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Pand in de kijker

Elewijt: HOB met tuin op 307m². 
Glvl: Inkom, Berg, Rme Liv, Kkn, 
Eeth/Zith, Veranda. 1 Ev: 2 Slpks, 
Kl Kamer, Badk. Voor- & Achter-
tuin ( O).
€ 160.000 

Elewijt:  OB met tuin op 10a 88ca. 
Glvl: Rme Inkom, WC, Liv, Rme Ing 
Kkn, Berg., 2 Slpks, Badk, Grote 
Veranda met Elektr. Zonnewer. Rme 
Gar. Tuin met tuinh. Oprit. Pergola.
€ 290.000

Zemst: Hoeve op 10a 15ca. Liv., 
Slpk, Opk met voorraadkelder, Ing 
Kkn, Ing badk, Wasberg. Schuur. 
Tuin met Tuinhuis. Mogelijkheid 
tot verkavelen van het perceel.
€ 300.000

Eppegem: Perceel bouwgrond op 
9a 39ca in rustige, doodlopende 
straat. Geschikt voor OB. Meer 
info verkrijgbaar op kantoor.

€ 260.000

Elewijt: OB met tuin op 4a 91ca. 
Glvl: Inkom, Buro, Rme Liv, Rme 
Kkn, Berg, WC, Gar, Veranda. 1 Ev: 
Nachthal, 3 slpks, Badk. Tuin met 
tuinhuis.
€ 265.000

Hofstade: GB met tuin op 5a 61ca. 
Glvl: Liv, Berg, Ing Kkn, Badk. 1Ev: 
2 Slpks. 2Ev: Slpks, Zold. Rme 
Voorraadkeld, Berg, Terras, Tuin, 
2 Garageboxen.
€ 245.000

Wolvertem
Zeer ruime, unieke, karaktervolle burgerwoning op 11a 
52ca met veel mogelijkheden en authentieke elementen.

Hoofdgebouw: Rme inkom, Liv, Zitpl, Kkn, WC, Veranda. 
Keld. 1Ev: 3Slpks. 2 Ev: 3 zoldk, Badk. 

Bijgebouw: Liv, Bijkkn, Waspl, Berg, WC. 1 Ev: 2 Slpks. 2 
Ev: Zold. Dubb Gar, Aangelegde Tuin (ZW), Terras, Oprit.

€ 425.000

Meer info zie www.era.be/vaneyken

www.era.be/vaneyken | Brusselsesteenweg 176 - 180 1980 Zemst | T:015/62 11 42 | era@vaneyken.be
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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Wat is dat toch met die jeugd van tegen-
woordig? De voorbije maand maakte het 
Cultureel Jeugd Paspoort de resultaten 
bekend van een exclusieve enquête bij 
1.241 jongeren tussen vijftien en vijf-
entwintig jaar. Nu hebben wij hier bij  
de Zemstenaar een natuurlijke reflex tot 
enige argwaan bij dat soort onderzoe-
ken. Een beetje zoals bij Noorse studies 
die het verband aantonen tussen de kans 
op een snotvalling en het drinken van Or-
val uit de frigo. Maar wij dwalen af. 

Uit de enquête blijkt dat jongeren van-
daag de dag conservatief, traditioneel 
en saai zijn. Wablief? Wij raden dit team 
experts aan om eens een kijkje te komen 
nemen in Zemst. Nu kan je van onze jon-
ge flurken hier van alles zeggen. Bijvoor-
beeld dat ze het niet te nauw nemen met 
de algemeen aanvaarde uren van gaan 
slapen en opstaan. Trek op een door-
snee vrijdagnacht de kamerdeur open 
van de eerste de beste twintigjarige en 
de kans is groot dat het bed leeg is. Trek 
diezelfde deur open rond de middag en 
u kan zich een helder beeld vormen van 

Benefiet voor Annick 5

Tweede editie van Smoelwerk 6

Uit de bol op kindercarnaval 7

Wesley Muyldermans presenteert eerste boek 8

The Incredible Time Machine  11

Vissersclubs krijgen gemeentelijke visput 12

Egleghemse zeevissers winnen beker 15

Yana, jongste ambassadrice Damiaanactie 16

Fran Vanderstukken Belgisch kampioene  18

Onder de mensen 20

hoe plezant het weer was in de Jeppe, 
Tramalant, Elawaat of om het even waar. 
Bourgondiërs dus? Vast en zeker! Maar 
saai? Bijlange niet!

Bewijzen hiervoor te over in dit kraak-
verse nummer van de Zemstenaar. 
Vindt u het saai dat een massa jonge-
ren van de Chiro van Hofstade en de 
scouts van Elewijt een ijskoude winter-
duik nemen in de Bloso-vijver? Of dat 
ze in Zemst al zeventig jaar lang elke 
zondag jonge gasten zinvol bezighou-
den in de Chiro?

 
de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 HOFSTADE
tel 0479/66.46.66, 0475/42.02.76 mail info@dezemstenaar.com website www.dezemstenaar.com 
btw Be 877.888.404 rek. 751-2030593.35

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

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

lay-out Marijke Pots webmaster Wiet Jacobs hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever Paul Verdoodt

druk Drukkerij Binst Humbeek bedeling De PostCo
lo

fo
n

Nog straffer. Wat vindt u ervan als de 
Zemstse judoclub Jigo-Tai zomaar even 
drie medailles mee naar huis brengt van 
het Belgisch kampioenschap? Als een 
meisje uit Zemst hier zelfs op het hoog-
ste podium staat? Wij noemen dat niet 
saai, traditioneel of conservatief, wij vin-
den dat gewoon knap!

U leest alles over de alles behalve saaie 
avonturen van onze jonge Zemstenaars 
verderop in uw glossy magazine. En nog 
veel meer natuurlijk! 

        De redactie (PV) 

Zemst plant Vredesbos op 9 maart 23

De wondere wereld van reiki 24

Een Deeksha-namiddag met Ingeborg 25

Steunactie kattenasiel 28

160 baders trotseren ijswater  30

Chiro Hofstade slaat slag in Sportimonium 30

Grote fotowedstrijd in de Zemstenaar 32

Jo Van Belle steelt de show bij MNM 35

Chiro Zemst 70 jaar jong 36

Emmaüs bouwt woonzorgcentrum 38
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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
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Toen gebeurde heT...
Op vakantie in Zuid-Frankrijk in juli 2008 
komt Annick Verlinden uit Zemst-Laar on-
gelukkig ten val in het zwembad. Zij breekt 
hierbij een nekwervel en is sindsdien blij-
vend verlamd vanaf de borstkas en aan 
haar handen. Zij werkt nu in Pellenberg 
hard aan haar revalidatie met als doel te-
rug 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, enz. Om het 
gezin hierin te steunen hebben de buren 
spontaan beslist een benefiet te starten

SucceSvolle acTiviTeiTen

ALUMINIUMCONSTRUCTIES - PVC RAMENBOUW

LAEREMANS RAMEN BVBA Kom tot rust en herbron jezelf

Benefiet voor Annick

anniCk

ZEMST-LAAR – MoMEnTEEL woRdT ER dooR dE buuRTwERking vAn dE kERREMAnShEidE kEihARd gEwERkT AAn 
dE vooRbEREidingEn vooR hET bEnEfiETwEEkEnd vooR Annick, dAT pLAATSvindT op 14 En 15 MAART 2009. de 
Zemstenaar MochT koMEn kijkEn AchTER dE SchERMEn.

benefieTweekend 14-15 maarT 
Het benefietweekend heeft heel wat 
voorbereiding nodig, zoals het uitwer-
ken van een programmaboekje, steun-
kaarten maken, opmaak affiche, be-
spreking van de activiteiten, een hele 
organisatie waar de buurtwerking zijn 
schouders onder zet. Ook andere or-
ganisaties laten zich inschakelen, zoals 
het oudercomité van Laar en Bos, de 
Chiro van Zemst-Laar, het gemeente-
bestuur, een aantal sponsors en zelf-
standigen. 

Zaterdag 14 maart wordt de benefietfuif 
georganiseerd in het Ontmoetingscen-
trum in Hofstade. Met muziek uit de jaren 

’70 - ’80 - ’90 en een optreden van cover-
band Kif Kif is het de bedoeling een zo 
breed mogelijk publiek aan te spreken. 
Zo komt ieders muziekgenre aan bod en 
beleeft men een leuke avond.

Op zondag 15 maart verplaatsen de 
activiteiten zich naar de Gemeentelijke 
Basisschool De Pimpernel in Zemst-
Laar voor de Familiedag. Een wandel- 
en fietszoektocht is uitgestippeld en 
er kan gestart worden vanaf 9u. De 
verschillende afstanden bieden jong 
en oud de mogelijkheid hieraan deel 
te nemen. De hele dag door is er kin-
deranimatie met clown, springkasteel, 
schminken, enzovoort. Er zijn ook vol-

Verscheidene activiteiten 
werden reeds georganiseerd. 
De kalenderverkoop was een 
groot succes. De eerste dui-
zend kalenders waren op 
vijf dagen de deur uit, een 
tweede druk van opnieuw 
duizend stuks zijn voor  het 
grootste deel ook reeds ver-
kocht geraakt. De deelname 
aan de kerstmarkt in Zemst 
was eveneens een schot in 
de roos. Ook het sprokkelen 
van sponsors is een onver-
wacht succes. Deze massale 
steun en de vele bemoedi-
gende woorden sterken An-
nick om elke dag keihard 
te werken, zodat zij zo snel 
mogelijk opnieuw thuis bij 
haar gezin kan wonen. Ook 
voor de organisatoren is dit 
een extra stimulans om met 
nog meer motivatie verder 
te werken aan de organisatie 
van het benefietweekend en 
andere evenementen.

doende mogelijkheden om 
de buiken te vullen en de 
innerlijke mens te sterken 
na de geleverde inspanning. 
Vanaf 15u is het dan aan de 
jongsten om hun danskun-
sten te tonen tijdens de kin-
derfuif.

Spinning maraThon 18 
april 2009
De ouders van Danny, de man 
van Annick, organiseren in 
hun streek in Paal een spinning 
marathon. Ook daar komen 
heel wat activiteiten aanbod. 
De boodschap is: hoe meer 
deelnemers, hoe meer steun 
voor Annick.

Wij wensen Annick het al-
lerbeste en roepen ieder-
een op om haar te steu-
nen. Verdere details kan 
u nalezen op de website  
www.benefietvoorannick.be.

JVD & KA

Benefietvoor
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 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.

