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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Houdt u van voetbal, beste lezer? Wij, 
van de Zemstenaar, voelen meer voor 
Italiaanse opera, laat Byzantijnse schil-
derkunst en de verzamelde werken van 
Aeschylus, Sophocles en Euripides. Maar 
goed, een mens moet nu en dan zijn blik 
verruimen. Dus lieten wij de voorbije 
weken ons oog vallen op dat fameuze 
voetbal. Wij vroegen ons af of er nu wer-
kelijk zoveel te doen zou zijn rond een 
spelletje tussen tweeëntwintig jongens 
in korte broek.
Het antwoord was verbijsterend, de 
voetbalgekte was compleet. Heel 
Zemst stond op zijn kop: VK Weerde 
kampioen, VV Elewijt via de eindronde 
naar derde provinciale, met z’n allen 
naar de Heizel voor Malinwa. Tussen-
door nog eens Standard – Anderlecht 
en de Champions League! Moet er 
nog zand zijn? En overal dezelfde ta-
ferelen: joelende, lachende, zingende 
mensenmassa’s in alle kleuren van de 
regenboog. Wij geven toe, ook wij lie-
ten ons even gaan! U leest er zo met-
een alles over.
Maar opnieuw ernstig nu. Dit is de ju-

VK Weerde kampioen 5

KCVV Elewijt naar derde provinciale 6
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nimaand. Examens! Blokken! Stress! 
Zo kent u uw glossy magazine weer: 
altijd wakker, altijd de vinger aan de 
pols! Dus stuurden wij één van onze 
bevallige life style journalistes op pad: 
kreunt het jonge volk in Zemst écht on-
der de examenstress? En hoe gaan ze 
daar thuis mee om? Hangt het hele kot 
vol elektriciteit? Adrenaline tot in de 
gordijnen? Of is alles volkomen zen? 
Gewijde stilte. Onthechting. Gesubli-
meerde overgave. U leest er zo meteen 
alles over.
En oeps, wij zouden het nog vergeten, 
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maar sommige lui staan op 7 juni voor 
een andere belangrijke test! Vinden de 
mensen mij leuk? Word ik verkozen? 
Ben ik erbij? Ook hier legde de Zem-
stenaar zijn oor te luisteren. Opnieuw 
stuurden wij één van onze bevallige life 
style journalistes op pad. Zij ging op de 
thee bij onze vijf Zemstse kandidaten. 
En geen politiek correct gedoe over 
partijen en programma’s en dat soort 
Wetstraatgezever. Voor de Zemstenaar 
legden zij hun ware ziel bloot! U leest er 
zo meteen alles over.
  De redactie (PV) 

     

    

Meisjes van De Snorkels kampioen 26

Zemst kleurt bekerfinale 28

40 jaar ZVK Ajax 30

Voorbij de grens in Sportimonium 31

Vos ziet Zemstse kip wel zitten 33

Verenigingen al 50 jaar thuis in ‘De Prins’ 34

Festival Brass Band gaat Europees 36

Kadetten HZ ’93 Belgisch Kampioen 38

juni LAATSTE VERSIE.indd   3 18/06/2009   12:18:06



4

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 ju
ni

 2
00

9

 

     

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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“Een waardering voor jarenlang werk”, 
zegt secretaris Jan Van Goethem. “De 
inzet en het geduld van zowel bestuur, 
trainers, jeugdbestuur, supporters, spon-
soring en losse medewerkers verdient 
respect en betekent voor zovele ploegen 
op ons niveau de enige mogelijkheid op 
voortbestaan. Hun rol is uiteraard groot. 
Maar we kunnen niet rond het fenomeen 
Erik Viscaal (41). De jonge gasten en vele 
ploegen kijken naar hem op. Supporters 
van de tegenpartijen scholden hem al 
eens de huid vol, vele trappen kreeg hij, 
maar steeds gaf hij het juiste sportieve 
voorbeeld en behield alle koelheid van 
een Nederlander, die bij de tegenstan-
der ook respect afdwong. De ex-interna-
tionaal scoorde 51 doelpunten en had 
bovendien een groot aandeel in de 27 
doelpunten van Ben Clarembaux.”

“een waarDering voor jarenlang werk”
WEERDE – DE jongstE jaREn bEhaal-
DE VK WEERDE EEn aantal mooiE RE-
sultatEn. in DE top Vijf in hEt sEizoEn 
2005-2006, goEDE uitslagEn tijDEns 
DE bEKERcampagnE tEgEn ploEgEn 
uit DERDE pRoVincialE En in augustus 
Winst in DE bEKER Van gRoot-zEmst 
tEgEn tWEEDEpRoVincialER VERbR. 
hofstaDE. EEn jaaR latER hEEft VK 
WEERDE hEt VERhooptE oRgElpunt 
KunnEn plaatsEn.

Vijftigjarig bestaan

“Meerdere supporters en vrijwilligers 
vinden de weg terug naar VK Weerde. 
Volgend jaar in april vieren we ons 50-ja-
rig bestaan. Stilaan komen de werken in 
aantocht voor de bouw van de nieuwe 
accommodatie. Met de bouw van de 
kantine en de al aangelegde terreinen 
moet de jeugd de weg naar VK Weerde 
vinden of terugvinden. Dat alles maakt 
de titel zoveel mooier en is een hart on-
der de riem voor de ganse groep.”

“VK Weerde wil ook in derde provinciale 
een rol van betekenis spelen. We kijken 
uit naar derby’s tegen FC Zemst Sp., VV 
Elewijt en streekploegen FC Peutie, FC 
Humbeek, Verbrande Brug en Kapelle-
op-den-Bos. Het wordt elke week knok-
ken, maar we hebben ook technische ta-
lenten en dat zal meer tot uiting komen 
in derde provinciale. In elke lijn is er ver-
sterking voorzien. We azen op een plaats 
net boven de middenmoot.”

spelers die de promotie hielpen 
waar maken:
Doelwachters: Tim Verhaegen, Gunter 

Bohets, David Cmough, Yves Deck en 
Willem Vermost.
Verdediging: Davy Deck, Steven Maas, Ba-
chir Naciri, Wouter Sels, Erik Slachmuyl-
ders, Harald Van de Weyngaerdt, Hannes 
Van Goethem en Sem Verheyen.
Middenveld: Redouan Abdella, Mohamed 
Bouazza, Boubker Bouchtaoui, Anas Char-
radi, Jeroen De Wachter, Abdoul Marchouhi, 
Abdelkader Rais en Stijn Van der Weegh.
Aanval: Erik Viscaal, Ben Clarembaux, As-
mael Aganan, Uyi Agbonkpolor Master, 
Moade Azzouz en Ali Razouki.
De ganse reserveploeg met hun begeleiders 
Hannes Van Goethem, Bart Moons en af-
gevaardigden Eva Maton en Kelly De Smet.
Trainers: Johan Schellemans, Gunter Pe-
permans en Luc Sels. (MMZ)

het bestuur:
Voorzitter Fernand Sammison, gerech-
tigd correspondent Ilse Verhoeven, se-
cretaris Jan Van Goethem, penningmees-
ter Louis Keppens en bestuursleden Dirk 
Keppens, Joel De Smet, Leon De Smedt 
en Jurgen Sterckx.

Verdienstelijke helpers:
Frans en Jeanine Bohets, Mariette Ceup-
pens en het bestuur van de supportersclub.

                   Jean Andries

vk weerDe kampioen

“Vrijwilligers en 
supporters 

vinden de weg terug.”

Uitzinnige vreugde na het behalen 
van de kampioenstitel in Koningslo.
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

Op zondag 24 mei, onder een stra-
lende zon en voor een massa toe-
schouwers kon KCVV Elewijt het 
seizoen 2008 – 2009 afsluiten met 
een zege. Elewijt eindigde in de 
reguliere competitie op de tweede 
plaats en kroonde zich in de eind-
ronde tot de verdiende winnaar. 
KCVV won zijn drie wedstrijden met 
een doelsaldo van negen doelpun-
ten en twee tegendoelpunten. Na 
het affluiten van de wedstrijd wer-

kCvv elewijt 
 naar DerDe provinCiale
ElEWijt – na acht jaaR is hEt DE ElEWijtsE VoEtbalclub opniEuW gEluKt 
om EEn plaatsjE in DE DERDE pRoVincialE tE VERoVEREn.

Een eindronde is een waardemeter 
met ploegen die allemaal potentieel 
hebben om in derde te voetballen. 
De huidige kern blijft, behalve Tom 
en Ronny Troch, die stoppen met 
voetballen en Gunther Huygebaert, 
die vertrekt naar FC Muizen. De club 
deed gerichte transferts  met Kahn 
(middenveld, SK Kampenhout), Yves 
Dossin (spits, Berg Op) en Christop-
he Dedeyne (flankspeler, KFC Eppe-
gem). Aangevuld met eigen jonge-

den de spelers overgoten met de 
nodige bubbels, zoals het echte 
winnaars toekomt. Samen met het 
warme weer zorgde de overwinning 
voor flink wat glazen gerstenat en 
werd er stevig gevierd. Ook door de 
spelers, die eindelijk de verlengde 
competitie konden afsluiten en de 
bijkomende inspanningen konden 
verzilveren met promotie.

Dit resultaat geeft aan het bestuur 
van de club en aan de nieuwe trai-
ners Jean-Luc Greps en Dirk Berghs 
een goed gevoel voor de toekomst. 

ren moet KCVV Elewijt in staat zijn 
om zich te handhaven in derde pro-
vinciale.

Na succesvolle jaren in eerste pro-
vinciale dateert een laatste promotie 
naar derde al van 2001. Sindsdien 
was KCVV Elewijt naar de onderste 
regionen van het Brabantse voetbal 
afgezakt.

Hopelijk kunnen ze uitkijken naar een 
mooie reeks met derby’s tegen de om-
liggende gemeenten.

KDV

groot voetBalfeest in elewijt!
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Nationaal en internationaal 
transport

RONNY DE LAET

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

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

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

Vernieuwde speeltuin

Speciale aandacht gaat vooreerst naar 
het vernieuwen van de speeltuin. Deze 
zal bestaan uit vier percelen: een peu-
tertuin, een traditionele hoek, een avon-
tuurlijk stuk en een middeleeuws gedeel-
te. Reeds voor de zomervakantie zal de 
nieuwe speeltuin worden opengesteld 
voor het publiek en zullen er ook enkele 
overdekte terrassen worden voorzien, 
waar men kan genieten van een hapje 
en een drankje en van de spelende kin-
deren. Tegelijkertijd wordt een ligweide 
aangelegd aan het strand, voorzien van 
enkele speeltoestellen. Op het strand 
komt er een scheepswrak, waarop de 
kleinsten zich kunnen uitleven.

