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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Hoe voelt u zich, beste lezer? Uitste-
kend, zegt u? Wablief? Bent u wel ze-
ker? Ziet u niet een beetje bleekjes? 
Wat vage hoofdpijn? Staan uw ogen 
niet wat dof, beetje tranerig ook? En 
wat betekent die rode loopneus? En 
die hese stem, wellicht hebt u toch wat 
keelpijn. Horen wij geen opkomend 
hoestje? En dat wee gevoel in uw buik, 
die stramme spieren, die lome ver-
moeidheid. Maakt u zich stilaan niet 
een beetje zorgen? U weet het nog 
niet, maar u bent ziek. En als u het nog 
niet bent, bereid u dan alvast voor om 
het te worden. 
Mexicaanse griep, weet u wel. Geen ge-
woon griepje, hoor, dit is de A/H1N1-
griep. En we spreken ook niet over een 
eenvoudige epidemie. Hou u vast aan 
de takken van de bomen, we krijgen af 
te rekenen met een heuse pandemie. 
De overheid heeft berekend dat één op 
de drie Belgen die fameuze Mexicaanse 
griep gaat krijgen. De gemeente Zemst 
stelde al een business continuity plan op 
en richtte een lokaal zorgmeldpunt op. 
Een LZMP voor de vrienden. Een hele ge-
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ruststelling, vinden wij.
Maar ook de Zemstenaar heeft de situ-
atie bekeken. Een haarfijne prognose 
van onze wetenschappelijke redactie 
leert dat er ons dramatische toestan-
den te wachten staan. Wij vatten een en 
ander kort samen. Er zijn zowat 22.000 
Zemstenaars. Eén op de drie wordt ziek, 
dat zijn er dus een dikke zevenduizend. 
Er zijn in Zemst zowat twintig huisart-
sen. Eén op de drie wordt uiteraard ook 
geveld door de Mexicaanse griep. Blij-
ven er dus zo’n veertien over. Die arme 
drommels moeten dan zevenduizend 
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zieken behandelen. Kunt u zich dat 
voorstellen? Dat zijn zowat vijfhonderd 
zieken per dokter. Dat kan geen mens 
aan, dus die stakkers vallen omver van 
de stress en worden zelf ziek. Gevolg: 
geen dokters meer, dus nog méér men-
sen worden ziek. Tot uiteindelijk heel 
Zemst met Mexicaanse griep in de zetel 
ligt.
Maar één troost: eindelijk tijd om rustig 
de Zemstenaar te lezen! Hier hebt u weer 
een gezond nieuw nummer, beste lezer. 
Geniet ervan, nu het nog kan!
 De redactie (PV)
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KFC EPPEGEM
FC Eppegem onderging een serieuze gedaanteverwisseling. 

Koen Baudet, Bart De Doncker, Bart Van Winckel, Kenny Moras 

en Dries Jaspers waren boegbeelden bij hun vorige club en 

komen Eppegem gevoelig versterken. Dimitri Hofman, Glenn 

Trouwkens, Gert-Jan Peeters, Levi Taelman, Kulan Jacob en Vin-

cent De Win zijn allen waardevolle tweedeprovincialers en zul-

len hun vel duur verkopen. Trainer Guido Slachmuylders verza-

melde zijn spelers voor de eerste training. “Iedereen op dezelfde 

lijn en de start zeker niet missen”, waarschuwde de coach. 

VERBROEDERING HOFSTADE
Verbroedering Hofstade was vorig seizoen een topvijf kandidaat 

maar liet het uiteindelijk afweten. Met nieuwe trainer Rudy Ver-

bist en acht nieuwkomers lijkt de ploeg versterkt in de breedte. 

Tijdens de eerste trainingen was het groepsgevoel duidelijk. 

“Een plaats in de subtop moet kunnen”, meent de trainer. 

FC ZEMST
Tijdens de voorstelling was het enthousiasme optimaal. De kern 

is grotendeels gebleven en de aanwinsten Joris Rosius, Pieter 

Willems, Filip Steylemans en Koen Colebrants en de terugkeer 

van de lang gekwetste Steven De Graeve brengen een serieuze 

meerwaarde. Tijdens de voorstelling van de nieuwe spelers was 

het duidelijk, de club heeft een goede kern, een hardwerkend 

bestuur en talrijke spontane vrijwilligers. De toekomst oogt 

mooi voor de club.

VV ELEWIJT
Met een nieuwe trainer (Jean-Luc Greps), een versterkt bestuur, 

aanwinsten Christophe De Deyne, Yves Dossin, Kahn Abouba-

caren en een nieuwe jeugdcoördinator (Jean Van Gindertaelen) 

gaat de nieuwkomer met vertrouwen een nieuw seizoen tege-

moet in derde provinciale E. Tijdens de persvoorstelling was het 

duidelijk: de club is een grote familie. Als iedereen aan hetzelfde 

koord trekt gaat VV Elewijt een probleemloos seizoen tegemoet.

VK WEERDE
VK Weerde promoveert naar derde provinciale en wil er geen 

slecht figuur slaan. Het clubbestuur steekt zijn gezonde ambi-

ties niet onder stoelen of banken. Zich handhaven, zorgen voor 

aantrekkelijk voetbal en de bouw van de nieuwe accommoda-

tie helpen realiseren. Dat zijn in kort de doelstellingen van de 

nieuwe derdeprovincialer.

Jean Andries

VoorBereiDing Van 
onZe VoetBalCluBs
ZEMST - OvEr viEr wEkEn STarT dE niEuwE vOETbal-
cOMpETiTiE. OnZE plOEgEn hEbbEn Zich gEvOElig vEr-
STErkT. gEEn SiMpElE kluS vOOr dE TrainErS OM hET 
allEgaarTjE TOT EEn hEchT gEhEEl OM TE SMEdEn. de 
Zemstenaar ging pOOlShOOgTE nEMEn.

FC Eppe-
gem aan de 
start van de 
eerste trai-
ning. Met 
elf nieuwko-
mers zullen 
de plaatsen 
duur zijn bij 
de tweede-
provincialer.

Verbroede-
ring Hofsta-
de verwacht 
veel van de 
nieuwe trai-
ner Rudy Ver-
bist. De kern 
is gevoelig 
versterkt in 
de breedte 
en plaats in 
de topvijf 
ligt in de ver-
wachtingen.

FC Zemst 
stelde zijn 
nieuwko-
mers voor. 
Tijdens een 
gezellig 
samenzijn 
niets dan 
gelukkige 
gezichten.

VV Elewijt 
gaat met 
nieuwe trai-
ner Jean-Luc 
Greps met 
vertrouwen 
een nieuw 
seizoen te-
gemoet.

