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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

In het leven zijn er drie soorten dagen. 
Je hebt de gewone, banale, alledaagse, 
dagdagelijkse werkdagen. Hierover kun-
nen we kort zijn, om de eenvoudige re-
den dat hier doorgaans niks boeiends 
over te vertellen valt. Dan heb je de 
weekenddagen. Wij zien u al opfleuren: 
geen stress aan uw hoofd, wat langer sla-
pen, wandelingske, toerke met de fiets, 
eens naar de voetbal of het toneel, stapje 
in de wereld, moet allemaal kunnen. En 
dan heb je nog de feestdagen. Beetje 
rare dagen. Vallen ze in een weekend, 
zijn het net weekenddagen. Vallen ze in 
de week, weet u niet goed wat ermee 
aan te vangen. En blijft u dus een ganse 
dag in uw fauteuil liggen, wij kennen u.

Maar er is nog een vierde categorie. Met 
zo van die speciale, beetje vreemde da-
gen. Neem nu 28 december. Stelt niks 
voor, maar u verjaart toch liever op een 
andere dag. Of 29 februari. Of 1 april, 
de meest bizarre van de reeks. Om god 
weet welke reden vinden sommige men-
sen het leuk om op de eerste dag van de 
maand april hun medemens – meestal 
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de minst wakkere – voor de aap te hou-
den. Krijg je toestanden waarbij niets 
vermoedende, brave zielen op het werk 
voor één of andere domme opdracht 
naar de hoogste verdieping worden ge-
stuurd. Daar weten ze natuurlijk van niks. 
Komt die sukkelaar dan – nog altijd niks 
in de gaten – weer binnen en de collega’s 
liggen in een deuk onder hun bureau. 
“Woeha, 1 april!” Plezant.

Diezelfde 1 april blijkt ook populair in de 
media. Ernstige kranten publiceren plots 
de grootste zever, verpakt in een serieus 
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bericht. Eerbiedwaardige tv-zenders 
doen plots niks liever dan hun kijkers bij 
de neus nemen. Zit daar dan zo’n Jan Be-
caus met een uitgestreken gezicht men-
sen op te roepen om te reageren op één 
of ander compleet uit de lucht gegrepen 
verzinsel. Fraai is dat.

Neen, daar doet de Zemstenaar niet aan 
mee. Onze reputatie van ernstig, dege-
lijk, betrouwbaar, glossy magazine laat 
zoiets niet toe. Lees uw nagelnieuw num-
mer en u weet precies wat wij bedoelen!
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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

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:

 

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: www.kantoorvanpraet.be
Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769A-cB 
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be
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Compostmeesters zijn in Vlaanderen 
ingeburgerd,  maar binnen Europa 
blijkt het een unieke manier van wer-
ken, waar vele landen jaloers op zijn. De 
boodschap van afvalpreventie wordt 
hier immers doorgegeven door vrijwil-
ligers en die  komen bij de burger heel 
geloofwaardig over. Incovo koestert 
die vrijwilligers en daarom werden de 
compostmeesters van Meise, Mache-
len, Vilvoorde en Zemst door het be-
stuur van de intercommunale uitgeno-
digd voor een ontmoetingsmoment.

Voorzitter  Louis van Schel gaf mee dat 
Incovo het op het vlak van groen en 
GFT–afval (toch interessepunt nummer 
één van de compostmeesters) bijzon-
der goed doet. “Wij halen hier bij de 
beste cijfers van Vlaanderen en die in-
spanningen gaan we zeker verder zet-
ten”, zegt Van Schel. “ Er komen nieuwe 
acties. Zeer binnenkort bijvoorbeeld 
wordt er een samenaankoop van com-
postbakken opgezet. Wij gaan bekij-
ken op welke wijze de demoplaatsen 
op de respectieve containerparken 
beter bereikbaar kunnen worden ge-
maakt. In één van de vier gemeenten 
komt er een infoavond rond kring-
looptuinieren en we gaan na of we bij 

grote evenementen in de gemeente 
een stand kunnen bevolken. Bestaan-
de subsidieregelingen voor mulch-
maaiers, hakselaars en traaggroeiend 
gras blijven verder doorlopen. En de 
verzekering voor de compostmeesters 
werd, conform de vrijwilligerswet, in 
orde gebracht.”
Incovo bedankte haar compostmeesters 
met een hapje, een drankje en een klein 
maar passend geschenkje: een snoei-
schaar en een schort.

dingsoven gaat. Dit restafval is samen-
gesteld uit het groot huisvuil (39 kg per 
inwoner) en het huisvuil in bruine zak-
ken (133 kg per inwoner) en is met 4 % 
gedaald ten opzichte van 2007.
Op de containerparken werd 71 kg per in-
woner of 18 % van de totale hoeveelheid 
selectief ingezameld. Twee afvalfracties 
zijn gevoelig minder aangeboden: het 
steenpuin (van 38 kg per inwoner naar 
32 kg per inwoner) en het groenafval 
(van 10 kg per inwoner naar 8 kg per in-
woner), wat een daling geeft van 2,5 %.
Bij de selectieve huis - aan huisinzame-
ling, waarbij het opgehaalde afval wordt 
gerecycleerd, zijn de afvalfracties papier 
en karton (68 kg per inwoner), glas (26 
kg per inwoner), GFT (26 kg per inwoner) 
en PMD (13,5 kg per inwoner) gelijk ge-
bleven.
In totaal werd er 850 ton minder afval 
geproduceerd.

Zemst blijkt dus in alle opzichten een 
“groene” gemeente.

Paul Verdoodt

Compostmeesters 
ZEMST – HET gaaT goEd MET dE afvalvErwErking in ZEMST. CoMpoSTErEn ZiT in dE lifT En daT HEEfT EEn poSiTiEf EffECT 
op dE afvalbErg van groEnTEn, fruiT En Tuin. Maar ook dE HoEvEElHEid brol diE u in uw bruinE Zak STopT vErMindErT. 
HuiSvuilinTErCoMMunalE inCovo iS waT blij MET ZovEEl goEd niEuwS En ZETTE Haar CoMpoSTMEESTErS in dE bloEMEn.

Incovo bedankte haar compostmeesters met een passend geschenk

AfvAlberg 2008 met 
850 ton gedAAld
Ook met het restafval 
gaat het de goeie kant 
op. In totaal werd per 
inwoner nog 389 kg in-
gezameld of 35.640 ton 
voor alle inwoners van 
de gemeenten Mache-
len, Meise, Vilvoorde en 
Zemst. 44 % of 172 kg 
per inwoner is restafval, 
dat naar de verbran-

afvalBerg
sCoren,

krimpt
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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

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

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

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

Liesbeth loopt school aan de Hoge-
school – Universiteit Brussel. Samen met 
een andere student uit haar klas, Thibault 
Bigaré, loopt ze van 3 februari tot 28 april 
stage in Suriname. de Zemstenaar wilde 
graag weten hoe zij het maakt aan de 
andere kant van de wereld.
Vertel eens, Liesbeth, wat houdt zo’n 
stage precies in?
Ik werk drie maanden op een lagere 
school hier. Ik geef in de eerste plaats 
muzieklessen in alle klassen. Dat is een 
vak dat hier erg verwaarloosd wordt 
door de leerkrachten, en wanneer het 
toch gegeven wordt is de aanpak over 
het algemeen erg eenzijdig. Daarom 
heeft het schoolhoofd me gevraagd of ik 
deze lessen wil verzorgen ‘op een Belgi-
sche manier’. Ik maak een soort handlei-
ding voor muzieklessen voor wanneer ik 
vertrek, want dan neemt een plaatselijke 
leerkracht mijn taak hier over. De andere 
uren van de week neem ik kinderen die 
moeilijkheden hebben met bepaalde 
leerstofonderdelen apart om hun pro-
blemen weg te werken. De schooldagen 
duren hier van 8u tot 13u. Daarna wordt 
het te warm voor de leerlingen om zich 
te kunnen concentreren.
Waarom koos je voor Suriname?
Ik wilde stage lopen in het Zuiden, om-
dat je dan de mogelijkheid hebt om echt 
zelf als leerkracht aan de slag te gaan. Bij 
Erasmus – Europa volg je gewoon les op 
een hogeschool en is de eigenlijke stage 
beperkt. Suriname koos ik om verschil-
lende redenen. Eerst en vooral is er de 
taal. Om zelf les te geven moet je de taal 

van de kinderen machtig zijn, dus was 
Nederlands natuurlijk een uitstekende 
optie. Maar er is er ook de natuur en de 
cultuur. Het land bestaat voor driekwart 
uit tropisch regenwoud, een prachtige 
ongerepte natuur. Daar wilde ik dol-
graag mee kennis maken! De bevolking 
is een smeltkroes van Javanen, Chinezen, 
Marrons, die hier ooit voornamelijk door 
de slavernij beland zijn. Elk van deze 
groepen brachten hun eigen gerechten, 
godsdienst, tradities en feesten mee. 
Moskee en synagoge staan pal naast el-
kaar en dat is hier doodnormaal. Ontzet-
tend boeiend om te zien hoe deze bevol-
kingsgroepen perfect samenleven.
Hoe ziet een doorsnee dag er uit?
Eerst een koude douche (warm water 
komt hier niet uit de kraan en dat is 
meestal ook niet nodig), dan ontbijt en 
naar school fietsen. Met de fiets kom je 
makkelijk voorbij de files die hier echt 
overal staan. Tot 13u geef ik remedië-
rings- en muzieklessen, dan eet ik thuis 
wat en bereid de lessen voor de vol-
gende dag voor. Daarna boodschap-
pen doen, wassen, eten maken en dat 
soort dingen. Soms is er tijd voor een 
uitstapje naar de stad of zo, of we gaan 
ergens een of ander restaurantje ont-
dekken of lekker bij elkaar koken om 
dan gezellig met enkelen samen te 
eten. En in het weekend proberen we 
zoveel mogelijk van het land te zien.

van eppegem naar suriname

liesBeth lauwers 
op stage in paramariBo

EppEgEM – EppEgEMSE STudEnTES 
HEbbEn iETS MET SurinaME. driE jaar 
gElEdEn liEp SjoukjE SMEdTS, MEdE-
wErkSTEr van de Zemstenaar in dE 
prillE bEginjarEn, STagE alS journa-
liSTE in paraMaribo. nu ZiT liESbETH 
lauwErS op Haar bEurT in SurinaME, 
in HET kadEr van Haar oplEiding alS 
lEErkraCHT lagEr ondErwijS. 
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ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Nationaal en internationaal 
transport