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

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

Café Burnout
bij Katy en Nicole

Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT
ALLE DAGEN OPEN VANAF 14H TOT ...
DINSDAG GESLOTEN

ALLE BIEREN VERKRIJGBAAR
RUIME PARKING

NIEUWE UITBATER

Elke maandagavond van 17h tot 18h HAPPY HOUR

BINGO’S - SUPER-SEVEN

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

“We zullen voor 90% nieuw werk ten-
toonstellen en dit jaar heb ik Monique, 
een vriendin uit Hamme, uitgenodigd. 
Ik wil echt graag haar talent in Zemst 
laten zien. De reiger, hier op de foto, 
is sinds augustus 2008 een vast ob-
ject in de vijver van de familie Jespers 
uit Hofstade. Mevrouw Jespers stelde 
voor dat ik ten allen tijde gebruik 
zou mogen maken van haar ruime 
tuin voor mijn tentoonstellingen. Zo 
is de bal beginnen rollen. Ook een 

kunst in De mist, 
tweeDe eDitie van smoelwerk 

hofSTAdE – MARc vERhoEvEn, ondER Zijn ARTiESTEnnAAM bEkEnd ALS 
SMoELwERk nodigT dE ZEMSTEnAREn uiT op EEn niEuw pRojEcT dAT hET vER-
voLg iS op hET SuccESvoLLE EERSTE iniTiATiEf kunST in dE wEi, ToEn ER MEER 
dAn 200 gEïnTERESSEERdEn kwAMEn opdAgEn. vooR EEn ééndAgSpRojEcT 
wAS dAT EEn gEwELdigE opSTEkER oM vERdER TE doEn, MAAR dAn MET niEuw 
wERk En EnkELE vERRASSingEn. MARc LichT ToE, wAT EEn bEETjE nodig wAS in 
diE MiST.

ander kunstwerk, De duif op kerosine, 
zal voor de gelegenheid meedoen, 
maar is eigenlijk eigendom van de fa-
milie Den Blijden uit Zemst. Uiteraard 
heet mijn project niet zomaar Kunst 
in de mist, maar dat moet je maar zelf 
komen beleven. Deze keer kan men 
speciale whisky’s proeven en we heb-
ben gekozen voor de  Glenmorangie 
the Nectar d’òr, Nikka from the barrel 
en Michel Couvreur overaged.” 

Met dat laatste heeft Smoelwerk me 
definitief over de streep getrokken.

Kunst in de mist is te bekijken op zon-
dag 15 maart in de Wielendreef 6 in 
Hofstade.

      Tot dan! jmb
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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

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

Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

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

  De kinderen van De Pimpernel in Zemst-Laar vierden de hele dag carnaval. 
Een feestelijke stoet werd gehouden door het dorp. De kleinste kleuters zaten 
op een versierde kar en hierachter kwam een bonte kinderstoet. Nadien gingen 
de kinderen klasdoorbrekend in groepen genieten van pannenkoeken en lekke-
re chocolademelk, ze dansten op leuke muziek en er was zelfs een stoelendans 
voorzien. Bij de kleuters kwamen twee clowns op bezoek. Het was een leuke, 
drukke dag en voor de mensen die meewerkten een onvergetelijk feest. 

uit De Bol op kinDerCarnaval

Nationaal en internationaal 
transport

RONNY DE LAET

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44

  De basisschool Ter Berken in Hofstade telt zowat 375 kinderen (vanaf de twee-
de kleuterklas tot aan het zesde leerjaar). Het was dan ook een indrukwekkend 
maar vooral kleurrijk schouwspel wanneer al die jongens en meisjes geschminkt 
en verkleed poseerden voor de foto en door de straten liepen. De kindercarna-
valparade van school Ter Berken kon alvast op heel wat enthousiaste toeschou-
wers rekenen.

JA
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Heb je ook nog andere projecten of 
plannen voor de toekomst?
Ik ben zo goed als klaar met een span-
nende misdaadroman, een non-fictie-
verhaal. Bedoeling is dit uit te bren-
gen rond september dit jaar. Eerst een 
uitgever vinden natuurlijk. Ook wil ik 
graag dit jaar Kleuren uitbrengen, een 
gedichtenbundel. Die bundel zou ik in 
eigen beheer, om te beginnen op een 
kleine lokale schaal willen uitbrengen. 
Ook heb ik al gedichten ingestuurd naar  
www.dichtersdesvaderlands.be, een 
website met gedichten. Die zijn ge-
schreven door stads-, dorps- en ge-
meentedichters die hun woonplaats 
poëtisch in de kijker zetten. Eerstdaags 
zou daar een gedicht van mij geplaatst 
worden.

Meer over Wesley en zijn werk kan je vin-
den op zijn website http//users.telenet.
be/WesleyMuyldermans.
In het kadertje bij dit artikel kan je het 
gedicht Mijn Dorp lezen, een mooie ode 
aan Zemst.

Dirk Verdeyen

Mijn dorp
Verscholen tussen twee steden 
en op d’autostrade steeds gemeden. 
Bos, Laar en Weit. 
Hofstade, Eppegem en Elewijt. 
Verscholen, maar overal dichtbij. 
Ik ken haar en zij kent mij. 
Langs de vijvers, velden, straatjes. 
Kuieren langs verborgen paadjes. 
Lachende kinderen in de rij. 
Ik ken hem en hij kent mij. 
Kroegen, plezier tot in de nacht. 
Kastelen, kerken in al hun pracht. 
Steden dichtbij lonken elke dag. 
Maar ik wijs ze af en lach. 
Mijn dorp eens en altijd. 
Jou geraak ik nooit meer kwijt.
(eerste gedicht in de reeks ‘Mijn dorp’)

wesley muylDermans presenteert Zijn eerste Boek
hofSTAdE – vAn kindSbEEn Af hEEfT wESLEy MuyLdERMAnS (32) EEn ZwAk vooR boEkEn En SchRijvEn. opSTELLEn En 
gEdichTEn SchRijvEn dEEd hij hET LiEfST. nu woRdT Zijn EERSTE boEk gEpubLicEERd En ALS hET vAn hEM AfhAngT niET Zijn 
LAATSTE. dE TiTEL vAn hET boEk woRdT De RechtvaaRDige RechteRs, 75 jaaR mysteRie en beDRog. op 16 MAART woRdT hET 
vooRgESTELd op EEn pERSconfEREnTiE in gEnT op EEn nog TE bEpALEn LocATiE.

Wesley bracht zijn jeugd door in Zemst 
en liep school in Weerde. Hij volgde 
economie - moderne talen in het Schep-
persinstituut in Mechelen en deed ho-
gere studies communicatiebeheer. Hij 
werkte als freelance redacteur bij en-
kele sportmagazines en sportwebsites. 
Momenteel werkt hij als zelfstandig 
sportmarketingconsultant en houdt 
zich onder andere bezig met internatio-
nale jeugdvoetbaltornooien. Hij heeft 
ook iets met wielersport en is zelf een 
fervent fietser. Wesley is gehuwd met 
Kathy Van Craen. Met zoontje Jari wo-
nen ze in Hofstade.

Vanwaar je fascinatie voor de Recht-
vaardige Rechters? Is hierover al niet 
enorm veel gepubliceerd?
Tijdens een schooluitstap  in Gent bezoch-
ten we de Sint-Baafskathedraal. De gids 
vertelde heel bevlogen over de diefstal 
van het paneel. Ik maakte er later een op-
stel en spreekbeurt over. Het heeft me al 
die jaren niet losgelaten. Tussen haakjes, 
Gent is een speciale plek voor mij en Ka-
thy. In een restaurant sloeg de vonk er tus-

sen ons over en we keren er vaak terug.
 
Wat kan jouw boek toevoegen aan al de 
andere publicaties over de Rechters?
Op zoek naar een uitgever voor mijn 
boek, hapte uitgeverij Borgerhoff & Lam-
berigts toe. Een beetje tot mijn eigen 
verbazing moet ik toegeven. Na enkele 
besprekingen kwamen we overeen het 
manuscript te herwerken. Het is een mix 
geworden van mijn eigen visie op de 
zaak en een overzicht van alles wat er al 
over de zaak is verschenen. Het bestaat 
uit drie grote hoofdstukken: eerst de 
naakte feiten, dan een hoofdstuk over 
de verschillende theorieën, en dat zijn 
er heel wat, en een derde deel dat vooral 
gaat over de gissingen waar de berg-
plaats zich zou bevinden.

Hoe heb je de research aangepakt?
De feiten speelden zich af in 1934, ge-
tuigen van toen zijn intussen overleden 
of waren nog erg jong. Ik ben in alle be-
schikbare archieven en documentatie 
gedoken en heb uitgebreid gepraat met 
andere amateur-speurders.
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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.

“SNELDIENST” op zondag

TEL 015/61.12.19

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

Coiffure & Wellness
Brusselsesteenweg 233, 1980 Eppegem

Tel.: 015/61.07.02
www.Coiffure-Pascale.be

Promotie schoonheidssalon

Kruidenstempelmassage 45min.
*

Verzorgende en hydraterende 
pakking van de rug

*
Zuiverende kruidenthee

€ 55,00

Promotie kapsalon

GRATIS 
VERZORGEND          

MASSAGEMASKER

Bij aankoop van 2 haarproducten

* Kapsalon open van maandag 
t.e.m. zaterdag*

Promoties geldig van 1 t.e.m. 31 maart

Promotie schoonheidssalon
Kruidenstempelmassage 45min.

~
Verzorgende en hydraterende pakking van de 

rug
~

Zuiverende kruidenthee

€55,00

Promotie kapsalon
GRATIS VERZORGEND 

MASSAGEMASKER
bij aankoop van 2 haarproducten

* Kapsalon open van maandag 
t.e.m. zaterdag*

Promoties geldig van 1 t.e.m. 31 maart 2009



�0

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 m
aa

rt
 2

00
9

�0

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 m
aa

rt
 2

00
9

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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 De band zit in rechte lijn naar haar tien-
jarig bestaan in 2010. De groep werd 
voor de gelegenheid versterkt met Ket-
netfiguur Tom Olaerts (Ultra Lex) die, 
naast het vurige damesduo Sue Price & 
Sue Le Soleil, de lead vocals voor zijn re-
kening neemt.
 
De nieuwe cd en show is een unieke hom-
mage aan de onovertroffen flamboyante 
jaren zestig en zeventig. De schijf brengt 
niet alleen de knapste songs uit die peri-
ode, maar heeft ook een hoog spinal tap 
gehalte met heel veel show (ontploffen-
de keyboards, vuurspuwende gitaren, 
vuurdansen, zeepbellen, olieprojecties 
enzovoort) en top entertainment. 
Tijdens de show wordt het publiek twee 
uur lang ondergedompeld in een bad 
van wondere muzikale kleuren en span-

the inCreDiBle time maChine pakt uit met The Live RiTuaL

op 
hofSTAdE - ThE incREdibLE TiME 
MAchinE, vLAAndEREnS uniEkE SixTiES 
& SEvEnTiES TRibuTE bAnd, bREngT hAAR 
dERdE cd uiT. The Live RiTuaL iS EEn LivE 
REgiSTRATiE vAn dE gELijknAMigE Show 
diE op 30 jAnuARi in pREMièRE ging 
in hAMonT-AchEL. dE gRoEp iS hET 
gEESTESkind vAn ZEMSTEnAAR RudoLf 
hEckE (Ex-pop in wondERLAnd) En 
dE niEuwE cd wERd AfgEMixT in STudio 
fAcTASy in hofSTAdE. hET kLEuRRijkE 
gEZELSchAp hEEfT ook EEn MooiE uiT-
nodiging op ZAk: EEn vREdESTouRnEE 
LAngShEEn dE bELgiSchE TRoEpEn in 
LibAnon En AfghAniSTAn.

nende, opwindende actie. Het spektakel 
bevat ook een tribute voor de veertig-
ste verjaardag van het legendarische 
Woodstock festival.
Zoveel leuks bleef niet lang onopge-
merkt. Bij de try-out van de show in Aar-
schot was de organisator van het leger 
aanwezig. Hij vroeg The Incredible Time 
Machine meteen om mee te doen aan 

tuur”, lacht Rudolf Hecke. “Ik zie ons al 
zitten in zo’n reusachtige DC10, met 
kogelvrije vesten aan en een helm op 
onze kop. Best spannend, maar naar 
het schijnt kan het er ook héél gezellig 
zijn. ’t Is alvast leuk om doen, zeker in 
dit Woodstock jubileumjaar. Wij kijken 
er alvast heel erg naar uit!”
 
