij En DoEt haaR VERhaal in gEuREn En KlEuREn.

een kleine drie uur reizen. Na het 
avondeten en een eerste ontmoeting 
in een plaatselijke bar, vertrokken we 
naar de jeugdherberg, waar we de vol-
gende twee dagen zouden verblijven. 
Even later kwam ook Markus aan en 
was ons Belgische groepje compleet. 
Na een korte kennismaking met de 
Roemeense deelnemers konden we 
aan onze slaap beginnen. Niet voor 
lang echter, want om vijf uur in de 
ochtend werden we gewekt door de 
stem van de Imam, die de ochtendge-
beden aankondigde en via luidspre-
kers zelfs tot in onze hotelkamer door-
drong. Vanaf dan wisten we waar we 
ons aan konden verwachten, vijf keer 
per dag. In het begin kwam dit een 
beetje vreemd over, maar we wenden 
er sneller aan dan verwacht.”

Tarakli
“Na twee dagen Sakarya, waar we on-
der meer de universiteit bezochten en 
traditionele Turkse volksdansen leer-
den, waren ook de deelnemers uit Est-
land gearriveerd en reisden we door 
naar het eigenlijke doel van onze reis, 
Tarakli. Reizen ging steeds in stijl: ons 
eigen kleine busje waar we met moei-

kwestie zorgde al voor behoor-
lijk wat spanning want sommigen 
stonden met hun mening lijnrecht 
tegenover elkaar. In Israël kampeer-
den we in de woestijn als nomaden. 
We stonden er tussen de soldaten 
en hun tanks, maar we hadden ook 
contact aan de andere kant, met Pa-
lestijnse vluchtelingen. Dat is een 
les aanschouwelijke geschiedenis 
die men nooit meer vergeet. Door 
daaraan deel te nemen stel je je al 
tolerant op voor elkaar.

Al concrete plannen voor 2009?
JIZ Zemst wil in de zomer deelnemers 
uit tien landen samenbrengen. Op het 
lijstje staan Hongarije, Letland, Roeme-
nië, Italië, Polen, Nederland, Slovenië, 
Spanje, Turkije en Israël. Drie dagen 
jeugdherberg en een stadsexploratie 
in Brussel worden aangevuld met vijf 
dagen Ardennen in Taille. Daarvoor 
nemen we de accommodatie van de 
chiro van Weerde over. JIZ gaat zelf ook 
het land uit, vermoedelijk naar Israël.

Juliaan Deleebeeck
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b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

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

te allemaal in pasten en waar tape de 
deuren dichthield, maar ons hoor je 
niet klagen, het was een onmisbaar 
deel van de trip door Turkije.
Tarakli bleek een heel ander soort Tur-
kije: een paar duizend inwoners, een 
handvol moskees, authentieke huizen 
en een typische, traditionele sfeer. 
Vier dagen Tarakli beschrijven is bijna 
onbegonnen werk: we zagen tradi-
tionele handarbeiders aan het werk 
en mochten het zelf eens proberen, 
we maakten een muurschildering 
bij de plaatselijke lagere school, we 

speelden elkaars plaatselijke kinder-
spelletjes en amuseerden ons er rot 
mee, we luisterden naar elkaars pre-
sentaties en leerden zo heel wat over 
de andere, tot dan toe vrij onbekende 
deelnemende landen.
Bezoekjes aan de burgemeester, de 
moskee en de Hamam wisselden af 
met idyllische bergwandelingen en 
momenten waarop Roemenen, Esten, 
Turken en Belgen samen de boel op 
stelten zetten.”

iSTanboel
Na ons verblijf in Tarakli sprongen we 
terug op ons gammele toeristenbusje 
richting Sakarya. Die avond stond 
helemaal in het teken van Turkije en 
de gastvrije Turkse deelnemers had-
den hun best gedaan. We kregen een 
presentatie van de mooiste plekjes, 
op Turkse muziek en volksdansen en 

natuurlijk op een groot glas rakı. Na 
een rustige nacht ging het richting 
miljoenenstad Istanboel. Onze eerste 
indruk was die van een ongelooflijke 
verkeerschaos. De stad binnenrijden 
en ons hotel vinden bleek een haast 
onmogelijke opgave. Een must op het 
programma was de Ayasofya, zowel 
aan de buiten- als aan de binnenkant 
enorm indrukwekkend. Van de Ayaso-
fya ging het naar de Basilica Cisterne, 
een 6e-eeuwse wateropslagplaats, 9 
meter hoog en 336 zuilen rijk, wat het 
een beetje doet lijken op een onder-

grondse basiliek. 
Na een lekkere vismaaltijd, een wel-
verdiende starbucks-koffie en een 
paar uurtjes shoppen trokken we er 
voor een laatste keer allemaal samen 
op uit. De sfeer in de bars was abso-
luut niet te vergelijken met die in Bel-
gië: de klanken van de Turkse muziek 
maken dat je gewoon niet stil kán 
blijven zitten. Iedereen, meisje én jon-
gen, bevindt zich een hele avond op 
de dansvloer.
’s Anderendaags, na de laatste knuf-
fels, tranen en beloftes om contact 
te houden, stonden de taxi’s klaar en 
vertrokken we weer richting luchtha-
ven. Ik denk dat ik namens alle Zemst-
se deelnemers spreek als ik zeg dat dit 
een fantastische week was: geweldige 
sfeer, zalig weer en een prachtig land 
om te ontdekken! Dit was zeker niet 
ons laatste JIZ-kamp!”

Het was voor Jolien en de rest van de delegatie zeker niet het laatste JIZ-kamp
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Je vader werkte 
ook aan naaima-
chines, vandaar je 
keuze?
Ja en neen. Mijn laat-
ste jaren school liep 
ik op Sint-Lucas te 
Brussel, waar ik gra-
fische kunsten volg-
de. Het leek dan ook 
logisch om verder in 
die richting te gaan. 
Het bloed kroop 
echter waar het niet 
gaan kan. Toen ik 
tweeëntwintig was 
volgde ik een oplei-
ding automechani-
ca en deed ik avond-
school techniek. Ik 
kon dan beginnen 
bij Singer België. In 
die periode werkte 
ik veel in Wallonië 
aan industriële ma-
chines. Ook moest 
ik afgedankte ma-
chines prepareren 
die bestemd waren 

opdrachten in heel Europa, zowel korte 
als langere. Mijn taak was de mensen 
ter plaatse wegwijs maken in het bedie-
nen en onderhouden van de machines, 
problemen detecteren en oplossen en 
machines afstellen en herstellen. Verder 
kwam ik in de toenmalige Sovjet-Unie 
op een beurs in Sint-Petersburg terecht. 
De opdrachten in de Maghreblanden 
zullen me altijd bijblijven. Op een goeie 
twee weken doorkruiste ik heel Tunesië 
en ik was in Algerije tijdens de woelige 
periode toen het FIS (Front Islamique du 
Salut) er voor problemen zorgde. In Iran 