Kampioen 
VK Weerde 
wil met zes 
nieuwko-
mers geen 
slecht figuur 
slaan in der-
de provinci-
ale.
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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

Nationaal en internationaal 
transport

RONNY DE LAET

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44

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

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00
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TwinTiG jaar saMEnwErKinG 
wordT GEviErd MET uiTwissElinG

Naar aanleiding van het twintigjarig 
bestaan van de samenwerking tus-
sen Zemst en Spermezeu plannen de 
vriendenkring Zemst-Spermezeu en 
de gemeentes Zemst en Spermezeu 
eind deze zomer een feestelijke we-
derzijdse uitwisseling. Vrijwel meteen 
nadat er een Zemstse officiële dele-
gatie, bestaande uit burgemeester 

Bart Coopman en leden van de vrien-
denkring, terugkomt uit Spermezeu, 
om er op zaterdag 29 en zondag 30 
augustus 2009 deel te nemen aan het 
jaarlijkse traditionele dorpsfeest in 
Spermezeu, zal Zemst een delegatie 
uit Spermezeu ontvangen. Het gaat 
om het lokale kinderkoor, hun bege-
leiders en een politieke delegatie. We 
verwachten hen in Zemst van zater-
dag 5 september tot dinsdagmorgen 

twintig jaar samenwerking

VrienDenkring 
en gemeente Zemst 

sChenken BranDweerwagen 
aan het roemeense spermeZeu

ZEMST - dE vriEndEnkring ZEMST-SpErMEZEu SchOnk, SaMEn MET hET gE-
MEEnTEbESTuur van ZEMST, naar aanlEiding van TwinTig jaar SaMEnwEr-
king, EEn brandwEErwagEn aan hET rOEMEEnSE gEMEEnTEbESTuur van hET 
dOrp SpErMEZEu. dE vriEndEnkring En dE gEMEEnTE dEdEn EEn bOd van On-
gEvEEr 5000 EurO Op EEn TwEEdEhandSE brandwEErwagEn van dE gEMEEnTE 
bEErSE. dE kErSvErSE burgEMEESTEr En EEn brandwEErMan uiT SpErMEZEu 
kwaMEn EindE juni naar ZEMST afgEZakT vOOr dE OfficiëlE OvErhandiging 
van dE SlEuTElS Op dE ZEMSTSE gEMEEnTEraad En dE dag nadiEn ZOrgdEn ZE 
EigEnhandig vOOr hET TranSpOrT naar rOEMEnië. 

De delegatie van Spermezeu haalt in Beerse de brandweerwagen af. Op de foto v.l.n.r. eerste 
schepen van Zemst Bart Nobels, de burgemeester van Spermezeu Sokin Hognogni, Teo Citcovan 
van de vriendenkring Zemst-Spermezeu, de  burgemeester en de eerste schepen van Beerse en 
Christiane Verhelst en Marc Muyldermans van de vriendenkring.

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   6 4/08/2009   15:59:16
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Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0477 / 83 92 15

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

7

8 september. Het kinderkoor gaat op-
treden in het rusthuis, op het wereld-
feest in de Schranshoeve en in de kerk 
van Zemst. En voor de delegatieleden 
worden uiteraard ook een aantal uit-
stappen voorzien. Een uitgebreid pro-
gramma wordt later bekendgemaakt.

BrandwEErwaGEn als vErjaar-
daGsCadEau

Het brandweerkorps van Spermezeu 

beschikte tot voor kort niet over een 
brandweerwagen. Zemst en de vrien-
denkring grepen de twintigjarige sa-
menwerking dan ook aan om aan Sper-
mezeu een brandweerwagen cadeau 
te doen. De nieuwe burgemeester van 
Spermezeu, Sorin Hognogni, die eer-
der dit jaar de vroegere burgemeester 
Serban opvolgde, aarzelde niet om de 
wagen persoonlijk af te komen halen.

BC

Op de gemeenteraad worden officieel de sleutels van de brandweerwagen 
overhandigd aan de burgemeester van Spermezeu.

Files kunnen oplopen tot 10 a 15 km.  
Wegen en Verkeer raadt een alterna-
tieve route aan via de A12.  Er wordt 
tegelijkertijd gewerkt ter hoogte van  
Rumst en tussen Mechelen-Noord en 
Mechelen-Zuid op de rijbaan richting 
Brussel.  Het wegdek is er beschadigd 
door zware spoorvorming en krijgt er 
een geluidsarme asfaltlaag over de 
volledige breedte.  Er worden ook vier 
pechhavens (twee in elke richting) 
aangelegd.  Alle verkeer wordt vanaf 
Kontich via doorsteken in de midden-
berm op de rijbaan richting Antwer-
pen geleid over versmalde rijstroken.

Richting Antwerpen blijven er steeds 
twee rijstroken beschikbaar en alle 
op- en afritten blijven open. Richting 
Brussel wordt de op- en afrit Meche-
len-Noord afgesloten vanaf 5 tot 20 
augustus.  De oprit Rumst richting 
Brussel gaat dicht van 10 augustus tot 
11 september.  De parking en het tank-
station in Waarloos blijven bereikbaar.  
Om de hinder te beperken wordt er 
24u op 24u en zeven dagen op zeven 
gewerkt.
Aan dat tempo zouden de werkzaam-
heden op 11 september voltooid zijn.

     PVG

Veel VerkeershinDer op e19 
Vanaf augustus
wEErdE - dOOr OndErhOudSwErkEn Op dE E19 Op dE rijbaan richTing 
bruSSEl, wOrdT Er vanaf 10 auguSTuS TOT vErMOEdElijk 11 SEpTEMbEr Ern-
STigE vErkEErShindEr vErwachT, En daT in bEidE richTingEn

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   7 4/08/2009   15:59:19
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Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

 

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

 

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

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

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

commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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Eind vorig jaar werd de bouwvallige 
schuur naast de oude hoeve, waarvan 
de eerste sporen dateren uit de der-
tiende eeuw, afgebroken. In de loop 
van dit jaar zal de oorspronkelijke ring-
gracht in ere worden hersteld en wordt, 
met respect voor de erfgoedwaarde 
van het pand, de renovatie van de hoe-
ve aanbesteed. 

De gemeente heeft ondertussen alvast 
een toekomstige uitbater voor een res-
taurant in de hofstede gevonden. Na de 
publicatie van een publieke oproep en 
een selectie daaruit, bleef Patrick Van 
Campen, bij velen bekend als de huidige 
baas van het restaurant Baron van Zon in 
Hombeek, als gegadigde over. Met hem 
is overeengekomen dat hij na de reno-
vatie het gebouw zal huren, inrichten en 
uitbaten als restaurant. Zijn bedoeling is 
om van de voormalige boerderij een cu-

plannen Voor gasthuishoeVe 
 Zo goeD als klaar

hOfSTadE. dE gEMEEnTE ZEMST kOchT in 2008 dE in hOfSTadE alOM gEkEndE gaSThuiShOEvE, gElEgEn naaST dE vOET-
balTErrEinEn van fc vErbrOEdEring hOfSTadE. vOrig jaar wErd EEn niEuwE bESTEMMing vOOr hET gEbOuw gEZOchT En gE-
vOndEn. OndErTuSSEn hEEfT EEn dOOr dE gEMEEnTE aangESTEldE archiTEcT dE plannEn haaST af. dE inTEnTiES OM dE hOEvE 
TE rEnOvErEn En Er EEn rESTauranT in OndEr TE brEngEn krijgEn vaSTE vOrM.

linair en gezellig eethuis te maken met 
ook een leuke winterpergola en een bui-
tenterras.
 