Zin om The Incredible Time Machine te 
boeken? Alle info vind je op www.incre-
dibletimemachine.be.
 Paul Verdoodt

The Incredible Time Machine trekt op vredestournee met een spetterende sixties show

Fo
to

 D
irk

 L
eu
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langs BelgisChe troepen
naar vreDestourneeweg

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

een vredestournee langsheen de 
Belgische troepen in onder andere 
Kosovo, Libanon en Afghanistan. 
“Dat wordt een geweldig avon-

GEZOCHT: Vrije Basis-
school De Kriekelaar 
Hofstade zoekt poetsper-
soneel 14u/week – onmid-
dellijke indiensttreding. 
Info: 0493 19 80 03.

Zoekertjes
Een zoekertje plaatsen in de Zemstenaar kan door 
10 euro te storten 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.



��

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 m
aa

rt
 2

00
9

��

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 m
aa

rt
 2

00
9

 

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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
“Zes vissersclubs in Zemst, De Ste-
kelbaars, De Winde, De Egleghemse 
zeevissers (die ook op binnenwateren 
vissen), Ons Genoegen, De Galaxie en 
Molenveld zijn al langer vragende par-
tij voor een viswater in onze gemeen-
te”, zegt Willy Op De Beeck, lid van de 
sportraad en fervent visser. ”Daarop 
kunnen de vissers dan hun hobby be-
oefenen en kunnen wij ook de Beker 
van Zemst organiseren. Wij moeten 
daarvoor nu altijd uitwijken naar een 
viswater buiten de gemeente.” 
Willy lanceerde het idee in de sport-
raad en die zegde meteen alle steun 
toe. ”Met een artikel in Gazet van Ant-
werpen en in de Zemstenaar hebben 
we de vissers voor het idee warm ge-
maakt en samengebracht”, zegt Willy.
 
Samenwerken iS de voorwaarde
”Het schepencollege wou een ge-
schikte vijver zoeken, op voorwaarde 
dat de clubs zouden samenwerken. 
Die samenwerking komt er nu in een 
vzw. In de zes clubs staan nu al onge-
veer 180 vissers op de ledenlijsten. Ik 

 
 krijgen gemeentelijke

ELEwijT - ZEMST koopT 17 kLEinE foRELLEnvijvERS in dE pATER pEnninck-
STRAAT in ELEwijT. dE gEMEEnTE gAAT dAARMEE in op EEn wEnS vAn dE viS-
SERcLubS. dE gEMEEnTE ZAL EnkELE vAn dE kLEinERE viSpuTTEn SAMEnvoEgEn 
En uiTdiEpEn ToT EEn gRoTE viSvijvER vooR wEdSTRijdhEngELAARS. dE SALonS 
MoLEnvELd En dE vijvERS REchTS vAn dE pEnninckSTRAAT bLijvEn EigEndoM 
vAn dE pRivATE EigEnAAR.

vermoed dat we met dit goede nieuws 
nog sterk gaan groeien.”
Burgemeester Bart Coopman en sche-
pen van sport Piet Van Grunderbeek 
onderhandelden de aankoop. ”We 
moesten snel handelen want er was 
nog een andere kandidaat geïnteres-
seerd. Dit is een opportuniteit”, zeg-
gen ze. ”De gemeente wordt eigenaar 
van 2,85 hectare grond met vijvers 
voor 55.000 euro, dat is de prijs van 
landbouwgrond. De vissers hebben 
niet alle vijvers nodig, zodat ook an-
dere invullingen als viskweek, am-
fibieënpoel, natuurontwikkeling en 
sommige recreatievormen mogelijk 
worden.”
De gemeenteraad bekrachtigde de 
aankoop in zitting van donderdag 19 
februari. 

 “gemeenTe doeT mooie geSTe”
Eigenaar en verkoper Filip Vande San-
de: ”We verkopen de vijvers omdat het 
forelvissen terugloopt. Het vet is van 
de soep en de kosten lopen ook op. 
Vorig jaar kweekte een huurder hier 

visput
vissersCluBs
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ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826Om te ontspannen of om competitie te vissen hebben de 
vissers van Zemst binnenkort een eigen vijver beschikbaar

nog zalm maar dat project viel ook stil. 
Met deze aankoop doet de gemeente 
een mooie geste om een volkssport 
te ondersteunen. De activiteiten in de 

Salons Molenveld en het vissen op de 
aanpalende vijvers blijven we zelf uit-
baten. Dat wordt ook niet verkocht.” 

Juliaan Deleebeeck

vissersCluBs

ZEMST – AZIZ organiseert een in-
formatie- en debatavond rond het 
thema “vluchtelingen”. Pieter de Gry-
se, directeur van Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen (VWV), gaat in debat. 
Hij zal onder andere spreken over 
de verschillen tussen economische 
migranten en mensen die vluchten 
voor oorlog, geweld, discriminatie…, 
over de regelgeving en de opvang, 
de knelpunten en toekomstvooruit-
zichten. 

De avond wordt geanimeerd met de 
vertoning van de dvd Vluchten is van 
alle tijden, getuigenissen en muziek.

De avond vindt plaats op maandag 
9 maart, van 20u tot 22.30u, in de 
bibliotheek aan de Schoolstraat in 
Zemst en heeft de steun van Vredes-
gemeente Zemst. Gratis toegang. 
Contact: josee.goethals@skynet.be 
of 0486 512490.

PV

‘vluChteling worD je niet uit vrije wil!’
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OPENDEURWEEK

Dynamische verkoopsters gezocht:
mail naar info@lingeriebugattis.be

van 6 tot 14 maart 2009

vrijdag 6/3 10u - 12u30 & 14u - 18u
zaterdag 7/3 doorlopend van 10u - 18u
maandag 9/3 14u - 18u
dinsdag 10/3 10u - 12u30 & 14u - 18u
woensdag 11/3 10u - 12u30 & 14u - 18u
donderdag 12/3 14u - 18u
vrijdag 13/3 10u - 12u30 & 14u - 18u
zaterdag 14/3 doorlopend van 10u - 18u

Tervuursesteenweg 358 
 1981 Hofstade 
 015 62 08 96 

www.bugattis.be

flyer 02-09.indd   1 18-02-2009   10:10:32

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

Breng ons een bezoekje op 
Ideaal Wonen 2009

 in de Brabanthal te Leuven van 
27 maart t.e.m. 5 april

www.metallooks.be
vraag hier 

uw gratis brochure aan:

 

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

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken
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De Egleghemse zeevissers zijn ontstaan uit 
de Hombeekse Egleghemvissers. Ergens in 
de jaren zeventig besloten enkele leden, 
voornamelijk uit het Zemstse, om zich te 
verenigen in een zeevisclub. Het kind werd 
uiteindelijk in 1975 boven de doopvont 
gehouden en kreeg de naam ‘De Egleg-
hemse Zeevissers vzw’ mee, afgekort EZV.
“De club telt zo’n 75 leden, voornamelijk 
afkomstig uit Zemst en omstreken”, vertelt 
sportbestuurder Ronny Cleymans. “Daar-
mee zijn we waarschijnlijk de grootste 
bootvisclub van Vlaams Brabant. Vanuit ons 
clublokaal taverne Amadeus vertrekken we, 
met de autobus, op regelmatige tijdstippen 
en uiteraard afhankelijk van de weersom-
standigheden, op vistrip naar zee.”
Ronny, hoe verloopt zo’n visdag op zee?
We organiseren jaarlijks tussen de tien en 
de twaalf vistrips in clubverband met de 
autobus, meestal met bestemming Oost-
ende. We beschikken over zes zeewaardi-
ge kleine boten van zes personen van on-
geveer tien meter lang, waarvan er vier in 

egleghemse Zeevissers 

ZEMST-boS – hET EZv-TEAM, bE-
STAAndE uiT Ronny cLEyMAnS, wERnER 
vAn dEn bogAERT, STEfAn dEhAEn, 
Eddy vAn cAMp En wiLfRiEd buLS, 
hEEfT dE bEkER vAn bELgië gEwonnEn 
vooR hET TEAM vAn EfSA bELgiuM En 
hET uiTTREdEndE TubERTini TEAM.  “nA 
vELE TwEEdE pLAATSEn EindELijk dE Zo 
LAng bEgEERdE bEkER”, ZEgT EEn fiERE 
vooRZiTTER joS bREugELMAnS. dE bEkER 
vAn bELgië wERd uiTEindELijk vERviST op 
ZATERdAg 17 jAnuARi 2009 in niEuw-
pooRT, ondER ALLES bEhALvE gunSTigE 
wEERSoMSTAndighEdEn. dooR dEZE ZEgE 
MAg hET EZv-TEAM ook nAAR dE nATi-
onS cup 2009, diE diT jAAR gEoRgAni-
SEERd woRdT dooR bELgië. dE wEdSTRijd 
ZELf ZAL vERviST woRdEn in bLAnkEnbER-
gE TuSSEn 21 En 24 MEi 2009.

wedstrijd en twee buiten wedstrijd vissen. 
In functie van het seizoen wordt er gevist 
op gul (kabeljauw), wijting, zeebaars, 
schar, tong, pladijs, paling, makreel… De 
boten buiten wedstrijd, de zogenaamde 
vrije vissers, vissen voornamelijk op gul 
en zeebaars op de wrakken.
Dienen de deelnemende vissers zelf 
voor aas te zorgen?
Neen hoor, alvorens we inschepen gaan 
we het aas ophalen bij de sportvisser in 
Oostende. Als aas worden er twee pakken 
Franse tappen per visser voorzien. Elke 
visser kan steeds aas (tappen, leeglopers, 
mesheften, stokmosselen) bijbestellen.
 Kan iedereen mee op vistrip?
Jawel, op voorwaarde dat ze lid zijn van 
onze club. Het jaarlijks lidgeld voor onder 
meer de verzekering bedraagt 40 euro. 
Je krijgt er ons maandelijks clubblad bo-
venop waarin je de vangsten kan volgen 
en op de hoogte blijft van de nieuwste 
snufjes op vistechnisch gebied. Voor een 
vistrip zelf betaal je 55 euro voor het wed-

strijdvissen en 65 euro voor het vrij vissen 
of wrakvissen. In deze prijs zit de busreis, 
het huurgeld van de boot, twee pakken 
tappen en een drankje in ons lokaal.
Moet je een ervaren visser zijn om mee 
te mogen?
Je hoeft echt geen volleerd zeeman te zijn 
om samen met ons het ruime sop te kiezen. 
Onze club telt een aantal zeer goede en er-
varen vissers, die je wat graag de knepen 
van het vak willen bijbrengen. Bij hen kan 
je terecht met al je vragen en problemen. Je 
zal vlug merken dat de gezellige en gemoe-
delijke sfeer hun en ons handelsmerk is.