WEERDE - in WEERDE is niEt VEEl, hooR jE WEl EEns. EEn slagER, EEn baKKER, EEn gaRagE, nog gEEn hanDVol café’s… 
EigEnlijK Volstaat Dit om aan DE pRimaiRE bEhoEftEn Van DE bEschEiDEn En niEt-VEElEisEnDE WEERDEnaaRs tE VolDoEn. 
Wat WE Dan WEER Wél hEbbEn, is EEn naaimachinEhERstEllER. in DE VREDElaan hEEft hERman VanDEplas zijn atEliER En 
uitValsbasis. hERman VERtElt gRaag hoE Dit is gEgaan.

    herman VanDeplas 

daarna besloot ik op zelfstandige basis te 
beginnen. Eerst was dat in mijn eigen wo-
ning in de Vredelaan, maar in combinatie 
met een gezin (Herman en echtgenote 
Kaat hebben drie kinderen) was dat niet 
echt praktisch. Later had ik de gelegen-
heid een huis te kopen wat verderop en 
daar heb ik nu mijn werkplaats en winkel. 
Nu werk ik samen met verschillende fabri-
kanten. Ik doe technische ondersteuning, 
probleemoplossing en herstelwerk in de 
industrie en in ateliers. De huishoudelijke 
toestellen doe ik erbij als service voor de 
mensen uit de regio.”

Dirk Verdeyen

voor Congo.

Wallonië was maar een opstapje naar 
verdere oorden?
Toen een Italiaanse internationale tech-
nicus met pensioen ging, kreeg ik van de 
toenmalige Nederlandse directeur het 
aanbod diens taken over te nemen. Ik 
had beiden al wel eens ontmoet tijdens 
opleidingsessies. Voorwaarde was wel 
dat ik in Nederland zou gaan wonen, in Vi-
anen bij Utrecht, waar het hoofdkantoor 
gevestigd was. Ik woonde er twee jaar in 
een appartement. Van daaruit kreeg ik 

was ik ook, tijdens 
het Khomeini-re-
gime. Het was niet 
bepaald een pretje 
om daar te verblij-
ven. Intussen werd 
de internationale 
hoofdzetel van Sin-
ger overgeplaatst 
naar Parijs. Ik ver-
bleef er twee jaar, 
eerst op hotel, la-
ter in een apparte-
ment.

Geen heimwee 
naar dat globetrot-
tersleven?
Ik vond het een hele 
ervaring en erg ver-
rijkend, maar je leeft 
in een valies. Boven-
dien is het onmo-
gelijk een stabiel 
sociaal leven uit te 
bouwen. Na een re-
organisatie verzeil-
de ik terug bij Singer 
Belgïe en niet lang 

sleutelt aan naaimaChines groot en klein
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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

Spetterende 
eindejaarsfeesten

vier je samen met ons !!!

delikatessen Leo De Prins
  Vekestraat 9 - 1982 Elewijt
  Tel. & Fax 015-61 17 60

Enkele voorstellen uit ons assortiment:
kaas- en vleesschotels met vers en 
gedroogd fruit
aperitiefhapjes
bereide, op te warmen schotels
ruime keuze uit de lekkerste kazen
charcuterie met een zuiders tintje
originele geschenken en geschenk- 
manden
een cadeautje voor de juf of de meester 
net voor de vakantie
enz. 

Op zaterdag 20 en zondag 21 decem-
ber 2008 bieden wij u graag in onze 
winkel een hapje en een drankje aan!

Openingsuren
dins-, woens-, donder- & vrijdag
7.00 - 12.30 en 14.00 - 18.30
zaterdag 8.00 - 18.00
zondag 8.00 - 12.30
maandag gesloten

Openingsuren tijdens de feestperiode
wo 24/12 8.00 - 17.00
do 25/12 9.00 - 12.30

wo 31/12 8.00 - 17.00
do 1/1 9.00 - 12.30

Gesloten van maandag 12 tot en met 19 
januari 2009. Wij wensen iedereen prettige 
eindejaarsfeesten toe !!!

•

•
•
•
•
•

•

•

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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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
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Om te beginnen duiken wij in ons archief. 
Alle nummers van de Zemstenaar, van ja-
nuari 2006 tot nu liggen er opnieuw op u te 
wachten. U kan kennismaken met onze vol-
tallige redactie. U zal merken dat met een 
aantal onder hen best te klappen valt. Méér 
nog, wij gaan zelfs naar uw verhaal luiste-
ren. Hebt u iets boeiends te vertellen, wilt u 
uzelf, uw buurt, uw vereniging graag even 
voorstellen, dan is dit uw moment. U zet 
zich gezellig bij ons op de sofa, wij zorgen 
voor een hapje en een drankje (de glühwein 
en jenever en dat soort dingen stroomt toch 
bij beken over de markt). En terwijl u lekker 

bij de kerstboom zit te kletsen, maken wij 
een paar leuke foto’s, die u zomaar mee naar 
huis neemt. Straffer nog, de allerleukste foto 
zetten wij pal op de cover van ons volgende 
nummer. Hoe origineler u uit de hoek komt, 
hoe méér kans u maakt om in volle glorie in 
alle huiskamers van Zemst te belanden.
 
De Zemstse kerstmarkt is een initiatief van 
volleybalclub De Tramateurs. Na het suc-
ces van de eerste editie vorig jaar, volgt 
dit jaar de tweede uitgave op een nieuwe 
locatie. Op zaterdag 13 december, van 17 
tot 23u, is het Plein van Verdraagzaam-

de Zemstenaar op kerstmarkt

Zet jeZelf op De CoVer!
zEmst – de Zemstenaar staRt EEn chaRmEoffEnsiEf. uW glossy magazinE 
gaat DE publicitaiRE toER op. op DE KERstmaRKt Van zEmst op 13 DEcEmbER zEt-
tEn Wij EEn hEusE stanD op! hEt EERstE liVE optREDEn Van de Zemstenaar! “ja-
maaR, Wat Valt ER nu in goDsnaam bij julliE tE bElEVEn?”, hoREn Wij u VRagEn. 
ha, Wacht maaR!

heid (aan de Schoolstraat in Zemst) the 
place to be. Naast de gebruikelijke hapjes 
en tapjes worden er dit jaar ook artisanale 
producten aangeboden in de polyvalente 
zaal van de bibliotheek. Op hetzelfde mo-
ment is er ook in Elewijt een kerstmarkt.

PV

sinterklaas 
op BeZoek in Zemst
ZEMST - Tijdens het weekend van 22 en 23 de-
cember kwam de Sint samen met zijn Pieten 
afgezakt naar onze gemeente. Wie zijn Carmi-
schoentje aan de schoorsteen zette met lekkers 
voor Sinterklaas, de Pieten en het paard, werd 
bij Carmi Schoenen door de goedheilige man 
en zijn pieten verwend. Alle kids konden met 
veel lekkers en een leuk cadeautje naar huis. 