RONNY DE LAET

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

een meisje van de HUB) en Emilie, een 
meisje uit Peutie dat we hier leerden 
kennen. En dat is telkens dolle pret.
De bange momenten waren mijn eerste 
fietstochtjes door het verkeer hier. Echt 
geen pretje! Om te beginnen rijdt men 
hier links, wat al even wennen is als je bij-
voorbeeld een straat wil inslaan. En ver-
der is het hier helemaal niet fietsvrien-
delijk: geen fietspaden, auto’s scheuren 
je aan hoge snelheid rakelings voorbij, 
om af te slaan of over te steken moet je 
erop rekenen dat andere bestuurders je 
gezien hebben. Mijn assertiviteit in het 
verkeer is ontzettend gegroeid!
Van echt rotte momenten was er nog 
geen sprake. Wél ben ik eens op beide 
voeten geprikt door een paar giganti-
sche bijen, waardoor ik even niet meer 
kon stappen. Dat was niet fijn, maar ook 
niet echt onoverkomelijk. Deze week 
heeft het de hele tijd gestortregend, 
waardoor bijna de hele stad blank kwam 
te staan. Een hele week geen school dus, 
maar echt vakantie was het niet aange-
zien je niet buiten kon komen. Niet leuk, 
maar ook weer geen ramp, hé.
En wat na de stage?
Mijn muzieklessen worden overgeno-
men door een plaatselijke leerkracht. 
Als ik thuiskom wacht er nog drie weken 
Belgische eindstage. Dan is het grote 
vakantie en ga ik op zoek naar een job.
Succes, Liesbeth, en veel fun ginder!
Je kan de belevenissen van Liesbeth 
volgen op haar weblog http://www.
bloggen.be/groetenuitparamaribo/.

Paul Verdoodt

Hoe beleef je zo’n avontuur? Geen 
heimwee naar Eppegem?
Echt heimwee heb ik nog niet gehad. Bij 
je vertrek lijkt drie maanden ontzettend 
lang, maar je bent hier hele dagen met 
van alles bezig, de tijd vliegt ontzettend 
vooruit. Het enige wat ik mis uit België 
zijn bepaalde mensen. Wat eten en al 
die dingen betreft, hebben we hier alles 
wat nodig is. We wonen in de hoofdstad, 
dus hier zijn overal supermarktjes en 
winkels waar je allerlei producten vindt. 
Alleen heb je maar de keuze uit twee 
of drie varianten, waar je er bij ons tien 
of twintig hebt, maar dat doet je alleen 
maar beseffen hoeveel je eigenlijk wel 
gewoon bent. Vóór ik vertrok was ik wat 
bang voor de stap in de grote onbeken-
de wereld, maar uiteindelijk vliegt de tijd 
voorbij en ga je daarin gewoon mee. Al-
les wat vooraf onbekend en een beetje 
beangstigend lijkt, lost zichzelf gewoon 
op. Hier zijn zoveel nieuwe smaken, 
beelden, gewoontes te ontdekken dat 
het de hele tijd superboeiend blijft.
Welke waren de leuke momenten? Of 
bange momenten? Rotte momenten?
Bijna enkel leuke momenten! Op 
school is dat wanneer de kinderen je 
superenthousiast begroeten, vragen 
wanneer ik terug bij hen in de klas 
kom (ook al was dat de dag voordien 
pas) of wanneer iemand na een reme-
diëringsles zegt dat hij/zij het nu wel 
kan, terwijl er bij een toets niets lukte. 
Verder zijn alle uitstapjes, etentjes,… 
altijd gezellig. Meestal maken we die 
met z’n vieren: Thibault en ik, Tina (ook 

  De Surinaamse kids reageren wild enthousiast op hun Eppegemse juf 
  Na de stage geniet Liesbeth van zon en zee. Luieren op een tropisch strand. Vermoeiend, zo’n stage!
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Steenkapper Rudy Van Haezendonck 
vatte het chiro-embleem en het speelse 
van de jeugdbeweging in een zwarte 
hardsteen samen en schonk hem aan 
de chiro. De steen werd per opbod ver-
kocht. Burgemeester Bart Coopman had 
er 5.000 euro voor veil. De steen wordt 
het pronkstuk van de grote speelzaal.
“Bouwplannen maken is één ding maar 
ze realiseren is een zaak van centen”, zegt 
Werner Keersmaekers, voorzitter van de 
vzw. ”We hebben 250.000 euro nodig 
maar krijgen veel steun. Marcel De Prins 
wandelde een sponsortocht naar Com-
postella, Tom Dehaene fietste de Mont 
Ventoux op, Grietje Vanderheyden (Ket-
netband) organiseerde een benefiet-
avond en ikzelf wil in 2010 de Kiliman-
jaro beklimmen. Met de steun van de 
gemeente en het Cera fonds hebben we 

HofSTadE - dE EErSTE STEEn diE ZondagnaMiddag 
onTHuld En ingEMETSEld wErd waS EErdEr SyMboliSCH. 
dE vElE vrijwilligErS HEbbEn MET CollECTiEvE inZET dE 
oMTrEkMurEn van dE niEuwE lokalEn al op plafond-
HoogTE gEbraCHT. alS allES MEEZiT Zijn diE lokalEn 
Eind 2010 gEbruikSklaar.

al tweederde van het bedrag binnen.”
Chiro krijgt aan de Ossebeemden een 
prachtlocatie van 2 hectaren bos en wei-
land. Een gedroomd decor om er het avon-
tuur van de jeugdbeweging te beleven.

Honderd kubieke meter beton
Het bouwcomité van de chiro heeft de za-
ken meteen grondig aangepakt. Om alle 
wensen van de groep in te vullen, krijgt 
de nieuwbouw een grondvlak van 27 op 
12 m. Beneden komt een polyvalente 
zaal, een leidinglokaal, twee vergaderlo-
kalen, keuken, berging, sanitair, douche, 
stookplaats en wc voor gehandicapten. 
Op de verdieping worden zeven lokalen 
gebouwd. ”In de grondplaat en de fun-
deringen in gewapend beton is al 100 
kubieke meter beton gestort”, zegt Bert 
Noorts. “Aan de buitenkant wordt nog 

der lopen hier nu ook rond en dat geeft 
mij de motivatie om er tegenaan te gaan. 
Investeren in jongeren rendeert. Daarom 
heb ik hier vorig jaar elke verlofdag mu-
ren gemetseld en we gaan dit ook afwer-
ken. Dit is voor mij eigenlijk een vorm 
van vakantie.”

Lina: ”Mijn baby wordt zeker chirokind-
je.”
Leen, Eva, Lina en Helena, vier jonge 
vrouwen met een chiroverleden in de 
leiding, halen samen herinneringen op. 
”Een supermooi lokaal is geen echte 
vereiste”, vinden ze, “maar het oud ‘kot’ 
achter de kerk is ook geen promotie 
voor een eigentijdse jeugdbeweging. 
Deze locatie is echt mooi en ook veilig 
om samen avonturen te beleven.” Lina 
met buikje: ”Ja, dit kindje zal zeker aan-
gemoedigd worden om naar de chiro te 
gaan. Wij hebben daar een fantastische 
tijd beleefd en die willen we hem/haar 
zeker niet onthouden.”

Niek:”Je geeft veel, je krijgt veel”
Niek staat in leiding bij de toppers en 
maakt daarvan al vier jaar deel uit. ”Ik 
ben al vijftien jaar bij de chiro en  vind 
het nog elke zondag boeiend. Je geeft 
veel maar je krijgt veel terug van die 
gasten. De nieuwbouw is een must. Met 
onze huidige lokalen is niets aan te van-
gen. Dit is de max; we krijgen het mooi-
ste terrein uit de omgeving. Met deze 
locatie gaat chiro Hofstade zeker hoog 
pieken.”

Juliaan Deleebeeck

isolatie geplaatst 
en afgewerkt met 
een gevelsteen. 
Het gebouw zal so-
lide, functioneel en 
mooi zijn.”

Bert:“Alle vakan-
tiedagen komen 
metselen”
Bert Noorts is zowat 
de werfleider van 
de bouwploeg. ”Ik 
was zelf bij de chiro 
in Coloma en ben 
dat nog in hart en 
nieren. Mijn kinde-
ren Mieke en San-

nieuw 
Chirolokaal

krijgt vorm
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juwelier

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.
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“Gebakken plezier”

Bakkerij Van Eeckhout heeft als warme bakker méér dan 70 jaar traditie in de regio  met 2 winkels in eigen 
beheer : te Hofstade en Mechelen

Om onze klanten een snelle en vakkundige service te verlenen, zijn we op zoek naar enthousiaste en gedreven (m/v)

    VERKOOPSTER (Parttime/fulltime) en
    WEEKENDVERKOOPSTER Wat wij bieden :

* Alles wordt u aangeleerd. Ervaring in de verkoop is dus 
geen must (wel een pluspunt). 
* Met Kerst en Nieuwjaar bent u vrij.
* Als verkoopster bent u vrij op wo en do -  tijdens het 
weekend werkt u +/- 6 uur op za en +/- 6 uur op zo (of 
afwisselend hele za of hele zo) 
* Als weekendverkoopster werkt u +/- 6 uur op za en/of zo, 
waardoor er nog ruimte blijft voor uw studies of vrije tijd. 

Wat wij zoeken :
* U bent vriendelijk en klantgericht, u weet  
 wat het betekent “klanten bedienen”. 
* Werken schrikt u niet af. 
* U hebt een goed voorkomen.