VerkeersVrij domein

De weg die het domein kruiste is ver-
wijderd en een nieuwe weg zal langs de 
ringgracht komen te liggen, waardoor 
de binnenkant van het domein ver-
keersvrij wordt. Het betalend parkeer-
systeem, dat loopt van april tot eind ok-
tober, is aangepast. Er moet nu betaald 
worden (3 euro of een jeton) bij het bin-
nenrijden. Aan de ingang van de hoofd-
parking staat een wisselautomaat waar 
men geld kan wisselen indien nodig. 

nieuwe wcs

Op verschillende plaatsen, voorname-
lijk bij cafetaria Het Bootshuis en in 
het strandgebouw, worden er vanda-
lismebestendige toiletten geplaatst. 
Die worden heel het jaar opengesteld, 

volop renovatie in Bloso-Domein 
hofstaDE – WiE DE laatstE WEKEn of maanDEn nog EEns in hEt bloso-
DomEin is gEpassEERD hEEft ongEtWijfElD gEmERKt Dat DE REnoVatiEWERKEn 
stilaan WoRDEn afgERonD mEt hEt oog op DE KomEnDE zomERVaKantiE. ER 
zal hEEl Wat VERanDEREn in DE nabijE toEKomst, DaaRom EVEn Dit oVERzicht. 

omdat de vraag hiernaar zeer expliciet 
aanwezig is. In het najaar komen er 
volledig nieuwe toiletten bij Zomer-
lust, het cafetaria aan de speeltuin.

einde Van de werken: juni-juli

Door de werken in het domein is 
momenteel de speeltuin gesloten 
en is het strand minder gemakkelijk 
bereikbaar, maar het bezoek aan het 
domein zal nog meer de moeite lonen 
wanneer  alle werken zijn voltooid. Als 
alles volgens plan verloopt, zal dit zijn 
rond eind juni, begin juli. 

finse piste

Voor het najaar staan nog tal van 
nieuwigheden op het programma. Er 
wordt een Finse piste aangelegd en de 
kleedkamers van de sporthal worden 
gerenoveerd. Op de twee parkings in 
het domein komt er zowel verlichting 
als camerabewaking.
Het Bloso-domein heeft ook een 
prachtige geschiedenis die we jullie 
zeker niet willen onthouden. Daarom 
publiceren we de komende maanden, 
in twee delen, enkele markante verha-
len over het domein.   

jmb

Bloso is op zoek naar wc-dames/
heren om in de zomerperiode (mei-
september) de toiletten aan het 
strand en de speeltuin uit te baten. 
Voor meer info: 015/ 61 83 60 of via 
mail op hofstade@bloso.be

Fo
to
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Kwamen jullie meteen in Zemst wonen?
Ja. Ik kwam wel zes jaar vóór mijn vrouw 
en kinderen naar België. Omdat er door 
de oorlog geen ambassade meer was in 
Somalië, ben ik eerst naar Oeganda ge-
gaan en van Oeganda naar Zaventem. En 
zo ben ik dan in Zemst terechtgekomen. 
Eerst woonde ik alleen in een kamer in 
het OCMW-gebouw in het centrum. Toen 
mijn vrouw en kinderen naar België kwa-
men, ben ik op zoek gegaan naar een 
huisje. Het bleek echter niet makkelijk om 
iets te vinden. Daarom heb ik beroep ge-
daan op het OCMW en me ingeschreven 
voor een sociale woning. Na twee maan-
den hebben we het huis gekregen waar 
we nu wonen. We zijn wel op zoek naar 
iets groter, want sinds februari is ook de 
oudste dochter van mijn vrouw in België.
Over kinderen gesproken, jullie hebben 
er vier. Hoe is hun integratie verlopen?
In het begin was het heel moeilijk, in 

Somalië zijn de kinderen nooit naar 
school geweest. Soms kwam er wel een 
juf, maar echt veel geleerd hebben ze 
niet. Meestal moesten ze binnen spe-
len omdat het buiten te gevaarlijk was. 
Hier in Zemst kunnen ze in een rustige 
en veilige omgeving met hun vriendjes 
zorgeloos spelen. De kinderen gaan 
naar De Regenboog en hebben een 
warm onthaal gekregen van de leer-
krachten, directeur en hun klasgeno-
ten. Binnen de kortste keren konden ze 
Nederlands. In augustus 2007 gingen 
ze voor de eerste keer naar speelplein 
Kaktus en ook daar was iedereen be-
hulpzaam. De monitoren probeerden 
hen mee te betrekken in de spelletjes, 
hoewel ze de taal niet verstonden. 
Onze kinderen zijn er zeer enthousiast 
over en gaan dit jaar zeker terug.
En hoe zit het met het dagelijkse leven? 
Toen ik in Zemst aankwam heb ik een cur-

ben vijf maanden gerepeteerd, maar ik 
vond het wel heel leuk. Verder ben ik ook 
vrijwilliger van het Rode Kruis Vlaande-
ren.  Mijn zoon speelt voetbal in Meche-
len (toont trots de trofee en de medaille) 
en de meisjes zouden volgend jaar graag 
gaan dansen of paardrijden. Ze zien het 
helemaal zitten.
Is er nog iets dat je absoluut met Zemst 
wil delen?
Ja, eigenlijk zou ik graag alle mensen be-
danken die mij zo goed geholpen heb-
ben. Ik denk daarbij aan de personeelsle-
den van het OCMW en  de medewerkers 
van Aziz. Ze hebben mij geholpen met 
mijn papieren en ervoor gezorgd dat 
mijn kinderen naar school kunnen. Ook 
ben ik de mensen van speelplein Kaktus 
en de leraars van mijn kinderen dank-
baar. In Somalië zijn zij nooit met andere 
kinderen in contact gekomen en wisten 
dus niet wat samenspelen was. Hier zijn 
ze volledig opengebloeid. Natuurlijk mis 
ik mijn familie in Somalië, maar we kon-
den niet anders dan vluchten. Ik woon 
graag in Zemst en ben er zeker van dat 
de toekomst ons toelacht. 
Dat jullie hier nog lang gelukkig mo-
gen zijn!

van

zEmst – intEgRatiE, hEt is EEn gRoot WooRD, maaR in zEmst WoRDt ER ijVERig aan gEWERKt. naaR aanlEiDing Van DE in-
foaVonD Beseffen wat er geBeurt in somalië - gEoRganisEERD DooR VzW aziz - ging de Zemstenaar op zoEK naaR mEnsEn 
DiE zich in zEmst gEïntEgREERD hEbbEn. hEt WERD EEn boEiEnD gEspREK.

aziwat?
De vzw Aziz (Asielzoekers Integratie 

van Vluchtelingen Zemst) biedt steun 

aan asielzoekers die wachten op een uit-

spraak in hun regularisatieaanvraag. De 

vereniging ondersteunt ook diegenen die 

hun toelating kregen. Ze zorgt voor infor-

matie, communicatie en de nodige ont-

spanning in het Zemstse omgangsleven. 

Verder werkt de vzw actief aan een be-

wustmakingsbeleid voor de bevolking. Ze 

organiseert infoavonden over maatschap-

pelijke thema’s als integratie en  racisme. 

Bovendien is er jaarlijks een Vredesfeest en 

een Wereldfeest. 

sus Nederlands gevolgd 
in Vilvoorde. Eens ik de 
taal een beetje onder 
de knie had, volgde ik 
een aantal beroepsop-
leidingen. Het was niet 
makkelijk om werk te 
vinden, mijn procedure 
duurde lang. En zolang 
je geen verblijfsvergun-
ning hebt, mag je in 
principe niet werken. 
Eens ik die in handen 
had,  vond ik in 2006 
werk bij de groendienst 
Vlaams-Brabant. Na an-
derhalf jaar ging ik bij 
een schoenmaakbedrijf 
aan het werk. Daar werk 
ik nu nog altijd.  Vorig 
jaar speelde ik mee in 
een toneelstuk. Het was 
een zwaar stuk, we heb-

Mohamed Igeh uit Somalië woont in augustus al negen jaar in 
Zemst. Samen met z’n vrouw en vier kinderen heeft hij z’n plaatsje 
in Elewijt gevonden.

evenaar Zemstenaartot
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Tuinwerken Kristof

 

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

Schoonheidsinstituut

SENSA
Schoonheidsinstituut

SENSA

Heidestraat 87 - 1982 Weerde (Zemst) - Tel. 0475-97 80 46
www.schoonheidsinstituut-sensa.be

Back to the Summerarragement
 pakket 1 - 60.00 euro pakket 2 - 25.00 euro 
 - gelnagels tenen (of handen) - pedicure (of manicure)
 - pedicure (of manicure) - epilatie onderbenen
 - epilatie onderbenen

(6 euro extra epilatie volledige benen) - geldig tot eind sept. 2009
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OLAF LAURENT

VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@TELENET.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

 

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 86
1980 Zemst

015/62.16.06

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

Lindestraat 86 bus 0101
2800 Mechelen
0477 – 13 70 82

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

 De gemeente Zemst is op zoek naar
1. EEN WERKMAN VOOR DE GROENDIENST 

(E-NIVEAU)
(stelsel gesubsidieerde contractuelen)

Vereisten
•	 werkzoekend of behoren tot de kansengroepen;
•	 geen diploma vereist;
Taken
Snoeien van bomen en hagen, onderhoud van grasperken en 
openbare groene zones, beplan¬ting, perken en paden aanleggen.

2. EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
(startbaner )(C-NIVEAU)

Vereisten
•	 je bent jonger dan 26 jaar en ingeschreven als werkzoekende;
•	 je hebt ten minste een diploma, getuigschrift of attest van het 

hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld;
•	 slagen voor een selectieprocedure.
Je wordt ingezet op onze administratieve diensten.  Het is de 
bedoeling om als startbaner werkervaring op te doen met het 
oog op uw latere loopbaan. Laatstejaarsstudenten mogen ook 
deelnemen aan de selectieprocedure.

Wij bieden
maaltijdcheques,	premie	voor	wie	naar	het	werk	fietst.
Interesse? Zend uw kandidatuur, met curriculum vitae en een 
kopie van het vereiste diploma, aangetekend per post aan het 
College van burgemeester en schepenen van en te 1980 Zemst, 
De Griet 1 in 1980 Zemst vóór woensdag 10 juni 2009.  U kunt 
ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de Personeelsdienst, tot 
woensdag 10 juni 2009 om 11 uur.
Inlichtingen bij de Personeelsdienst (015/62 71 41) en  
www.zemst.be, onder de rubriek Han¬del en Werken, sectie Jobs.
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De Koerdische Murat en Adille Ustuner en hun vier kinderen Yasmin, Yasar, Walat en Zillan zijn 
ongeveer zes jaar in België. Hun integratie in Eppegem verliep zonder veel problemen.

Kwamen jullie meteen in Zemst wonen?
Adille: Nee, toen we in België aankwa-
men hebben we eerst nog twee jaar in 
Tienen en een jaar in Leuven gewoond. 
Josée (van Aziz): Doordat Adille en Murat 
in de kebabzaak kwamen helpen, zijn ze 
ook naar Eppegem verhuisd. De zaak is 
dus niet van hen. Ze mochten eigenlijk 
niet werken, maar sinds oktober vorig 
jaar zijn ze geregulariseerd. Beide zijn ze 
dus op zoek gegaan naar werk en heb-
ben dat ook gevonden. Murat is aan het 
werk als buschauffeur in Vilvoorde. Adille 
is poetsvrouw met dienstencheques. Ze 
werkt ook voor een stuk voor de ge-
meente, zo poetst ze in de basisschool.
Over een basisschool gesproken, hoe 
verliep de integratie van je kinderen?
Josée: Ik merk dat Murat en Adille veel 
belang hechten aan school. Hun oudste 
dochter Yasmin is reeds enkele maanden 

zorgen. Studeren, werken, trouwen en 
kindjes krijgen. Zo moet het gaan.
Josée: Zelf hebben ze nauwelijks of geen 
onderwijs kunnen genieten. Het grote 
probleem is dat Koerdistan een achter-
gesteld gebied is. Vandaar dat er ook zo-
veel Koerden in West-Europa wonen. 
Murat: Ik heb drie maanden in het leger 
gezeten en daar heb ik een klein beetje 
leren lezen en schrijven. Klassen bestaan 
uit een zeventigtal kinderen, zo leer je 
natuurlijk niets.
Hoe is het dagelijkse leven in Zemst?
Murat: Ik heb nog nooit problemen met 
iemand gehad, we wonen heel graag in 
Zemst. Sommige mensen zijn als familie, 
ze geven je veel warmte. Zillan gaat naar 
de Chiro. Ik heb nog nooit iemand kwaad 

Murat: 
“De mensen in Zemst 

geven veel warmte. En 
sommigen beschouw ik 

zelfs als familie.”