Door de sneeuwstorm die zondagavond woed-
de, moest de Sint vroeger dan verwacht ver-
trekken, om tijdig bij andere kinderen te zijn. 
Het is dan namelijk niet alleen glad op de we-
gen, maar ook op de daken.

Wij van de Zemstenaar hebben de Sint per-
soonlijk gevraagd alle Zemstse kinderen ook 
op 6 december van een mooi cadeautje en 
wat lekkers te voorzien. Zet de schoentjes van-
avond maar klaar!

MP
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Onder de   mensen
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  Voetballende zeventiger Lucien Lauwers werd door ploegmaats en vrien-

den gehuldigd voor zijn zeventigste verjaardag. Samen met zijn echtgenote 

Irma, dochter Kristel, zijn sport- en jeugdvrienden werd hij door burgemees-

ter Bart Coopman en schepen Louis Van Roost geprezen voor zijn inzet en 

sportief doorzettingsvermogen. Lucien speelt al dertig jaar bij de recreatie-

ve voetbalploeg Rust Roest. De medaille van sportverdienste en een beker, 

hem geschonken door de Minister van Sport, heeft hij ten volle verdiend.

  De vrienden van Eppegem waren ook van de partij.

  Nicky Pepermans houdt van dieren. Het meisje 

uit de Beekveldstraat in Zemst ging op de rom-

melmarkt staan met koopjes om geld te kunnen 

besteden aan de dierenbescherming van Zemst. 

Aan Jef Janssens overhandigde een fiere Nicky 

een cheque van 200 euro.

  Elke zaterdagmorgen komen al deze sportieve kleutertjes zich uitleven bij turnkring Excelsior. Ze leren 

er spelend bewegen en turnen. Deze leuke bende zorgt elke week opnieuw voor veel plezier. De jongste 

groep (tweede kleuterklas) poseerde graag voor de Zemstenaar.

Op de Foto Davina en Jolina Bertels, Tristan Bouchibig, Wout Bertels, Maureen Cambalan, Lennert Cheroute, 

Bruno Christiaens, Arnaud Crepin, Sien De Ghein, Wout Desoute, Wout Duferez, Hilke Genot, Tibo Moyens, 

Sara Scheppens, Lauren Stragier, Gielke Van Assche, Frane Van Doorslaer, Emma Van Doorslaer, Klara Van 

Dijck, Emma Van den Broeck en Daan Vervenne met hun monitoren Amy Eshogt, Ines Desmedt en Jessie 

Van Dam.
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  De WOL(Weerdse oud-leiding) trok in november met een groep van 

27 mensen op citytrip naar Boedapest. Bekijk de heren stuk voor stuk 

en u kan zich de sfeer inbeelden.

  Op zaterdag 22 november 2008 vond de opening van schoon-

heidsinstituut Sensa plaats, in de Heidestraat 87 in Weerde. Iedereen 

was welkom om te genieten van een warme, ontspannen en een 

beetje oosters getinte sfeer. Rustgevende muziek, kaarsjes, hapjes en 

drankjes vervolledigden het geheel. Eigenares Jessica Minnoey dankt 

iedereen voor de komst en de gezellige avond! Meer foto’s en infor-

matie vind je op www.schoonheidsinstituut-sensa.be.

  Reko Roller Club Zemst laat niets onverlet om hun talentrijke leden in topconditie te houden. Elke 

zaterdag wordt er in sporthal De Waterleest duchtig geoefend met kinesiste Hilde Van Mol. Opwar-

ming, stretchen, skeelerspecifieke oefeningen, kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en lichaams-

stabilisatie zijn het trainingsdoel van die oefeningen. Nadien skeelertraining op de piste. Op de foto 

v.l.n.r. Wannes Van Praet, Anke Vos, Audrey Dedeurwaarder, Sander Coine, Peter Van Eden, kine Hilde 

Van Mol, Ken Beets en Suzanne Van Praet.

  Supportersclub Geel-Rood Hofstade orga-

niseerde een leuke peteravond. Café Ontmoe-

tingscentrum in Hofstade zat dan ook afge-

laden vol. Aanvaller Bjorn Vleminckx van KV 

Mechelen, en peter van de supportersclub, was 

met enthousiasme afgezakt in het bijzijn van 

keeper Wouter Biebauw. Zij trakteerden met 

plezier een vat bier. Er werd dan ook leuk bij-

gepraat tussen een drankje en een hapje. En de 

nodige foto’s werden door KV-fans getrokken.

  Op 25 november blies Yvonne Verbeemen uit Elewijt 102 kaarsjes uit. 

Ze trouwde op 14 februari 1931 met Jan Janssens, en samen kwamen ze 

in 1954 in Elewijt wonen. Het echtpaar bleef kinderloos.

Klein maar dapper, da’s Yvonneke. Deze fiere dame woont nog zelfstan-

dig en kookt nog af en toe haar eigen potje. Vanuit haar stoel bij het raam 

houdt ze de straat in ’t oog. Zo blijft ze in contact met de buurt.

Wat is haar recept om 102 te worden? “Rustig leven… en genieten van de 

familie!” Een wekelijkse koffiebabbel hoort erbij.
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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�

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

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

��

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 d
ec

em
be

r 2
00

8

	

					

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

DECEMBER = CADEAUMAAND
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Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

Nieuwbouw, timmerwerk, 
zinkwerk en dakbedekking

t

t Dakvernieuwing: leien, pannen,  
kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties

t Plaatsen van dakramen en 
lichtkoepels

t Gevelbekleding in diverse 
materialen

dakwerken dE dONdER

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

 

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

De garage van hun 
huis werd omgetoverd 
in een mooie, stijlvolle 
broodjeszaak. De keuze 
van de naam voor hun 
zaak werd niet ver ge-
zocht. De naam Spilty 
is een afgeleide van de 
straatnaam Spiltstraat, 
waar we de broodjes-
zaak kunnen vinden.