Wilt u meer info over deze job?
Bel ons dan, alle dagen behalve  woensdag + donderdag op het nummer 015 62 06 93 – 015 61 12 19
Bakkerij Van Eeckhout, Tervuursesteenweg 233, Hofstade
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De spetterende fuif op zaterdag was grandioos. 
Een kleine vijfhonderd fuifbeesten trokken hun 
dansschoenen aan of kwamen luisteren naar de 
coverband KifKif. Met hun fantastisch zang-en 
muziektalent brachten zij de ganse zaal in hogere 
sferen. De spijzen en dranken gingen als zoete 
broodjes over de toog. DJ Bruno liet de muziek 
van de jaren ’70, ’80,’90 in elkaar vloeien tot in de 
vroege uurtjes. Het was een fuif van de tijd van 
toen. Een geweldig gevoel!
De familiedag op zondag was een even groot 
succes. De weergoden waren goedgezind. Het 
werd een stralende dag voor Annick en de orga-
nisatoren. Ook de bezoekers genoten zichtbaar 
van alle menselijke- en zonnewarmte. Er werden 
zeshonderd stappers en fietsers geregistreerd. 
De jongste bezoekers konden zich uitleven op de 
verschillende springkastelen of konden hun eer-
ste fuif beleven. Het familie-evenement kreeg on-
geveer duizend bezoekers. De vele sponsors en 
medewerkers maakten van deze dag een unieke 
gebeurtenis. Annick en de organisatoren willen 
dan ook iedereen bedanken voor hun hulp, aan-
wezigheid, financiële en morele steun. “Het was 
gewoonweg megasuperfantastisch!” Zie ook 
op www.benefietvoorannick.be.

KA

De Regenboog Quilt werd volledig gesponsord door 
Ingrid Saquet en Diana Behets van HobbyPatch in Hof-
stade. Hij werd genaaid door de quiltvriendenkring 
van Bea Verlinden, de moeder van Annick, en bracht 
liefst 662 euro op. Het winnende lot was gekocht door 
Kris Leemans uit Londerzeel. 

ZEMST-laar - HET bEnEfiETwEEkEnd voor 
anniCk op 14 En 15 MaarT waS EEn davErEnd 
SuCCES. anniCk En dE organiSaTorEn kijkEn 
ZEEr TEvrEdEn TErug En dankEn iEdErEEn voor 
dE HarTvErwarMEndE SolidariTEiT diE ZE MoCH-
TEn ondErvindEn. 

  Annick straalt tussen het publiek op zondag
  Op zaterdag was er onder meer een optreden van KifKif

voor
Benefiet

anniCk
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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

 

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
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Carmi,
je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.

AF • Ash • Attilio Giusti • BEOriginal • Brako • Camper • Chelsea Blues 
Chie Mihara • Daniele Tucci • Essentiel • Fruit • Geox • Giorgio M. • G-Star 

Guess • Guglielmo Rotta • Harlot • Janet & Janet • JʼHay • Koxko 
 La Fille Dʼo • Nero Giardini • Olivier Strelli • Paul Smith • Raggazi di Napoli 
Replay  • Scapa • Think! • Trippen • Vialis • Vic Matie • Voltan • Xandres

Carmi Zemst - Brusselsesteenweg 129 - 015/627.373   
Zondag open - Dinsdag gesloten   info@carmi.be - www.carmi.be

PASTA’S FOLIES
Spaghetti - Penne - Ravioli _ Tortellini

Van 11 uur tot 15 uur
Van maandag tot zaterdag

Iedereen welkom
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Kathleen Van den Broeck is 
eigenlijk afkomstig van Zel-
lik. Een paar jaar geleden 
verzeilde zij in Hofstade 
door haar vaste vriend Erik 
Herman, in Zemst gekend 
als de coach van basket-
ploeg Avanti Zemst. de Zem-
stenaar kon het ondertus-
sen zelf de visu vaststellen: 
Kathleen is een mooie, maar 
ook een verstandige meid. 
De ICT-assistente zal tussen 
de veertig andere kandida-
tes in de finale zeker haar 
mannetje staan. Benieuwd 
naar de motieven van zo’n 
jonge meid, legde onze re-
porter Kathleen even het 
vuur aan de schenen.

Is dit je eerste missverkie-
zing, Kathleen?
Neen, vroeger nam ik al 
deel aan Miss Mannequin, 
dat ik won, en aan Top 
Models Contest Benelux. 
Misses Globe is wel een an-

komt De nieuwe misses gloBe uit hofstaDe?
HofSTadE - kaTHlEEn van dEn broECk, 28 lEnTES jong, uiT dE wEErSTandErSSTraaT in HofSTadE, dingT op 6 juni in HET 
CaSino van ooSTEndE MEE naar dE TiTEl van MiSSES globE. MiSSES globE iS in bElgië HET bEST bEkEnd doordaT daiSy van 
CauwEnbErgHE EEn paar jaar gElEdEn worldwidE MiSSES globE wErd.

Heb je nog bepaalde ambities in het 
milieu?
In feite moet je deze deelname zien als 
een afsluiter van wat puur een hobby is 
geweest. Ik heb dat altijd graag gedaan 
en modellenwerk ook, maar aan alles 
komt een eind. Ik wil nog een mooi slot 

aan mijn carrière breien. 
Voorlopig lukt dat redelijk, 
want in de preselecties ben 
ik toch uit zeshonderd kan-
didates gekozen om naar 
de finale met veertig da-
mes te gaan. 

Kan Zemst je campagne 
steunen?
Jazeker en zeer graag. Alle 
ideeën zijn welkom. Als een 
vereniging of een lezer een 
voorstel heeft of je orga-
niseert een evenement in 
april of mei, dan ben ik al-
tijd bereid om een acte de 
présence te komen doen om 
wat reclame te maken voor 
mijn kandidatuur. Bedoe-
ling is ook om links en recht 
wat persaandacht binnen te 
halen. Het is dus leuk dat de 
Zemstenaar hier alvast een 
artikeltje wil aan wijden. 

Voor meer info surf naar 
www.missesglobebelgium.

Kathleen Van den Broeck steekt niet onder stoelen 
of banken dat ze Misses Globe wil worden

der soort wedstrijd. Het principe dat 
de organisatoren huldigen is dat een 
dame er op elke leeftijd nog knap kan 
voorkomen. De minimumleeftijd voor 
deelname is trouwens 26 jaar. Ik ben 
één van de jongste deelneemsters in 
de finale.

be. En wil je de campagne van Kathleen 
nu al steunen, stuur dan een sms-je naar 
3140, met de tekst MGB 19. In hoofdlet-
ters en de spatie niet vergeten. En we 
duimen met zijn allen!

Bart Coopman

Bushaltes Brusselsesteenweg in nieuw kleeDje
ZEMST – Bij de herinrichting van de Brusselsesteenweg worden ook de busstopplaatsen aangepakt. Door plaatsgebrek stond er 
vroeger enkel een eenvoudige haltepaal. Op de acht busstopplaatsen komen nu moderne schuilhuisjes en vuilnisbakken. Waar 
nodig worden er ook fietsparkeersystemen geplaatst.
De aankoop gebeurt met subsidies van De Lijn en het Vlaamse Gewest. Het onderhoud en herstel zijn voor rekening van de ge-
meente. Zemst dringt er ook op aan de toegankelijkheid voor andersvaliden en senioren te garanderen.
     PV
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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

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

 

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

Zemst feest graag, dat is bekend. Elke 
gebeurtenis lijkt wel een aanzet om een 
feest of fuif te organiseren. Er is echter 
ook een keerzijde aan: geluidsoverlast, 
vandalisme,… de haren van de buren 
kleuren vaak grijs bij het vernemen van 
een fuif. De gemeente Zemst stippelt al 
enkele jaren lijnen uit om alles zo vlot 
en goed mogelijk te laten verlopen 
voor, tijdens en na het evenement.

Uit ervaring blijkt dat niet elke organi-
satie even nauwkeurig met deze richtlij-
nen omgaat. Het advies is nochtans gra-
tis. Beter nog, voor sommige kan je zelfs 
subsidies ontvangen. Het maakt ook 
niet uit over welk evenement het gaat, 
een spaghettifestijn of een megafuif, in 
de meeste gevallen zijn de richtlijnen 
hetzelfde. Als u wil dat de politie de 
dag of avond van het evenement in de 
buurt een patrouille houdt, dan spreekt 
het voor zich dat ze op zijn minst op de 
hoogte moeten zijn van het gebeuren. 
Als er zich onenigheden voordoen en 
de hulpdiensten moeten ter plaatse ko-
men, zijn ze best op de hoogte.
Elke organisatie verwacht veel volk op 
hun evenement. Het publiek komt niet 
alleen uit de eigen gemeente maar 
ook van ver daarbuiten. Het spreekt 

veilig feesten en fuiven
ZEMST – dE jongSTE MaandEn wErdEn EnkElE EvEnEMEnTEn onTSiErd door 
vandaliSME, gEwEld En andErE SoorTEn ovErlaST. wE gingEn onS liCHT op-
STEkEn bij jEugdSCHEpEn barT nobElS En aCHiEl Croon, diEnSTHoofd van 
dE dirECTiE opEraTiES En opEnbarE ordE bij dE poliTiE kaSTZE, ovEr HET 
HoE En waT oM EEn vEiligE fuif, fEEST of EvEnEMEnT TE organiSErEn.

AAndAcHtspunten
De aanvraag
Doe tijdig een aanvraag bij de ge-
meente, minimum twee maanden 
voor aanvang van het evenement. 
Gemeente en politie zijn zo op de 
hoogte en kunnen dit opnemen in 
hun planning. Ze geven je tips mee 
van wat je niet en wat je wel dient in 
het oog te houden. Een goede start 
is immers het begin van een succes-
vol evenement.

Verwittig de buren
Om frustraties en klachten van de 
buurtbewoners te ontlopen, kan je 
ze best in de week vóór het evene-
ment op de hoogte brengen. Nodig 
ze eventueel uit voor een drankje.

De evenementenkoffer
Voor de organisatie van allerlei eve-
nementen binnen de gemeente 
Zemst kunnen de organisatoren 
gratis een evenementenkoffer hu-
ren. De koffer bestaat voornamelijk 
uit fluorescerende vestjes en arm-
banden en twee zaklampen. Je be-
taalt enkel een waarborgsom van 
25 euro.
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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

voor zich dat je alles goed onder con-
trole moet hebben. Via de gemeente 
doe je een aangifte van je evenement. 
Zij nodigen je dan uit voor een brie-
fing met de politiediensten. Tijdens 
dit gesprek worden alle aandachts-
punten samen overlopen. Je kan ook 
de evenementengids aanvragen, dit is 
volledig gratis en staat boordevol met 
nuttige tips en aandachtspunten.