over ons horen praten. Natuurlijk mis ik 
mijn familie. Mijn mama,  papa en broer 
wonen nog in Koerdistan. Ik zou er graag 
eens op vakantie gaan. Momenteel is het 
nog te gevaarlijk. Ik ga als ik weet dat ik 
ook zonder problemen kan terugkeren. 
Mijn mama heeft de kinderen nog nooit 
gezien, behalve op foto. Vorig jaar heb ik 
tweemaal geprobeerd om een visum voor 
haar vast te krijgen opdat ze naar hier zou 
kunnen komen. Die werd telkens afgewe-
zen. Ik probeer het volgend jaar opnieuw 
als ik mijn vaste verblijfsvergunning heb. 
Veel succes!
 Sofie De Win

Hallo   Maalin Wanaagssy
Hoe gaat het  Iska Waran
Mijn naam is  Magancay gu
Ik zie je graag  Waxaan doonayae
Alsublieft  Bilaxsaanak
Smakelijk  Bismila

Hallo   Merhaba
Hoe gaat het  Nasilsin
Mijn naam is  Benin Adim
Ik zie je graag  Bene Istiyorum
Alsublieft  Lutfen
Smakelijk  Afiyet Olsun

In ‘t Somalisch

In ‘t Koerdisch

ingeschreven voor het secundair onder-
wijs in Vilvoorde. 
Murat: Ik ga naar elk oudercontact en 
vraag ook elke avond aan de kinderen 
wat ze op school gedaan hebben die 
dag. Ik vind dat ze tot hun achttien thuis 
mogen blijven en leren. Erna moeten ze 
op eigen benen staan en voor zichzelf 

 Beseffen wat er gebeurt in Somalië, 
vrijdag 12 juni om 20 uur in zaal De Prins. 
Gratis toegang. 
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ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

Week 8: die schoonouders toch...
Op dinsdag gaan we lopen, mijn 
schoonouders in spe verzetten er zelfs 
hun afscheidsdineetje voor. Ze ver-
trekken voor acht weken op vakantie 
en dan moet er uiteraard uitgebreid 
afscheid genomen worden. Maar aan-
gezien ik op donderdag ook al niet 
kan gaan lopen en het de allerlaatste 
weken zijn, wil ik dinsdag alleszins niet 
missen. Het lopen gaat redelijk, maar 
ik voel toch dat ik te weinig oefen.  Op 
zondag kom ik ook, want het ziet er-

naar uit dat ik volgende week weer een 
paar keer zal moeten afzeggen.

Week 9: bling bling in de tuin
Op dinsdag moet ik werken, maar ik 
neem me heilig voor donderdag zeker 
te gaan. Dat is echter buiten mijn ver-
jaardagscadeau gerekend. In de tuin 
staat plots een jacuzzi te blinken. Aange-
zien het speeltje er maar twee weken zal 
staan, is de verleiding nét iets te groot. 
Op donderdag duik ik dan ook met drie 
vriendinnen en de nodige champagne 

loop je fit!
hofstaDE – Dit is DE laatstE KEER Dat jE oVER mijn loopaVontuREn 
lEEst, Want op 10 mEi Was hEt DE finalE. hEb jE zElf ooK zin gEKREgEn? 
VolgEnD jaaR oRganisEREn DE hEiDEjoggERs EEn niEuWE EDitiE En DRiE Van 
onzE lEzERs mogEn gRatis DEElnEmEn. hEt hoE En Wat VERnEEmt u in onzE 
EDitiE Van DEcEmbER. Vanaf januaRi 2010 Kun jE inschRijVEn.

Alle deelnemers tijdens één van onze allereerste loopsessies.
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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

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

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

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

GSM 0475/869 163

het bubbelbad in. Mijn verjaardagsfeest 
is begonnen! Vrijdag en zaterdag feest ik 
door en zondag laat ik dan ook verstek 
gaan, zaterdagnacht iets te hard ge-
vierd… Shame on me! Tegen ’s avonds 
voel ik me zo schuldig, dat ik toch besluit 
mijn loopschoenen aan te trekken. De 
vermoeidheid  - en waarschijnlijk ook 
het lekkere eten en de nodige drank – 
zorgen ervoor dat ik absoluut geen vijf 
kilometer haal. Dat belooft!

Week 10: applaus voor jezelf!
De allerlaatste week is aangebroken 
en het begint toch wel wat te krie-
belen. Op dinsdag ga ik lopen, de 
training gaat goed. Zoals steeds start 
ik achteraan tot ik het tempo weer 
wat onder de knie heb en dan maak 
ik mijn move naar de koplopers. We 
krijgen een flink applaus wanneer we 
na een half uurtje lopen, zonder stop-
pen, de finish bereiken. Op donder-
dag moet ik weeral werken, maar met 
de finale in zicht, ga ik overdag alleen 
een toertje lopen. Ik zoek op internet 
eerst een route op zodat ik ongeveer 
aan vijf kilometer raak. Omdat ik ver-
wacht na vijftien minuten te willen 
stoppen, keer ik na enkele meters nog 

even terug huiswaarts om mijn hor-
loge aan te doen. Blijkt helemaal niet 
nodig, want ik haal het zonder pauze. 
Ik ben fier op mezelf! Op zondag is het 
schitterend weer, het lijkt wel speciaal 
voor ons besteld. Het lopen verloopt 
moeilijk, maar ik haal de finish en daar 
ben ik heel blij mee. Door alle commo-
tie, wordt er niet gestretcht en dat be-
klaag ik me achteraf. Ik ben een hele 
week stijf! We krijgen allemaal ons 
diploma en met een drankje wordt 
er nog wat nagepraat. Nog snel een 
laatste foto voor de Zemstenaar en 
daarna gaat iedereen zijn eigen weg.

Week 11: lopen jullie nog?
Ik ben benieuwd hoe het met mijn me-
dejoggers is gesteld! Lopen jullie nog? 
Ik heb alvast mijn best gedaan. Ik ben 
de eerste week drie keer een toertje 
gaan lopen, een keer vijf kilometer, en 
twee keer zo’n drietal kilometer. En met 
onze begeleiders in het achterhoofd (als 
ik mijn ogen toe doe, kan ik hen de oe-
feningen nog zien voordoen) doe ik ook 
braaf mijn stretchoefeningen. En zelfs 
de tweede week hou ik vol. Twee keer 
ga ik trainen.  Ik verschiet er zelf van!

Ellen Van de Wijgaert

De deelnemers met hun diploma.
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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

www.econergia.be

energieprestatiecertificaat nodig voor je woning?
wij helpen je aan een
EPC certificaat, nodig bij verhuur of verkoop van je woning
EPB certificaat, nodig bij nieuwbouw of verbouwingen
EPC certificaat voor publieke gebouwen

Econergia GCV  ~  Kluisweg 7  1980 Zemst  ~  cderey@econergia.be  ~  tel. 0476 40 40 57

juwelier
Denk tijDig aan

uw winternazicht
Bel ons en 

we halen gratis op

NAJAAR PROMOTIES zoals hout-
klieven, blazers, kettingzagen, etc.
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Hoe is de sfeer in huis?
Gespannen en geladen. Mandinka begint 
er pas aan als het volgens haar nodig is, 
maar dan is het meestal al vijf voor twaalf. 
Dus is het stomen geblazen. Maar meestal 
komt ze met prima cijfers naar huis. Vaak 
hebben we ons druk gemaakt om niets. 
Hoe verwen je haar?
Ik breng fruitsapjes, koekjes, beschuitjes 
en toast met honing naar haar kamer. Of 
ik laat een bad vollopen en masseer haar 
tegen de stress. 
Wie heeft het meeste stress?
Ik, definitely. (lacht) Meester Leo en juf 
Christine zeiden dat Mandinka een vlin-
dertje is. Ze ziet de vogeltjes en de bloe-
metjes en alles wat er rond haar gebeurt, 
en de rest zal wel vlotjes verlopen. Nu 
ze in het eerste middelbaar zit, heeft ze 
meer verantwoordelijkheid gekregen. 
Hoe belangrijk is studeren?
Eén van de belangrijkste dingen van het 
leven. 
Loop jij op de toppen van je tenen?
’s Ochtends neem ik vrij, want Mandinka 
heeft ’s namiddags examen. Dan blijf ik 
bij haar en zie het héél traag evolueren. 
Wat zal Mandinka later worden?
Geen idee, dat kan nog alle richtingen 
uit. Ze is heel sociaal voelend, al hoop ik 
niet dat ze in de sociale sector terecht-
komt. Het betaalt niet zo goed en is ook 
niet de meest dankbare job. Maar ze 
heeft wel de capaciteiten. 
Wat zijn de plannen voor na de blokpe-
riode?
Alles neersmijten en gedaan ermee! Een 

terraske doen, pizza gaan eten.
Werd jij verwend door je mama als je 
moest blokken?
Eigenlijk niet. Mijn studententijd ging in 
één vlotte beweging mee door, zonder 
stress. Ik had niet de indruk dat mijn ou-
ders me mee voorbereidden. Nu worden 
kinderen veel meer geconfronteerd met 
stress. En ik weet dat als ik er niet achter zit 
bij Mandinka, er niet veel van in huis komt.

Ben je een ochtend- of avondblokker?
’s Avonds leer ik het meeste en ’s och-
tends herhaal ik. Ik zorg dat ik erop voor-
bereid ben.
Heb je graag je mama in de buurt?
Ja, toch wel. Anders zie ik een gom en 

moet er nogzEmst – hEt is WEER zo VER: junimaanD, bloKmaanD. 
stuDEntEn zWoEgEn En zWEtEn Dat hEt EEn liEVE lust 
is. En VaaK bibbEREn DE ouDERs mEE. of soms ooK niEt. 
hoE zit Dat hiER in zEmst? WE VRoEgEn hEt aan DE ma-
ma’s én hun KinDEREn.

DE MAMA_Nicole Van Erp
Woont in Weerde

Leeftijd: staatsgeheim

Job: diensthoofd van de sociale dienst in Zemst

Studeerde: Maatschappelijk Assistent en Be-

stuurswetenschappen

1 dochter: Mandinka

Levensmotto: Carpe diem!

Ik kan niet zonder: jaarlijks twee weken vakantie 

in Zuid-Frankrijk: bootjes in de zee en heerlijk 

nietsdoen...

DE DOCHTER_Mandinka Brulmans
Woont in Weerde

Leeftijd: 12

Studeert: eerste jaar Latijn

Levensmotto: Elke dag begint met een lach!