Zal wel zijn Ronny, getuige het behalen 
van de Beker van België zeevissen. Na-
mens de Zemstenaar van harte proficiat 
aan het winnende team en nog veel suc-
ces met de Egleghemse zeevissers.

Meer info: www.ezv.be of contacteer Jos 
Breugelmans 015/61.65.46.

                  Piet Van Grunderbeek

winnen Beker van België

Zemst werft joBstuDenten aan
ZEMST - Voor de paasvakantie en voor de zomervakantie werft 
Zemst vijftien jobstudenten aan. Ze moeten zestien jaar gewor-
den zijn tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2009 en in Zemst wonen.
De gemeente heeft drie jobs beschikbaar gedurende de twee 
weken van de paasvakantie en twaalf jobs van telkens twee 
weken in de maanden juli en augustus.
Het gemeentebestuur wil daarmee aan jongeren de kans ge-
ven om werkervaring op te doen. De jobstudenten worden 

tewerkgesteld in de gemeentelijke groendienst, waarin tijdens 
de vakantieperiode veel werk is omdat het personeel op vakan-
tie wil. Ze krijgen aangepaste kledij en veiligheidsschoenen.
Jongeren die zestien jaar worden tussen 1 juli 2008 en 30 juni 
2009 zullen de komende weken een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen om zich kandidaat te stellen als jobstudent. De se-
lectie van de kandidaten gebeurt door een uitzendkantoor. 
De gemeente raamt de kosten op 14.700 euro. JD
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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

320

Wie sportman papa Guido en bezige bij 
mama Ann kent, weet dat de dochter 
Yana ook wel wat in haar mars heeft en 
van geen kleintje vervaard is. Deze reis 
heeft Yana zeker niet onberoerd gelaten.

Persoonlijke ontmoetingen, kennisma-
ken met cultureel erfgoed en zelf de 
handen uit de mouwen steken vormden 
de leidraad van deze trip, die ze samen 

met haar godsdienstleraar kon maken. 
Tijdens het najaar van 2008 werd ze ge-
durende een week ondergedompeld in 
een totaal nieuwe wereld van ervaringen 
en emoties. 
“Na een bijna 24 uur durende reis kwa-
men wij op onze eindbestemming Fathi-
managar aan”, steekt Yana van wal, “het 
dorpje waar het allemaal ging gebeuren 
en waar we werden begroet door de Bel-

gische ambassadeur. Al vanaf de eerste 
stap uit het vliegtuig wist ik dat in Azië 
was aangekomen. Er was die typische 
geur van vochtigheid, de scherpe beel-
den van armoede, de beklemmende hit-
te, de oorverdovende drukte... Ik wist dat 
het avontuur kon beginnen, maar had er 
geen besef van hoe diep dit avontuur mij 
zou raken.”
“De ervaringen die ik opdeed, zijn voor 

ZEMST - iS jE REiSSTijL EERdER ‘gAST’ dAn ‘ToERiST’? wiL jE gRAAg ZELf ERvAREn hoE MEnSEn in hET vERRE onbEkEndE hun EigEn 
LEvEn in hAndEn pAkkEn? … dAn iS EEn inLEEfREiS dE juiSTE kEuZE. yAnA dEkEMpEnEER uiT ZEMST wERd ALS ZESTiEnjARigE vooR 
ZuLkE inLEEfREiS gESELEcTEERd uiT 25 kAndidATEn vAn hET SchEppERSinSTiTuuT MEchELEn En TRok nAAR indiA oM ER, in hET kAdER 
vAn dE dAMiAAnAcTiE, MET EEn AAnTAL LEEfTijdSgEnoTEn TE hELpEn AAn EEn pRojEcT Rond huLp AAn LEpRA- En Tbc-pATiënTEn.
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jongste amBassaDriCe in De DamiaanaCtie

yana,
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het leven”, zegt Yana. “Het was een cul-
tuurshock van jewelste. Je ziet er ook de 
vreemdste situaties. Langs de ene kant 
van de straat liggen er mensen in de 
goot, langs de andere kant rijdt er plots 
een hypermoderne blinkende wagen. Je 
ziet er bedelaars, uitgestoken vuile hand-
jes van kinderen, spookrijders, miljonairs 
in chique bakken, koeien in het midden 
van de straat, zo’n groot contrast tussen 
arm en rijk.”

geen druppel op een heTe plaaT
Naast de algemene ondersteuning van 
de nationale lepra- en tbc-programma’s 
in de projectlanden wil de Damiaanactie 
de hulp aan kleinschalige ‘basisprojec-
ten’ opdrijven en vooral steun verlenen 
aan de minstbedeelden. Elk basisproject 
wordt prioritair geselecteerd in een re-
gio met leprahaard. India is het meest 
getroffen land voor wat betreft lepra 
– vijftienduizend nieuwe patiënten per 
jaar – en daarvan worden er veertig ver-
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OLAF LAURENT

VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@SKYNET.BE

 

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

zorgd in Fathimanagar. 
Op de vraag of ze het gevoel had écht iets 
te kunnen doen, antwoordt Yana volmon-
dig ja. Ze had kinderen gezien die uitge-
mergeld en bijna dood het dorp waren 
binnengekomen en die nu, zes maanden 
later, dankzij de medicatie, aan de beter-
hand waren. Ze had het gevoel echt op te 
gaan in de vriendelijkheid en de gastvrij-
heid van de mensen die tevreden waren 
met bijna niets en die echt genoten van 
de hun aanwezigheid. Ze zag dokter Ja-
cob, die al zevenentwintig jaar chirurg is, 
in een half uurtje het leven van een jonge 
man veranderen. Ze mocht assisteren bij 
deze operatie aan spieren en pezen, die er 
moest voor zorgen dat de man na lange 
tijd opnieuw kon lopen. De man lag rustig 
naar boven te staren terwijl zijn voet werd 
opengesneden. Ze kon het ingezamelde 
geld overhandigen aan zuster Rita, die 
beloofde het goed te  besteden aan al die 
kindjes met fonkelende ogen die ze even 
had mogen vasthouden.

bezielde ambaSSadrice
Yana bracht eind januari haar beklij-
vend verhaal aan alle leerlingen van het 
Scheppersinstituut en gaf meteen de af-
trap voor de Damiaanactie in de school. 
Ze deed er een warme oproep om de ac-
tie te steunen. Yana kijkt alvast helemaal 
anders tegen hulporganisaties aan, nu 
ze bij het inleefproject werd betrokken. 
”Wist ik vroeger veel of het ingezamelde 
geld goed werd besteed. Nu hebben we 
met onze eigen ogen gezien wie we hel-
pen en vooral waarom we helpen. Alles 
is nu veel minder een ver-van-mijn-bed-
probleem. Ik ben in één klap veel zelf-
standiger geworden en kan nu duidelijke 
keuzes maken. India, Fathimangar, was 
maar het begin. In de zomervakantie wil 
ik graag naar  Bangladesh op werkkamp. 
The more countries you’ll see, the more 
human you will be.”

Veel succes op je wereldreizen, Yana.
 Nicole Van Erp
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ELEwijT - wAT TijdEnS dE LAATSTE SEnioREnkAM-
pioEnSchAppEn nET niET LukTE iS nu wEL gELukT: 
op 15 fEbRuARi wERd fRAn vAndERSTukkEn in 
dooRnik bELgiSch kAMpioEnE judo bij dE dAMES 
-20 in dE cATEgoRiE -52 kg. EEn ZovEELSTE Suc-
cES vooR judoTEAM jigo-TAi diE hun vASTE STEk 
hEbbEn in dE budohAL vAn ELEwijT.

fran vanDerstukken

ook Broers vermeiren pakken meDailles voor juDoCluB jigo-tai

rug viel. 
En zo werd de finale van de 
jeugdkampioenschappen 
een heruitgave van de kamp 
voor het brons tijdens de se-

niorenkampioenschappen. 
Die kamp werd toen door Laure 

Paquet met koka gewonnen in 
de golden score. 

Nu lagen de kaarten anders 
en was het Fran die met de 
overwinning ging lopen na 
een spannende wedstrijd. 
De -52 kg blijft bij de juni-
oren een “zware” catego-
rie, waarbij het verschil 
tussen de top (die dan 
ook allen op het podium 
stonden) zeer klein is. 

Dit is de derde nationale titel voor 
Fran en de vijfde maal dat ze op het 
Belgisch podium mocht.

Fran Vanderstukken werd in Kortrijk 
ook al Vlaams kampioen 
door in de finale van Lotte 
Denoo (o.a. WK-deelname 
in 2008) te winnen met 
drie yuko’s. Lotte komt 
wel net terug uit blessure 
en had het competitieritme 
wat we van haar gewoon zijn 
nog niet helemaal te pakken.

De eerste ronde werd vlug gewonnen 
tegen een voor ons onbekende Waal-
se. De halve finale tegen de vinnige 
Cynthia Rosseneu (JC Booischot) 
- die het vorige week Lotte Denoo 
nog knap lastig maakte tijdens de 
Vlaamse kampioenschappen - ver-
liep zoals voorzien en werd via 
verwurging vrij snel gewonnen. 
Aan andere andere kant van de 
tabel kreeg Laure Paquet een ip-
pon, nadat Lotte Denoo tijdens 
een overname plat op haar eigen 

ELEwijT – ZowEL RubEn ALS Zijn jongERE bRoER joREn vERMEiREn vAn judoTEAM jigo-TAi uiT ZEMST SLAAgdEn ERin oM EEn 
MEdAiLLE TE nEMEn TijdEnS dE bELgiSchE jEugdkAMpioEnSchAppEn judo TE dooRnik.

Ruben (-90) moest met een derde plaats tevreden zijn, aangezien hij in de halve finale Dylan Van Nuf-
fel (derde op het EK U17 in 2008) tegenkwam. Vorig week op de Vlaamse kampioenschappen een zelfde scena-
rio. Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat Ruben op het Belgisch podium stond en dat op zich is al een hele prestatie. 