Helaas gaat het soms ook mis
Wie wil er niet lekker feesten tijdens 
oudjaar. Eerst gezellig eten en daarna 
de dansvloer op. Dit is niet anders bij 
jeugdhuis Tramalant. Sinds jaar en dag 
is dit het recept voor een leuke avond 
uit met vrienden. Maar tijdens de laat-
ste oudejaarsfuif in Tramalant ging het 
mis, zonder al te veel gevolgen. 

Niet voor iedereen zijn dansen en ple-
zier maken de ingrediënten voor een 
toffe avond. Bij gelukkig slechts een 
minderheid staat amok maken gelijk 

aan plezier. Jongeren van buiten Zemst 
kwamen het feestgedruis verstoren. 
Door een goede tussenkomst van secu-
rity en politie werd het feest stopgezet 
om 4u30. Dit is uiteraard te betreuren 
voor zij die wel fun willen beleven.
Het voorbeeld van Tramalant of an-
dere fuiven in onze gemeente is geen 
alleenstaand geval. Ook in onze om-
liggende gemeenten kennen ze het-
zelfde probleem van jongeren van 
buiten de gemeente die het plezier 
komen verstoren.
Om risico op rellen te verkleinen is 
het van groot belang tijdig melding te 
doen van je evenement bij gemeente 
en politie en hun tips op te volgen. 
Door de richtlijnen te volgen zal de 
kans op incidenten verkleinen, ze vol-
ledig wegnemen zal helaas een utopie 
blijven. We willen toch allemaal onze 
jeugd een zorgeloos feest bezorgen 
waar in de meeste gevallen enkel de 
kater de dag nadien van overblijft.

Bart Diricx
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Als centrale thema koos de turnclub dit 
jaar voor zijn 37ste gala voor het thema 
Reis door de tijd. De toeschouwers beleef-
den samen met de gymnasten een spec-
taculaire reis door de tijd. Van de oerknal 
tot het heden, het kwam allemaal aan 
bod. Tijdens de namiddagvoorstelling 
traden de kleinsten op, het werd een heus 
kinderfeest. Tijdens de avondvoorstelling 
waren de selectieploegen en de iets ou-
dere gymnasten aan de beurt. Hofstade 
liet zien heel wat talent in huis te hebben. 

turnfeest thorho toont talent en 
provinCiaal kampioene
HofSTadE – op ZaTErdag 21 MaarT organiSEErdE Turn-
kring THorHo vZw uiT HofSTadE Zijn jaarlijkS Turn-
fEEST. ook diT jaar liETEn bijna driEHondErd gyMnaSTEn 
aan HET publiEk ZiEn waT Zij in Hun MarS HEbbEn.  bijZondEr 
diT jaar waS daT dE Club nu ook EEn provinCiaal kaMpioEnE 
in HuiS HEEfT.

Dat belooft voor 
de komende jaren.

Het publiek kon 
ook provinci-
ale kampioene 
Vlaams-Brabant Al-
gemene Gymnas-
tiek Dames (zeg 
maar het olympi-
sche toesteltur-

deze turnster heet Stacy Pawlikowski.  

de Zemstenaar was er natuurlijk bij en 
vroeg Stacy, een 22-jarige leerkracht 
lichamelijke opvoeding, om wat meer 
info. “Ik ben niet van Polen, hoor, mijn 
naam heb ik gewoon van grootvader 
geërfd. Ik woon in Mechelen en ben se-
dert oktober 2008 lid van Thorho. Te-
voren turnde ik in een Mechelse club. Ik 
turn al vanaf mijn acht jaar en nu ben ik 
inderdaad provinciaal kampioen gewor-
den. Op 16 mei ga ik deelnemen aan het 
Vlaams kampioenschap, samen met club-
genote Leonie Vanstappen.”

We wensen hen alvast veel succes en de 
club nog veel kampioenen!

BC

nen) in de categorie C aan het werk zien; 

Provinciaal kampioene Stacy (rechts op de foto) gaat samen met Leonie 
de clubkleuren verdedigen op het Vlaams kampioenschap op 16 mei.

Een sfeerbeeld uit Reis door de tijd

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
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Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op

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

	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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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

Brusselsesteenweg ��
���0 Zemst

0��/��.��.0�

 

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 NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% KORTING OP
EUCANUBA,  ROYAL 

 CANIN,  EUROPREMIUM
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Heel vroeger was de commissie van 
openbare onderstand er voor “den 
arme”. Je had geen geld, geen werk of 
geen onderkomen en je ging schoor-
voetend hulp vragen. Zo simpel was 
het! Met de komst van het OCMW 
werd de dienstverlening steeds meer 
divers en professioneel en werd de 
drempel eerder een trede. Wie tegen-
woordig echter een gerichte hulp-
vraag heeft, weet vaak niet waar hij 
die kan stellen, terwijl er nochtans 
een groot aanbod aan dienstverle-
ning bestaat. 
Deze tegenstrijdigheid baarde al me-
nig hulpvrager én hulpverlener kop-
zorge. Iedere stad en gemeente werkt 
daarom momenteel aan de realisa-
tie van een “sociaal huis” en dus ook 
Zemst.
Het “sociaal huis” moet een eigentijds 
cachet aan dienstverlening geven en 
pretendeert om aan elke inwoner een 
afdoend antwoord te bieden op zijn 
hulpvraag. Hetzij door informatie, het-
zij door daadwerkelijke hulp of door-
verwijzing naar de juiste dienst. De 
gemeente en het OCMW Zemst gaan 
in de toekomst nauw samenwerken 
met andere professionals in hulpver-

van armenCommissie naar 
open “soCiaal huis”
ZEMST – Er koMT EEn opEn “SoCiaal HuiS” En jij kan Erbij HElpEn! Er iS 
nog gEEn logo En HET oCMw organiSEErT EEn wEdSTrijd voor allE ZEM-
STEnarEn. MiSSCHiEn SCHiTTErT jouw onTwErp binnEnkorT wEl voor HET 
opEn SoCiaal HuiS!

tiviteit bot vieren.
De ingezonden ontwerpen moeten 
aan volgende voorwaarden voldoen:
*  Het logo moet een duidelijke link 
vormen met de doelstelling van het 
“sociaal huis” en zijn drempelverlagen-
de en kwalitatieve dienstverlening.
* Per kandida(a)t(e) mogen maximum 
drie ontwerpen worden ingediend, 
digitaal ingezonden, met naamver-
melding en contactgegevens.
* Het ontwerp moet bruikbaar zijn 
in alle vormen van drukwerk, heden-
daagse digitale media en kantoor-
informatica en dient zowel in kleur, 
grijswaarden en zwart-wit bruikbaar 
te zijn. De kandidaat vermeldt waar 
nodig de kleurreferentie.
* Het auteursrecht blijft behouden 
door de ontwerp(st)er, het reproduc-
tierecht wordt overgedragen aan de 
opdrachtgever.
* Elke kandida(a)t(e) kan een ontwerp 
indienen voor 1 mei 2009 conform de 
vereisten.
* De jury (samengesteld uit de leden 
van het vast bureau, de secretaris en 
het diensthoofd maatschappelijk wer-
ker) selecteren het winnende ontwerp 
in mei 2009 ter zitting van het vast bu-
reau. De jury is vrij om geen van de in-
gezonden ontwerpen te selecteren of 
het winnende ontwerp kan eventueel 
afgewerkt worden aan de hand van 
eventuele bemerkingen van de jury.
* De winnaar wordt uitgenodigd op 
de plechtige opening van het “sociaal 
huis”.
* De ontwerp(st)er moet een inwoner 
van Zemst zijn.
* Ontwerpen dienen digitaal te wor-
den bezorgd aan het OCMW: info@
ocmw-zemst.be.

Nicole Van Erp

lening om dit te rea-
liseren.
Heel wat acties, plan-
nen en voorstellen 
zijn al de revue ge-
passeerd en het lo-
kaal bestuur wil de 
Zemstse bevolking 
actief betrekken bij 
de realisatie. Onder 
het motto “Ontwerp 
het logo van je so-
ciaal huis” mag elke 
Zemstenaar zijn crea-
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  De KWB-ers van Weerde willen weten wat ze drinken en 
het liefst brouwen ze het ook zelf. Hobbybrouwer Patrick 
gaf tekst en uitleg bij de ketel waarin water, mout, hop 
en gist in een magisch proces tot ‘navigator’ veranderde. 
”Bier brouwen kan je al met een soepketel en goed keu-
kenmateriaal”, zegt Patrick. Voor de theoretische kennis 
en de praktijkdag kwamen vijftien leergierige en dorstige 
mannen opdagen. (Foto Juliaan Deleebeeck)

  Basisschool De Tuimeling hield een verkeersactie. De werk-
groep verkeer van de ouderraad organiseerde een actie waarbij 
veiligheid van, naar en rond de school onder de aandacht werd 
gebracht. Het motto luidde Val op veilig en Zet je fietshelm op, 
met daarnaast een extra actie om het parkeren in de schoolom-
geving te verbeteren. De leerlingen leerden om op te vallen in het 
verkeer. Op 3 april werd de actie afgesloten met een trekking. De 
winnende leerlingen kregen een beloning.

  Zvk De Snorkels is flink op weg naar de kampioenenti-
tel in de Katelijnse Liga. Op maandag 16 maart eindigde 
de topmatch (1ste tegen 2de) op 4-4. De Snorkels staan 
nu twee punten los, met nog vier matchen te gaan. Op 
de foto de ploeg met coach Luc Meyssen, die deze sport-
meiden motiveert en begeleidt naar de titel.

  De chiro van Zemst blaast dit jaar zeventig kaarsjes uit en 
uiteraard moest dit gevierd worden. De Hemen stroomden 
vol met oud-leiders en leidsters, ouders, sympathisanten en 
mensen met een warm hart voor de chiro. Peetvader Flor 
hield een Obama-toespraak, er werd vrolijk gezongen en ge-
danst, jong en oud maakten er een geweldige viering van.
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  FC Eppegem en Verbr. Hofstade 
deelden de punten. In de eerste peri-
ode was Hofstade de betere ploeg, na 
de herneming kwam de thuisploeg, 
met tien man, sterk terug en een ge-
lijkspel was de juiste weergave. Dennis 
De Bell en El Attabi zorgden elk voor 
twee doelpunten. De wedstrijdbal 
werd geschonken door dierenartsen-
praktijk Cooreman-De Vreese. 