Als architect werd Stefan Segers aan-
geduid. Die heeft op vraag van de ge-
meente extra aandacht besteed aan de 
bouwhistorische waarde van het pand. 
We vroegen hem of hij met een aantal 
voorbeelden kon toelichten of en hoe 
hij bepaalde waardevolle historische 
elementen van de hoeve wil bewaren. 
“In het midden van het gebouw zit een 
halve kelder met een kelderkamer er 
bovenop. Na afbraak van het bestaande 
trapje en een deel van de bestaande 
keldermuur, blijkt dat de toegang van 
de kelderkamer niet onder, maar rechts 
naast het bestaande trapje zit. Mid-
den in het keldertje zit een waterput. 
In het kader van het nieuwe project zal 
getracht worden dit bestaande kelder-

tje, na sanering ervan, te integreren als 
bierkelder. De bestaande eiken spanten 
boven het gelijkvloers van het rechtse 
deel van de hoeve en ook de bestaande 
dwarsbalken en kepers worden in het 
nieuwe project behouden. Een deel 
van de houten vloerlaag wordt wegge-
broken zodat de spanten van in de la-
tere verbruikszaal zichtbaar zullen zijn. 
Een bestaande schouw wordt afgebro-
ken waarna ze in haar oorspronkelijke 
staat terug zal opgebouwd worden. In 
de achtergevel wordt ook een typisch 
raam met een verdeling in natuursteen 
behouden. Dit zijn maar enkele voor-
beelden.”

de Zemstenaar ziet het graag gebeuren 
en we kijken er al naar uit om, wie weet 
volgend jaar al, de voeten in de gereno-
veerde gelagzaal onder tafel te steken.

             BC

Weldra is dit een foto uit de oude doos. De schuur rechts op de foto is al afgebroken.

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   9 4/08/2009   15:59:21
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Wanneer ik de deur open  staat Char-
lotte me al op te wachten. Ik heel be-
nieuwd, zij misschien een tikkeltje 
nerveus. Ze neemt me mee naar de 
kappersstoel. Terwijl we wachten op 
de fotograaf vertelt ze me dat ze al van 
jongsaf met het kapper zijn bezig was. 
Charlotte: “Vroeger  kwam ik alle dagen 
wenend thuis. Ik wou niet naar school, 
ik wilde kapster worden. Toen ik  veer-
tien en dus oud genoeg was om te be-
ginnen aan de acamedie Verbist, heb 
ik dat ook meteen gedaan. Je leert er 
snel zelf knippen. Het eerste jaar oefe-
nen we op poppen. Tijdens het tweede 
jaar sta je bij derdejaars, die mensen 

Charlotte weymans 
knapste kapster

wEErdE –  afSpraak gEMaakT En klaar vOOr EEn MakE-OvEr 
TrEk ik naar kapSalOn chajaMpOO waar charlOTTE wEyManS 
vanaf SEpTEMbEr aan hET wErk Zal gaan. SpannEnd. charlOT-
TE haaldE iMMErS dE EErSTE prijS TijdEnS hET dErdE TriMESTriëlE 
ExaMEn van haar laaTSTE jaar kappErOplEiding aan dE acadEMiE 
vErbiST in anTwErpEn.

kleurtje aan het kiezen zijn, komt de 
fotograaf toe. Gauw een foto en klaar 
voor de start.  Eerst haren wassen, een 
crèmeke voor dit, een crèmeke voor dat. 
De professionaliteit straalt eraf. Char-
lottes mama is trots, dat merk je aan 
alles. Ze komt regelmatig een kijkje 
nemen. En tussen twee klanten door 
toont ze foto’s van andere creaties van 
haar dochter.  Ook broer Yannick kijkt 
geïnteresseerd toe. 

PrijsBEEsT

Naarmate mijn kapsel vordert, vor-
dert ook ons gesprek. Charlotte is zeer 
ambitieus, dat blijkt uit haar dromen. 
Charlotte: “Binnenkort zou ik graag naar 
Londen gaan voor een stage bij een su-

aangezien ik graag ook een carrière zou 
opbouwen, denk ik dat ik daarnaast nog 
iets anders met haar ga doen.” De lok-
ken haar vallen eraf, maar ik vertrouw 
erop dat Charlotte er iets supers van 
gaat maken. Die eerste prijs haalde ze 
niet voor niets. Charlotte: “Mijn inspi-
ratie vond ik bij de grote wereldkap-
pers. Een beetje rondkijken hier, wat 
snuffelen daar. Papa hielp me met het 
opzetstuk. Een constructie van 70 cm 
hoog en 3 kg zwaar is niet zo makkelijk 
te hanteren. Tijdens het examen komen 
de juryleden oordelen over je kunnen. 
Best wel spannend, zo’n race tegen de 
tijd. Wij hebben altijd gestreefd naar die 
eerste prijs en het is dus zeker een be-
kroning op mijn werk.”  
Na het knippen, krijgt mijn haar een 
kleurtje. Even afwachten wat het gaat 
worden. 20 minuutjes onder de droog-
machine, een boekje in de hand, en hup-
sakee daar is de nieuwe ik. Ondertussen 
zijn de klanten weg en heeft Charlotte 
de haardroger genomen om mijn haar te 
brushen. Hier en daar nog iets bijwerken 
en het resultaat mag er zeker wezen! De 
reacties zijn zeer positief, dus een dikke 
proficiat aan Charlotte. Ze heeft nog 
maar eens bevestigd dat ze die eerste 
prijs waard is.

Sofie De Win

kappen. En in je derde 
en laatste jaar knip je 
zelf. Het is alle dagen 
praktijk, en dat maakt 
het juist zo leuk.”  De 
twinkelingetjes in haar 
ogen vertellen me dat 
ze echt graag doet wat 
ze doet. Terwijl we een 

Onze journaliste Sofie voor, en na een knipbeurt bij 
Charlotte Weymans. Wij vinden het geslaagd. p e r b e k e n d e 

kapper. Vanaf 
s e p t e m b e r 
volg  ik En-
gelse les, zo-
dat ik me daar 
een beetje uit 
de slag kan 
trekken. Later 
willen mijn 
broer en ik het 
kapsalon van 
mijn moeder 
runnen. Maar 

Met deze verbluffende creatie won Charlotte de eerste prijs aan de 
Academie Verbist in Antwerpen.
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Onze broodautomaten blijven 
open tijdens de grote vakantie
met wel 10 broodsoorten 
uniek in de regio

...onze winkels zijn terug open vanaf vrijdag 7 augustus...
Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98

WO+DO GESLOTEN

Waar vindt u onze broodautomaten?
•	 Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade
•	 Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade
•	 Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen
•	 Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen
•	 Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen

24u / 24
7 dagen / 7

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   11 4/08/2009   15:59:33
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David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