Joren (-100) werd vorig weekend Vlaams kampioen door al zijn tegenstanders met ippon te werpen. Op het BK - nog last van een 
spierkwetsuur - verliep alles vlot tot in de finale. Hier moest hij de duimen leggen tegen de judoka die hij in Kortijk nog met ippon 
versloeg. Toch een mooie tweede plaats en dat als eerstejaarsjunior.

PVG

BelgisCh 
kampioene  juDo

Bij De junioren
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  Basketbalclub Avanti Zemst organiseerde in samenwerking 
met de Sportraad van de gemeente Zemst een basketinitiatie voor 
jongeren tussen zes en twaalf jaar. Basistechnieken, dribbelen en 
vrijworpen worden op een plezierige manier aangeleerd door ge-
diplomeerde trainers. De sportievelingen van Groot-Zemst krijgen 
in de toekomst een uitnodiging bij organisaties en kunnen zich 
aansluiten bij de club.

  De gemeente Zemst kreeg tijdens de uitreiking van de provinciale 
sportprijs in Leuven de titel van Sportvriendelijke Gemeente 2008. Mar-
cus Van Roosbroeck van de sportdienst mocht symbolisch de cheque van 
836 euro en een trofee in ontvangst nemen. Aanwezige sympathisanten 
van Zemst wilde graag mee op de foto. 

  Wintertijd is tijd om de kampioenen te huldigen. 
Op Quievrain was het hok Jan Boschmans goed 
voor 64 prijzen als algemeen kampioen. Op Noyon 
vlogen de kleppers van Egied Willems 45 prijzen en 
de titel. Nelly doet het cijferwerk van de bond.. ”Er 
is een duidelijke verschuiving van Quievrain naar 
Noyon”, weet ze. “We korfden 1.200 duiven meer in 
voor de langere vlucht en in totaal namen er ruim 
13.000 duiven deel aan de prijsvluchten, wat zeer 
behoorlijk is”. 

  De twaalfjarige Wiebe 
De Prins uit Eppegem won 
onlangs in Mazenzele op 
het Gewestfeest Vlaams 
Brabant van de gildes de 
jeugdkampioenschappen 
op de liggende wip. Hij 
mocht uit de handen van 
hoofdman De Meester van 
de Sint-Sebastiaansgilde 
uit Weerde een prachtige 
trofee ontvangen.
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  De ploegvoorstelling 2009 van Wielerclub De Dijlespur-
ters 2009 bij hoofdsponsors nv Dakwerken-Bouwmateri-
alen Brems in Vilvoorde was andermaal een groot succes. 
“Bouwen aan de club” en “de pannen van het dak rijden”, dat 
zijn twee termen uit de wereld van de hoofdsponsors, die 
symbool staan voor de doelstellingen het komende seizoen. 
Liefst 65 renners verzamelden bij Willy Brems om de start te 
nemen voor het nieuwe seizoen. De ambitie om interclubs 
te betwisten staat meer dan ooit centraal.

  De Blauwe Duiver Hofstade huldigde in zaal De Rode Roos haar kampi-
oenen. Algemeen kampioen Quiévrain en Noyon werd Eugène Wasteels. 
Andere titiels werden behaald door André Faes, Leopold Ranquin, Gerard 
Van der Aerschot en Gust Van Etterijck.

  Jeugdopleiding is erg belangrijk 
voor een sportclub en bij basket-
balclub Avanti Zemst beginnen ze 
er vroeg mee. “De jonge microben 
hebben al enkele maanden van 
speelse training achter de rug en 
speelden een eerste wedstrijdje 
tegen Haacht,” zegt jeugdtrainer 
Robin. ”De scheidsrechter kijkt 
nog flink wat door de vingers maar 
ze hebben het goed gedaan. Ons 
gemengd ploegje met Emma, Me-
lissa, Edward, Arne, Cedric en Ward 
won één speelperiode en ze heb-
ben zich goed geamuseerd. Regel 
is dat niemand uitgesloten wordt 
en iedereen meespeelt”. 

  De VB (volwassen begeleider) van chiro Hofstade is ‘ne straffe gast’!
Hij zorgt ervoor dat zijn schitterend bouwteam voor de nieuwe lokalen voldoende centen heeft om aan 
de slag te blijven, bibbert voor chiro uit zijn vel tijdens de 1-euro-duik, mist met mede-vb Ignace geen 
enkele leiderskring, gaat de Kilimanjaro beklimmen om er de Hofstaadse chiro-vlag neer te planten, 
gaat de volle tien dagen, in korte broek, mee op kamp en jaagt daar vakkundig de gemeenste beestjes 
voor ons weg (zie foto).   
Onze vb mag er wezen en 
mag dringend eens in de 
kijker gezet worden!
Dikke merci voor de Werner 
en zijn fantastisch bouw-
team!!   
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Tuinwerken Kristof

Degustatiedagen (gratis)

• zaterdag 7 en zondag 8 maart 2009
• zaterdag 14 en zondag 15 maart 2009
• zaterdag 14 en zondag 15 juni 2009

telkens van 11u tot 18u
of op afspraak

Inschrijven op 
info@oenologic.be
of 015 61 78 75

johan van de winkel
vinkestraat 15
1981 HOFSTADE

t. 015 61 78 75
   m. 0495 222 017

 info@oenologic.be
www.oenologic.be

oenoLogic
natuurlijke wijnen

Nieuw!

28 en 29 maart
van 9 tot 18 uur

oPenDeur-
WeeKenD

Begin 
lente-acties
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We vroegen aan boswachter Ann Ver-
bruggen van het voor Agentschap Na-
tuur en Bos (je kent haar van de cover-
foto van het november nummer van 
de Zemstenaar), medeorganisator van 
de boomplantactie, samen met het ge-
meentebestuur van Zemst, naar het hoe 
en waarom van een Vredesbos.

Ann: “Deze aanplanting kadert in het ac-
tieplan Bosuitbreiding in Vlaanderen. Het 
wordt een rustbos tussen de autosnel-
weg en de camping aan de Broekstraat in 
deelgemeente Elewijt, maar dan aan de 
andere kant van de Barebeek. Later zal 
het bosje, van iets meer dan een hectare 
groot, toegankelijk worden gemaakt met 
wandelpaden. Tijdens de aanplanting 
wordt nu al een picknickbank geplaatst 
voor wandelaars en fietsers. Het bosje zal 
in de toekomst vooral een sociale func-
tie vervullen. Het dient om te wandelen, 
te leren, te spelen en als buffer tegen de 
hinder van de autosnelweg.”

Welke bomen worden er geplant, Ann 
en wat valt er op die boomplantdag al-
lemaal te beleven? 
“Het perceel zal voornamelijk aangeplant 
worden met wintereik en es. Es zal voorna-
melijk langs de beek aangeplant worden, 
aangezien dit een beekbegeleide soort 

is. Verder wordt er 
nog winterlinde 
en haagbeuk aan-
geplant. Soorten 
als zwarte els en 
wilg zullen op 
de nattere delen 
van het perceel 

acTie vredeSboS
Het nieuwe bos zal een symbolische 
betekenis krijgen doordat de kinderen 
het eigenhandig zullen aanplanten in 
het kader van de actie vredesbossen. 
Het Vredesbossenproject is een Du-
LoMi-project (Duurzaam Lokaal Milieu-
beleid) van de Vereniging voor Bos in 
Vlaanderen. Een Vredesbos wil een link 
leggen tussen vrede, bos en klimaat 
en bouwt voort op het concept van 
de vredesbomen. Daarnaast staat een 
Vredesbos, net als andere bossen, ook 
symbool voor de strijd tegen de opwar-
ming van de aarde.

Zemst is in elk geval binnenkort weer 
een mooi stukje groen rijker!

Bart Coopman

Zemst plant vreDesBos op 9 maart 2009
ELEwijT – op 9 MAART 2009 woRdEn 
dooR dE kindEREn vAn onZE gEMEEn-
TELijkE SchoLEn in ELEwijT dE EERSTE 
boMEn AAngEpLAnT vAn hET ZEMSTSE 
vREdESboS.

spontaan komen door de zaadbomen in 
de buurt. Op die manier zal het bos in de 
toekomst evolueren naar een gemengd 
loofhoutbos met veel variatie..”

In totaal komen er zo’n 2700 bomen waar-
van er op de eerste plantdag op 9 maart al 
zo’n 660 door de kinderen zullen worden 
geplant. De kinderen zullen ook vredes-
boodschappen aan de bomen hangen en 
er worden ook vredesduiven gelost.
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Dansgroep impuls neemt Deel aan DanCe.viBes
ZEMST – We kennen Impuls van hun jaarlijkse dansvoorstellingen voor alle leeftijden, maar dit keer gaan ze nationaal! Danspunt, de 
landelijke organisatie voor amateurdans in Vlaanderen en Brussel, organiseert voor een tweede keer het festival Dance.Vibes voor 
moderne dans. Impuls, onder leiding van choreografe Kristel Ceuppens,  heeft hiervoor een eigentijdse creatie van tien minuten 
in mekaar gestoken en werd daarmee geselecteerd om deel te nemen aan de wedstrijd. Deze vindt plaats in Cultuurcentrum De 
Herbakker in Eeklo op zondag 1 maart. De jury selecteert tijdens dit festival drie dansgroepen die zich gedurende een jaar  Ambas-
sadeur voor Moderne Dans in Vlaanderen mogen noemen. Zo krijgen ze onder meer de kans zich, door deelnames aan binnen- en 
buitenlandse evenementen, meer op de danskaart van amateurdansgroepen te zetten. Impuls steekt haar ambities niet weg en gaat 
ervoor! We wensen hen veel succes daarin en wie graag mee wilt of inlichtingen wenst kan terecht op www.dansimpuls.be.

        jmb
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

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

Open

Weekdagen

 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

Ik spreek met Joske Heylen af in 
haar Reiki-tempel. Dat blijkt een 
tuinhuis te zijn dat is omgeto-
verd tot gezellig, warm onder-
komen om reiki uit te oefenen. 
“Reiki is een eeuwenoude Ja-
panse genezingsmethode, die 
draait rond het doorgeven van 
universele energie uit de kos-
mos”, geeft ze me meteen mee. 
Daarmee wil ze zeggen dat ze 
energie, rust en ontspanning 
doorgeeft aan mensen via haar 
handen. “Vroeger geloofde ik 
nergens in”, vertelt Joske. “Maar 
nu sta ik open voor het spiritu-
ele en alles daarrond. En ik heb 
daar rust in gevonden.”

Joske beoefende reiki twee 
bij examens beter concentreren.

Niet alleen voor een reiki-behande-
ling kan je bij Joske terecht, ze heeft 
ook oor- en lichaamskaarsen. “Het zijn 
eigenlijk anti-stresskaarsen, die alle 
klachten verzachten”, vertelt Joske. 
“De oorkaarsen gebruiken we voor 
alle klachten in het hoofd zoals sinu-
sitis, een oorontsteking of oorsuizen. 
De lichaamskaarsen vanzelfsprekend 
op de rest van het lichaam. De pijn 
trekt als het ware naar de kaars.”