Ik kan niet zonder: mijn mama

Wat is je grootste blunder?
Het eerste trimester heb ik onderschat. 
Mijn resultaten waren iets minder dan in 
het zesde. Voor de kinderen die naar het 
eerste middelbaar gaan: wees erop voor-
bereid dat het moeilijker wordt! 
Wat als het niet lukt?
Dan ga ik naar beneden, ontspan me en 
klaag wat tegen mijn mama. Ze spreekt 
me dan weer moed in.
Wat is je succesvak?
Frans en Muzikale Opvoeding. 
Wat als de zon schijnt?
Dan pak ik mijn boeken mee naar buiten 
en lig ik in de zon te leren. 
Wat is je ultieme survivaltip?
Alles uit je hoofd zetten en ontspannen. 
En van mijn mama heb ik geleerd om te-
gen mezelf te zeggen: “ik ben de slimste, 
ik ben de beste.” 
Wat wil je later worden?
Tolk! Frans, Engels, Spaans en Duits. 

begin ik daarmee te spelen. 
Ik vind het fijn dat ze af en toe 
komt kijken.
Hoe is de sfeer in huis?
Stresserend, maar ze verwent 
me goed. Dan gaat het alle-
maal veel beter. De blokperi-
ode vind ik stiekem wel een 
beetje plezant. 
Hoe begin je aan je dag?
Eerst een douche om me fris 
te voelen. Rond negen uur be-
gin ik te studeren en schrijf al-
les over in samenvattingen. 
’s Middags vertrek ik naar het 
examen. Erna bel ik naar mijn 
mama om te zeggen dat het 
goed is geweest. Als ik thuis-
kom ontspan ik een uurtje. Ik 
kijk geen tv maar knuffel mijn 
mama en dan ga ik er weer voor.
Wat eet je?
Ik eet meer chocolade en drink 
veel meer water. Ook fruit eet ik 
omdat dat de stress wegneemt. Nooit zo goed verwend als tijdens de examens!

geBlokt
worDen?
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Hoe is de sfeer in huis?
Het hangt ervan af. Toen Katrien moest 
blokken, stond alles in functie van die 
examens. Pieter is een eenzaat: hij ging 
op zijn kamer zitten en deed zijn eigen 
ding. Bij Mattias moet het gezinsleven 
zo veel mogelijk verder gaan. Zelf zorg 
ik ervoor dat ik niet te vaak weg moet 
’s avonds. Het eten komt op regelma-
tige uren op tafel en ik zorg voor een 
beetje rust in huis. Mattias heeft ADHD 
en dat tegengewicht heeft hij nodig. 
Voor de rest probeer ik mijn kinderen 
vooral te kalmeren en steunende ach-
tergrondvragen te stellen: of het in-
teressant is, gemakkelijk leert, ze nog 
veel werk hebben, het een “vieze” prof 
is enzovoort. 
Hoe verwen je hem?
Mattias: Niet! 
Hilde: Een beetje wel. Verwennen is 
overdreven, maar ik ben wat meer thuis, 
is dat al niet goed? (lacht) Ik maak altijd 
verse soep en meer vis. En ik zorg dat hij 
eet vooraleer hij vertrekt.
Mattias: Ja, snel een petit gervais in mijn 
hand duwen (lacht).
Wie heeft het meeste stress, jij of de 
kinderen?
Goh, je leert ermee om te gaan. Toen Ka-
trien – de oudste -  haar eerste examens 
had aan de universiteit, was ik zelf ook 
heel zenuwachtig. Maar Mattias is num-
mer drie. Als hij denkt dat hij het kan, zal 
dat wel zo zijn. Ik heb een gezonde dosis 
vertrouwen in hem. 
Loop jij op de toppen van je tenen?
Hilde: Nee, sorry. Hun studiekeuze en 
hun examens zijn iets wat ze zelf moeten 
doen. Ik zit ermee in, maar ik loop niet 
gestresseerd rond. Na de kerstexamens 
dacht Mattias dat hij er op geen enkel 
examen door was. Dan komt het echt 
niet bij mij op om te zeggen: “ja jong, 

je had maar wat harder moeten leren in 
plaats van een voetbalmatch te spelen 
de avond voor een examen.” 
Mattias: Belangrijk detail: uiteindelijk 
had ik geen enkele buis!
Was je zelf een goede blokker?
Ik ging gewoonlijk naar de les, was er 
goed door, maar ik studeerde tijdens het 
jaar soms te weinig met een inhaalma-
noeuvre tijdens de proefwerken als ge-
volg. Maar dat lukte, en dan denk ik: dat 
lukt bij mijn kinderen ook wel.  
Werd jij verwend door je mama?
Ik zat in Leuven. Mama telefoneerde om 
te vragen hoe het ging en ze kwam af en 
toe naar Leuven met een kabas met ge-
rief: eten en propere kleren enzo. Maar 
om te zeggen dat ze me verwende, nee, 
zo werkt dat niet bij ons.  

Hilde: Daar twijfel ik aan, want hij wordt 
zenuwachtig van jou, piernerveus! 
Neem je pepmiddelen/vitaminen?
Rilatine om te kunnen studeren. Ik moet 
er wel meer nemen tijdens de examens 
maar dat werkt heel goed. 
Heb je een planning?
Nee. Ik heb dat ook nooit begrepen en 
nooit nodig gevonden. In het middelbaar 
studeerde mijn vriendin hetzelfde als ik 
en zij was mijn wandelende agenda. Op 
voorhand leren heb ik ook nooit gedaan. 
Misschien zou het veel beter lukken als ik 
dat wel doe, maar dat weet ik dus niet. 
Wat is je succesvak?
Voorlopig is dat cultuurgeschiedenis. 
Wat is je ultieme survivaltip?
Stop gewoon met leren. Wat je kunt, kun 
je en de rest niet. Simpel. Je moet weg-
gaan van die boeken want dan helpt 
toch niets meer. Ga voetballen, lopen of 
een pint drinken. 
Wat wil je later worden?
Ik hoop regie-assistentie multicamera te mo-
gen doen, bij een televisiezender of theater.
 

DE MAMA_Hilde Verdoodt
Woont in Zemst

Leeftijd: 51

Studeerde: Klassieke Filologie, Latijn/Grieks

Job: onderdirecteur van secundaire school 

Mechelen

4 kinderen: Katrien, Pieter, Mattias en Jeroen

Levensmotto: Zie altijd de positieve kant van 

het leven!

Ik kan niet zonder: uitwaaien aan zee en wande-

len met hond Fanny

ZOON TWEE_Mattias Ackerman
Woont in Zemst

Leeftijd: 21

Studeert: Audiovisuele Technieken 

Levensmotto: heb ik niet

Ik kan niet zonder: mijn maten

Stapels en stapels boeken te verwerken....

Heb je graag je mama in de buurt als je 
blokt?
Ja, maar alleen ’s avonds. Dan heb ik 
graag wat volk rondom mij. Als ik een 
hele dag alleen heb geleerd, kom ik niet 
graag naar beneden in een leeg huis. Ik 
vind het ook tof als onze Jeroen hier is 
wanneer ik aan het studeren ben.  Of dat 
omgekeerd ook zo is, weet ik niet.
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Fabrikant in metalen sierpoorten, hekwerk, carports en automatisatie

T 0476/72 52 55 - F 015/43 43 44

Atelier: op afspraak
Mechelsveldstraat 20

 2800 Mechelen

www.metallooks.be
vraag hier 

uw gratis brochure aan:

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

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
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AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
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Hoe is de sfeer in huis als er moet ge-
blokt worden?
Ik merk niet veel verschil. Alleen ons Ansje 
is wat zenuwachtiger. Ze studeren met 
vier tegelijk beneden, met de tv aan. Soms 
spelen ze Monopoly met hun cursussen 
erbij. Als je op iemand zijn straat komt 
krijg je een vraag over je leerstof en als je 

uur begin ik opnieuw tot het avondeten. 
Dan leer ik nog een uurtje en dan ga ik 
iets drinken met Marjan (lacht). 
Eet je speciale dingen?
Chips, veel croques monsieur, ’s och-
tends een goed ontbijt met eieren – heel 
belangrijk. Veel boecht eigenlijk. 
Neem je pepmiddelen/vitaminen?
Een sigaret en een pintje.
Heb je een planning?
Niet echt. Ik weet wel op voorhand met 
welk vak ik ga beginnen. 
Wat is je succesvak?
RZL: Religie, Zingeving en Liturgie en 
Communicatieve Vaardigheden. Daar 
ben ik geweldig goed in. 
Wat is je ultieme survivaltip?
Als het niet lukt moet je even ontspan-
nen en dan gewoon terug beginnen. 

DE MAMA_Inge Lauwers
Woont in Zemst

Leeftijd: 44

Studeerde: Normaalschool – Lager Onderwijs

Job: onderwijzeres in Eppegem

4 kinderen: Sofie, Ansje, Joren en Ilke

Levensmotto: Geniet van elke dag!

Ik kan niet zonder: mijn glaasje rode wijn ‘s 

avonds

Jaja, dít noemen ze spelend leren.

het fout hebt dan moet je dubbel betalen, 
als het juist is de helft. Héél grappig. 
Verwen je hen?
Helemaal niet. De orde van de dag gaat 
gewoon door. Het eten is wel allemaal 
rapper op. Onze Joren heeft honger als 
een wolf. 
Wie heeft het meeste stress, jij of de 
kinderen?
Ik zeker niet. Natuurlijk ben ik trots als ze 
iets bereiken, maar ik heb altijd gezegd: 
luister mannen, voor mij moet je hele-
maal niets. Je moet zélf van je leven ma-
ken wat je wilt. En dat werkt prima. 
Wat zijn de plannen voor na de blokpe-
riode?
Ik vind het geen goed idee om cadeaus 
te geven bij een goed rapport. Als ze 
naar de stad of naar rock Werchter gaan, 

Hoe is de sfeer in huis?
Lawaaierig, maar dat heb ik nodig. We 
leren allemaal beneden en er is altijd wel 
iemand iets aan het doen. 
Mag er een muziekje op?
Ik leer altijd met muziek, mijn hoofdtele-
foon staat keiluid. 
Hoe begin je aan je dag?
Ik sta op om 8 uur, tenzij ik de avond er-
voor ben weggeweest. Ik eet en kijk eerst 
een filmpje om me te ontspannen. Dan 
leer ik tot 13 à 14 uur, eet en ga iets drin-
ken met mijn vriendin Marjan. Rond 15 

Heb je graag je mama in de buurt?
Nee, ik studeer meestal met mijn broer 
en dat is voor mij al genoeg. Alleen op 
mijn kamer studeren kan ik niet. 
Hoe is de sfeer in huis?
Heel onstpannen. We studeren een tijdje 
samen en dan kijken we een filmpje. Het 
is werkelijk een gezellige boel hier.
Heb je een planning?
Ik maak altijd een planning maar ik voer 
ze nooit uit (lacht).
Wat is je grootste blunder?
Op een examen van wiskunde waren er 
twee basisregels waarop je alles moest ba-
seren, en ik had die twee omgedraaid. Re-
sultaat: 49 procent. Als ik dat niet had ge-
daan had ik een veel hoger cijfer behaald.
Wat is je succesvak?
Vroeger was dat Nederlands, nu Zang.
Wat als de zon schijnt?
Dan ga ik naar buiten, niet noodzakelijk 
om te leren (lacht). 
Wat is je ultieme survivaltip?
Neem een pauze van een half uurtje en 
concentreer je op iets helemaal anders. 
Wat wil je later worden?
Actrice.

Greetje Van Haleweyck

stop ik ze al eens extra zakgeld toe. Ooit 
zat er een meisje in mijn klas die een 
paard kreeg als ze 90 had. Ze had 89,7. 
Op het oudercontact heb ik gezegd: wil 
ik snel die drie tienden erbij doen? 
Wat is je ultieme survivaltip?
Rustig blijven en stoppen met studeren. 
Ze zien wel waar ze uitkomen. Studeren 
is niet levensbedreigend hé! 
Wat wil jij later worden?
Oma.

DOCHTER DRIE_Ilke Brassine
Woont in Zemst

Leeftijd: 19

Studeert: Woordkunst - Drama

Levensmotto: Amuseer je zo veel mogelijk!

Ik kan niet zonder: muziek, zingen, dansen, 

acteren

Inge:
“Studeren moeten ze 

voor zichzelf doen, 
niet voor mij.”

DOCHTER ÉÉN_Sofie Brassine
Woont in Zemst

Leeftijd: 19

Studeert: Regentaat Wiskunde - Biologie

Levensmotto: Geniet van het leven!

Ik kan niet zonder: een pintje en een sigaret 
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% KORTING OP
EUCANUBA,  ROYAL 

 CANIN,  EUROPREMIUM

 

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

ENERGIE – GEZONDHEID – STRESSVERMINDERING
HEALING TAO

Basisweekend met Koen Tangelder

Lichaamsoefeningen, meditaties en kennis gericht op zelfhe-
ling en zelfontwikkeling. Een aanrader voor ieder die vitaler 
en meer zichzelf wil zijn.