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

GSM 0475/869 163

Begin jaren zeventig werd er gestart 
met turnen voor volwassenen. Dit 
kende zo’n succes dat de deelnemers 
werden ondergebracht in twee groe-
pen: onderhoudsturnen en gevor-
derden.  Van bij de aanvang vinden 
de lessen plaats in de gemeentelijke 
basisschool in het Molenveld. Door 
het veel grotere aanbod en de op-
komst van fitnesscentra is de inte-
resse wat gedaald. Toch wordt er elk 
jaar in september een nieuw seizoen 
ingezet. Dit jaar starten de lessen op 
16 september en het seizoen loopt 
tot eind juni van volgend jaar. Een 
gediplomeerd monitor staat garant 
voor een degelijke begeleiding. De 

sporten met De 
elewijtse geZinsBonD
ElEwijT - dE vOOrbijE dEcEnnia dEEd dE ElEwijTSE gEZinSbOnd grOTE in-
SpanningEn OM grOOT En klEin aan hET SpOrTEn TE ZETTEn. jEugdZwEMMEn 
wOrdT al vEErTig jaar gEOrganiSEErd En ZOpaS wErd dE lOOp-jE-fiT rEEkS 
afgESlOTEn. Op dinSdag iS Er ZwEMlES vOOr vOlwaSSEnEn En ElkE wOEnS-
dag wOrdT Er gETurnd.

lessen verlopen ongeveer als volgt : 
er wordt begonnen met een balspel 
als opwarming. Hier komen basket, 
volleybal, korfbal of hockey aan bod. 
Dan komen allerlei spiertjes aan de 
beurt, vooral buik-, borst- en bilspie-
ren. De les wordt afgesloten met 
stretchoefeningen. Bij mooi weer 
wordt er buiten geturnd. Er is veel va-
riatie, zowel in de opwarming als in 
de grondoefeningen. Nieuwe leden 
zijn zeer welkom.
Het is mogelijk van later in het seizoen 
in te stappen. Interesse?  Mailen naar 
ludo.vanaerschot@pandora.be of bel-
len naar 0472/71.26.99.

DV.

Wanneer door de Mexicaanse griep 
heel veel mensen tegelijk ziek zijn, 
kunnen diensten zoals thuiszorg, 
maaltijdvoorziening en medische 
hulp in het gedrang komen. Daarom 
zoekt de gemeente vrijwilligers die 
willen inspringen om die voorzienin-
gen draaiende te houden.
Hierbij wordt vooral gedacht aan:
•	 artsen (schoolartsen, arbeidsge-

neesheren, studenten genees-
kunde, specialisten, gepensio-
neerde artsen …)

•	 verpleegkundigen (studenten 
verpleegkunde, gepensioneerde 
verpleegkundigen, verpleegkun-
digen die gestopt zijn met wer-
ken, …)

•	 scouts- en chiroleiders (ouder 
dan 18 jaar)

•	 bejaardenhelpers/sters (studen-

gemeente Zoekt Vrijwilligers 
Bij mexiCaanse griep

ten of gepensioneerden)
•	 vrijwilligers die willen helpen bij 

de maaltijdbedeling bij ouderen
•	 vrijwilligers die administratieve 

functies kunnen waarnemen 
(taalvaardigheid vereist).

Het gemeentebestuur zal hiervoor in 
alle brievenbussen een oproep en in-
schrijvingsformulier posten.
Het Commissariaat Influenza heeft af-
fiches gemaakt voor volwassenen en 
voor kinderen, met algemene advie-
zen om de verspreiding van de griep 
tegen te gaan. Die affiches zullen in 
het gemeentehuis geleverd worden 
zodra de situatie het vereist. Het ge-
meentebestuur zal die vervolgens 
verspreiden bij de doelgroepen en la-
ten aanbrengen op plaatsen waar veel 
mensen samenkomen.

PV

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   12 4/08/2009   15:59:34



13

d
e Z

em
stenaar |

 augustus 2009

131313

d
e Z

em
stenaar |

 augustus 2009

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

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

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

“Het oude, bestaande speelplein be-
antwoordde niet meer aan de heden-
daagse visie en evenmin aan de in de 
loop van de jaren verstrengde veilig-
heidsnormen”, zegt Myriam Dewael, 
centrumverantwoordelijke van het 
Bloso-domein.
“De renovatie van speeltuin Zomer-
lust was een noodzaak en kadert in de 
uitwerking van het globale toekomst-
plan dat het Bloso-domein Hofstade 
een grondige modernisering en op-
waardering moet geven.”
“De werken aan de speeltuin zijn vol-
tooid. Het speellandschap is inge-

speeltuin Zomerlust 
in een nieuw kleeDje

hOfSTadE – gOEd niEuwS vOOr 
hET jOngE vOlkjE. bij dE algEMEnE 
OpknapwErkEn in hET blOSO-dO-
MEin, krEEg nu OOk SpEElTuin ZO-
MErluST EEn OpfriSbEurT.

deeld in vijf zones: vier zones voor de 
speeltuin Zomerlust en één zone op 
het strand. Deze zones werden ge-
koppeld aan een specifiek thema en 
leeftijdsgroep: Peuterspeelplein (1-6 
jaar), Traditioneel (4-8 jaar). Avontuur, 
Middeleeuwen en Scheepswrak (6-12 
jaar). De vijf thema’s verschillen van el-
kaar qua vorm, kleur en speelwaarde. 
Doorheen het speelplein werd een 
aantal wandelpaden aangelegd die de 
verschillende speelthema’s met elkaar 
verbinden. We opteren ervoor om te 
investeren in een hoogwaardige kwali-
teit en in milieuvriendelijke materialen. 
Alle toestellen voldoen aan de veilig-
heidsnormen. Voor de valdempende 
onderlagen werd gebruik gemaakt 
van zand, kiezeltjes en houtsnippers. 
De investering bedraagt 730.000 euro. 

Spelende kinderen genieten op de speeltuigen in de vernieuwde speeltuin Zomerlust.

Hier adverteren?
Contacteer Jean Andries 

via 015/61.10.06, 0475/42.02.76 
of  adverteren.dz@gmail.com

Samen met de 
renovatie van 
de speeltuin 
werd ook het 
terras van cafe-
taria Zomerlust 
volledig gere-
noveerd, zo-
dat deze meer 
geïntegreerd 
wordt in de 
speeltuin.”

                        JA 
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Honderd km is niet niks Pa-
trick, bereid jij je daar spe-
ciaal op voor?
Niet echt, hoogstens wat jog-
gen. Ik besteed vooral veel 
aandacht aan mijn schoeisel, 
een gewone goed ingelopen 
sportschoen en heel belang-
rijk: goeie sokken. De eerste 
keer maakte ik de fout te veel 
mee te zeulen. Dat is hele-
maal niet nodig, onderweg 
word je voorzien van soep, 
rijstpap, drank, fruit, ener-
gierepen, zelfs een massage 
kan. De weersomstandighe-
den maken ook het verschil. 
Met nat of koud weer is het 
veel lastiger. Alcohol vermijd 
je beter onderweg, de pint-
jes hou ik wel voor achteraf.