Ergens pijn en op zoek naar een ma-
nier om die te verzachten? Wil je ge-
woon wat ontspannen of kan je wat 
concentratie gebruiken voor de exa-
mens? Maak dan een afspraak voor 
een reiki-behandeling bij Joske via 
0479-463665, 015-615336 of  joske.
heylen@pandora.be. De Reiki-tempel 
staat in de Humbeeksebaan 13. Meer 
info vind je ook terug op http://reiki-
tempel.skyblog.com. 

Marijke Pots

De wonDere werelD van reiki
ZEMST-LAAR – op dE huMbEEkSEbAAn in ZEMST-LAAR houdEn wE hALT in 
dE REiki-TEMpEL vAn joSkE hEyLEn. jA, wE wAREn bij de Zemstenaar wEL 
EEnS bEniEuwd wAT REiki iS. dAARoM LiETEn wE onS vERLEidEn ToT EEn hEuSE 
REiki-bEhAndELing.

jaar alleen op vrienden, maar vorig 
jaar in september besloot ze er haar in 
bijberoep volledig op toe te spitsen. 

Ik leg me neer en ben klaar om een reiki-
behandeling te ondergaan. Ik mag m’n 
kleren aanhouden en krijg een deken-
tje over me heen, en niet te vergeten 
ook sfeervolle verlichting. Joske gaat 
met haar handen mijn hele lichaam 
af, en geeft mij energie door vanuit de 
kosmos. Achteraf praten we nog wat na 
bij een kopje sinaasappelthee.

Reiki kan ontspannend werken, maar 
kan ook pijnen verzachten en psycho-
logische hulp bieden. “Het liefste wat 
ik doe is mensen helpen”, glimlacht 
Joske. “Maar ik moet wel duidelijk stel-
len dat ik alleen maar kan begeleiden 
in het wegwerken van pijn en symp-
tomen, ik kan niet genezen, ik vind 
dat je steeds onder de controle van de 
dokter moet blijven.” Zo hielp Joske 
een vriendin af van vliegangst via af-
standsreiki en kunnen jongeren zich 
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MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

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

Devroye, De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@devroye.be

 

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

Wat is Deeksha?
Deeksha is een onenessblessing of 
een eenheidszegening, een doorga-
ve van energie. Het is wetenschap-
pelijk bewezen dat deze handopleg-
ging een echte impact heeft op je 
hersenen. Iemand die het de eerste 
keer meemaakt, ervaart dit als iets 
heel speciaals. Het helpt je proble-
men op te lossen. Dat kunnen aller-
lei problemen of vraagstukken in je 
leven zijn. Het is de bedoeling dat je 
je sterk focust op je vraag wanneer 
de handoplegging gebeurt. Som-
mige mensen zien meteen de oplos-
sing, bij anderen – waaronder mezelf 
– duurt het een aantal dagen voor ik 
alles helderder zie.
Wat gebeurt er tijdens deze namid-
dag?
Iedereen komt samen en waarschijn-
lijk gaat Ingeborg eerst een meditatie 
inleiden. Ze geeft ook uitleg of laat 
mensen die al Deeksha gedaan heb-
ben, vertellen over hun ervaringen. 
Daarna kan iedereen persoonlijk tot 
bij haar komen om een Deeksha te 
ontvangen. Na afloop zal ik zelf ook 

beschikbaar zijn om nog wat na te 
praten. En ook voor de mensen die 
pas na een paar dagen een reactie 
voelen of met vragen zitten, blijf ik 
bereikbaar.
Waarom Ingeborg?
Ingeborg heeft in India een zuivering 
gevolgd. Enkel mensen die deze zui-
vering hebben ondergaan mogen een 
Deeksha doorgeven. Dat is omdat zo 
de meest zuivere energie wordt door-
gegeven.
Kunnen mensen die graag willen 
deelnemen zich voorbereiden?
Allereerst moet je je inschrijven, uit 
praktische overwegingen. Voor je naar 
de namiddag komt, kun je ook best 
voor jezelf eens nadenken over welk 
thema je duidelijkheid wil. Als je dat 
graag doet of je daar makkelijker bij 
voelt, kun je je probleem ook op een 
papiertje schrijven en bij je dragen die 
namiddag.
Waar kunnen geïnteresseerden meer 
info vinden?
Surf eens naar mijn website: www.lu-
mirayam.eu!

EVDW

een Deeksha-namiDDag 
 met ingeBorg

ZEMST - op ZATERdAg 28 MAART koMT ingEboRg nAAR dE poLyvALEnTE ZAAL 
vAn dE bibLioThEEk in ZEMST oM ER EEn dEEkShA TE oRgAniSEREn. MAAR wAT 
iS dEEkShA? de Zemstenaar ging op ondERZoEk! diAnE vESTRAETS oRgAni-
SEERT dEZE nAMiddAg En wou onS MET vEEL pLEZiER wAT MEER uiTLEg gEvEn.
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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

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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advertentieJan Van Asbroeck (50) viert feest

      

“Koken met respect voor het product.”

Vredestraat 12
1800 Vilvoorde - Peutie

Tel :02 252 03 07

www.de7detafel.be

RESTAURANT DE 7deTAFEL

EPPEGEM – Jan Van Asbroeck, voorzitter van FC Eppegem, werd vijftig en dat werd 
gevierd. Om aan het feest te kunnen deelnemen moesten eerst een aantal vraagjes 
over Van Asbroeck beantwoord worden. En het moet gezegd, velen zijn echte Jan 
Van Asbroeck-fan. Juiste antwoorden waren onder andere “topman bij nv Uniac”, “3 
februari 1959”, “muziek voor jong en oud”, “drinken en eten naar believen”, “disco-out-
fit” en “rood-groene of geel-rode outfit”.
Jan vierde zijn vijftig lentes met familieleden, collega’s en vele vrienden in d’Oude 
School in Weerde. De ZevendeTafel, Johan Fluit en zijn familie wensen voorzitter Jan 
Van Asbroeck een gelukkige verjaardag. “Verder doen zoals je bezig bent, Jan. We 
wensen je nog veel geluk met je familie en vele sportieve hoogtepunten met je ge-

liefkoosde clubs KFC Eppegem en KV Mechelen. Voorzitter, van harte gefeliciteerd!”

De werken zijn gestart
Eindelijk is het zo ver, de werken voor het bouwen van de nieuwe kleed-
kamers en feestzaal zijn gestart. De nieuwe kleedkamers zullen een ein-
de brengen aan de ‘gecontroleerde chaos’ op de thuiswedstrijden van de 
jeugd. De ruwbouw zal zestig werkdagen in beslag nemen en worden 
uitgevoerd door bouwfirma Casteels-Wijns uit Eppegem.

Sfeerbeelden tijdens het spetterend verjaardagsfeest van onze voorzitter
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT DE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAET bvbabvbabvbabvbabvbabvbabvbaTRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT

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

Jef en zijn echtgenote Francine zijn 
echte dierenvrienden. Zij voorzien al 
zestien jaar lang gedumpte of afge-
dankte katten van voeding en ver-
zorging, bij hen thuis en sedert kort 
ook in het nieuwe dierenasiel aan de 
Erasmuslaan in Eppegem, dat stilaan 
afgewerkt geraakt. 

De vzw heeft nu een oproep gelan-
ceerd aan de Zemstse bevolking 
om een bijdrage aan het project te 
leveren door een voedselpakket te 
schenken voor deze gedumpte die-
ren. Burgemeester Bart Coopman, 
schepen van dierenwelzijn Piet Van 
Grunderbeek en dierenarts Katia De 
Vreese deden dat in februari alvast, 

onder grote persbelangstelling, de 
eerste duit in het zakje en lokten met 
de eerste kattenfeestmaaltijd Ring-tv 
naar Zemst.

Wie een feestmaaltijd aan de poes-
jes wil aanbieden, kan 50 eur storten 
op 734-1330131-76 met vermelding 
“voedselpakket”; wie meer wil we-
ten over de actie mailt naar die-
renbeschermingzemst@telenet.be, 
belt naar 015/61.25.73 of faxt naar 
015/62.09.38. Wil je een kijkje nemen 
in het nieuwe asiel, noteer dan al-
leszins al dat het asiel begin oktober 
zal deelnemen aan de gemeentelijke 
Open Bedrijvendag.

BC

steunaCtie kattenasiel
EppEgEM – dE vooRZiTTER vAn dE vZw diEREnbESchERMing ZEMST, jEf jAnS-
SEnS, hEEfT SAMEn MET dE bESTuuRSLEdEn vAn dE vZw EEn pRojEcT opgESTART 
oM hET LEvEn vAn dE ASiELkATTEn in hET niEuwE diEREnASiEL AAn dE ERASMuS-
LAAn in EppEgEM, EEn STukjE AAngEnAMER TE MAkEn. koop EEn voEdSELpAkkET 
vooR EEn fEESTMAALTijd En STEun En voEdER dAARMEE dE ASiELpoEZEn!

  Jef Janssens staat Ring-tv te woord over zijn voedselpakkettenactie
  Twee van de hongerige asielpoezen
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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

	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:

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

Uitgebreid gamma :
COLNAGO
DYNATEC
THOMPSON
MERIDA
ZANATTA
PRORACE
GAZELLE
MINERVA
L’AVENIR
BIKKEL
FTJ eigen merk

Assortiment van stads-, hybride-, race-,
mtb- en kinderfi etsen: 

wisselstukken en toebehoren
van alle gekende merken.

EIGEN HERSTELDIENST: Herstellingen van alle merken

Fietshandel Janssens E.
Vekestraat 66  •  1982 Elewijt

Tel & Fax : 015/61 01 41
www.fi etshandeljanssens.be  •  fi etshandeljanssens@skynet.be

Openingsuren :
Maan- & Dinsdag : 9u - 12u & 14u - 19u

Woensdag : rustdag
Donder- & Vrijdag : 14u - 19u

Zaterdag : 9u - 12u & 13u - 17u
Zon- en Feestdagen gesloten

• Stadsfi etsen
vanaf 299

• Electrische fi etsen
vanaf 1.399

• Race en MTB fi etsen
vanaf 8 jaar

• Nog een klein aantal race
frames einde serie aan -50%
• Nog een klein aantal MTB’s

einde serie aan -20%

Reclame Zemstenaar.indd   1 20-02-2009   21:40:02
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Gulderij 9 - 1980 Weerde 
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45

GSM 0475/869 163

Banden
Redant
Zemst
n.v.