  Tijdens het teerfeest van KCVV Elewijt werd er ook een tombola 
georganiseerd. De hoofdprijs was een prachtige herenfiets. Deze 
werd gewonnen door Yentl Verstraeten, dochter van Wim en Tania. 
Een overgelukkige Yentl wou, zo fier als een gieter, met haar nieu-
we fiets op de foto. In disco-outfit, de dresscode van het teerfeest, 
mochten mama Tania, meter Claudia en nichtje Kim mee poseren. 

    De knappe 2-1 zege van KV Mechelen tegen Anderlecht kreeg verlengingen in De 
Nieuwe Kantine. Spelers Olivier Renard, Wouter Biebauw en Bjorn Vleminckx bouwden 
er een feestje met de VK Weerde-maats Ben Clarembaux, Hannes Van Goethem en Bart 
Moons. “Vrienden onder elkaar”, lacht Clarembaux.

  Café Belvedère in Elewijt levert dit jaar in het golfbil-
jartverbond Machelen-Diegem de kampioenenploeg 
in eerste klasse. De stunt werd gerealiseerd door Kurt 
Bohets, Yves Mathijs, Alain Ferré, Michel Dehaese, Leo 
Steurs en Freddy Bosback. Alain Ferré is bovendien de 
beste speler van eerste klasse met de minste verloren 
wedstrijden. “Een goede stimulans om uit te kijken naar 
het volgende kampioenschap in ereklasse”, zegt men in 
koor bij BC Belvedère.
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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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Hoe Alles begon met spikA
Veronique: “Spika, een Labrador Re-
triever kwam bij ons in huis in 1994. 
Op aanraden van de fokker bij wie 
het dier kochten, besloten we een ge-
hoorzaamheidstraining en jachtoplei-
ding te volgen toen ze vier maanden 
oud was. Spika haalde op alle tests 
erg goede resultaten en toen de tijd 
rijp was, werd ons het voorstel gedaan 
een nest te maken. Zo is de bal aan het 
rollen gegaan. Al snel kreeg Spika er 
het gezelschap van Golden Retrie-
ver Teddy bij. Zij zijn nu de zorgzame 
grootmoeders van de pups die door 
de vier Retrievers Vanille, Xanthie, 
Yahoo en Echo op de wereld werden 
gezet. Later werden we gecharmeerd 
door een ander speels en intelligent 
hondenras, de Cavalier King Charles 
Spaniël, een van oorsprong Engels ras. 
Eigenlijk zijn dit jachthonden, al wor-
den ze vooral als gezelschapsdier ge-
houden. Ook met deze dieren hebben 
we al succesvol gefokt. Meermaals 
haalden door ons gefokte pups titels 
in hondenshows.” 

arDomes Delight,  

ZEMST-laar – wiE aanbElT TEn HuiZE vEroni-
quE En paSCal rEpEr in ZEMST-laar, wordT bE-
groET MET EnTHouSiaST gEblaf. EEn bonTE bEndE 
kwiSpElEndE En SnuffElEndE raSHondEn TaxEErT 
dE indringEr van diEnST, in diT gEval de Zem-
stenaar. dE vErManEndE, Maar vErTrouwdE 
STEM van vEroniquE MiST Zijn EffECT niET En na 
EnkElE MinuTEn Zijn dE bEESTjES wEEr ruSTig En 
gaan ZE ovEr naar dE ordE van dE dag. wE Zijn 
aanbEland bij ardoMES dEligHT, EEn door SinT-
HubErTuS ErkEndE fokkErij van raSHondEn. dE 
naaM ardoMES iS gEvorMd MET dE bEginlETTErS 
van arno, MEliSSa En donaTiEnnE, Hun Zoon En 
doCHTErS.

lAbrAdors en retrievers, sociAle 
dieren bij uitstek
Pascal: “Het bijzondere aan deze hon-
den is dat ze, uiteraard mits de juiste 
opleiding, een unieke en hechte band 
met mensen opbouwen. Net hierom 
zijn ze gegeerd als hulp- en begelei-
dingshond voor mindervaliden. Onze 
dochter Donatienne heeft een diplo-
ma lichamelijke opvoeding en brengt 
autistische kinderen in contact met 
honden en paarden. Autisten zijn erg 
in zichzelf gekeerd en hebben moei-
lijkheden met sociale vaardigheden. 
Wetenschappelijk is bewezen dat het 
contact met dieren voor deze kinde-
ren een grote therapeutische waarde 
heeft. Wanneer de pups zes à zeven 
weken oud zijn, komt een vzw een 
selectie maken aan de hand van tests 
en kiest er de dieren uit die in aanmer-
king komen om als begeleidingshond 
te worden opgeleid. Ik ben ook van 
plan me meer bezig te houden met 
paarden voor dit doeleinde, maar mo-
menteel ontbreekt het me aan ruimte 
hiervoor.”

etHiek vAn een goede fokker
Veronique: “Wij hanteren strikte crite-
ria bij het fokken. Groot probleem mo-
menteel is dat vanuit Oost-Europa een 
ware commerce is ontstaan met slecht 
gekweekte dieren. Deze honden heb-
ben dan ook vaak gezondheids- en ge-
dragsproblemen. Onze teefjes krijgen 
maximum vier nesten in hun dertien 
à veertienjarige leven. Alles gebeurt 
op een volledig natuurlijke wijze, met 
veel aandacht voor een gezonde voe-
ding. Elke pup die bij ons weggaat 
heeft een volledig dossier, is ingeënt 
en heeft een basis aangeleerd. Ze zijn 
minimum zeven weken oud vooraleer 
ze weg mogen. Dit gebeurt allemaal 
onder controle van Sint-Hubertus. 
Bovendien krijgen de mensen die een 
hondje komen kopen alle info die ze 
nodig hebben en krijgen ze de raad 
om met het dier een degelijke training 
te volgen. Al deze zaken bieden toch 
een grote kans op een fijne en ver-
antwoorde relatie met een gezonde 
hond.” 

Dirk Verdeyen

kwaliteits
uit Zemst-laar

honDen
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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.

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

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

GSM 0475/869 163

Voor een goed artikel moet je wat 
over hebben, dat is mijn motto wan-
neer ik me aansluit bij de Heidejog-
gers. En toegegeven: ik kan wel wat 
sport gebruiken. In het verleden liep 
ik nog wel eens, maar dat is al eventjes 
geleden. De komende weken lees je in 
de Zemstenaar mijn loopervaring!
Week 1
De eerste week heb ik gespijbeld, ik 
was nog in de waan dat we pas in april 
zouden starten. Dat belooft!
Week 2
Iedereen heeft al een week voorsprong, 
dus ik ben best wel zenuwachtig. Ga ik 

loop je fit!
HofSTadE – in MaarT STarTTEn dE HEidEjoggErS MET Hun niEuwE rEEkS 
loop-jE-fiT. volgEnS Hun wEbSiTE lEEr jE MET diT prograMMa in TiEn wEkEn 
vijf kiloMETEr lopEn. ik wil wEl EEnS CHECkEn HoE Haalbaar diT doEl iS En ik 
SCHrijf ME, EEn wEEk TE laaT, in!

kunnen volgen? Of lukt het niet? Op 
dinsdag loop ik mee en dat gaat vlot-
jes. Er is een schema, vergelijkbaar met 
het start-to-run-programma van Evy 
Gruyaert, uitgewerkt. Je loopt een mi-
nuut of twee en daarna stap je er twee. 
Op donderdag moet ik ’s avonds wer-
ken dus alweer moet ik spijbelen. Za-
terdagnacht vier ik de verjaardag van 
een vriendin en zet een flinke stap in de 
wereld. Ik beloof mezelf dat ik zondag-
morgen zeker ga lopen! Opstaan doet 
een beetje pijn, maar het lopen gaat 
goed. Onze fotograaf komt langs (ik 
hoor hier en daar wat gegrom, we moe-
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Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

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

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

ten een extra toertje lopen voor een 
goede foto) en toevallig passeer ik op 
het einde een ex-collega. Moedig loop 
ik na het poseren nog tot het strand 
om even gezellig te kletsen. Maar eer-
lijk is eerlijk: terug naar de parking van 
het zwembad lopen, is me te veel, dat 
doe ik al wandelend. Op de terugweg 
fantaseer ik er met mijn looppartner op 
los. Na vijf kilometer, lijkt een marathon 

plots bereikbaar. Wie weet?
Week 3
Deze week is een slechte week, zo-
wel dinsdag als donderdag heb ik ’s 
avonds werkverplichtingen. Ik neem 
me voor om op mijn eentje te lopen, 
maar dat doe ik uiteindelijk toch niet. 
Ik ben benieuwd hoe het lopen me 
zondag zal vergaan…

Ellen Van de Wijgaert

ZEMST – Wat lange tijd een utopie 
leek, wordt plots realiteit. De zes 
Zemstse voetbalclubs verenigen zich 
in één grote voetbalfamilie. Op 1 april 
ondertekenden de zes besturen een 
protocolakkoord, waarin de krijtlijnen 
duidelijk worden afgebakend. Het ge-
meentebestuur beloofde een ernstige 
inspanning te doen om het fusiepro-
ject financieel en logistiek te onder-
steunen.
Rechtstreekse aanleiding voor de 
grote doorbraak was de aanleg van de 
terreinen voor VK Weerde aan de Gal-
genberg. Alle clubs bleken plots oog 
te hebben voor de uitzonderlijke troe-
ven van deze locatie: centraal gelegen 
in Zemst en vlot bereikbaar via de uit-
rit van de E19. Over verdere afspraken 
werd verrassend snel een consensus 
gevonden. De naam van de fusieclub 
wordt Zemst United, het stamnum-
mer dat van Verbroedering Hofstade, 
de club die het hoogst speelt én het 

langst actief is. De clubkleuren worden 
groen – rood: groen voor Laar, Elewijt, 
Weerde en Eppegem, rood voor Eppe-
gem, Hofstade en Zemst. De kleuren 
rood en groen zijn trouwens ook te-
rug te vinden in het wapenschild van 
de gemeente Zemst.
Het gemeentebestuur belooft een in-
spanning te doen om de infrastructuur 
in Weerde aan te passen aan alle mo-
derne vereisten. De plannen voorzien 
in een eerste fase in acht kleedkamers, 
een ruime kantine mét feestzaal, een 
zittribune voor duizend bezoekers, een 
verlichtingsinstallatie die geschikt is 
voor avondvoetbal en ruime parkeer-
mogelijkheden. In een volgende fase 
wordt gedacht aan een uitbreiding 
met kantoren en een shopping center. 
KV Mechelen en Anderlecht zijn er niet 
gerust op. Beide clubs lieten al weten 
de ontwikkelingen in Zemst op de voet 
te zullen volgen.
  PV