Wat zijn voor jou de moei-
lijke momenten?
De vermoeidheid slaat bij 
mij toe vroeg in de och-
tend. Niet zozeer vanwege 
de afgelegde afstand, maar 
gewoon door het gebrek 
aan slaap. Ongeveer half-
weg is er de tussenpost aan 
Brouwerij Palm. Daar haken 
veel deelnemers af. Er wordt 
wat langer gepauzeerd en 
dan wordt het voor sommi-
gen wat moeilijk om door 
te zetten. Vanaf daar kan 
je wel beginnen aftellen. 
Bovendien krijg ik dan de 
assistentie van mijn vrouw 
Brigitte die me op vaste 
punten komt moed inpom-
pen en extra bevoorraden 
met verse T-shirts, sokken, 
zalf, enzovoort. Solidari-
teit tussen de deelnemers 
helpt ook wel. Enkele jaren 
terug liep ik een tijdje sa-
men met een meisje dat op 
twintig kilometer van de 
aankomst wou opgeven. Ik 
heb haar dan gemotiveerd 
door te zeggen dat het ei-
genlijk geen twintig, maar 

patriCk mostinCkx 
stapt honDerD kilometer 
Voor sos kinDerDorpen

wEErdE – Op 14 auguSTuS SMEErT paTrick MOSTinckx 
(49) uiT wEErdE vOOr dE vijfdE OpEEnvOlgEndE kEEr dE bE-
nEn in OM dE dOdEnTOchT van bOrnEM TOT EEn gOEd EindE 
TE brEngEn. paTrick vErdiEnT dE kOST alS gESpEcialiSEErd 
vakbEdiEndE SpOrEn bij dE nMbS.  hij STapTE in 2005 vOOr 
dE EErSTE kEEr MEE Op vraag van buurMan rudy cOOSEManS, 
MET dE bEdEnking hET bij diE EnE kEEr TE laTEn. dEZE vEErTig-
STE EdiTiE laaT hij Zich SpOnSOrEn pEr kilOMETEr. hET TOTalE 
bEdrag gaaT naar SOS kindErdOrpEn, EEn niET-gOuvErnE-
MEnTElE OrganiSaTiE diE Zich inZET vOOr dE nOdEn, bElangEn 
En rEchTEn van kindErEn wErEldwijd. Ex-SprinTSTEr kiM gE-
vaErT iS aMbaSSadEur van dE OrganiSaTiE. Zij hOOpT Op vEEr-
TigduiZEnd gESpOnSOrdE kilOMETErS, dE wErEld rOnd.

nog slechts vijftien kilome-
ter te gaan was. De laatste 
vijf kilometer is immers een 
triomftocht en dan word 
je voortgestuwd door de 
aanmoedigingen en het ap-
plaus van publiek en sup-
porters. Ze heeft de tocht 
helemaal uitgedaan.

Wat is de tijdslimiet voor de 
volle honderd kilometer?
Om je diploma en medaille 
te ontvangen moet je aan-
komen binnen de vieren-
twintig uur, dat is ten laatste 
om 21 uur zaterdagavond. 
Mijn gemiddelde snelheid 
is vijf en een halve kilome-
ter per uur. Ik arriveer om-
streeks 15 uur. Ik ga nu iets 
meer de tijd nemen om dan 
binnen te komen rond 16 à 
17 uur. Dan is er veel meer 
volk en ambiance langs de 
laatste strook.

Hoe ben je op het idee ge-
komen te wandelen voor 
SOS kinderdorpen ?
De organisatie van de Do-
dentocht deed hiervoor een 
oproep aan de deelnemers. 
Ik ging er graag op in, ik was 
al eerder van plan me te la-
ten sponsoren voor een lief-
dadigheidsdoel. Ook mooi 
meegenomen is dat ik op 
de eerste rij mag starten als 
ik bij de vijftig best gespon-
sorde deelnemers ben.

Wie graag met een vrijblij-
vende bijdrage wil spon-
soren kan terecht in café 
Schoon Zicht te Weerde, 
of contacteer Patrick Mos-
tinckx, tel. 0486128292,  
e-mail patrick.mostinckx1@
telenet.be.
De redactieleden van de 
Zemstenaar droegen alvast 
hun steentje bij. 

Dirk Verdeyen

“De laatste vijf kilometer is een 
triomftocht, dat is puur genieten!” Fo
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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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% kORTING Op
EUCANUBA,  ROYAL 

 CANIN,  EUROpREMIUM

OLAF LAURENT

VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@TELENET.BE

 

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
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uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op

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

Gespecialiseerde voetverzorging
aan huis

Pedicure Sofie De Greef
tel : 0477/49 71 01

publiciteit sofie de greef.indd   1 15/07/09   14:15
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Het woonloket bevindt zich 
naast de dienst stedenbouw 
op de eerste verdieping van 
het gemeentehuis. Kersvers 
woonconsulente Anke 
Rectem geeft een woordje 
uitleg over het initiatief. 

Anke, vertel eens, heeft 
Zemst nood aan een woon-
loket en wat is dat voor iets? 
Ik denk dat elke gemeente 
nood heeft aan een woonloket. 
Om te beginnen is er het dool-
hof aan woon- en bouwpre-
mies en subsidies allerhande, 

afspraak aan het woonloket
ZEMST - ZEMSTEnarEn 
kunnEn al EEn pOOS MET dE 
MEEST uiTEEnlOpEndE vra-
gEn OvEr huiSvESTing TE-
rEchT aan hET “wOOnlOkET” 
in hET gEMEEnTEhuiS van 
ZEMST. aangEZiEn Er OOk 
Op OnZE rEdacTiE EnkElE ME-
dEwErkErS rOndlOpEn MET 
EEn bakSTEEn in dE Maag 
TrOk de Zemstenaar Op 
OndErZOEk.

in erbarmelijke omstandighe-
den verhuurd. Het bewaken van 
de woonkwaliteit is een taak 
van het woonloket. Woonpro-
blemen kunnen altijd, anoniem 
indien gewenst, gemeld wor-
den zodat wij een woningon-
derzoek kunnen uitvoeren.

Wat zijn de meest voor-
komende vragen aan het 
woonloket? 
De meeste bezoekers komen 
voor informatie omtrent de 
premies. Logisch ook aange-
zien daar in de media heel wat 
aandacht aan wordt besteed. 
Het loont dan ook absoluut de 
moeite om bij verbouwingen 
of nieuwbouw vooraf goed 
na te gaan op welke premies 
u recht heeft. Voor dakisolatie 
bijvoorbeeld zijn er momen-
teel tal van premies waardoor 
dergelijke energiebesparende 
maatregelen zich bijna on-
middellijk terugverdienen. 

BC

Anke Rectem “bemant” het nieuwe woonloket van Zemst.

wat een belangrijk onderdeel vormt bin-
nen de werking van een woonloket. Het is 
de bedoeling Zemstenaren de weg te wij-
zen langsheen de verschillende premies 
en hen bij te staan bij de aanvragen ervan. 
Daarnaast kan men aan het loket terecht 
voor informatie over sociale huisvesting, 
levenslang wonen, zorg- en kangoeroe-
wonen, woonkwaliteit, leegstand, onbe-
woonbaarverklaringen, enzovoort. 