Wanneer: Weekend 20 en 21 juni 2009, telkens 10–17 uur
Waar: Polyvalente zaal (ingang Bibliotheek)
          Schoolstraat 23 – Zemst (centrum)
Prijs: 130 Euro, syllabus inbegrepen
Inschrijven en info: via Diane Vestraets
Bel: 0497 339 039 of mail: dialum@lumirayam.eu
Info over Healing TAO : www.koentangelder.nl
Organisatie: LUMIRAYAM – www.lumirayam.eu
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  De damesploeg van KFC Eppegem kan terugblikken op twaalf mooie sportieve seizoenen. 

In mei speelden ze hun allerlaatste wedstrijd en dat werd gevierd. “Kindjes en een rustiger 

leven, hé”, zeggen ze in koor.

  De beloften van VV Elewijt speelden een 

schitterend seizoen en eindigden op de twee-

de plaats met 55 punten. Na afloop van het 

seizoen bouwden de Elewijtse jongeren in hun 

lokaal ‘t Steen een feestje. Afscheidnemend 

trainer Roland Delooze en afgevaardigde Alain 

werden door de spelers letterlijk en figuurlijk in 

de bloemetjes gezet.^p)-0

  De gemeentelijke basisschool De Regen-

boog ging er hard tegenaan voor mucovis-

cidose. Eerst was er een bezoek van de muco-

vereniging, daarna volgde een projectweek 

rond muco met de hele school. Paasbloemen 

werden besteld en uitgedeeld. Zowel kleuter- 

als lagere school namen hieraan deel. Dit lever-

de 732 euro op. Begin april stapten  het eerste, 

tweede en derde leerjaar 7km naar het Steen-

tjesbos en het vierde, vijfde en zesde leerjaar 

maakten een fietstocht van 21km. Dankzij de 

gulle steun van de Elewijtse gemeenschap 

bracht dit initiatief 4950 euro op. Op don-

derdag 7 mei werd de cheque van 5682 euro 

plechtig overhandigd aan de Belgische Vereni-

ging voor Strijd tegen mucoviscidose.

  Het verkeersplatform van Zemst voert tijdens 

de komende zomermaanden een actie rond 

het fout parkeren op fietspaden. Geëngageer-

de fietsers gaan automobilisten wijzen op het 

gevaar dat ze betekenen voor de tweewielers. 

Zij overhandigen hen een flyer of stoppen het 

onder de ruitenwisser. De eerste flyers werden 

uitgedeeld bij  de opening van het fietsknoop-

puntennetwerk, dat een startplaats had in het 

Bloso-domein. Wil je zelf ook meedoen aan de 

campagne, stuur dan een e-mail naar verkeers-

platformzemst@telenet.be.
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  Op de laatste speeldag van het seizoen werd bij FC Zemst de fakkel door-

gegeven. Jan Verdoodt – tien jaar preses in Den Turfput – maakte de voorzit-

terszetel vrij voor  zijn opvolger Jan Verbinnen, ook al jarenlang verbonden 

aan de club. Een afvaardiging van schepencollege, clubbestuur, trainersstaf 

en medewerkers zag dat het goed was. En iedereen kreeg de zegen van on-

dervoorzitter Erik Peeters (bovenaan de foto).

  Triatlonatleet Koen De Weerdt uit Elewijt kwalificeerde zich begin 

mei op de Virgin Islands voor de Iron Man op Hawaï op 10 oktober. 

Hij eindigde als eerste in zijn reeks 1e Age Group Saint Croix (30 tot 

34 jaar). “Vóór de wedstrijd vroeg ik mijn vriendin Loni Usewils ten 

huwelijk en kreeg een positief antwoord. Dat was een bijzondere mo-

tivatie”, zegt Koen.

   De finale van Misses Globe Belgium heeft een hoog 

Zemst-gehalte. Lesley De Munter, een kandidate uit Duffel, 

bood in basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar een verwen-

dag aan. De deelnemers konden kiezen uit gelaatsverzorging, 

professionele make-up, shiatsu massage, voetreflexologie, 

dans, aromatherapie enzovoort. De opbrengst ging naar Po-

verello, voor de kansarmen in eigen land. Wie Lesley wil steu-

nen kan dat tot 6 juni door MGB 18 te sms’en naar 3140. Op 

de foto v.l.n.r. Kelley Moermans, Jill Delien, Lesley De Munter, 

Evelien Bienstman en lesgeefster Heleen De Vos.

Wil je Katleen Van den Broeck uit Hofstade steunen, sms dan 

naar 3140 met de tekst MGB 19 in hoofdletters.

  Edward Van Asbroeck en café Burn Out in Ele-

wijt organiseerden in samenwerking met MTC 

The Walkers een verbroederingsrondrit voor alle 

soorten motoren. In groep wegrijden en samen 

toekomen, begeleid door Rodeblokker, was de 

opdracht. Leden van de club en deelnemers wil-

den na afloop graag op de foto.
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Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade     tel.: 015 62 08 96
www.bugattis.be

.
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Ellen Van de Wijgaert

zEmst – WiE Van DE Vijf zEmstE politici VERoVERt EEn plaatsjE in hEt Vlaams paRlEmEnt? De Zemstenaar stuuRDE 
EEn REpoRtER op paD om hEn DE KlEREn Van hEt lijf tE VRagEn! VooR hEt paRtijpRogRamma KijKt u bEst ERgEns anDERs, ons 
magazinE toont hEn VooR hEt EERst Van EEn anDERE Kant. ElKE politicus KREEg DERtiEn oRiginElE VRagEn VooRgEschotElD, 
WaaRbij zE DRiE KEER mochtEn passEn. Wij zEttEn DE lEuKstE antWooRDEn VooR julliE op EEn RijtjE. 

Met wie zou je eens 
een blind date willen?  
Met de vrouwen van 
de redactie van de 
Zemstenaar (lacht). 
Wat is het domste dat 
je ooit deed/zei? 
Twee elektrische dra-
den in een stopcontact 
steken en tegen elkaar 
houden om te zien wat 
er zou gebeuren.

Wat is jouw favoriete 
plek thuis? 
In de winter in de zetel 
bij de open haard met 
een glas wijn. ‘s Zo-
mers in mijn hangmat  
onder de bomen.
Wat is jouw succesre-
cept? (koken)
Ik kan niet goed ko-
ken en ik doe dat bijna 
nooit (mijn vrouwke 

kan zeer goed  koken). 
Wat is het stomste ca-
deau dat je ooit van 
iemand kreeg? 
Een pakje zakdoeken 
van een vriend die mijn 
verjaardag bijna ver-
geten was en mij om 
23 uur toch nog een 
cadeautje wou geven. 
Het was het gebaar dat 
telde, hij had gelijk.

Wat is je stiekeme ver-
slaving? 
Een goei Vlaamse pint 
of een lekker glaasje 
wijn in leuk gezel-
schap.
Wat is jouw succesre-
cept? (koken)

Spaghetti in de alle-
daagse keuken en an-
ders struisvogelsteak.
Wat neem je zeker 
mee naar een onbe-
woond eiland? 
Mijn fiets.
Wat zing je onder de 

douche?  
‘Malinwa is wonder-
ful....’
Met wie zou je eens 
een blind date willen?
Met iemand die met 
mij ook een blind date 
wil…

Wat is het eerste wat 
je ‘s ochtends doet? 
Mijn lenzen inbrengen. 
Kwestie van een klare 
kijk op de wereld te 
willen behouden.
Ben je een stresskonijn 
of een koele kikker? 
Is een stresskikker ook 
een goed antwoord? 
Mijn stressfactor is af-

hankelijk van de situ-
atie. Maar in het alge-
meen een koele kikker.
Wat neem je zeker 
mee naar een onbe-
woond eiland? 
Mag dat Zemst zijn? 
Met iedereen en alles 
erop en eraan.
Wat is het domste dat 
je ooit deed/zei? 

Elke keer overtref ik me-
zelf weer. Gelukkig leren 
we uit onze fouten.
Met wie zou je eens 
een blind date willen? 
Dat moet een combi-
natie zijn van Barack 
Obama, Hale Berry en 
Lionel Messi. Elk as-
pect van mijn ‘zijn’ mag 
verwend worden.

Met wie zou je eens 
een blind date willen? 
Met de Eerste Minis-
ter om van ideeën te 
wisselen.
Wat is jouw favoriete 
plek thuis?
Aan tafel met het hele 

gezin.
Wat zing je onder de 
douche? 
Ik zing niet onder de 
douche.
Wat is het eerste wat 
je ‘s ochtends zegt/
doet/eet? 

‘Goedemorgen’, ontbijt 
klaarmaken en fruit eten.
Wat zou je doen als je 
de lotto won? 
Arme mensen helpen, 
schenken aan een 
goed doel en mijn 
naaste familie helpen.

Wat zing je onder de 
douche?
‘Wild Thing’.
Wat is jouw succesre-
cept? (koken)
Mijn kookkunsten zijn 
beperkt tot naar de 
frituur gaan, maar een 
frietje met een taco 

heeft steeds succes!
Wat is het eerste wat 
je ‘s ochtends doet?
De dag begint met 
snel wat push-ups en 
sit-ups, ‘mens sana in 
corpore sano’.
Wat is je stiekeme ver-
slaving?

Chocolade.
De reis van je dromen 
wordt je gratis aange-
boden, maar je part-
ner mag niet mee… 
doen of niet?
Niet, want dan kan het 
nooit de reis van mijn 
dromen zijn.

DE VIJF Zemstse politiCi in hun Blootje

De genieter_
_Tom Dehaene
Leeftijd: 40
Woonplaats: Hofstade
Partij: CD&V
Hoe lang al politiek 
actief: lid sinds 1987, 
eerste keer verkozen 
als provincieraadslid 
in 1994

De chocoholic_
_Tom Coen
Leeftijd: 28
Woonplaats: Zemst
Partij: LDD
Hoe lang al politiek 
actief: begonnen 
met opstart LDD in  
januari 2007

De altruïst_
_Suzy Goovaerts
Leeftijd: 59
Woonplaats: Zemst
Partij: LDD
Hoe lang al politiek ac-
tief: dit is het eerste 
jaar

De stresskikker_
_Jason Valgaerts
Leeftijd: 29
Woonplaats: Eppegem
Partij: sp.a
Hoe lang al politiek 
actief: sinds 2006, in 
2007 verkozen als ge-
meenteraadslid

De hooligan_
_Dirk Van Roey
Leeftijd: 47
Woonplaats: Hofstade
Partij: NVA
Hoe lang al politiek ac-
tief: gemeenteraads-
verkiezingen 2006
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

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

Open

Weekdagen

 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

De Triumph Inspiration Award (www.
triumphinspirationaward.com) is een 
gereputeerde lingeriewedstrijd. Mo-
deacademies van heel België doen 
mee aan deze internationale wed-
strijd, meer dan zestig modestuden-
ten stuurden een lingerieset binnen. 
Acht deelnemers werden uiteindelijk 
geselecteerd voor de Belgische fina-
le. Tot deze acht behoorde Yasmine 
Smedts uit Eppegem.
Yasmine, masterstudente aan de 
Gentse modeacademie, is blij met 
haar erkenning: “Dat ik, als enige van 
onze modeacademie, geselecteerd 
was voor deze finale was al een mooie 
overwinning. De tweede plaats krij-
gen, maakt het allemaal natuurlijk 
nóg mooier.”

comfortabel & sexy

Opdracht van de wedstrijd was het 
ontwerpen van een comfortabel en 
sexy lingeriesetje, dat bovendien ge-
inspireerd is op een beroemd icoon. 
Yasmine koos voor Sigmund Freud, 

grondlegger van de psychoanalyse. 
“Oké, geen evidente keuze”, lacht Yas-
mine. “Ik geef  toe dat Freud niet het 
meest sensuele of vrouwelijke icoon 
is. Maar de combinatie van lingerie en 
de gedachtewereld van Freud vormde 
voor mij een boeiende uitdaging om 
iets mee te doen. Freud was de eerste 
om een onderscheid te maken tussen 
bewustzijn en onderbewustzijn. Deze 
twee lopen niet altijd mooi samen. 

met “freuDiaanse” lingerie

moDestuDente Behaalt tweeDe prijs in prestigieuZe weDstrijD

EppEgEm - YasminE smEDts gooit hogE ogEn mEt haaR lingERiEontWER-
pEn. in DE finalE Van DE tRiumph inspiRation aWaRD, op 14 mEi in bozaR in 
bRussEl, bEhaalDE DE EppEgEmsE stuDEntE EEn KnappE tWEEDE plaats.