Zemstse voetBalCluBs verenigen ZiCh in Zemst uniteD 
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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

de groene nAbestemming vAn 
Het bos vAn AA 
Om te begrijpen wat de minister van 
Leefmilieu ertoe aanzette om Zemst 
met haar bezoek te vereren, moet je 
weten dat door de zandontginning in 
het Bos van Aa door de nv De Dijcker er 
jaren geleden enorme putten ontstaan 
zijn. Heel het terrein wordt sedertdien 
aan een hoog tempo terug met zuivere 
grond (nagezien door de grondbank) 
opgevuld.  De laatste jaren wordt er 
feitelijk geen zand meer gewonnen. 
En het ganse ontgonnen gebied is 
volgens de laatste gewestplanwijzi-

tement Leefmilieu, Natuur en Energie, 
Afdeling land- en Bodembescherming 
en de concessionaris De Dijcker. De 
firma De Dijcker mag de putten opvul-
len en heel het terrein aanhogen tot 
een vooraf bepaalde hoogte. Het is de 
bedoeling dat naderhand de natuur 
daarop volop kan gedijen.
WAArom een protocol?
Voor het realiseren van de nabestem-
ming van natuurgebied werd een 
drietal jaar geleden een protocol op-
gesteld. Bedoeling is de begeleiding 
van de uitvoering van de toekomstige 
structuurvisie en natuurafwerking te 

Crevits onDertekent protoCol Bos van aa
ZEMST-laar – HET boS van aa lokTE dEZE wEEk Hoog bEZoEk naar 
ZEMST. op Maandag 30 MaarT kwaM vlaaMS MiniSTEr CrEviTS, bEvoEgd 
voor lEEfMiliEu, naar HET gEMEEnTEHuiS van ZEMST oM MEE HET proToCol 
ovEr HET boS van aa TE ondErTEkEnEn. de Zemstenaar ging na waT dE 
MiniSTEr ErToE kon bEwEgEn oM naar ZEMST af TE ZakkEn.

ging in september 2001 natuurgebied 
geworden. Voor de natuur is het Bos 
van Aa een belangrijke schakel in het 
intergemeentelijk project  Groene Cor-
ridor. Door het geïsoleerd raken van 
natuurgebieden gaat de biodiversi-
teit er volgens natuurvrienden sterk 
op achteruit. Met een afbakening van 
verbindingsgebieden valt hieraan te 
verhelpen. Met het project Groene 
Corridor wil de provincie Vlaams-Bra-
bant hiertoe haar steentje bijdragen. 
Die groene gordel loopt ook doorheen 
Kapelle-op-den-Bos, Zemst, Meise, Vil-
voorde, Grimbergen en Wemmel. Zo 
werd ook voor het ontzande gebied 
van Bos van Aa een natuurinrichtings-
plan opgemaakt. Hierover bestaat er 
al sinds 2006 een consensus tussen 
nv Waterwegen en Zeekanaal, Depar-

verzekeren. Voor de ontwikkeling van 
het terrein is het belangrijk een ruim 
maatschappelijk draagvlak te creëren: 
in de begeleidingscommissie zetelen 
Waterwegen en Zeekanaal nv , de con-
cessionaris op het terrein nv De Dijcker, 
de Provincie Vlaams-Brabant en de 
gemeenten Zemst en Kapelle-op-den-
Bos. De taak van de begeleidingscom-
missie is ook om de mogelijkheden 
van toegankelijkheid van het gebied 
en beperkte recreatiemogelijkheden 
binnen het gebied te voorzien. 
minister crevits in Zemst
Dit alles liet minister Crevits niet onbe-
wogen. Bij het ter perse gaan van dit 
artikel was het nog niet zeker, maar de 
minister is normaal op 30 maart om 8.45 
uur op het gemeentehuis van Zemst 
om dit protocol komen ondertekenen.

Dagelijks voeren tientallen vrachtwagens tonnen grond aan om de zandgroeven terug aan te vullen
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advertentie

      

“Koken met respect voor het product.”

Vredestraat 12
1800 Vilvoorde - Peutie

Tel :02 252 03 07

www.de7detafel.be

RESTAURANT DE 7deTAFEL
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Sponsoring, teamspirit en gedrevenheid 
bouwstenen van KFC Eppegem
EPPEGEM – De werken voor het bouwen van de nieuwe kleedkamers en feestzaal zijn gestart. De nieuwe kleed-
kamers zullen eindelijk een einde brengen aan de gecontroleerde chaos op de thuiswedstrijden van de jeugd. Het 
bestuur trof alle mogelijke maatregelen om de bouwwerf af te schermen om ongevallen te vermijden. Naast de 
bouw zijn ook commerciële verantwoordelijken niet blijven stil zitten. 

Een van de doelstellingen van deze commerciële cel is de leden 
en sympathisanten kennis te laten maken met de sponsors. Er 
was een actie met hoofdsponsors KONIG-ELECTRONIC, www.
konigelectronic.info naar aanleiding van de abonnementen-
verkoop. Deze maal is er een actie van nieuwe co-sponsor ga-
rage Lauwers, verdeler van Hyundai en Mitsubishi. Zaakvoer-
der Lauwers geeft tekst en uitleg: “Sponsoring, teamspirit en 
gedrevenheid zijn de bouwstenen van KFC Eppegem. Garage 
Lauwers wil alle bestuursleden, spelers, leden, ouders en sym-
pathisanten van de fijne voetbalploeg ook iets aanbieden: 1 
procent extra korting bij aankoop van een nieuwe wagen! En 
om uw huidig voertuig in topconditie te houden: 10 procent 
korting op onderdelen.”
KFC Eppegem wil alle categorieën betrekken bij alle projec-
ten van de club. Jeugd is en blijft het hoofddoel. Eppegem wil 
de jeugd betrekken bij het eerste elftal en hen motiveren om 
er ooit hun plaats in te nemen. Vandaar de oproep naar alle 
jeugdspelers en ouders om op zondag 26 april tegen KV Tervu-
ren (mogelijk kampioen) de eerste ploeg te komen steunen. Ie-
dereen in bezit van zijn lidkaart of ouderkaart mag gratis deze 
wedstrijd bijwonen.

                             Voorzitter Jan Van Asbroeck
                                  Hoofd commerciële cel Hugo De Leeuw 

Een VIP-etentje met 108 deelnemers onderstreept de teamspirit

De bouw van de nieuwe kleedkamers en feestzaal is goed gestart.
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Op 26 februari 2009 werd Rosalia, be-
ter gekend als Manske honderd jaar. 
Ze werd geboren in Putte op 26 febru-
ari 1909 als Rosalia Clementina Willems. 
In de jaren veertig van de vorige eeuw 
kwam ze in Hofstade terecht, na haar hu-
welijk in 1943 met Lambert Schoovaerts, 
een rijkswachter uit Tremelo. Manske en 
haar man hebben drie kinderen, twee 
meisjes en één jongen. In 1945 verhuis-
den ze naar de kazerne van de rijks-
wacht in Hofstade en eind 1958 kochten 
zij een huis in de Werfheide in Hofstade.  
Met haar echtgenoot bracht ze er meer 
dan vijftig gelukkige jaren door. Manske 
offerde zich vooral op voor haar gezin. 
Haar hobby’s, koken en naaien, waren 
daarop afgestemd. Op 5 december 1994 
overleed de echtgenoot van Manske. De 
jaren nadien waren niet gemakkelijk, 
maar met de hulp van de familie kon zij 
nog enkele jaren thuis blijven wonen. 
Ondanks een heupbreuk in 1999 en een 
oogoperatie in 2000 wegens zware ca-
taract, bleef kranig Manske in de Werf-
heide wonen en pas in 2007 verhuisde 
ze naar rusthuis Releghem in Zemst, 
waar ze nu al meer dan twee jaar van 
een welverdiende rust geniet. Manske is 
nog goed bij de zaak en ze is ook nog 
goed te been. Ze wil er dan ook nog vele 
jaren bijdoen. Haar geheim om honderd 

“manske” 
HofSTadE - in HofSTadE En ZEMST iS HET goEd oM lEvEn. 
daT bEwijST onS allEr roSalia willEMS. ZE iS nET HondErd 
gEwordEn En daT laaT de Zemstenaar niET onopgEMErkT 
voorbijgaan. 

te worden? Genieten 
van al het goede van 
elke dag en gezond 
leven.
Haar familieleden 
organiseerden voor 
Manske in Elewijt 
Center op 28 maart 
een groot feest, 
waar ook gelukwen-
sen namens het ge-
meentebestuur, het 
koningshuis en de 
provincie werden 
overgemaakt. Ook de 
Zemstenaar wenste 
haar uiteraard nog 
vele jaren toe!