Vanwaar dit initiatief? 
Het woonloket is een initiatief van vier 
gemeenten, gegroepeerd in wat we 
noemen Woonbeleid Regio Noord, een 
dochter van vzw Opbouwerk Haviland. 
Woonbeleid Regio Noord omvat de vier 
gemeenten Grimbergen, Kampenhout, 
Steenokkerzeel en Zemst. 

Kan ik bij jou bij-
voorbeeld met de 
volgende vraag te-
recht: stel dat ik een 
woning huur waar 
tal van gebreken 
aan zijn die de eige-
naar niet wenst te 
verhelpen? 
Zeker en vast. Het 
antwoord is dat iede-
re burger recht heeft 
op behoorlijke huis-
vesting, maar spijtig 
genoeg is dat in de 
praktijk niet altijd het 
geval. Op de particu-
liere huurmarkt wor-
den soms woningen 

Woonconsulente Anke Rectem is aanwezig in het gemeentehuis van 

Zemst elke voormiddag van 9-12u, dinsdagavond van 16u-19u en 

ook op woensdagnamiddag van 13u30-16u. Kan je tijdens de ope-

ningsuren van het woonloket niet langskomen? Neem dan contact 

op via woonloket@zemst.be of via 0492 58 83 90 voor een afspraak.
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ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

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

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

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Van ‘s morgens tot ‘s nachts werd er de 
afgelopen weken geoefend om mee te 
dingen naar de wereldtitel. 17 juli, de 
grote dag.  Een bus met fans en mu-
zikanten vertrok op de middag naar 
Kerkrade.  De laatste maten en slagen 
werden op de bus nog besproken met 

om een zo perfect mogelijke klank te 
creëren. Ook de muzikanten botvier-
den hun talenten op verschillende 
instrumenten.  Prachtig om te zien. 
Na een concert van vijftig minuten 
beoordeelde een daverend applaus 
de uitmuntende prestatie.  Nog twee 

ZEMST-laar - pErcuSSiOn OrchESTra wik bEhaaldE uiTSTEkEndE rESul-
TaTEn Op hET wErEldkaMpiOEnSchap TE kErkradE in nEdErland. de Zem-
stenaar ging MEE En bElEEfdE hET hElE EvEnEMEnT.

dirigent, Nik Goovaerts. Om 18u was 
het zover. Als eerste groep mochten 
zij het wereldkampioenschap van de 
reeks “kampioenen” openen.  In het 
Parkstad Limburg Theater Kerkrade 
was de spanning te snijden. Fans zaten 
te wachten met bonzende harten en 
zwetende handen op de eerste noten 
van het percussie-ensemble WIK. Er 
werden vier stukken gespeeld: Bam-
drash van Walter Mertens, Alborada 
Del Gracioso van Maurice Ravel in een 
bewerking van James Ancona, Triangle 
van Stef Minnebo en Mechanical Bal-
let deel 3 van Vincent Cox. Het eerste en 
het derde stuk werden speciaal voor de 
WIK geschreven naar aanleiding van 
het WMC (World Music Concours).  
Tussen elk lied werden een aantal in-
strumenten verplaatst of verwijderd 

groepen, Percussie-ensemble De Een-
dracht uit Westrode in België en de 
Christelijke Muziekvereniging Con-
stantijn uit Appingendam in Neder-
land moesten hun talenten komen 
vertonen.  Rond 22.30u startte de 
proclamatie. De spanning was weer te 
snijden, maar al snel werd Percussie-
ensemble WIK bekroond tot dagkam-
pioen met 90,10%.  Wat een gejuich, 
omhelzingen en zelfs tranen van ge-
luk bij sommige fans en muzikanten.  
Proficiat, WIK !!  Het wereldkampioen-
schap duurt nog tot 2 augustus en 
nog een vijftal percussie-ensembles 
moeten nog hun optredens doen. 
Na de uitslag van die talenten zal de 
WIK weten of zij wereldkampioen zijn. 
Wordt vervolgd.

Karin Andries

wik 
sChittert

in neDerlanD

Percussion Orchestra WIK tijdens de try-out, onder begeleiding van dirigent Nik Goovaerts.
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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

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

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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

De voorbije jaren verliep het program-
ma van de Cocktail van Tramalant  al-
tijd volgens hetzelfde stramien: in een 
reuzetent aan de Hemen werd op vrij-
dagavond gemikt op de “oudere” jon-
geren, met een barbecue en enkele 
optredens, als het even kon met een 
beetje naam en faam. Op zaterdag 
was er dan de grote Cocktail Party, 
een jongerenfuif met een geweldige 
reputatie.
Bij de twintigste editie van de hap-
pening nam een nieuw team de or-
ganisatie over. Die gaf de Cocktail 
meteen een facelift. Fien Vermost en 
haar rechterhand Dorien Debacker 
vertellen er alles over: “Wij vonden 
dat het tijd werd voor een beetje ver-
andering. Dus draaiden wij de klas-
sieke programmering om: de jonge-
renfuif staat nu op vrijdagavond, op 
zaterdag mikken wij op de “ouderen”. 
En wij voegden er één en ander aan 
toe. Zo is er op zaterdagnamiddag, 

vanaf 16u, een kinderanimatie met 
een ballonnenplooier en een show 
met dieren en vuur. Daarna volgt een 
groot eetfestijn, een terrasavond met 
een optreden van Cold Sweat en een 
videofuif met muziek uit de jaren ’70, 
’80 en ’90.”
Fien en Dorien benadrukken dat de 
hele organisatie van Cocktail Trama-
lant teamwerk is. “Wij vormen een 
ploeg van vijftien enthousiaste me-
dewerkers. Samen met Peter Van Wae-
yenbergh, Greet Hermans, Liesbet 
Dries, Ellen Tuyaerts, Julie Van Roy, 
Jorgen Ravoet, Wouter en Dries Valc-
ke, Jeroen Ackerman, Anton Heyman, 
Koen Colebrants, Niki Lauwers en Pie-
ter Van Campen willen wij er voor ie-
dereen een leuke boel van maken.”
Iedereen welkom dus op Cocktail 
Tramalant op 4 en 5 september in de 
feesttent aan de Hemen, Stationslaan 
in Zemst.

Paul Verdoodt

nieuwe winD 
Door CoCktail tramalant

feesthappening Bestaat 20 jaar
ZEMST – dE cOckTail van jEugdclub TraMalanT ZiT in EEn niEuw klEEdjE. 
dE happEning iS niET allEEn TOE aan Zijn TwinTigSTE EdiTiE, achTEr dE SchEr-
MEn naM bOvEndiEn EEn niEuwE, fEl vErjOngdE grOEp dE OrganiSaTiE OvEr.

Het nieuwe team achter de schermen van Cocktail Tramalant.
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Onder de   mensen

  Ambiance en sfeer op de 24ste  Soirée 

Tropicale in Eppegem. In de namiddag 

konden de talrijke aanwezigen genieten 

van Djembe (Afrikaanse trom), Salsadans, 

Afrikaanse dans en buikdans. Groot en 

klein lieten zich gaan bij de opzwepende 

ritme’s van Tumbao Cubano. “Eh, eh, ole, 

Cococola”, zongen ze in koor. 