Chris, Hilde en hun 
zoon Ruben zul-
len klaar staan met 
een zeer gevarieerd 
aanbod van koude 
en warme belegde 
broodjes en panini’s. 
Op zondag bakken ze 
verse pistolets, sand-
wiches, stokbroodjes, 
koffiekoeken en nog 
veel lekkers. En ze 

Chris en hilDe

zEmst- bos – chRis stERKmans En 
hilDE VoncK WonEn al Vijf jaaR in DE gE-
mEEntE zEmst.  DRiE jaaR gElEDEn bouW-
DEn zij hun EigEn stEKjE in DE spiltstRaat 
in zEmst-bos. hun huisjE is nu Kant En 
KlaaR En chRis KREEg WEER tijD om niEuWE 
plannEn tE smEDEn. hij DRoomt al jaREn 
Van EEn EigEn zaaK En al snEl KWam hij 
op hEt iDEE om zijn DRoom niEt allEEn 
op papiER uit tE WERKEn, maaR ooK in DE 
pRaKtijK om tE zEttEn. zijn EigEn bRooD-
jEszaaK spilty WERD gEboREn.

gaan nog verder. Wil je je partner, ou-
ders, vrienden of iemand anders ver-
wennen met een uitgebreid ontbijt, 
dan kan je bij Spilty een smaakvolle 
en verzorgde ontbijtmand bestellen. 
Je kan je bestellingen niet alleen tele-
fonisch of persoonlijk doen, maar ook 
via hun website www.spilty.be, die 
hun zoon Ruben volledig beheert en 
up to date houdt.

Chris en Hilde geven hun vaste job nog 
niet direct op. Daardoor is de zaak voorlo-
pig enkel open in de avonduren van 17u 
tot 21u en op maandag is het rustdag.

Spilty opent zijn deuren op 16 de-
cember 2008 in de Spiltstraat 29, 1980 
Zemst. Wij wensen Chris en Hilde alvast 
veel succes met hun nieuwe uitdaging.
 KA

 openen hun BrooDjesZaak spilty

Hilde en Chris gaan op 16 december van start met hun broodjeszaak 
Spilty. Zoon Ruben staat klaar om een handje te helpen. 
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De herfstmaanden werken blijkbaar in-
spirerend. Alweer een hele reeks mooie 
plaatjes ontvangen. 
De winnaars van deze maand ontvan-
gen elk een prijs, geschonken door Foto 
Nelissen uit Mechelen. Zij zullen gecon-
tacteerd worden om hun prijs te ontvan-

gen. De inzendingen voor december, die 
worden bekroond in januari, verwachten 
we ten laatste op 21 december. Foto(‘s) 
opsturen als bijlage naar fotowedstrijd.
dz@gmail.com. Naam, leeftijd, adres en 
telefoonnummer vermelden. 
BELANGRIJK: zorg ervoor dat de ingezon-

grote fotoWeDstrijD in de Zemstenaar

WinnaarS november
“de Zenne bij het Vriezenbroek” 
van Patrick Berckmans (46) uit Hofstade
“Nachtelijk Weerde” 
van Karel Borrenbergen (26) uit Weerde

den foto’s minimum 500 KB groot zijn, dit 
om druktechnische reden. Het zou zonde 
zijn dat een prachtige foto die niet aan die 
voorwaarde voldoet zou verloren gaan. 
Als je meerdere foto’s doorzendt, verdeel 
ze dan over verschillende mails.

DV

Vlaamse erkenning Voor sportimonium
De Vlaamse Regering nam de beslissing om de erkende musea in te delen bij het lokale, regionale of Vlaamse niveau. Het Sporti-
monium in Hofstade werd erkend op Vlaams niveau. 
Er komt een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het museum. Anderzijds krijgt het Sportimonium 
een werkingssubsidie van 300.000 euro per jaar toegewezen. Een ander gevolg is dat 6- tot 26-jarigen voortaan slechts 1 euro 
ingang betalen.
      PV
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Onafhankelijk verzekeringsmakelaar 
 

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

Agentschap bank

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

•
•
•
•

•
•
•
•

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

Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op

NAJAAR PROMOTIES zoals hout-
klieven, blazers, kettingzagen, etc.

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.

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00
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KFC Eppegem wenst de 
nieuwe zaakvoerder Jelle 
van restaurant De 7de Tafel 
succesvolle feestdagen

      

“Koken met respect voor het product.”

Restaurant “De 7de tafel”

in het centrum van Peutie (Vilvoorde),
waar gezelligheid en respect voor het
product samengaan.

Alles wordt op een originele en
aangename manier geserveerd.
De menukaart wijzigt regelmatig en wordt
telkens seizoensgebonden aangepast.

De elegantie en charme van
“De 7de tafel” is dé omgeving om gezellig
en stijlvol te tafelen of om uw
zakenrelaties te ontvangen.

Jelle Fluit & Daphné Van Doren

Open alle weekdagen van
12.00 - 14.00u • 18.00 - 21.00u

Gesloten op zon- en feestdagen

Vredestraat 12 •1800 Vilvoorde - Peutie

Reservatie gewenst.

Tel :02 252 03 07

www.de7detafel.be

BTW 0882.131.757

* Enkel geldig bij volledig menu. Één aperitief per persoon.

GRATIS aperitief *
Op vertoon van deze advertentie
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Gulderijstraat 10 - 1980 Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

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

De vierentwintigjarige Ken 
Verdoodt was tot voor kort 
een onbekende in het BV-
wereldje. Dankzij een audi-
tie bij Studio 100 kreeg hij 
meteen de kans om het te 
maken als acteur. “Ik had 
totaal geen ervaring met ac-
teren”, geeft Ken toe. “Ik heb 
altijd een gezonde interesse 
gehad voor film, cartoon 
en tekenen en stond al wel 
voor de camera in kortfilms. 
Dit was de eerste keer dat ik 
met zulke grote cast te ma-
ken kreeg.”
Amika is een nieuwe teleno-
velle voor jongeren en de 

jong Zemsts talent op ketnet

WEERDE – de Zemstenaar zat op 10 noVEmbER Vol spanning tE Wach-
tEn op DE EERstE aflEVERing Van DE tElEnoVEllE amiKa. WEERDEnaaR KEn 
VERDooDt maaKtE zijn tElEVisiEDEbuut als stalKnEcht jan in DEzE niEuWE 
KEtnEt-sERiE.

Jan. “Voorlopig bestaat de serie uit 
52 afleveringen maar misschien komt 
er nog een vervolg. Ik hoop dat mijn 
acteerprestaties in Amika opgemerkt 
worden en dat ze een springplank 
kunnen zijn voor de toekomst.”
 Evelien Van Grunderbeek

opvolger van de successerie Spring, 
over het leven in en om de manege. 
Wanneer Merel de nieuwe stalknecht 
wordt gaat ze op zoek naar het geheim 
achter het witte paard Amika. In haar 
zoektocht naar dit mysterie bloeit er 
iets moois tussen haar en stalknecht 

eén op Drie te snel in laar
ZEMST – In Laar rijden ze met een zware voet, zo blijkt. Bij verschillende contro-
les van de lokale politie KASTZE werd de snelheid van 895 voertuigen gemeten. 
Er werden 106 bekeuringen opgesteld, wat neerkomt op ongeveer 11,8 % . 
De meeste overtredingen werden vastgesteld in Zemst-Laar op de Hum-
beeksebaan. Van de 156 auto’s reden er 45 te snel, bijna één op de drie.
        PV
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Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

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

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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
hoogstraat 27 1980 zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