Modestudent Yasmine Smedts 
ontwerpt fascinerende lingerie.
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Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

Doelgerichte gecombineer-
de technieken met maxima-
le resultaten voor het gelaat

o.a. GK4 en Stri-pexan (NIEUW)
     Caviar/hyaluron treatment,
     Xenmphus lihaamspakking
Permanente make-up
Zonnebank

Zo ontdekte Freud bijvoorbeeld dat er zich 
een grote dualiteit binnen de seksualiteit 
afspeelt. Tussen het uiten en het verber-
gen ervan. Deze dualiteit fascineert mij en 
vormde een uitdaging om te interprete-
ren in een lingerieontwerp.”

naakt & gekleed

Om dat te illustreren ontwierp Yas-
mine een lingerieset waarin je “naakt 
gekleed” gaat. “Die dualiteit, daar  

“Er is meer, altijd meer 
aan een vrouw dan 
wat je waarneemt. 

Ontdek haar… 
Graaf naar haar…”

gaat het om”, legt Yasmine uit. “Je 
bent gekleed, verstopt je sek-
sualiteit. Maar tegelijkertijd 
is deze lingerie net een uiting 
van je seksualiteit. Je bent naakt 
gekleed in plaats van gekleed 
naakt. Dit zorgt voor een span-
nend samengaan omdat je tege-
lijkertijd benadrukt en verbergt. 
Het creëert ook een vreemde 
soort gelaagdheid. Je kan je blij-
ven uitkleden. Onder een naakt 
lichaam bevindt zich iets anders 
en onder iets anders bevindt zich Yasmine Smedts viel in de prijzen met 

deze “Freudiaanse” lingerie.
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een naakt lichaam, enzovoort. Ons 
huidig besef van een onderbewust-
zijn zorgt ervoor dat je naakt voor ie-
mand kunt staan zonder het gevoel 
te hebben dat deze je ooit naakt te 
zien zal krijgen.
Er zal altijd nog een laag onder de vo-

rige zitten.”
Geïntrigeerd door Yasmine en haar 
ontwerpen? Neem een kijkje op de 
fascinerende website www.yasakin-
sky.be en je bent op slag verkocht.

Paul Verdoodt
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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

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

Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai 
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun 
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony 
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool 

Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai 
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun 
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony 
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool 

Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai 
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun 
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony 
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool 

Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai 
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun 

VEVE
Electro Vertongen

Linterpoortenlaan 202
1980 Zemst

015/616799 - 0494/738521
www.electrovertongen.be

De Snorkels begonnen hun laatste 
wedstrijd van het seizoen met twee 
punten voorsprong op achtervolger 
Het Kroegske.  Bij winst was het kam-
pioenschap zeker, ook al moesten er 
nog vier matchen gespeeld worden.  
Op 27 april stroomden de supporters 
toe en hing er een gespannen sfeer 
in de sporthal van Zemst. Vanwaar 
deze spanning?  Niet alleen het be-
halen van de kampioenstitel stond 
op het spel, maar de tegenstander, 

bracht verandering, de supporters 
waren door het dolle heen.  
De wedstrijd eindigde met een 7-2 
overwinning. Van de 22 gespeelde 
matchen wonnen De Snorkels er 17 
gewonnen, ze maakten 176 doelpun-
ten en kregen er 50 tegen. Een gewel-
dige prestatie. Gefeliciteerd dames! Zij 
danken ook hun sponsors beenhou-
werij Gina uit Walem en bouwonder-
neming Casteels-Wijns. 

KA

meisjes van De snorkels kampioen

zEmst – DE DamEs Van zaalVoEtbalploEg DE snoRKEls bEhaalDEn DE 
KampioEnstitEl in DE KatElijnsE liga.  EEn fiERE En gastVRijE coach, luc 
mEYssEn, KREEg de Zemstenaar op bEzoEK.

Camoso, had de week voor-
dien gewonnen tegen het 
nummer twee. 
Om 21u kwamen de speel-
sters als gespannen snaren op 
het veld. Vanaf de aftrap ging 
het vol op de winst. Aanval na 
aanval werd opgezet, maar de 
eerste goal wou niet vallen.  
De keeper haalde de ene na de 
andere bal uit de hoek en on-
der de lat vandaan, de match 
bleef spannend. Toen viel de 
eerste goal, wat een gejuich! 
De tweede goal viel, maar 
Camoso volgde. Het publiek 
hield de adem in. Hoe lang zou 
dit duren? Niet lang, want te-
gen het prachtige combinatie-
voetbal van De Snorkels waren 
zij kansloos. De tweede helft 
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“Koken met respect voor het product.”

Vredestraat 12
1800 Vilvoorde - Peutie

Tel :02 252 03 07

www.de7detafel.be

RESTAURANT DE 7deTAFEL

Fo
to

’s 
Je

an
 A

nd
rie

s

Nieuwkomers van KFC Eppegem

Bart De Doncker (30) uit Zemst
1. Humbeek, Machelen, Wezembeek, Hofsta-

de en Grimbergen. 
2. Door een goed gesprek met positieve be-

stuursleden, de club heeft ambitie en ze 
overtuigden me. 

3. Het voorbije jaar was ik maar een half sei-
zoen actief, ik hoop het volgende vol te 
maken in de eerste ploeg. De topdrie ligt in 
de mogelijkheden. 

Bart Van Winckel (33) uit Duffel 
1. Jeugd RC Mechelen, eerste ploeg RC Me-

chelen, Stade Leuven en Grimbergen. 
2. Eppegem is een ploeg die hogerop wil en 

Guido Slachmuylders is een toptrainer. 
3. Met mijn ervaring een meerwaarde bren-

gen. Met de aankopen mag de club ambi-
ties koesteren.

Kenny Moras (30) uit Keerbergen
1. Keerbergen, KV Mechelen en Diegem. 
2. Twee belangrijke redenen: de ambitie van de 

club en het goede gevoel dat ik al van bij de 
eerste gesprekken met de bestuursleden had. 

3. Eerst en vooral fit blijven. Het is gevaarlijk om 
veel ambities uit te spreken, maar ik hoop in 
ieder geval mee te spelen voor de prijzen.

Dries Jaspers (32) uit Boortmeerbeek
1. Perk, Diegem, Duffel en Heist. 
2. Een ploeg met ambitie en door Kenny Moras, 

die wist dat ik korter bij huis aan het zoeken 
was. Ook vorig jaar had ik contacten met Ep-
pegem, graag wil ik met hen een stapje hoger. 

3. Een basisplaats. De club heeft goede trans-
fers gedaan en is gewapend om goede re-
sultaten te behalen.

Dimitri Hofman (21) uit Vilvoorde
1. Jeugd Vilvoorde, Grimbergen en eerste ploeg 

Vilvoorde. Door blessures niet veel gespeeld. 
2. Heel simpel, Guido Slachmuylders was mijn 

coach bij Grimbergen en omdat het een 

Seizoen 2009-2010 is al lang van start gegaan bij KFC Eppegem. De sportieve cel, Benny Vaneycken 

en Werner Cooreman samen met de algemeen sportief verantwoordelijke Michel Van Campenhout, 

en de trainers zijn al maanden bezig met de samenstelling van de kern. Met als resultaat een ver-

lengd verblijf van de sterkhouders, aangevuld met zeer gerichte transfers. De lat wordt dan ook iets 

hoger gelegd.  Voorzitter Jan Van Asbroeck

goede trainer is, kom ik graag bij Eppegem 
spelen. Ook de sfeer lijkt me goed. 

3. Mijn niveau van twee, drie jaar geleden terug 
vinden en een basisplaats afdwingen. Een 
heel seizoen zo hoog mogelijk staan.

Glenn Trouwkens (18) uit Elewijt
1. SC Mechelen, KV Mechelen en RC Mechelen. 
2. Via Michel Van Campenhout, die me op 

deze manier mijn kansen geeft om erva-
ring op te doen in een eerste ploeg. Een 
club in Groot-Zemst speelt ook een rol. 

3. Proberen in de basisploeg te staan en zo-
veel mogelijk punten behalen om zo hoog 
mogelijk te eindigen. 

Gert-Jan Peeters (19) uit Eppegem
1. FC Eppegem, Grimbergen.
2. Dichtbij huis, een ambitieuze en toffe club, 

vergelijkbaar niveau als bij Grimbergen maar 
ik wil de stap zetten naar de eerste ploeg. 

3. Zoveel mogelijk spelen en zo hoog moge-
lijk eindigen met de ploeg.

Levi Taelman (21) uit Perk
1. Diegem, KV Woluwe, White Star Woluwe, 

Woluwe-Zaventem en Perk. 
2. Via Ben Alexandre. Vorig seizoen miste ik 

een half seizoen wegens kwetsuren, maar ik 
speelde goede wedstrijden. Ik wil een stapje 
hoger proberen en veel bijleren van de goe-
de trainers bij Eppegem. 

3. Een goed seizoen en enkele wedstrijden 
spelen met de eerste ploeg. Ik wil de con-
currentie aangaan met Bart De Doncker, hij 
heeft ervaring en ik hoop veel bij te leren. 
Het bestuur heeft goede transfers gedaan, 
ik denk dat we bovenaan kunnen eindigen.

Vincent De Win (39, pensioengerechtigd)
1. Vilvoorde, Eppegem, Tervuren, Black Star, 

Perk, Eppegem, Elewijt, Hever en Eppegem. 
2. Terug thuiskomen. 
3. Depanneren, steeds klaar om de ploeg te 

helpen indien nodig. Mee kunnen vieren 
bij mooie overwinningen is leuk.

Kulan Jakob (18) uit Mechelen
1. Jeugd SC Mechelen, Putte-Kapelle en eer-

ste ploeg KFC Katelijne. 
2. Eddy Trouwkens kon me overtuigen. 
3. Een goed en sportief seizoen en hard wer-

ken voor een basisplaats. 
Kwain (21) 
1. Woluwe-Zaventem (beloften). 
2. Een club met een goed imago. 
3. Ik kijk op naar mijn landgenoten Asare en 

Iddi van KV Mechelen, zover zal ik het nooit 
brengen. 

1. Carrière

2. Waarom KFC Eppegem

3. Verwachtingen voor jezelf en je ploeg

Vlnr: Dries Jaspers, Dimitri Hofman, Eddy Trouwkens, Kilan Jacob, 
Gert-Jan Peeters, Kwoin, Leci Taelmans en Kenny Moras.