  Patrick Merckx met zijn Duitse Herder Eros 

werd clubkampioen 2009 van de Koninklijke 

Africhtingsclub Elewijt-Zemst. De laureaat 

wordt omringd door voorzitter Marc De 

Fraeye, schepen Piet Van Grunderbeek, en 

lesgevers Luc Corbesier en Manu Bolanger.

  De Open Speeldag op het speelplein Kaktus aan de Waterleestweg in Eppegem was een groot suc-

ces. De lokale speelpleinwerkingen zette de deuren wagenwijd open voor iedereen die graag mee-

speelde. De groepen werden verdeeld volgens leeftijd. In de voormiddag activiteiten binnen de leef-

tijdsgroep. In de namiddag open werking. Op de foto de zes- tot twaalfjarigen met hun begeleiders. 

  Pleinpop met Brahim Live Evolution Tour en Frituur Paula op het Plein van Verdraagzaamheid in 

Zemst was een groot succes. Brahim kende een enorm succes. Na afloop wilden de enthousiaste 

jeugd met hun idool graag op de foto.

  Op de piste in Elewijt won Tom Dezwarte schitte-

rend de omnium. “Ik ben nog maar in mijn eerste jaar 

nieuweling, het is leuk winnen van een tweedejaars. 

Na de provinciale trui tijdrijden meteen mijn tweede 

zege”, zegt de renner uit Weerde. “Met de trainingen 

op de schitterende piste van Elewijt en de raad van 

Jef Thielemans ben ik een betere renner geworden.” 

Vader Dezwarte was er als de kippen bij om zijn zoon 

te feliciteren en wilde graag mee op de foto.
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  Feest op het Kriekelaarplein in Hofstade.  

Tom en Bert delen dezelfde interesses. De stap 

om samen iets te doen was de idee om de 

straten die aansloten op het Kriekelaarplein 

bij elkaar te brengen voor een feest met een 

hapje en een drankje. Met de bewoners, de 

twee zonen van het groepje Kazou, een aantal 

jeugdvrienden, de Kriekelaarschool en de fami-

lie De Rover was er vlug een Kriekelarenband. 

Een gastoptreden van de drie truckers maakten 

het feest volledig. Frans Casier, helaas net over-

leden, werd uitgeroepen tot persoonlijkheid 

van de buurt. Kleindochter Silke Casier werd 

gevraagd om het plaatje te onthullen en Frans 

Casier postuum erevoorzitter te maken van het 

Kriekelaarplein.

Voor de eerste keer organiseerde de gemeente Zemst een kinder-

hoogdag op en rond het Plein van Verdraagzaamheid. Iedereen tus-

sen drie en twaalf jaar konden genieten van het beste en lekkerste 

aan cultuur voor het jonge volk.

  De suikerpoppenfee – kip van Troje. Dansen, zingen, quiz en 

snoepjes uitdelen.

  In de tuin van de Semse Lucaz-workshop Brazil Samba Percusie.

  De jongeren konden zich uitleven tijdens de Workshop k!dans.
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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 Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

PASTA’S FOLIES
Spaghetti - Penne - Ravioli _ Tortellini

Van 11 uur tot 15 uur
Van maandag tot zaterdag

Iedereen welkom
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Onze reporters van de 
Zemstenaar liepen ten 
huize van “Nandy” Smets 
een schare enthousiaste 
buurtbewoners en jonge-
lingen van het jeugdhuis 
en peter Gene Thomas 
himself tegen het lijf, die 
onder het ledigen van me-
nige Nele, Duvel en Kriek 
hun ambitieuze verhaal 
kwijt wilden. 
Aan Luc Heremans, die 
zowat als woordvoerder 
fungeert, vroegen we of er 
in de straat misschien een 
traditie van buurtfeesten 

BuurtComité plant

ElEwijT - ElEwijT iS EEn dOrp MET TOEkOMST. En in hET MOlEnvEld dEnkEn ZE daar blijkbaar hETZElfdE OvEr. Op iniTia-
TiEf van EEn aanTal buurTbEwOnErS, MET MEdEwErking van hET jEugdhuiS van ElEwijT En OndEr hET pETErSchap van gEnE 
ThOMaS, gaan ZE Zich wagEn aan dE OrganiSaTiE van EEn rOckfESTival ‘driES rOck’. hET fEESTjE waarOp dE ‘vriEndEn 
van driES rOck’ ganS hET dOrp vErwachTEn, vindT plaaTS Op 5 SEpTEMbEr in hET MOlEnvEld. de Zemstenaar waS Er alS 
dE kippEn bij OM OnZE rOckavOnTuriErS aan dE Tand TE vOElEn.

bestaat. 
Luc: “Lang geleden waren er hier 
buurtfeesten en kermissen bij de vleet. 
Zeker toen hier nog een danszaal en 
café in de wijk waren, was het feesten 
geblazen tijdens bijvoorbeeld – en 
nu spreken we toch al van ongeveer 
vijftig jaar geleden - drieskermis. De 
jongste jaren organiseren we nog elk 
jaar een ‘dag van de buren’. Onze buurt 
leeft wel. En aangezien buurman Jef 
Deconinck bij de rockband Razzle 
Dazzle speelt, was het idee even vlug 
geboren als gerijpt.”
Komt Razzle Dazzle optreden? 
Jef:  “Jazeker. Razzle Dazzle vormt ’s 
avonds de hoofdact. Het is een cover-
band die rock-’n-roll speelt uit de jaren 
zestig en bestaat ondermeer uit een 
drummer van bij ons, ‘den Hubert’, die 
in onze bibliotheek werkt, en Jef De 
Coninck, gitarist. Zij brengen vooral 
muziek van The Shadows. Maar dat is 
niet alles, ook onze plaatselijke UBB 
Band, samengesteld uit allemaal col-
lega’s van ‘den Dimmy’ zullen in het 

voorprogramma hun beste beentje 
voorzetten met Ierse folk. Onze vrien-
den van het jeugdhuis zorgen vanaf 
15.30u ook nog voor een namiddag-
programma met beginnende rock-
bandjes. Er zal dus voor elk wat wils 
zijn. Tussendoor kunnen de lekkerbek-
ken zich trouwens te goed doen aan 
onze huisgemaakte scampi’s of onze 
paella. En onze rommelmarkt die al 
start vanaf 11u zal ook wel wat publiek 
aantrekken, denken we.”
Je hoopt een massa volk op de been te 
brengen en veel eten en drinken aan de 
man te brengen. Is de opbrengst voor 
het buurtcomité?
Luc: “Zeker niet. De buurt heeft nogal 
wat affiniteit met de M.S.-problematiek, 
zodat we zeer blij zijn de opbrengst te 
kunnen schenken aan onze vrienden 
van de vzw Imso. Heel wat sponsors 
zijn om die reden trouwens ons initia-
tief zeer genegen. Misschien gaat de 
opbrengst als we volgend jaar nog eens 
een rockconcert inrichten, naar het 
jeugdhuis. Wie weet?”