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

GSM 0475/869 163

 

Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.grasmaaiersverbinnen.be

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

De bedoeling van de campagne Kli-
maatwijken is dat een wijk, een straat-
comité of een lokale vereniging een 
weddenschap aangaat met de ge-
meente om acht procent energie te 
besparen in zes maanden tijd. Aan de 
hand van een aantal kleine ingrepen in 
het huishouden en gedragswijzigingen 
kan een gezin heel wat energie bespa-
ren. Elke groep wordt bijgestaan door 
een energiemeester, een vrijwilliger 
uit de groep die een opleiding in ratio-
neel energieverbruik heeft gevolgd bij 
de provincie Vlaams-Brabant. Hij geeft 
tips waarmee men de acht procent 
energiebesparing kan halen. 
Acht procent energie sparen is echt 
niet zo moeilijk. Het vergt wat aan-
dacht voor kleine zaken zoals koken 
met het deksel op de pot, verlichting 
doven waar niemand is, een spaarlamp 
aanbrengen, tochtstrips installeren, ra-
diatorfolie aanbrengen, een spaardou-
chekop gebruiken, deuren gesloten 
houden en het wekelijks bijhouden 
van de gas- en elektriciteitsstanden.
Ook het milieu vaart er wel bij: energie 
besparen betekent een kleinere CO2-
uitstoot. Zo draagt iedere deelnemer 
zijn steentje bij aan de Vlaamse en we-

Zet uW energiefaCtuur op Dieet: 
neem Deel aan De klimaatWijken
zEmst – acht pRocEnt EnERgiE bEspaREn? hEt Kan! ingEVolgE DE opRoEp 
Van hEt zEmstsE gEmEEntEbEstuuR nEmEn Vijf WijKEn DEEl aan DE actiE 
KlimaatwijKen. samEn EngagEREn zE zich om Vanaf 1 noVEmbER 2008 tot 
EinDE apRil 2009 acht pRocEnt EnERgiE tE bEspaREn in huis. 

reldwijde inspanningen om de Kyoto-
norm te halen.
Aan iedere weddenschap zijn er ge-
schenken verbonden. Ongeveer half-
weg de campagne kunnen deelnemers 
tijdens een energieborrel ook andere 
klimaatwijken ontmoeten. Op het ein-
de van de rit krijgen alle deelnemers en 
de wijken die de weddenschap hebben 
gehaald een leuke verrassing.
Meer info over de weddenschap en 
de deelnemende wijken vindt men op 
www.klimaatwijken.be.
De vijf Zemstse klimaatwijken zijn 
het Brouwershof (Eppegem), het Hof-
stadeveld (Hofstade), het Molenveld 
(Elewijt), de Villadreef (Elewijt) en de 
Weverstraat (Weerde).
Wie op zoek is naar energiebesparende 
tips en wil weten wat de mogelijke pre-
mies zijn, kan steeds een bezoekje bren-
gen aan de gemeentelijke energiebab-
bels die maandelijks plaatsvinden op de 
zolder van het gemeentehuis.

Dirk Van Roey
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

	

	 	 			

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

.

KerST
SHoppiNg

donderdag 
�� december 
open tot �0u, 
zondag �� 
en maandag 
�� december 
open van 
�� tot ��u
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Het Bloso-domein was zeven jaar ge-
leden de eerste keer het decor van de 
kerstcross. Door het toenemende succes 
van het gevarieerde en knappe parcours 
besliste Pro Cycling in 2005 er haar eer-
ste UCI Wereldbekermanche te houden. 
Vorig jaar lokte de WB-manche op 26 
december tienduizenden supporters 
naar het Bloso-domein. Nog geen twee 
weken later zakten wielerliefhebbers op-
nieuw en massaal af naar Hofstade voor 
het Belgische Kampioenschap. Veldrij-
den in het Bloso-domein leek af te steve-
nen op een ware wielerklassieker. Maar 
dit was buiten de verantwoordelijke van 
Bloso gerekend. De directeur legde en-
kele beperkingen op, zodat de organisa-

Bloso-Domein loopt leeg op tWeeDe kerstDag
hofstaDE - in tEgEnstElling tot anDERE jaREn zal hEt bloso-DomEin ER op tWEEDE KERstDag zEER VERlatEn bijliggEn. 
EEn Dispuut mEt DE bloso-VERantWooRDElijKE hEEft tot EEn VERhuizing Van DE WERElDbEKERRit VElDRijDEn gElEiD. DE tRa-
DitionElE KERstcRoss Van hofstaDE zal VooRtaan plaatsVinDEn op hEt ciRcuit Van zolDER.

toren van deze veldrit op zoek moesten 
naar een nieuwe locatie.
Aan de basis van de verhuis ligt een con-
flict met Michel Van Espen, directeur van 
het BLOSO-centrum in Hofstade. Volgens 
organisator Koen Monu hebben de op-
gelegde beperking tot deze drastische 
beslissing geleid. “De directeur van het 
Bloso-domein heeft er werkelijk alles aan 
gedaan om deze cross te boycotten”, aldus 
Monu. “Bloso heeft een zelfstandig rechts-
statuut en kan dus doen en laten wat ze 
zelf willen. Zelfs met politieke druk werd 
geen rekening gehouden. Zo schreef ook 
Minister Anciaux een brief met de vraag 
om deze veldrit in optimale omstandig-
heden te laten doorgaan. Omdat de spor-

tieve activiteiten binnen dit domein moe-
ten voorgaan op entertainment.”
Ook de gemeente Zemst voelde een 
verhuis aankomen en stemde een motie 
waarmee men aandrong op het behoud 
van de kerstcross in Hofstade. Alle po-
gingen bleken tevergeefs en Pro Cycling 
moest noodgedwongen op zoek naar 
een andere locatie. De organisatie be-
reikte zo een akkoord voor vijf jaar met 
de directie van Zolder. 
Voorlopig blijft de kerstcross een ver-
gane glorie en voortaan zullen we op 
tweede kerstdag naar Zolder moeten af-
zakken om onze Belgische toppers naar 
de overwinning te roepen. 

Evelien Van Grunderbeek

Vorig jaar  was er een massa volk aanwezig op de kerstcross in het Bloso-domein. Dit jaar zal het domein er verlaten bijliggen.