Trainer Guido Slachmuylders geflankeerd 
door Bart De Doncker en Bart Van Winckel.
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ZEMST – KV Mechelen speelde op 23 mei de finale van de Beker van België. 
Roodgeel kreeg de massale, luidruchtige en kleurrijke steun van tienduizen-
den fans. Uiteraard kon dit feest niet doorgaan zonder een ruime delegatie uit 
Zemst. de Zemstenaar was erbij (wat dacht u?) en laat u meegenieten van de 
unieke sfeer. Malinwa verloor de match, maar who cares? Wat een avond! PV

Zemst kleurtBekerfinale
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NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
     “KAMUTBROOD, 
     ZIEL DER AARDE”

KAMUT lang vergeten, nu terug ontdekt:
Kamut is een oude verwant van harde tarwe, zoals spelt een 
oude verwant is van zachte tarwe 
heeft geen industriële selectie ondergaan> is nog in ‘natuurlijke’ staat 
wordt uitsluitend biologisch verbouwd

KAMUT laat uw lichaam bloeien in gezondheid:
Zoete tarwe: met een rijk boterachtig aroma; het kruim is 
goudkleurig
Energierijk graan: scoort in voedingswaarde beter dan gewone tarwe: 
20 tot 40% méér eiwitten en 30% méér vitamine E
Rijk aan 8 vd 9 mineralen: consumptie van 200gr kamutbrood 
dekt de dagelijkse behoefte van selenium
Deze tarwesoort mag wel: studies gedaan door de 
Internationale Voedsel Allergie Vereniging wijzen uit dat de 
grote meerderheid zelfs -70%- van wie sterk allergisch reageert 
op tarwe toch géén probleem heeft met Kamut
Kamut verteert gemakkelijk:
 KAMUT      > DA MUT!!
 (Ka’moet) (Dat moet)
 
 gratis proevertje op zondag 11 februari

•

•
•

•

•

•

•

•

Klantenreactie:
“Zoveel keus en zo lekker; ik 
eet elke dag ’n ander brood..”

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
 WO+DO GESLOTEN

“Gebakken plezier”

februari.indd   15 21/05/2009   11:16:00
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Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Hoe start je een zaalvoetbalclub? Zo-
als zoveel initiatieven ontstaan de eer-
ste ontwerpen tussen pot en pint. Niet 
anders was het voor ZVK Ajax. April 
1969, na de zondagse hoogmis werd 
er steevast afgesproken in Café Onder 
Den Toren in Zemst. Enkele vrienden, 
waaronder Jean Ulser, Maurice Bes-
sendorffer (Potter), Albert Janssens (de 
Soik), Jokke Lauwers en Louis De Lee-
beeck (de Witte) daagden mekaar uit 
om een veldwedstrijd te spelen tus-
sen een ploeg van Zemst-centrum en 
een ploeg van de Veldenstraat. 

Het bleef echter niet bij die wedstrijd. 
De heren kregen de smaak te pakken en 
vele trainingsuren later werd de eerste 
‘echte’ wedstrijd gespeeld. Dit was nog 
steeds op het veld. Na enkele jaren spe-
len van vriendschappelijke wedstrijden 
werd er een alternatief gezocht voor het 
veld, de zaal induiken dus.

Na enkele jaren in de Liga Hofstade 
werd er besloten om verder te gaan 
met de Vlaamse Zaalvoetbalbond. In 
al die jaren werd er drie keer kampi-
oen gespeeld. Momenteel treedt ZVK 
Ajax aan in vierde provinciale van de 
VZVB, waar ze het seizoen zullen ein-
digen op een mooie zesde plaats. 

Nu, veertig jaar later, is het verhaal 
van ZVK Ajax nog steeds levendig. 
Wekelijks wordt er zowel recreatief als 

competitief gevoetbald. Iedereen is 
er welkom, van jong tot oud. Je moet 
wel een minimum leeftijd van twaalf 
jaar hebben om je aan te sluiten. Mo-
menteel telt de club vijfenveertig le-
den, maar daar mogen gerust nog een 
aantal talenten bijkomen.

Een zaalvoetbalclub heeft wel wat on-
kosten, huur van een sporthal, kledij, 
verzekering, enzovoort. Ajax vraagt 
een democratische bijdrage van de 
leden en verder wordt de clubkas ge-
spijsd door het organiseren van het 
jaarlijks steakfestijn in november.

memorabele momenten

Er zijn heel wat memorabele momenten 
geweest in die veertig jaar, zoals de ver-
schillende deelnamen aan de carnaval-
stoeten in Zemst en alle plezante avon-
den die hieraan voorafgingen. Ook de 
sportieve strijd in de beginperiode tus-
sen de Paula Boys (Kleempoel), de Liza 
Boys (Duffelaar) en Ajax en niet te ver-
geten de match die gespeeld werd ten 
voordele van de familie Juliens (brand) 
tegen de veteranen van FC Zemst. 

Lezers van de Zemstenaar die graag 
meer informatie willen over de club 
of zich willen inschrijven kunnen 
dit doen door contact op te nemen 
met het secretariaat op het nummer 
015/61 21 33.

BD

40 jaar Zvk ajax, 
van hoogmis naar ZaalvoetBalCluB

zEmst – Wat EEn zonDagsE hoogmis anno 1969 niEt allEmaal tEWEEg Kan 
bREngEn. toEn zal WEl niEmanD gEDacht hEbbEn Dat ER VEERtig jaaR latER EEn 
aRtiKEl aan hEn gEWijD zou WoRDEn in hEt plaatsElijK glossY magazinE. 

Frituur Herby’s
“Bij Joske”

Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)
1980 Eppegem

Open: woe en do:16u30-22u
 vrij: 11u30-13u30, 16u30-22u
 za: 12u-14u, 16u30-22u
 zo: 12u-14u, 16u-22u
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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.

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@telenet.be
Buitenschrijnwerk - Vliegramen  -  alu - pvc - hout

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

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

fototentoonstelling lieve BlanCquaert 
in sportimonium 

hofstaDE – liEVE blancquaERt REisDE VooR hEt Eén-pRogRamma VooR-
bij DE gREns naaR nicaRagua, WaaR tiEn VlamingEn mEt EEn fYsiEKE han-
Dicap DE KRachtmEting aangingEn mEt hun EigEn bEpERKingEn. achttiEn 
DagEn lang tRoKKEn zE DWaRs DooR stEppE En junglE. allEEn DooR samEn 
tE WERKEn, KonDEn zE DE EinDmEEt halEn. DE zWaaRstE, mooistE En mEEst 
ontRoEREnDE momEntEn VEREEuWigDE liEVE op foto En DiE zijn nu tE bEKij-
KEn in hEt spoRtimonium tijDEns DE maanD juni 2009.

De tien deelnemers aan de tocht heb-
ben twee dingen gemeen: ze leven met 
een handicap én ze willen bewijzen dat 
die handicap geen belemmering hoeft 
te zijn om wat dan ook te doen. Met 
haar ontroerende foto’s tracht Lieve 
Blancquaert in beeld te brengen wat 
haar tochtgenoten, ondanks alle be-
perkingen, drijft. Deze barre en tege-
lijk unieke tocht duurde drie weken en 
veranderde definitief het leven van alle 
deelnemers. Voorbij de Grens toont 
waartoe mensen met een fysieke han-

dicap in staat zijn en hoe ze samen hun 
persoonlijke grenzen verleggen.
Lieve Blancquaert is fotografe en te-
levisiemaakster. Na passages in De 
Laatste Show en de zomerse variant 
met Jan Leyers, presenteerde ze De 
film van mijn leven. Haar boeken zijn 
veelgelezen en hoog gewaardeerd: 
Vrouw (met Betty Mellaerts), Insjal-
lah Mevrouw en Mijn status is positief 
(met Annemie Struyf ), Twee borsten 
(met Anna Luyten) en Straftijd.

PV

voorBij 
De grens
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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

 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:

 

     
Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Tel. 02-751 50 14

Denk vooruit, 
zorg voor een 
warm najaar. 

Bestel nu 
uw kachel of 

inbouwcassette
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Dertig jaar geleden was een vos in onze 
gemeente nog een écht nieuwtje, maar 
vandaag kan je overal een vos tegenko-
men. Dit is geen plaatselijke vaststelling, 
maar geldt ook in heel Vlaanderen en Eu-
ropa. “De vos is zijn schuwheid verloren 
en is zelfs in stadsparken en steden te 
vinden”, zegt Muriel Vervaecke. “Maar er 
zijn maar zoveel vossen als zijn biotoop 

ding is geen oplossing”.
“Een hogere jachtdruk is geen oplos-
sing want het vrijgekomen territorium 
wordt snel ingenomen door een ande-
re vos. Bestrijding is gebonden aan een 
strikte reglementering. Vangen met 
kastvallen mag in sommige gevallen 
en onder toezicht. De gevangen dieren 
worden dan geëuthanaseerd.  Vossen-

sen in Vlaanderen is slechts twee pro-
cent besmet.
Gemeente: eerst uitzoeken wat wette-
lijk mag
Er werd al door inwoners aan de ge-
meente gevraagd om op te treden. Om-
dat de wetgeving over de vossenbestrij-
ding omvangrijk en tegenstrijdig is, wil 
die eerst overleggen met de bevoegde 
instanties voor ze reageert. Als dat ge-
beurt, zal de hele politiezone Kastze erbij 
betrokken worden.

Juliaan Deleebeeck

   vos Ziet Zemstse kip wel Zitten

zEmst - hEt gEbEuRt stEEDs VaKER Dat pluimVEEhouDERs EEn Vos op bEzoEK KRijgEn DiE zich tEgoED DoEt aan KippEn-
boutjEs, EEnDEnboRst En ganzEnlEVERs  Dit Was EEn hot itEm op DE agEnDa Van EEn opEn miliEuaDViEsRaaD. “ER zijn tEVEEl 
VossEn”, zEggEn DE tEgEnstanDERs. “WE moEtEn zE mEt allE miDDElEn bEstRijDEn.” muRiEl VERVaEcKE, VERantWooRDElijKE 
WilDbEhEER Van natuuR En bos, DiE DE VossEn acht jaaR bEstuDEERDE, nuancEERt. “VossEn maKEn DEEl uit Van hEt EcosY-
stEEm. WE moEtEn ERmEE lEREn lEVEn En ons pluimVEE afschERmEn.”

Middeltjes om vossen op afstand te houden (vol-
gens de gebruikers):
 Een radio laten spelen in het kippenhok.

 Haar en uitwerpselen van een hond rond de kippenren strooien.

Ook mensenhaar houdt de vos op afstand.

 De hondenren dicht bij het kippenhok plaatsen.

 Een elektrische schrikdraad of een elektrisch schriknet (zoals 

voor schapen) rond de kippenren zetten.

 Een ultrasoon apparaat installeren.

 De afsluitingsdraad van twee meter hoog bovenaan dertig cen-

timeter naar buiten plooien.

 Een automatisch poortje installeren dat werkt op lichtsterkte en 

bij valavond sluit.

 De draadomheining afboorden met betonnen tegels tegen het 

graven.

 Het pluimvee houden op een eilandje: water schrikt de vossen af.