BC Manske is honderd en poseert fier voor de lens van de Zemstenaar

arCheologisChe vonDst in Zemst
ZEMST – Bij de aanleg van de fietspaden aan de Brusselsesteenweg in Zemst werd een uitzonderlijke archeologische vondst 
gedaan. Op 1 april stootten arbeiders tijdens de graafwerken op vier uitzonderlijk goed bewaarde overblijfselen van een zeer 
zeldzame vissoort. Experts van het Nationaal Instituut voor Maritieme Fauna (NIMF) namen de vissen mee voor een grondig labo-
ratoriumonderzoek. Na analyse werd duidelijk dat het gaat om de piscis apriliensis, een vissoort waarvan men het bestaan in Zemst 
nooit vermoedde. Een eerste historische verklaring lijkt erop te wijzen dat deze zeldzame soort moet hebben geleefd in de vijver 
van het in 1960 gesloopte kasteel Malfiante in het centrum van Zemst.
Deze uitzonderlijke archeologische vondst zal worden tentoongesteld in het Sportimonium in Hofstade. Wie er graag wil bij zijn 
op de officiële overhandiging, mag bellen naar het Sportimonium of een mailtje sturen naar info@dezemstenaar.com.
 PV

Uit de oude doos.  Uit de mond van hun nog in Hofstade woonachtige zoon Theo 
tekenden we op dat de komst van Manske en Lambert naar Hofstade in de jaren 
veertig een tocht naar een niemandsland was. Manske kende hier niemand en 
voelde zich de eerste dagen wat onwennig. Ze stuurde daarom Lambert met zijn 
fiets op pad om een coiffeur te vinden. Lambert keerde ’s avonds terug met het 
bericht dat hij er een gevonden had en dat hij een afspraak had gemaakt met een 
zekere Roger Vanhorenbeeck uit Elewijt. Manske daar ’s anderendaags vol goede 
moed naartoe. Toen ze er aankwam zonk de moed haar in de schoenen, want Ro-
ger vroeg: “doe maar uw schoenen en kousen uit….” Lambert had blijkbaar nogal 
zenuwachtig de verkeerde boodschap overgebracht. Roger heeft dan uiteindelijk 
wel het haar van Manske gecoiffeerd en is dat, zolang hij actief was, blijven doen. 
En Lambert en Manske raakten stilaan meer en meer ingeburgerd in Zemst.

is er honDerD!
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Omkeerbare bikini’s 
en tankini’s

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

.
Van �� tot ��/� open vanaf ��u

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

Assortiment van stads-, hybride-, race-,
mtb- en kinderfietsen: 

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.fietshandeljanssens.be  •  fietshandeljanssens@skynet.be

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

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

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

Speciale voorwaarden op
Communiekanten-fietsen!

Communiekanten-fietsen besteld
in april kunnen afgehaald worden

tot eind mei aan dezelfde
voorwaarden!

Speciale voorwaarden op
electrische fietsen tot eind april.
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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

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

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
Vanaf	Pasen	maandag	en	donderdag	gesloten

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

De kerkfabrieken hebben in oktober 
2008 hun meerjarenplannen geactu-
aliseerd of gewijzigd. Zij verwachten 
van het Zemstse gemeentebestuur 
in de periode 2008 – 2013 een ge-
raamde financiële inspanning van 
4.0546.661,63 euro voor investering 
en/of exploitatie van de zes kerken. 
De restauratiewerken aan de kerk 
van Elewijt zijn inmiddels voltooid, 
de kerken van Eppegem en Weerde 
staan in de steigers. Een overzicht 
van de werken die recent werden 
uitgevoerd en momenteel aan de 
gang zijn:

PVG

Kerk Elewijt
Werk: restauratie buitenkant van 
de kerk.
Raming: 879.296,53 euro (inclusief 
btw)
Uitvoering: 01-06-2007 tot 31-10-
2008 (werken voltooid)
De kerkfabriek betaalt 190.000 euro 
van de kosten zelf via een lening.

kerken
ZEMST – driE van dE ZES kErkEn uiT onZE fuSiEgEMEEnTE STaan volop in dE 
STEigErS of Zijn nET gErEnovEErd. 

Kerk Eppegem
Werk: restauratie gevels en daken.
Raming: 738.310,38 euro
Uitvoering: 250 werkdagen of 50 
weken vanaf 22-09-2008, einde 
van de werken voorzien rond 
08.09.2009.

Kerk Weerde
Werk: restauratie buiten- en bin-
nenkant kerk, behalve het koor.
Raming: 598.818,51 euro
Uitvoering: 250 werkdagen of 50 
weken vanaf 15-01-2009, einde 
van de werken voorzien eind 2009.

De kerk van Elewijt (foto links) is afgewerkt. De kerk 
van Eppegem (foto onder) staat volop in de steigers.

in De steigers
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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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

“Als KifKif bestaan we al zeven jaar, 
maar de basis van de band speelt al 
vijftien jaar samen. Na een wat kalmere 
periode was het hoog tijd om ons weer 
eens te presenteren met een nieuwe 
showcase. Vele repetities later zijn we 
klaar met deze keer een extra backing 
én we spelen nu enkel nog mash-ups 
(het door elkaar draaien van meerdere 
muzieknummers) of KifKif-muziek, zo-
als wij het noemen. We onderscheiden 
ons daarin van een echte covergroep. 
Hoewel ook wij geen eigen nummers 
spelen, zorgen we ervoor dat de songs 
die we spelen helemaal anders klinken 
dan op plaat. Elk nummer wordt ofwel 
gemixt ofwel in een ander ritme ge-
stoken. Omdat iedereen van de band 
zowat zijn eigen idolen heeft, uit zich 
dat door een grote diversiteit en een 
mengelmoes van stijlen.”
“Bij KifKif spelen muzikanten uit Zemst, 
Mechelen, Perk, Leuven, Evere, Eeklo, 
Antwerpen, Diepenbeek en Kluisber-
gen, dus is het voor ons niet makke-
lijk om veel te spelen en te toeren. We 
beperken onze optredens tot zo’n vijf-
tien per jaar, want het mag geen sleur 

worden. Voor cafés of bruiloften zijn 
we trouwens te talrijk. Onze doelgroep 
zijn eerder de kleine tot middelgrote 
muziekfestivals of bedrijfsfeesten en 
dergelijke in de winter. Voor onze 
showcase in De Corren is iedereen wel-
kom die zich inschrijft via onze website 
www.kifkifmusic.com en natuurlijk de 
uitgenodigden, want er zijn geen tic-
kets te koop. We gaan er een lap op 
geven, want we hopen hiermee op de 
leuke festivals te raken.”

Uiteraard vergeten we de trouwe lezer 
van de Zemstenaar niet! Toen Erwin, na 
zijn zesde caipirinha achterover te heb-
ben geklokt, laaiend van enthousiasme 
op een tafeltje al wat begon voor te 
spelen, zagen we de kans schoon om 
hem nog snel 2 x 2 VIP-kaarten voor 
10 april te ontfutselen. Al wat je moet 
doen, is mailen naar kifkif@skynet.be 
en antwoorden op de vraag welke de 
namen zijn van de vier Zemstenaren 
die deel uitmaken van KifKif. Je hebt 
de dansavond van je leven! Ik heb wel 
mijn filmpje moeten deleten.

             Alles voor de Zemstenaar, jmb

kifkif stelt nieuwe show voor

ZEMST – HET iS EEn TijdjE STil gEwEEST rond HET MuZiEkgEZElSCHap kifkif, 
Maar op vrijdag 10 april STEllEn ZE Hun niEuwE SET voor in CC dE Cor-
rEn in STEEnokkErZEEl. dE ElfkoppigE band kifkif, waar viEr ZEMSTEnarEn 
dEEl van uiTMakEn, iS EEn bonTE vErZaMEling van TopMuZikanTEn, diE EEn 
ExoTiSCH SwingEndE Mix van STijlEn SpElEn, gaandE van roCk ovEr diSCo 
naar funk En van Soul ovEr rEggaE naar bluES. 
Zijn wE iETS vErgETEn? HET kan, alS Er Maar aMbianCE in ZiT. oM Erwin van HuM-
bEECk, TEnor Sax En pilooT in Zijn vrijE uurTjES, TE STrikkEn voor EEn inTErviEw, 
waS de Zemstenaar vErpliCHT MEE TE vliEgEn naar Curaçao. daar MaakTE Er-
win, ondEr EEn palMbooM EEn piña Colada SlurpEnd, waT Tijd voor onS vrij.
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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

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 290
1981 Hofstade-Zemst 

Tel. 015/ 61 62 50

Betty BarcLay, eva, Kayan, McGreGor, rosner, enz....

Zomeractie -15% korting
Vanaf vrijdag 10 april t/m vrijdag 15 mei

Open: 10u tot 12u,
13u30 tot 18u
Zondag en dinsdag gesloten
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Natuurpunt Zemst heeft zowat 100ha ter-
rein in beheer. “Dat is mooi”, vertelt Jeanne 
Peeters, “maar het vraagt ook heel wat werk. 
In de grote reservaten moeten de wandel-
wegen permanent onderhouden worden. 
Omgevallen bomen, die op aangrenzende 
percelen of op de afsluiting voor de Gal-
loway’s gevallen zijn, moeten verwijderd. 
Wilgen moeten geknot en stukken grasland, 
die niet door onze medewerkers-landbou-
wers kunnen gemaaid worden, moeten met 
bosmaaiers of maaibalk aangepakt. Het is 
een niet aflatende stroom van opdrachten, 
waarvoor een ploeg van vrijwilligers zich 
permanent elke donderdagvoormiddag in 
het gareel hijst.”
Maar dat werk wordt ook beloond. De week 
van 1 tot 9 maart was het de Week van de 
Vrijwilliger en Natuurpunt Vlaanderen wil-
de van deze actie gebruik maken om haar 
5000 actieve vrijwilligers te bedanken voor 
hun niet aflatende inzet voor natuur. Een 
hele week lang werden de vrijwilligers in de 
bloemen gezet en kregen ze een schouder-
klopje en erkenning voor wat ze doen. 

In Zemst brachten twee afgevaardigden 
een bezoekje aan het plaatselijke team, dat 
onder de deskundige begeleiding van be-
heersverantwoordelijke Rony Devoogdt aan 
de slag was in het natuurgebied Wormelaar. 
Na het zware werk van wilgen kappen en het 
maken van een takkenril langs de bosrand, 
werden ze getrakteerd op koffiekoeken. 
Een gesmaakte manier om hen te bedan-
ken. Er was voor elke medewerker ook nog 
een kleine verrassing onder vorm van een 
geschenkenpakketje. Iedereen was onder 
de indruk van de inzet van zoveel mensen. 

natuurpunt Zet vrijwilligers in De kijker

rond 14u leggen wij er het bijltje bij 
neer. De eerstkomende weken kan 
je ons onder andere vinden in het 
Vriezenbroek, de Rubensweide, het 
Weerdebos, het Poelenbroek, de Do-
rent, het Hauwland, de Weybeemd, 
de Wormelaar, de Kollinten, het Ar-
menbos, het Prinsenveld, de Bist en 
het Spilt.”
Zegt het je iets? Bel naar Rony De-
voogdt op 02/305 69 68.