Benefiet Voor anniCk
ZEMST-LAAR – In juli 2008 komt Annick Verlinden tijdens de vakantie ongelukkig ten val in het zwembad en breekt hierbij een nekwervel. 
Met als gevolg dat Annick blijvend verlamd is vanaf de borstkas en ook aan haar handen. Momenteel werkt zij in Pellenberg aan haar reva-
lidatie met als doel terug thuis te komen wonen bij haar gezin. Om dit mogelijk te maken zijn grondige en dure aanpassingswerken aan de 
woning noodzakelijk: plaatsen van een huislift, aanpassen van de badkamer, enzovoort.
Om het gezin hierin te steunen, hebben de buren spontaan beslist een benefiet te starten onder de naam “Benefiet voor Annick”. Ver-
scheidene activiteiten zullen worden 
georganiseerd, waaronder in decem-
ber de verkoop van een kalender met 
tekeningen gemaakt door de kinde-
ren uit de straat en een benefietwee-
kend op 14-15 maart met een fuif en 
een fiets- en wandelzoektocht. 
Een speciaal rekeningnummer 744-
0242347-34 werd geopend. Verde-
re info te vinden op www.benefiet-
voorannick.be.
 JVD
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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

Tel 015/61.78.53

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

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

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

Hofstade grenst aan de stad Me-
chelen. Een laatste stukje Vlaams-
Brabant, want de Grensstraat is een 
symbolische naam als overgang 
naar de stad Mechelen en de pro-
vincie Antwerpen. Een andere grens 
is de Leuvensevaart, waar aan de 
overkant het domein Planckendael 

het miDDelpunt

HOFSTADE – Onze Man Bijt Hond-reeks leidt 
ons deze maand naar deelgemeente Hof-
stade. Het leuke aan ons verhaal is dat wij 
aanbellen bij mensen die ons helemaal 
niet  verwachten. En dat mensen op die 
manier in de Zemstenaar komen met 
hun eigen verhaal. 
De totale oppervlakte van onze ge-
meente Zemst bedraagt 4.318ha. Zemst 
heeft ongeveer 22.000 inwoners.

recht tegenover zijn ouders in de Vin-
kenstraat, Patricia woont in Leuven, 
Marleen in Elewijt. Zoon Jos is reeds 
overleden. De Vinkenstraat durft 
men in Hofstade ook wel eens de 
“Floridorstraat” noemen.

Staf heeft zich beroepshalve heel 
zijn leven ten dienste gesteld van de 
overheid. 
Als ambtenaar was hij actief in depar-
tementen als Sociale Zaken en Mid-
denstand. Dit bracht soms een verhuis 
mee. Zo ontdekten zij gedurende twee 
jaar de stad Ieper en gedurende vier 
jaar Kortrijk. Toen Staf in Brussel ging 

De oppervlakte van deelgemeen-
te Hofstade bedraagt 591ha.
Hofstade telt ongeveer 4.700 in-
woners. 
Ons derde middelpunt bevindt 
zich in de Vinkenstraat.
Noorderbreedte: N 50° 59’ 34,75”
Oosterlengte: E 4° 30’ 10,84”

afleVering 3: hofstaDe

ligt. De ooievaars voelen zich 
thuis op de Vaartdijk bij de 
vissers. De Tervuursesteen-
weg doorkruist de dorpskern 
van Hofstade. En het alomge-
kende Bloso-domein en het 
Vriezenbroek betekenen de 
groene overgang naar Elewijt 
en de E19.

Rond ons middelpunt in de 
Vinkenstraat in Hofstade trof-
fen wij op huisnummer 11 een 
gelukkig en voor ons een gedroomd 
koppel aan:  Staf Floridor (87)  en Leo-
nie Jacobs (82).
Leonie is op en top Hofstadenaar. Zij 
is al de zevende generatie die in Hof-
stade woont. Vanaf haar 14 en tot ze 
trouwde hielp Leonie mee op het ou-
derlijke landbouwbedrijf, gelegen op 
de Ambroossteenweg.
Staf beweert dat zijn familie de eerste 
‘allochtonen’ waren van Hofstade. Het 
gezin vestigde zich met zes jongens in 
Hofstade. Broers Henri en Jules wonen 
ook in de Vinkenstraat. 
Leonie en Staf hebben vier kinderen 
op de wereld gezet. Jacques woont 
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Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

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

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

werken, kwamen zij zich opnieuw in 
Hofstade vestigen. Staf is altijd een 
meertalige talenknobbel geweest.
Een Franstalige collega van Staf grap-
te met zijn naam: ‘Flor il dort’.

Dit jaar zijn Staf en Leonie exact zes-
tig jaar gelukkig getrouwd. Je moet 
het maar doen! Staf leest nog veel 
en alle dagen volgt hij binnen- en 
buitenlandse kranten: dankzij Stern, 
Time, De Standaard en Knack blijft 
hij van alles op de hoogte en vormt 
hij dikwijls zijn eigen mening. Staf 
is nog actief als ondervoorzitter van 
heemkring De Semse.

Op sportief en recreatief gebied 
biedt Hofstade volgende sporten 
aan: voetbal Verbroedering Hofstade, 
volleybal HZ, turnkring Thorho, de 
sporthal met al zijn zaalsporten en 
zijn zwembad, enkele petanqueba-
nen. En er is ook het Bloso-domein 
met zijn zeilclub, zijn strand, zijn vij-
vers, zijn wandelaars, het Sportimo-
nium enzovoort.
Op cultureel gebied is er voor de 
jeugd de Chiro, die actief bezig is met 

het bouwen van nieuwe lokalen in de 
recreatiezone Ossebeemden.

Drank wordt er in Hofstade geser-
veerd in cafés als het Ontmoetings-
centrum, De Sportvriend, ‘t Hoekske, 
The Pub, het Zandtapijt, Sporthal-
zwembad en het Bootshuis, waar je 
ook nog eens lekker en gezellig kan 
tafelen met zicht op het water.
Op toeristisch gebied kan Hofstade 
pronken met het mooi gerestaureer-
de Ambrooskasteel en de nog verder 
op te knappen Gasthuishoeve, die 
hopelijk een culinair tintje kan krijgen. 
Uiteraard speelt ook het Bloso-do-
mein een prominente toeristische rol. 
Het door Natuurpunt onderhouden 
Vriezenbroek, waar de Barebeek door-
loopt, biedt mooie natuurbeelden.
 
Het is leuk om te fietsen door Hof-
stade. De fietsroute De 8 van Zemst 
loodst je langsheen mooie wegen en 
een ijsje bij het Eekhoorntje gaat er 
altijd in.

Hofstade heeft ook actieve zelfstan-
dige handelaars. Zij verenigen zich in 
de VHVH (Verenigde Handelaars Van 
Hofstade) en organiseren jaarlijks een 
nieuwjaarsdrink (zaterdag 10 janu-
ari 2009) en een braderij (zaterdag 27 
juni 2009).

Hebben Staf en Leonie nog een bood-
schap voor onze Zemstenaars?
Laat ons mekaar verstaan en overeen-
komen. En de mooiste quote van Staf: 
“Humor is een medicijn zonder bij-
werkingen, gratis en je moet er geen 
voorschrift voor hebben.”

Bedankt voor den Duvel en het ga jul-
lie samen nog lang goed!