Hoge Buizen 11
1980 Eppegem

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

Mail info@redant-banden.be

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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 waterpret beperkte zich tot baden, 
want duiken en zwemmen werd afgera-
den omdat de scherpe kanten van het 
ijs snijwonden konden opleveren .”Deze 
plek werd vroeger al Hofstade-Bad ge-

noemd en dus zitten we met baden ook 
juist. Echt duiken of zwemmen hoeft 
dus niet”, stelden de organisatoren.
Nationale zwemkampioene Elise Mat-
thysen bleef op de kant maar leidde 

160 BaDers trotseren 
hofSTAdE - EEn 160 bAdERS hEbbEn hET ijSkoudE wATER vAn hET bLoSo-MEER 
in hofSTAdE gETRoTSEERd vooR dE WinteRDuik. diE AcTiviTEiT wAS  in jAnuARi AL 
uiTgESTELd dooR dE AAnhoudEndE voRST En dE LAAg ijS diE bAdEn gEvAARLijk 
MAAkTE. ook nu MoESTEn dE oRgAniSAToREn EERST hET wATER ijSvRij MAkEn.

De groep schreeuwt zich moed in tijdens de opwarming

SporT en maakbaarheid
Aan Els Verstraete, medewerkster van 
het Sportimonium, vroegen we of deze 
winterduik een voorsmaakje is van 
méér? “Jawel, de winterduik is nog maar 
de start van een bruisend Sportimoni-
umjaar. Er staat immers veel op het pro-
gramma. Wie zich vragen stelt bij zo`n 
duik in extreme koude of zich afvraagt 
waar de fysieke grenzen liggen, kan 
naar de fototentoonstelling Sport en 
Maakbaarheid komen kijken, die loopt 
van 20 februari tot 26 april in het Spor-
timonium. Zeventien fotografen geven 
hun kijk op sport en de “maakbaarheid” 
van de mens, en de ethische vragen die 
zich hierbij stellen, bijvoorbeeld over 
dopinggebruik. Dit gaat voort op een 

Chiro hofstaDe slaat 
hofSTAdE - TERwijL dE bibbERduik in gEnT wERd AfgEbLAZEn wEgEnS TE 
koud, bRuiSTE jong ZEMST vAn MoEd En TRoTS En dook hET jongE gEwELd 
hET ijSkoudE wATER in. bij dE WinteRDuik in hET bLoSo-doMEin SLEEpTE dE 
chiRo vAn hofSTAdE dE hoofdpRijS in dE wAchT En vERSLoEg dE ScouTS vAn 
ELEwijT op dE MEET.

fotowedstrijd die is uitgeschreven door 
vzw de Maakbare Mens. De twaalf win-
nende foto’s zijn tentoongesteld, aan-
gevuld met een selectie uit de overige 
inzendingen. De toegang is gratis.“

75 jaar chiro ook gevierd  
in hofSTade
Heeft de Chiro heeft iets met het Bloso-
domein, vroegen we nog aan Els. “Blijk-
baar wel, de Chiro van Hofstade sleep-
te tijdens de euroduik niet alleen de 
hoofdprijs van 250 euro in de wacht. De 
jongeren die massaal het water indoken 
komen binnenkort zeker ook terug naar 
het Sportimonium voor de viering en de 
tentoonstelling 75 jaar Chiro. Deze inter-
actieve expo gaat over het ontstaan, sa-
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Iedereen welkom

Brusselsesteenweg ���
���0 Zemst

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

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

Aan de Winterduik waren ook prijzen 
verbonden. De Chiro van Hofstade 
bleek bij een vluchtige telling het tal-
rijkst. Zij gaan de prijs van 250 euro om-
zetten in materialen voor hun nieuw 
lokaal. De scouts van Elewijt en de Chi-
ro van Mechelen kregen een volksspel. 
Diana Behets uit Hofstade versierde 
een etentje voor twee met een opwar-
mend buikdansnummer in dito outfit 

gevolgd door een afkoelende plons.
De Winterduik was een organisatie 
van AmuseeVous en het Sportimoni-
um, om de erkenning en indeling op 
Vlaams niveau van het Sportimonium 
te vieren. Net als in 26 andere grote 
Vlaamse musea kunnen jongeren on-
der de 26 jaar het Sportimonium nu 
voor 1 euro bezoeken.
  Juliaan Deleebeeck

men op kamp, het chiro-gevoel, het lo-
kaal, creatief bezig zijn, spel en sport, …  
En op elke zondagnamiddag kan jong 
en oud zich helemaal uitleven in de 
volkssporttuin onder begeleiding van 
een deskundige coach. De expo loopt 
van 9 maart tot en met 26 april. Voor de 
Chirobrunch, mee georganiseerd door 
Chiro Hofstade, zijn nu al driehonderd 

bezoekers verwacht. 
Wil je weten wat het Sportimo-
nium in 2009 nog allemaal te bie-
den heeft? Raadpleeg de website  
www.sportimonium.be.  En, goed om 
weten, voor Zemstenaren is het bezoek 
aan het sportmuseum op zondag (tus-
sen 11u en 13u) nog altijd kosteloos !

BC/PVG

Contrast; van veel meer tot veel minder

de opwarming onder 
het gedrum van de 
animatiegroep De Ma-
dammen. In een drie-
tal minuten werden de 
deelnemers op tempe-
ratuur gebracht. Dan 
volgde het moment van 
‘de ontbloting’ en het 
kippenvelmoment met 
het ijswater. Volgens de 
meeste deelnemers viel 
dat geweldig mee.

ijswater van Bloso-vijver

DuBBelslag in sportimonium
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Na de stortvloed winterlandschappen van 
vorige maand iets minder inzendingen 
deze keer. Toch ruimschoots voldoende 
om er twee pareltjes uit te vissen.

De winnaars van deze maand ont-
vangen elk twee bioscooptickets, ge-
schonken door Utopolis Mechelen. In 
de loop van de week na het verschijnen 

grote fotoweDstrijD in de Zemstenaar
van dit nummer krijgen ze hun prijs in 
ontvangst. 

De inzendingen voor maart, die 
worden bekroond in april, verwach-
ten we ten laatste op 21 maart. 
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.

DV

winnaarS januari
Foto van Raymond Jaquemin (80)  
uit Zemst

“Vliegje” 
van Bram Cuyx (13) uit Zemst 

Info & voorwaarden:
www.utopolis.be

het menselijk liChaam te kijk Bij kk ’t steen
ZEMST – Kunstkring ’t Steen pakt uit met een tentoonstelling rond het thema Het menselijk lichaam. In d’Oude School in Weerde 
tonen de kunstenaars van ’t Steen hun creatieve ontwerpen.
De opendeurdagen vinden plaats op zaterdag 14 maart van 14u tot 20u en op zondag 15 maart van 12u tot 18u. De inkom is gratis.
           PV
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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

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Als team member maak je bestellingen klaar en werk je promotionele acties uit. Je vult rayons 
aan en je zorgt voor het onderhoud van de winkel.
Als kandidaat-store manager volg je een opleiding van een jaar, waarbij je alle taken in de 
winkel leert kennen. Daarna ben je verantwoordelijk voor het beheer van de winkel, maak je 
uurroosters op, volg je het zakencijfer op en zorg je voor de begeleiding en coaching van het 
personeel.

grondige opleiding en permanente coaching

t.a.v. Inge Roelants. Je kan ook online solliciteren op www.colruyt.be/jobs. 

ZIN OM BIJ OKAY AAN DE SLAG TE GAAN?

OKay (dochter van de Groep Colruyt) staat voor gezellige buurtwinkels waar mensen terecht-
kunnen voor al hun dagelijkse boodschappen. Wij bieden onze klanten service en kwaliteit 
voor de laagste prijzen in de buurt. De nadruk ligt bij OKay op verse producten. We hechten 
veel belang aan klantvriendelijkheid. OKay-winkels bevinden zich steeds dichtbij een dorps- 
of stadskern. Zo vermijden onze klanten files of lange afstanden. Om dezelfde reden bezorgen 
we bij OKay voltijds of deeltijds werk aan mensen uit eigen streek.

Op zoek naar een OKay-winkel in je buurt? 
Neem een kijkje op www.okay.colruytgroup.be. 

zoeken we enthousiast (m/v)

Voor onze Okay-winkels van                         en HOFSTADEEPPEGEM

WINKELPERSONEEL voltijds/deeltijds

	

	 	 			

	

					

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

Naar aanleiding van Batibouw 

Opendeur vrijdag 20 en 
zaterdag 21 maart
Speciale korting op 

- Flam kachels 
- pelletkachels MCZ

Promotie 
€ 1.999 + BTW / 8 KW
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Wie ben je, Jo?
Ik ben afkomstig uit Keerbergen, maar 
toen ik bij de brandweer ging werken, 
verhuisde ik naar Vilvoorde. In die tijd 
was er nog een woonverplichting, je 
moest wonen in de stad waar de kazerne 
stond. Na drie jaar werd die afgeschaft, 
toen moest je binnen het kwartier op de 
kazerne kunnen zijn en dan hebben wij 
een huis in Zemst gezocht. Eerst hebben 
we vijf jaar in Eppegem gewoond, maar 
daar kon ons zoontje niet buiten spelen. 
Nu wonen we al zo’n drie jaar in Zemst-
Bos. En we zijn van plan er te blijven.
Wat doe je bij MNM?
Op zondag van 12 tot 15 uur presenteer ik 
er de Ultratop. Dat zijn de vijftig best ver-
kochte platen van Vlaanderen. Het is een 
leuk, maar vermoeiend programma. Al-
les moet kloppen qua timing en zo. Want 
heb je tijd tekort, kun je uiteraard je num-
mer één plaat niet draaien en dat zou een 
ramp zijn. In totaal kruipt er zo’n acht uur 
voorbereiding in. Maar bij zo’n voorberei-
ding moet je je geen hard labeur voorstel-
len of zo. Ik kruip met mijn laptop de zetel 
in en surf naar de showbizzsites. En op 
mijn zevenendertigste ben ik ook terug 
de Joepie beginnen lezen (lacht).
Hoe ben je daar terecht gekomen?
Ooit deed ik een stemtest voor het toen-
malige radio Donna. Maar mijn stijl was 
iets te schalks voor hen. Peter Van de Vei-
re vond bij het opstarten van MNM mijn 
demo terug en vond mijn stijl wel gepast 
voor de nieuwe zender.
Wat heb je in het verleden gedaan?
Als tiener maakte ik al radio op mijn eigen 
kamer. Daarna ben ik bij de lokale radio 
terecht gekomen, dat was heel leuk om 
te doen. Eigenlijk mocht iedereen daar 
zo’n beetje zijn ding komen doen. Ook tij-
dens mijn studies bleef radio mijn grote 
passie. Ik studeerde voor tandtechnie-
ker, maar dat bleek mijn dada niet te zijn. 
Uiteindelijk heb ik die job maar één dag 
gedaan. Daarna ben ik bij de lokale radio 

ZEMST-boS – onZE gEMEEnTE bLijkT EEn kwEEkvijvER vooR MEdiATALEnT TE Zijn! En-
kELE wEkEn LAng iS jo vAn bELLE (38) dE oudSTE pRESEnTAToR vAn MnM (pETER vAn 
dE vEiRE woRdT  ook 38 LATER diT jAAR), MAAR  voLgEnS onS iS hij ook dE LEukSTE vAn 
hET niEuwE RAdioSTATion.  REdEn gEnoEg vooR EEn dATE MET de Zemstenaar!

blok en dat was heel fijn, maar het was 
niet te combineren met MNM, dus toen 
ben ik daarmee gestopt. Het Office Block 
is een heel leuk blok, dat zou ik dus ooit 
nog opnieuw willen doen. Je bent op de 
radio wanneer de mensen aan het werk 
zijn, dus eigenlijk mag je niet te veel pra-
ten want je mag de mensen niet storen. 
Maar de dingen die je zegt, moeten er 
wel boenk op zijn natuurlijk.
Ben je nu een BV?
Goh ja, ik ben bij de Brandweer Vilvoorde 
(lacht). Maar niet op de manier die jij dus 
bedoelt. Ik sta niet met mijn hoofd in de 
boekskes. De Gazet van Antwerpen is me 
ooit komen interviewen en nu jullie. Dat 
is het leuke aan radio, niemand kent je 
gezicht. Je kunt je amuseren zonder de 
nadelen van het bekend zijn erbij.
Zin om Jo Van Belle eens aan het werk te 
horen? Luister dan zondag tussen 12 en 
15u naar de Ultratop op MNM. Je kan het 
programma ook op de website herbe-
luisteren: www.mnm.be.