Paul Verdoodt

Er werd nog eens de nadruk gelegd 
op het gegeven dat Natuurpunt niet 
zou kunnen bereiken wat ze nu ver-
wezenlijken zonder vrijwilligers.
Ook zin om in het groen aan de slag 
te gaan? Natuurpunt Zemst heeft 
voldoende werk op de plank. Rony 
Devoogdt: “Elke donderdag begin-
nen wij eraan rond 9u. Natuurpunt 
zorgt niet alleen voor werkmateri-
aal en gereedschap, je krijgt er ook 
drank en broodjes ’s middags. En zo 

ZEMST – voor dE ZEMSTSE afdEling 
van naTuurpunT wErd HET EEn HEEl 
SpECialE wEEk van dE vrijwilligEr. na-
TuurpunT vlaandErEn vErkooS dE ploEg 
van ZEMST, SaMEn MET diE van dE groTE 
nETE, alS voorbEEld van vrijwilligErS-
wErk. TijdEnS dE wEkElijkSE wErkdag 
wErd HET TEaM vErgaST op koffiEkoEkEn 
En vErSnapEringEn.

  Elke donderdagochtend trekt de ploeg van Natuurpunt erop uit om 
waardevolle groene gebieden te onderhouden 

  Natuurpunt Zemst werd tijdens de Week van de Vrijwilliger vergast op 
drank, koffiekoeken en versnaperingen
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Net zoals hun broeders in de Nedergem 
in Eppegem, bestaat de kookclub uit-
sluitend uit mannen – nvdr  het moet 
plezant blijven, hé – en wordt er een 
beurtrol opgesteld zodat iedereen aan 
bod kan komen. Uiteraard helpt ieder-
een mee in de bereidingen van de ge-
rechten, maar het blijft vooreerst een 
plezante avond onder Bourgondische 
bondgenoten. 
Intussen is  Au Vieux Chiro bijna aan zijn 
honderdste editie toe en al die jaren is 

er door hun enthousiasme voor het culi-
naire zoveel ervaring en vakmanschap in 
geslopen, dat het een eer was te mogen 
aanschuiven. Dat hebben we dan ook 
gedaan, en… het was erg lekker! Weg 
met de chips, hier de gegratineerde oes-
ters met champagnesaus! Geen los soep-
je maar mosseltjes in een groentensloot. 
Geen spek met eieren, maar een Robbes 
Pierre van Châteaubriand met paprika-
coscous. Wat dacht je van een Granité 
van Monbazillac met rode biet? 

Het is duidelijk: er gaat heel wat liefde van 
deze mannen door de maag en dat moet 
allemaal op de juiste wijze doorgespoeld 
worden. Daarom was er gekozen voor de 
beste jaren van de Codorniu Pinot Noir, 
een Champalouette Pouilly Fumé én een 
Château Timberlay. Dat alles werd mooi 
afgesloten met een exquise cognac of 
Elixir of beide. We zijn dan ook erg laat 
gebleven en ik was heel erg blij dat mijn 
vrouw er bij was in het naar huis gaan. 

Voor zulke artikels, steeds tot uw dienst, jmb            

in De hemen
ZEMST – ja, ja, u lEEST HET goEd. Zijn diE van de Zemstenaar wEEr ErgEnS MogEn gaan SCHranSEn? ja, duS. Au 
Vieux Chiro kookTE EEn SpECialE ladiES nigHT valEnTijn-MEnu bij MEkaar. al langEr dan vijfTiEn jaar koMEn dEZE 
aMaTEurkokS, MET EEn vaSTE kErn van Twaalf gulZigaardS, TwEEMaandElijkS in dE HEMEn bijEEn oM EEn SprankElEnd 
MEnu uiT TE wErkEn.

vissen in ZwemBaD hofstaDe
HOFSTADE – Voor de Zemstse vissersclubs kan de pret niet op. Nadat de gemeente vorige maand al een visvijver in Elewijt ter 
beschikking stelde voor de vissersclubs, komt er een onverwacht toemaatje bovenop. De nieuwe uitbater van het cafetaria van de 
Bloso-sporthal – een notoire visser – wil dolgraag van de hengelsport zijn uithangbord maken. Hij liet in zijn contract met Bloso 
een clausule opnemen dat een deel van het zwembad mag worden gebruikt als visvijver. Tot grote verbazing van vele betrokke-
nen gaf Bloso zijn akkoord. De deal werd bezegeld op de eerste dag van deze maand.
Vermoedelijk wordt in een eerste fase alleen het diepste deel van het zwembad opengesteld voor de vissers. Later zal het project 
worden geëvalueerd en wordt mogelijk het kinderbad omgevormd tot een zoetwaterbad.
de Zemstenaar geeft alvast drie gratis hengelbeurten weg aan de eerste enthousiaste vissers die een e-mail sturen naar  
info@dezemstenaar.com. 
  PV

mannen aan het
fornuis
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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

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

320

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW AUDI
SKoDA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
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Herman De Kock schreef geschiedenis in 
de Weerdse kaarterswereld. Al jaren speelt 
hij elke vrijdagavond in café Schoon Zicht 
whist. In februari was het de eerste maal 
dat een soloslim kon gespeeld worden. 
Herman klaarde de klus met zeven schop-
pen (aas, heer, dame, boer, negen, acht en 
zes) en zes ruiten (aas, heer, dame, tien, 
acht en zeven). 
Zijn medespelers waren Jean Mehuys, 
Louis Meysmans, Patrick Mostinckx Patrick 
en Frans Meysmans. 
Diezelfde avond werd er nog twee keer mi-
serie op tafel gespeeld. En duur avondje!

Luc Hermans

soloslim in weerDe

Matexi bouwt aan de nieuwe Jef Denijnlaan 
negen koopwoningen en snijdt daarmee 
het gebied tussen de Damstraat, Brussel-
sesteenweg en Tinellaan aan. “De plannen 
om het hele perceel in bouwkavels te leg-
gen is in overeenstemming met het RUP”, 
zegt schepen van mobiliteit, Bart Nobels. 
“Het perceel is van dezelfde eigenaar als 
de gronden die in de woonzone liggen 
aan de Elewijtsesteenweg. Wij willen daar 
de open ruimte bewaren en hebben de 
inkleuring geruild, zodat het Kerkveld, dat 
landbouwzone was, nu woonzone is.”
Het precieze wegentracé in de verkaveling 
is nog niet gekend maar de Denijnlaan 
wordt de enige toegangsweg. ”Er komt 
alleen een brandweg voor interventies 
via de Damstraat. Die kan ook gebruikt 

worden door fietsers en voetgangers.”
De nieuw geplande aansluiting van 
de Tinellaan op de Brusselsesteenweg 
noodzaakt heel wat wijkbewoners tot 
omrijden. ”Wegen Vlaams Brabant ziet 
deze aansluiting als een ‘grijs kruispunt’, 
moeilijk en gevaarlijk”, zegt Nobels. ”AWV 
wil het zo inrichten dat het verkeer van-

uit richting Eppegem alleen rechts de 
Tinellaan in mag en het verkeer vanuit 
de Tinellaan uitsluitend rechts de Brus-
selsesteenweg mag opdraaien, richting 
Zemst-Centrum. Als je de andere richting 
uitmoet wordt dat een stukje omrijden. 
Ik vrees dat die beslissing definitief is.”

            Juliaan Deleebeeck

jef Denijnlaan ontsluit nieuwe verkaveling
verkeer eDgar tinellaan mag alleen reChts in, reChts uit
ZEMST - op HET kErkvEld in ZEMST iS EEn 
niEuwE vErkavEling aangESnEdEn. dE EErSTE 
nEgEn woningEn STaan in dE STEigErS. volgEnS 
HET rup kunnEn Er laTEr nog vijfEnTwinTig 
EEngEZinSwoningEn En driE flaTgEbouwEn MET 
viErEnTwinTig woongElEgEnHEdEn bijgEbouwd 
wordEn. allE vErkEEr MoET via dE niEuwE jEf 
dEnijnlaan, diE uiTgEEfT op dE Edgar TinEllaan. 
na dE HErinriCHTing van dE bruSSElSESTEEnwEg 
Mag jE dE TinEllaan allEEn nog rECHTS in En 
rECHTS uiT. dE vlaaMSE wEgEnadMiniSTraTiE 
wil daT Zo.
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Tuinwerken Kristof

Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

Coiffure & Wellness
Brusselsesteenweg 233, 1980 Eppegem

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

Bijwerking gel
of gel op eigen nagels

+
Gel op de tenen

 70,00
i.p.v.
 76,00    

- 25%                             
op onze lippenstiften* 

* In voorraad
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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

Op maandag 23 maart startte de nv 
Janssens uit Wilrijk, in opdracht van de 
afdeling Zeekanaal van Waterwegen 
en Zeekanaal NV (W&Z), met de aan-
leg van het nieuwe jaagpad langs de 
Boven-Zenne. Vorig jaar werd tussen 
de Begijnhofstraat en de Damstraat 
al een nieuw jaagpad aangelegd, nu 
volgt de verdere verbinding naar de 
Brusselsesteenweg (N1).  
Het nieuwe stuk jaagpad zal door 
W&Z worden opengesteld voor fiet-
sers en wandelaars en in het bijzonder 
voor de schoolgaande jeugd. Op die 

nieuw jaagpaD langs Zenne
ZEMST – goEd niEuwS voor fiETSErS En wandElaarS in ZEMST. HET jaag-
pad langSHEEn dE ZEnnE, daT al liEp van EppEgEM ToT wEErdE, wordT 
doorgETrokkEn ToT aan dE bruSSElSESTEEnwEg in ZEMST.

Het nieuwe jaagpad langs de Zenne 
vormt een aangename verbinding 

tussen Eppegem en Zemst

manier ontstaat een veilige en aan-
gename verbinding van de brug aan 
de Begijnhofstraat in Eppegem, over 
de Damstraat, via de brug aan de Sta-
tionslaan, naar de brug aan de Brus-
selsesteenweg in Zemst. Een flink stuk 
van de drukke Brusselsesteenweg kan 
zo vlot vermeden worden.
Het nieuwe jaagpad wordt aange-
legd op de linkeroever van de Boven-
Zenne. Bij de aanleg wordt een mi-
lieuvriendelijke dolomietverharding 
gebruikt. De kosten van de werken 
werden geraamd op 220.000 euro. De 
klus zal vermoedelijk klaar zijn tegen 
juni 2009. 
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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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