 Gemalen zwarte peper rond de kippenren gooien. Dit lijkt sterk 

op ‘zout op zijn staart strooien’ maar onze tipgever beweert voor 

waarheid dat hij sindsdien geen last meer heeft van vossen. Ie-

mand een niezende vos tegengekomen?

toelaat, dus het aantal regelt zichzelf vol-
gens het voedselaanbod.”
Jager Theo Juliens: “Onbeperkt bejagen”
De vos is een roofdier, geprogram-
meerd om te doden en houdt al eens 
een slachting onder weerloos pluim-
vee. De eigenaars reageren dan vaak 
emotioneel en eisen een bestrijding. 
De jagers treden meteen bij, want ook 
voor hen is de vos een concurrent. “Er 
zijn te veel vossen, ik schoot er vo-
rig jaar drieënveertig in Zemst. Naast 
de kippenrennen roven ze ook onze 
jachtgebieden leeg en sparen daarbij 
de zeldzame vogels niet. Dat moet Na-
tuurpunt inzien. Alleen een bejaging 
het hele jaar helpt. Zoals bij de bestrij-
ding van de muskusrat. Door de radica-
le aanpak is die plaag opgelost. Jagen 
op vossen zou dan ook in natuurgebie-
den moeten kunnen, want dat zijn de 
echte kweekstations vanwaar ze uit-
zwermen” vinden de tegenstanders.
Muriel Vervaecke: “Onbeperkte bestrij-

burchten mogen niet vernield 
worden, want ze zijn bij wet 
beschermd. Verder mogen al-
leen bijzonder aangestelde 
veldwachters buiten het jacht-
seizoen optreden, nadat blijkt 
dat andere preventieve midde-
len niet helpen.”
Een gevaar voor de volksge-
zondheid?
Vossen kunnen hondsdolheid 

overdragen en ook een leverziekte via 
de ‘vossenlintworm’.
In Vlaanderen zijn die risico’s klein. 
Hondsdolheid is hier nooit geweest. 
Preventief wer-
den vroeger de 
vossen vergast, 
maar nu krijgen 
ze een vaccin 
dat via lokvoe-
der opgenomen 
wordt. Contact 
met uitwerpse-
len en lage be-
planting wordt 
best vermeden. 
Eitjes van de 
darmworm die 
de leverziekte 
v e r o o r z a a k t , 
kunnen overal 
aankleven maar 
ook dat risico is 
klein. Van de vos-
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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

Café Burnout
bij Katy 

Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT
nieuwe openingsuren
op weekdagen open van 11u tot ???
Zaterdag en zondag van 14u 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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

de tijd Van toen

 In den Prins dateert van 1830. De 
herberg was opgetrokken in witte 
zandsteen. In 1858 kwam er een dans-
zaal bij, half zo groot als de huidige. 
Deze zaak werd uitgebaat door de fa-
milie Juliens.
 In augustus 1914 leed de herberg 
zware oorlogsschade. Hij werd herop-
gebouwd en de zaal  vergroot tot de 
huidige oppervlakte.
Een centrale gang van 1,70 meter 
breed deelde de herberg in twee, ver-

en het scoutsplein.”
De vzw had geen middelen en schreef 
onderhandse leenakten uit van 500, 
1.000 en 5.000 frank voor een totaal 
van 750.000 frank, tegen een rente 
van 4 percent. Een maandelijkse om-
haling in de kerk en de bijdragen van 
de parochiale verenigingen maakten 
het financieel plaatje rond.
 Op 3 mei 1959 werd het complex 
feestelijk geopend met toespraken 
en een groot volksbal. Een pint kost-
te toen 5 frank. Marcel Eyletten (den 
Blok), en Lea Coose stonden er als eer-
ste uitbaters achter de tapkast.
 De meest ingrijpende verandering 
vond plaats in 1966. Toen verbouwde 
aannemer Maurice Troukens de ganse  
benedenverdieping van de herberg 
tot één grote gelagzaal. Het houten 
balkon achteraan in de zaal werd ver-

“De prijs van 
een pintje in 1959? 

Vijf frank!”

verenigingen al 50 jaar thuis  
   in ‘De prins’

ElEWijt - hERbERg En paRochiEzaal in DEn pRins, in DE schaDuW Van DE 
sint hubERtusKERK, bEtEKEnEn al EEn halVE EEuW EEn VEilig onDERKomEn 
VooR hEt RijKE VEREnigingslEVEn Van ElEWijt. “allEEn DE VooRgEVEl gE-
niEt EnigE onschEnDbaaRhEiD. allE anDERE loKalEn zijn VooRtDuREnD aan 
tRansfoRmatiE toE, afhanKElijK Van DE financiëlE miDDElEn DiE EigEnaaR 
DE VzW sint augustinus bEschiKbaaR hEEft”, zEgt bEstuuRDER En pEnning-
mEEstER RogER DE bRoEcK.

twee vergaderlokalen.
 Tot in 1953 bleef de uit-
bating in handen van Jean-
ne, Stafke en Teke Juliens. 
Dan namen Jean De Broeck 
en Siska Van Sebroeck (van 
de ijzerwinkel op het Mo-
lenveld) de zaak over.
 In 1959 verkochten de 
kinderen Juliens café en 
zaal voor 650.000 Frank. De 

De uitbaters van toen tot nu
1/5/1959 Marcel Eyletten - Lea Coose

1/6/1964 Thieu Van Helden - Hilda Vercaeren

5/8/1977 Etienne Ceulers - Ann Aertgeerts

1/1/1979 Freddy Van Praet - Linda Ral

1/1/1985 Stef Van den Hoof - Fabienne Ponsard

1/8/1987 Danny Sohier - Carine Eyletten

1/9/1994 Jan Hermans - Veerle Verest

24/10/1997 Marc Nauwelaers-Els Verest

trekkend aan de huidige ingangsdeur 
en uitlopend op de zaal. Rechts van 
deze gang was het eigenlijke café en 
daarachter de keuken. Links waren 

vzw Sint Augustinus wordt de nieuwe 
eigenaar maar heeft niets te maken 
met de kerkfabriek Sint Hubertus, 
zegt Roger de Broeck. “De vzw is ge-
noemd naar haar weldoener, Baron 
Auguste de Becker-Remy, toenmalige 
eigenaar van het Rubenskasteel. Zo 
werd de vzw Sint Augustinus al eige-
naar van de Gildezaal, het kostershuis 

vangen door een betonnen construc-
tie en er werden tevens toiletten en 
een keuken bijgebouwd. 
Conclusie: café en zaal zijn eigenlijk 
altijd voorwerp van verbouwingen 
geweest om ze aan te passen aan de 
noden van het moment. 

Juliaan Deleebeeck (met dank aan Roger  

De Broeck voor het opzoekwerk)
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De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 140 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Vanaf Pasen maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

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

PASTA’S FOLIES
Spaghetti - Penne - Ravioli _ Tortellini

Van 11 uur tot 15 uur
Van maandag tot zaterdag

Iedereen welkom

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderHOud & 
plaatsen van cv, 
sanitair- & 
gasinstallaties

kasteelstraat 26 - 1982 Zemst - elewijt
015 / 61.71.22
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Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

De Festival Brass Band, ge-
start in 2000, is een muziek-
vereniging in zuivere brass-
bandformatie. Het orkest 
kent een standaardopstel-
ling van vijfentwintig koper-
blazers en drie slagwerkers, 

pioenschap in juni 2008 geeft de 
Festival Brass Band het ticket om 
ons land te gaan vertegenwoordi-
gen op het Europees Brass Band 
Kampioenschap. Dit treffen heeft 
de allure van een wereldkampioen-
schap en vond plaats begin mei 
2009. Als je weet dat daar tweedui-
zend toeschouwers naar je staan te 
luisteren, voel je de adrenaline tot 
in je tenen.  We behaalden de ze-
vende plaats, waar we zeer fier op 
zijn”, vertelt Peter.
Het belangrijkste doel blijft echter 
op een professionele en kwalitatieve 
manier concerten verzorgen en blij-
ven behoren tot de Belgische top. 
Meer info en de kalender vind je op 
www.festivalbrassband.be.

Karin Andries

festival Brass BanD gaat europees
zEmst-laaR – DE fEsti-
Val bRass banD mocht mEE-
DingEn naaR DE EuRopEsE 
titEl.  EEn uniEKE ERVaRing! 
VooRzittER, mEDEstichtER 
En coRnEtspElER pEtER Van 
DYcK VERtElt ons WiE DEzE 
gEDREVEn muziKantEn zijn.

waaronder Nik Goovaerts, dirigent van 
de Koninklijke Fanfare en het percussie-
ensemble WIK (Willen is Kunnen). Yvon-
ne Peeters en Joke Verschueren geven 
les bij WIK en spelen ook bij deze band.
Het orkest is een mix van profs, semi-profs 
en de betere amateurs. Enkele talenten: 
muzikaal directeur Manu Mellaerts is 
solo trompettist van de Koninklijke Munt-
schouwburg, Roel Avonds speelt solo 
trombone bij het Filharmonisch Orkest 
Van Vlaanderen, Glenn Van Looy speelt 
euphonium en is nationaal kampioen in 
de superieure afdeling op The Britisch 
Open Solo & Quartet Championschip in 
Manchester en werd International Solist 
of the Year in Sydney.  

“Je voelt de adrenaline tot in je tenen.”
“De overwinning op het Belgisch kam-
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
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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

kampioenenploeg

Op zaterdag 23 mei versloegen de kadet-
ten (jongens geboren in 1993 of later) van 
volleybalclub HZ’93 in Oud-Turnhout de 
Vlaamse concurrent Leuven en de Waalse 
topploegen Saint-Guibertin en Baudour. 
Twee weken eerder in Sijsele kroonden 
Bart, Ilaja, Jasper, Jeroen, Kjell, Marnik, 
Seppe, Sam D & Sam P zich ook al tot 
Vlaams kampioen. Zij namen de maat van 
de kampioenenploegen uit dezelfde leef-
tijdscategorie van de vier andere Vlaamse 
provincies: Tielt, PNV Waasland, Zoersel en 
Lanaken. Het ging steeds om jeugdteams 
van grotere clubs, waarvan de senioren-
ploegen in de hogere reeksen spelen.

hz ’93 kampioenenmaker

Heeft HZ’93 dan enkele toekomstige vol-
leybal-internationals in haar rangen? Dat 
is misschien wat hoog gegrepen en zeker 
nog te vroeg om te stellen. Maar alle spelers 
van haar jeugdploeg(en) halen een goed 
tot zeer goed niveau, dank zij een fysiek, 
tactisch en technisch doordachte jeugdop-
leiding, gegeven door eigen gediplomeer-
de trainers. Het spreekt voor zich dat dit de 
basis vormt voor het recente succes.
De kadetten zijn niet de enige succesvol-

zEmst – ER bEstaan nog anDERE 
spoRtEn Dan VoEtbal! Wist u Dat WE 
sinDs KoRt EEn bElgischE KampioEnEn-
ploEg in onzE gEmEEntE hEbbEn? DE Ka-
DEttEn Van hz ’93 mogEn zich DE bEstE 
VollEYbalploEg Van hEt lanD noEmEn.

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

le jeugdlichting van HZ’93. Trainer Marc 
Valgaerts leidde ook al de junioren (vorig 
jaar Vlaams kampioen, dit jaar tweede in 
die eindronde) en scholieren (derde in 
Vlaams-Brabant), jonge gasten die nu al 
probleemloos op seniorenniveau mee-
draaien. HZ’93 is er als club in geslaagd 
deze oudere lichtingen bij elkaar te hou-
den. Dit zal zeker ook een uitdaging zijn 
voor de meest succesvolle lichting tot nu 
toe, de Belgische kadettenkampioen. 

beachVolleybal

Speelt u zelf ook volleybal, op competitie-
niveau of in liefhebbersverband? Of is het 
wat moeilijk, vreest u? Ben je zo’n twijfe-
laar, dan vormt beachvolley een ideale 
tussenstap om te zien of volleybal je ligt. 
De technische regels zijn niet zo streng, 
het net hangt wat lager, de bal is wat zach-
ter en – vooral – het terrein is wat aan-
genamer om op te vallen. De gemeente 

Zemst vindt dit ook en organiseert daar-
om graag, in samenwerking met HZ’93, 
een Beker van Zemst Beachvolleybal.
 
Dit evenement vindt plaats op zondag 
28 juni op het strand van – wat dacht u 
– het Bloso-domein in Hofstade. Er zijn 
tornooien voor ploegen met competitie-
spelers en voor recreatieve ploegen (zie 
affiche). Voor lezers van de Zemstenaar 
kan dit laatste geen probleem vormen. 
Voor een beachvolleybalwedstrijd op dit 
niveau volstaat immers een minimum 
van drie spelers (op het terrein, er mag 
constant gewisseld worden).

Inschrijven kan u tot 25 juni via de 
website van HZ’93 www.hz93.com. De 
inschrijvingskost bedraagt 18 EUR (per 
ploeg) voor een ganse dag strand- en 
volleybalvermaak.

Paul Verdoodt 

kaDetten hZ ’93 BelgisCh kampioen!
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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

kaDetten hZ ’93 BelgisCh kampioen!
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