       Dirk Van Roey
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Staf en Leonie wonen in het mid-
den van Hofstade. Dit jaar vieren 
ze hun diamanten bruiloft.
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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

Vroeger keek Yasmine samen met haar 
grootouders naar de uitzendingen van 
de Miss België-verkiezing en waagden 
zij een gokje op de winnares. Nu zal ze 
zelf te bewonderen zijn op het grote po-
dium en kunnen zij live zien wie ’s lands 
mooiste wordt.

De Zemstse schone neemt voor de tweede 
keer deel aan de wedstrijd. Twee jaar gele-
den werd zij geselecteerd omdat zij eerder 
dat jaar het kroontje van Miss Vlaams-Bra-
bant in ontvangst mocht nemen. Yasmine 
eindigde toen niet bij de laatste tien. Dit 
jaar veroverde zij tijdens de verkiezing van 
Miss Vlaams-Brabant niet het kroontje van 
Miss Vlaams-Brabant maar werd eerste ere-
dame en kreeg de felbegeerde persprijs. 
Daardoor kreeg de Zemstse een wildcard 
voor de verkiezing van MB.

Door de ervaring van de afgelopen twee 
jaar en door meer zelfvertrouwen hoopt 
Yasmine dat het dit jaar anders zal gaan 
en dat zij bij de laatste tien van de wed-
strijd zal eindigen. De lat ligt dit jaar ho-
ger en stiekem hoopt zij op een plaatsje 
bij de laatste vijf. “Een plaatsje bij de top 
vijf zal heel moeilijk worden omdat de 
concurrentie groot en sterk is dit jaar”, 
aldus Yasmine.

“Als ik win, zal Zemst te klein zijn. Dan or-

yasmine De Borger Doet een gooi naar het kroontje
zEmst – u Kon ER DE laatstE WEKEn niEt naast KijKEn. DE KRantEn, tV, DE boeKsKes En DE affichEs in DE WinKEls Van zEmst 
hEbbEn hEt oVER DE KomEnDE miss bElgië-VERKiEzing DiE plaats VinDt op 23 DEcEmbER. Dan DoEn tWintig finalistEs EEn 
gooi naaR hEt KRoontjE Van alizéE poulicEK, WaaRonDER onzE EigEnstE yasminE DE boRgER uit zEmst.

ganiseer ik een feest voor heel het dorp”, 
verzekert Yasmine ons. Maar haar wereld 
zal niet uit elkaar spatten als dat niet zo 
zou zijn. Haar studies communicatiema-
nagement aan de Plantijn Hogeschool in 
Antwerpen zullen dan ook op een laag 
pitje gezet worden. Het is nu al niet een-
voudig om de voorbereidingen met het 
laatste jaar studie te combineren.

Tijdens de voorbereidende maanden zijn 
er veel acts de présence, feestjes en eve-

nementen. Daar worden er vele contac-
ten gelegd die misschien in de toekomst 
van pas kunnen komen bij het zoeken 
naar een job. Alle meisjes moeten zoveel 
mogelijk promotie maken en zo veel mo-
gelijk in de picture komen. Deze initiatie-
ven moeten ze zelf nemen.

Eind november trokken de meisjes sa-
men naar Egypte om zich voor te berei-
den op de show. In El Gouna gaven zij 
interviews, werden er shots genomen en 
filmpjes gemaakt om tijdens de slotshow 
te gebruiken.

Yasmine zet alles op alles om de nieuwe 
Miss België te worden. Helpt u haar ook? 
Als u deze sympathieke dame wil steu-
nen kan u een sms versturen naar 3140 
met als boodschap: MB(spatie)11. Dit 
kan tot 23 december. 

Als u Yasmine nog verder wil zien geraken 
in de wedstrijd, trommelt u al uw vrien-
den, kennissen en familie op om samen 
met u naar de verkiezing op tv te kijken 
en allemaal op Yasmine te stemmen. Als 
zij bij de laatste tien raakt, worden de tel-
lers namelijk terug op nul gezet. Het is dus 
belangrijk dat u kijkt en nogmaals stemt.

Wij zijn benieuwd!
 Liesbeth Lacante

Als Yasmine Miss België wordt, zal Zemst te klein 
zijn en organiseert ze een feest voor het hele dorp
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Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

 PESS
MEN'S FASHION

Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

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

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

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

 

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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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:

LaEREMaNS
RAMEN BVBA

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

	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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Australian Rum bestaat uit jongeren uit 
Zemst en Weerde: zangeres en pianiste 
Marian Ghesquière, componist, tekst-
schrijver en gitarist Wouter Wokke Valc-
ke, basgitarist Jeroen Ackerman en broer 
Pieter (gitaar) komen uit Zemst, Weerde-
naar Brecht Put zit aan de drums.

Australian Rum, hoe komen jullie in 
godsnaam bij die naam terecht?
Op een doodgewone zielige oktober-
dag zaten we een pot te jammen. Je-
roen had zijn akoestische basgitaar 
meegenomen naar de plaats waar het 
allemaal begon, in de living bij de Valc-
kes. Samen speelden we een hit die lou-
ter akoestisch gebracht werd en waar 
we bij dachten... hier kunnen we iets 
van maken. Vergezeld van een fles Au-
stralische rum van het merk Bundaberg 
namen we het gitaargeweld op met een 
simpel mp3-spelertje. Toen we stom-
weg aan het brainstormen waren over 
een mogelijke groepsnaam, waren we 
zo onder de indruk van de goddelijke 
Bundaberg dat er geen twijfel mogelijk 
was: Australian Rum!

En hoe kwamen de groepsleden bij Au-
stralian Rum terecht?
Aan die eerste song ontbrak iets, von-
den wij. Een mooie stem om het num-
mer op te fleuren. Dus trokken we op 
zoek naar een zangeres en geen tien 
dagen later stond Jeroen voor de deur 
met Marian. Jolene van Dolly Parton 
was het eerste nummer dat we samen 

straffe meloDieuZe roCk Van eigen huis

Zemstse BanD op affiChe met grote namen

zEmst – nog nooit gEhooRD Van austRalian Rum? nog 
EVEn gEDulD, Dat Komt. DE zEmstsE banD is aaRDig op WEg 
naaR RuimERE bEKEnDhEiD. hun EERstE cD is EEn paREltjE Van 
mEloDiEuzE RocK, WElDRa Volgt EEn tWEEDE DEmo. Dit najaaR 
stonDEn zE op DE affichE Van nERoRocK in hoEilaaRt naast 
gRotE namEn als flip KoWliER, sioEn, RED zEbRa En blunt. 
tijD VooR EEn babbEl mEt de Zemstenaar.

in het lijf. We lieten ons oog laten val-
len op het dorpsjongetje Brecht. Hem 
overtuigden we op een zatte nieuw-
jaarsnacht. Veel geweld kwam er niet 
bij te pas, hij was meteen overtuigd om 
de cirkel te sluiten.