Ellen Van de Wijgaert

Fantastiek terecht gekomen. Dat was de 
zender van Peter Hoogland en daar heb 
ik me enorm geamuseerd. Qua job heb je 
er echter geen zekerheid. Ook de brand-
weer trok mijn interesse en dan ben ik 
daar, nu dertien jaar geleden, aan de slag 
gegaan. Het is een ideale mix want ik kan 
beide heel makkelijk combineren.
Vertel eens wat meer over je leukste ra-
dio-ervaring tot nu toe?
De allerleukste ervaring stamt uit mijn tijd 
bij Radio Fantastiek. Op een dag hadden 
we Sterren & Stuntendag. Dan konden 
presentatoren en luisteraars mekaar uit-
dagen. Ik kan me herinneren dat we Jean-
Luc Dehaene gingen interviewen en toen 
hij aankwam bij de studio moest hij op de 
trottoir over de mensen stappen die daar 
lagen te slapen. Zoveel volk was daarop 
afgekomen. Ze stonden dan ’s morgens 
met een emmertje hun tanden te poet-
sen op onze stoep. Spectaculair!
En het was ook leuk dat mijn collega’s 
bij de brandweer lang niet wisten dat ik 
voor de radio werkte. Toen ik nog bij de 
lokale radio werkte, werd mijn program-
ma soms op voorhand opgenomen. Het 
kon dan gebeuren dat wij in de kazerne 
naar mij aan het luisteren waren en nie-
mand dat wist (lacht).
En wat is je slechtste?
Dat zal mijn allereerste Ultratop voor MNM 
geweest zijn. Die eerste keer was zo span-
nend, dat ik eigenlijk vooral bezig was met 
overleven in plaats van te genieten van 
radio maken. Voor de start hadden we wel 
een test gedraaid, maar uiteindelijk wist ik 
maar 80% van de planning en die onbe-
kende 20% maakte mij zo zenuwachtig. Ik 
was heel blij dat het gedaan was. Maar dat 
was alleen die eerste keer hoor. Nu ben ik 
op het einde van de show al aan het uitkij-
ken naar de volgende keer.
Wat zou je in de toekomst nog graag 
doen?
Vlak voor ik bij MNM begon, was ik dj bij 
Radio Contact. Ik deed er het ochtend-

jo van Belle steelt De show Bij mnm
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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

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

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

Hou alvast het weekend van vrijdag 13 
en zaterdag 14 maart vrij in uw agenda. 
Op vrijdag 13 maart schiet Chiro Tijl de 
festiviteiten op gang met een mega ver-
jaardagsfuif. Op zaterdag 14 maart orga-
niseert de Chiro samen met Oud-Chiro 
een ontmoetingsavond voor alle leden, 
ouders, oud-leiding, kookouders en sym-
pathisanten. Het befaamde kookgezel-
schap Au Vieux Chiro verzorgt de recep-
tie, het zangkoor van Oud-Chiro zorgt 
voor muzikale omlijsting. En de sfeer van 
de voorbije jaren wordt opgeroepen met 
een massa foto’s uit de oude doos.

De organisatoren doen hun vreselijke 
best om iedereen die van ver of dichtbij 
bij de Chiro betrokken was te bereiken 
via brieven, kaartjes en e-mails. Zij be-
nadrukken dat echt IEDEREEN welkom is 
en roepen alle oud-leiding en ex-leden 
op met elkaar afspreken om erbij te zijn. 
Ze willen zoveel mogelijk volk. Een co-
lonne vrachtwagens is inmiddels al on-
derweg met een nooit geziene voorraad 
schuimwijn en ander parelend vocht.
Oud-Chiro heeft nog een verrassing 
in petto en grijpt deze gelegenheid 
aan om uit te pakken met een nieuwe 
naam en logo. 
En dat is nog niet alles. Er wordt werk 

gemaakt van een nieuw boek, dat moet 
klaar zijn tegen de vijfenzeventigste ver-
jaardag van Chiro Zemst. En op 26 april 
organiseert de Chiro Olé Pistolé, een gratis 
ontbijt voor heel het dorp ter gelegenheid 
van 75 jaar Chirojeugd in Vlaanderen.

Alle informatie vind je op www.chiro.
be, www.chiro-zemst.be en www.
oudchiro.com. En voor wie niet goed 
meer kan volgen wat er in de Hemen 
allemaal te beleven valt is er nu de 
nieuwe website www.dehemen.be . U 
moest al aan het surfen zijn!
  Paul Verdoodt

Chiro Zemst 70 jaar jong
ook ouD-Chiro viert twintigste verjaarDag

ZEMST – ER hAngT EEn fEESTSfEER in dE jEugdhEMEn in ZEMST. ZoiETS gEbEuRT 
dAAR wEL vAkER, MAAR dEZE kEER iS ER EEn goEiE REdEn vooR: chiRo TijL bLAAST 
diT jAAR ZEvEnTig kAARSjES uiT. En TEgELijkERTijd viEREn dE kRASSE knARREn vAn 
oud-chiRo hun TwinTigSTE vERjAARdAg. AL wiE ooiT MET dE ZEMSTSE chiRo TE 
MAkEn hAd, woRdT dEZE MAAnd vAn hARTE uiTgEnodigd in dE hEMEn.
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Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% KORTING OP
EUCANUBA,  ROYAL 

 CANIN,  EUROPREMIUM

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



 













































 De gemeente Zemst werft:
EEN	STADSWACHTER/

GEMEENSCHAPSWACHTER
(in het kader van een startbaanovereenkomst)

Ben	je	jonger	dan	26	jaar	en	ingeschreven	als	
werkzoekende?
Ben	je	houder	van	een	diploma,	getuigschrift	of	attest	van	het	
hoger	secundair	onderwijs	of	daarmee	gelijkgesteld	onderwijs?
(Diploma’s van het hoger onderwijs van het korte type of lange 
type komen voor deze betrekking niet in aanmerking).

Vormen	volgende	taken	een	uitdaging	voor	je?
ondersteunen van het veiligheids- en preventiebeleid van de 
gemeente;
aanwezig zijn en toezicht houden bij de ingang van scholen, 
op openbare parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen;
mee instaan voor het sensibiliseren van de bevolking en bij 
preventiecampagnes;
toezicht houden op het behoud van de gemeentelijke 
infrastructuur en de bescherming van het milieu

dan	is	deze	job	zeker	iets	voor	jou!

Wij bieden maaltijdcheques, premie voor wie naar het werk fietst.
De stadswachter/gemeenschapswachter wordt ingezet voor de 
gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel.
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 14 maart 2009.  U kunt ze ook 
tegen ontvangstbewijs afgeven op de Personeelsdienst, tot 
vrijdag 14 maart 2009 om 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41).

•

•

•

•
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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

Directeur Paul Van Tendeloo licht het 
toekomstgerichte project toe: “In het 
nieuwe woon- en zorgdecreet staat 
dat de bestaande rusthuizen evolu-
eren naar woonzorgcentra die een 
nieuwe dynamiek ontwikkelen en ook 
buiten hun muren zorg- en dienst-
verlening bieden. Ons woonzorgcen-
trum in Hofstade zal verschillende 
vormen van opvang aanbieden. Soms 
is het beter dat mensen zorg kunnen 
krijgen gedurende de dag, ’s nachts 
of gedurende een korte periode el-
ders. Tijdelijke opvang moet ervoor 
zorgen dat ook de mantelzorger er 
soms even tussen uit kan. Woon- en 
zorgcentrum Hofstade zal zowel over 
een dagverzorgingscentrum als een 
centrum voor kortverblijf beschik-
ken. Zorg op maat wordt één van de 
belangrijke uitgangspunten in het 
woonzorgcentrum Hofstade. We bie-
den zoveel zorg aan als noodzakelijk 
is, maar niet meer dan wenselijk of 
nodig. Wie een beroep doet op zorg- 
en dienstverlening, mag rekenen op 
respect voor zijn persoon en zijn le-
vensopvatting. We hebben aandacht 

emmaüs Bouwt nieuw 
woonZorgCentrum in hofstaDe

hofSTAdE - nog vóóR dE ZoMERvAkAnTiE START vZw EMMAüS MET dE bouw 
vAn EEn niEuw woon- En ZoRgcEnTRuM TuSSEn dE MuiZEnSTRAAT En dE bALk-
wEg. dE opEning woRdT vooRZiEn TEgEn bEgin 2011. EMMAüS kochT dE gRond 
ovER vAn AkApELLA, vERwiERf dE nodigE vERgunningEn En pASTE dE pLAnnEn 
AAn in funcTiE vAn dE niEuwSTE onTwikkELingEn in dE oudEREnZoRg. 

voor ieders persoonlijke levensge-
schiedenis. Wonen, zorg en welzijn 
zijn onze drie basisbegrippen.”

Het nieuwe gebouw zal bestaan uit 
twee verdiepingen en vier vleugels 
voor de woon- , zorg- en welzijns-
functies. Tijdens de laatste fase van 
de bouwwerken zal Emmaüs over-
gaan tot de selectie en werving van 
een volledig nieuwe medewerkers-
ploeg. Vacatures voor verpleegkun-
digen, zorgkundigen, paramedici, re-
activerend personeel, medewerkers 
voor de facilitaire diensten, zoals 
poets- keuken en technische dienst, 
administratieve medewerkers, zullen 
kenbaar gemaakt worden via onder 
andere de regionale kranten en op 
de website van Emmaüs. Om goede 
en correcte informatie te verstrek-
ken aan iedereen die belangstelling 
heeft voor dit nieuwe initiatief, zal 
Emmaüs in samenwerking met de 
gemeente en het OCMW verschil-
lende informatievergaderingen or-
ganiseren.
 jmb
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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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