Vertel eens hoe die mooie, melodieuze 
nummers tot stand komen?
Kort na nieuwjaar hadden we een eer-
ste, voltallige repetitie. Wokke had een 
tekst geschreven voor die eerste, toen 
nog akoestische song Lights On. Na die 
eerste kwam er direct een tweede bo-
ven water, Leaving en zo begonnen de 
repetities – steeds vergezeld van rum 
– naam te krijgen. Ons derde nummer 
was Morning’s Best Friend. Toen we het 
live brachten viel dit het meest in de 
smaak bij het publiek, het werd dus 
onze eerste “hit”.

En wat brengt de toekomst?
We hopen binnenkort onze tweede 
demo op te nemen, zodra we allemaal 
een gaatje vinden in onze agenda. Ver-
der proberen we zoveel mogelijk op 
te treden, en wie weet wel eens mee-
doen aan een of andere rock rally, je 
weet maar nooit! Er valt altijd wel iets 

uit de lucht. Zo werden wij onlangs 
gecontacteerd door Radio Scorpio, 
de studentenradio in Leuven. Brecht 
en Jeroen trokken ernaartoe voor een 
heus radio-interview. Ook werden we 
door een Amerikaanse studentenradio 
gecontacteerd met de vraag of we op 
een verzamel-cd wilden staan. Maar 
hiervoor hebben we bedankt, want de 
kosten om onze demo in Amerika te 
krijgen waren redelijk duur.

Succes verder, jongens!

Méér weten over Australian Rum? Wil 
je hen boeken? Neem contact op met 
Jeroen Ackerman op 0478 383941 of Je-
roen.Ackerman@student.khm.be.
  Paul Verdoodt

Win een cd
Hier zijn de gulle weggevers weer. 
Zin om de unieke sound van Au-
stralian Rum in huis halen? Snel 
een e-mail naar info@dezemste-
naar.com en u krijgt hun eerste cd 
zomaar voor niks. En wat zeggen 
wij dan? Dank u, de Zemstenaar!

Wi n Wi n Wi n Wi n Wi n W
inW

inW
inW

in

Australian Rum, straffe melodieuze songs 
van eigen stooksel.

speelden en we wer-
den omvergeblazen 
door de stem van 
Marian. Het enige 
wat nog ontbrak was 
een drummer die ge-
boren was met ritme 

australian rum, 
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Peter, waar komt subbuteo vandaan?
Subbuteo is een vorm van tafelvoetbal, 
uitgevonden in Engeland in 1947 door 
Peter Adolf. Hij verzon een tafelvoetbal-
spel waarbij hij de voetbalfiguurtjes uit 
hout sneed en een oud legerdeken als 
speelveld gebruikte. Hij noemde het spel 
Subbuteo, naar een soort boomvalk waar-
van hij als ornitholoog liefhebber was.

Is subbuteo hetzelfde als tafelvoetbal?
Niet echt, subbuteo is een gezelschaps-
spel, maar ook een sport waarbij alles 
precies verloopt zoals bij het echte voet-
bal. Alleen met dit verschil, dat bij het 
echte voetbal de bal wordt voortbewo-
gen door ertegen te trappen, terwijl men 
bij subbuteo de bal in beweging brengt 
door het spelertje met een vingertik te-
gen de bal aan te stoten. Met enige oe-
fening en handigheid bereikt men daar-
mee verrassende resultaten. Men kan 
niet alleen de bal naar iedere gewenste 
plaats van het veld spelen, ook effectbal-
len en koppen enzovoort is mogelijk.

Hoe moeten we ons het speelveld en 
de spelertjes voorstellen?

suBButeo, 

hofstaDE – in januaRi 2007 oRganisEERDE 
pEtER pollaERt uit hofstaDE,  in zaal DE 
RoDE Roos, VooR hEt EERst EEn subbutEo-
initiatiE VooR KinDEREn tussEn acht En VEER-
tiEn jaaR ouD. op Dit ogEnbljK zijn VijfEn-
tWintig jongEns En mEisjEs, oVERWEgEnD uit 
zEmst, tWEEWEKElijKs actiEf. DE tactiEKEn 
En spElREgEls Van Dit imitatiEVoEtbalspEl 
WoRDEn aangElEERD tijDEns hEt spElEn 
VooR toRnooiEn, zoDat DE spElERtjEs mEt-
EEn WoRDEn onDERgEDompElD in EEn EchtE 
champions lEaguE sfEER.

Het speelveld heeft een afmeting van 
130 op 90 cm en is te vergelijken met 
een biljartlaken waarop dezelfde lijnen 
zijn getrokken als op een echt voetbal-
veld. Op dit speelveld bevinden zich 
twee elftallen van voetbalspelertjes die 
men het best kan vergelijken met zo-
genaamde duikelaartjes, een halfrond 
voetstukje met daarop een voetstukje 
van ongeveer 2 cm hoogte gemonteerd. 
Deze spelertjes worden geheel los over 
het speelveld voortbewogen door een 
lichte tik van de wijs -of middelvinger te-
gen het voetstukje.

Jullie zijn de enige subbuteoclub in 
Vlaanderen?
Inderdaad, wij hebben een volwasse-
nenafdeling met twintig leden, die elke 
maandagavond samenkomt in Hofstade 
en een jeugdafdeling met vijfentwintig 
kinderen vanaf acht jaar, die tweeweke-
lijks worden opgeleid in het subbuteo ta-
felvoetbal. Naast de opleiding van onze 
leden organiseren wij tornooien en de-
monstraties en nemen wij deel aan nati-
onale en internationale competities. Ook 
onderhouden wij een sterke band met 

KV Mechelen, waar wij elk jaar tijdens 
de fandag de bezoekers introduceren in 
het subbuteo tafelvoetbal. In 2007 orga-
niseerden wij er de beker van België. Op 
dit ogenblik huisvest het Speelgoedmu-
seum in Mechelen een tentoonstelling 
over de geschiedenis van onze sport.

Kan iedereen subbuteo komen spelen 
bij jullie?
Iedereen is bij ons welkom. Wij ontvan-
gen heel graag jongens en meisjes en 
mannen en vrouwen van alle leeftijden. 
Subbuteo is een individuele sport en de 
wedstrijden worden gespeeld door twee 
personen die ieder beschikken over hun 
eigen elftal van voetbalfiguurtjes. Wij 
spelen natuurlijk in de eerste plaats sub-
buteo, maar maken ook graag plezier. 
Kom dus gerust eens oefenen, wij stellen 
terreinen en spelertjes ter beschikking.

Clubavond op maandag van 20u tot 
22.30u, jong SCF speeldag op zondag 
van 9u tot 12u, telkens in zaal De Rode 
Roos, Moniestraat 32 in Hofstade. Meer 
info op www.subbuteovlaanderen.be.

       Piet Van Grunderbeek

tafelVoetBal in hofstaDe
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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

suBButeo, 
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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