Mag dat wel, zo’n rockfestival op straat?
Luc: We hebben ondertussen advies 
van de politiediensten ingewonnen en 
zij en het gemeentebestuur zien het wel 
zitten om voor één dag de straat ‘het 
Achterste Molenveld’ af te sluiten en 
het verkeer om te leiden. Dus we gaan 
ervoor.”
Hoe hebben jullie Gene Thomas (woont 
in Boekt, maar zijn kinderen lopen 
school in Elewijt) voor het peterschap 
kunnen strikken?
Luc: “Dat is vooral de verdienste van 
buurman Wouter Nicolas. Gene kent Ele-
wijt heel goed en was dadelijk gewon-
nen voor het sympathieke idee. Als peter 
zal Gene mee de pr en de presentatie 
van ons festival verzorgen.”
Voor wie nieuwsgierig is naar het vol-
ledige programma van het rockfestival, 
kan, zeker binnenkort, surfen naar www.
driesrock.be. Voor meer informatie over 
de rommelmarkt of wie andere prakti-
sche vragen heeft, kan terecht op dries.
rock@hotmail.com.

Bart Coopman

De buren van het Achterste Molenveld, de jongeren van het jeugdhuis en peter Gene Thomas (met zonnebril) poseren 
broederlijk achter de affiche van het rockfeest Driesrock.

roCkfestiVal
in molenVelD
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Ben, hoe ben je erin geslaagd Man Bijt 
Hond naar Zemst te halen?
Sinds een vijftal jaren leid ik samen met 
enkele collega’s de firma Beast Anima-
tion, een animatiestudio gespecialiseerd 
in het produceren van stop motion ani-
matiefilms allerhande.
Met deze beeld per beeld filmtechniek 
kunnen we poppen of objecten tot le-
ven brengen.
Vorig jaar werkten we in onze studio’s 
aan een knotsgekke stop motion lang-
speelfilm die inmiddels in de bioscoop 
te zien is. Voor de Vlaamse versie van de 
film contacteerden we Jan Eelen, regis-
seur van onder meer In De Gloria en Het 
Eiland. Mede door zijn enthousiasme 
over de film kregen we de volledige cast 
van In De Gloria samen, aangevuld met 
twee Neveneffecten. In de film horen we 
onder andere Tom Van Dyck, Bruno Van 
Den Broecke, Jelle De Beule, Frank Foc-
keteyn, Sien Eggers en Ann Miller. Onze 
algemene inbreng in de film viel zo in 
de smaak bij Jan dat hij ons vroeg een 
voorstel te doen aan Woestijnvis voor 

man Bijt honD
hOfSTadE – wEErdE – ElkE ZEMSTEnaar kijkT al EEnS 
naar Man Bijt Hond, hET pOpulairE TElEviSiEprOgraMMa Op 
één.  wEl, vanaf 1 SEpTEMbEr Zal OnZE gEMEEnTE in diT ‘uiT hET 
lEvEn gEgrEpEn’ prOgraMMa dagElijkS in bEEld  kOMEn in allE 
vlaaMSE huiSkaMErS. in dE niEuwE, dErTig SEcOndEn durEndE 
gEnEriEk van Man bijT hOnd kOMEn driE lOcaTiES uiT ZEMST da-
gElijkS aan bOd. wij TrOkkEn naar wEErdEnaar bEn TESSEur, 
dE Man diE Er in SlaagdE Man Bijt Hond naar ZEMST TE halEn.

men in Weerde.
Voor de generiek animeren we op ver-
schillende binnen- én buitenlocaties. We 
stelden Woestijnvis typisch Vlaamse loca-
ties voor en dus ook een écht volkscafé. 
Als geboren Weerdenaar moet je dan niet 
lang nadenken. Café Schoonzicht was the 
place to be voor mij. We animeerden op 
straat een groep honden die het café bin-
nengaat en binnen in het café een veer-
tigtal honden aan en op de toog en aan 
tafel bij Jaak en Germaine.  De honden 
kijken op de Jaak zijn televisie naar hun 
geliefde programma Man Bijt Hond. Daar-
naast bracht onze hond ook een bezoek 
aan een rommelmarkt in de Gildenstraat.

Ook in Hofstade waren jullie aan het 
werk.
Jazeker, we vonden in de Zevenbunder-
weg, op de grens Hever – Hofstade, een 
bewoner die beschikt over vijftig tuin-
kabouters. Wij mochten een animatie-
filmpje maken van onze honden en zijn 
tuinkabouters. Hoedje af trouwens voor 
deze moedige man die de kabouters da-
gelijks binnen en buiten zet.

Het schijnt dat jullie heel wat uren heb-
ben opgenomen om een paar secon-
den film in te blikken.
Dat is altijd zo, we filmen immers beeld 
per beeld. Zo werkten we binnen in café 
Schoonzicht elf uur voor twee shots van 
ongeveer drie seconden, aan de buiten-
opname werkten we ongeveer zes uur 
voor zo’n drie seconden. Maar het resul-
taat is er naar!

Daar zijn wij zeker van, Ben. Als primeur 
speciaal voor de lezers van de Zemste-
naar een aantal foto’s van de drie lo-
caties in Zemst die voorkomen in de 
nieuwe generiek van Man Bijt Hond.  En 
uiteraard allemaal kijken op 1 septem-
ber op één naar de nieuwe generiek met 
dit keer bewegende Zemstse beelden!
      Piet Van Grunderbeek

de nieuwe generiek 
van Man Bijt Hond. We 
ontwikkelden vijf con-
cepten, waar Woes-
tijnvis er dan eentje 
uitpikte. En we kon-
den aan de slag.

Inderdaad, we zagen 
jullie ondermeer fil-

in Zemst

Man bijt hond verbroedert met de kabouters.

Jaak lokt hond! Cafébaas in Weerde, een hondenstiel.
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Tuinwerken Kristof
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Tijdens de maanden augustus en ook 
september (info website en de Zemstenaar)

wordt feestzaal EEF 
BRASSERIE-RESTAURANT 

voor iedereen toegankelijk

Als de weergoden ons gunstig gezind zijn vindt dit alles 
plaats in de mooie tuin.

Nieuw terras achteraan.

Hazenhof

Gulderij 26 - 1980 Zemst - 0485/35 17 44
marleen@eefzemst.be - www.eefzemst.be

Feestzaal
RESTAURANTDAGEN :

Naar trouwe gewoonte wordt er een maandelijkse restaurantdag 
georganiseerd met een seizoensgebonden menu.

WILDMENU
15 oktober is het nieuwe wildseizoen van start gegaan. 

Op 15 en 16 november serveren wij dan ook een 
mooi samengesteld degustatiemenu met wild in de hoofdrol.

ZATERDAG 15 NOVEMBER OM 19 UUR
ZONDAG 16 NOVEMBER OM 13 UUR

Voor meer info betreffende bovenstaande menu’s: 0485 35 17 44
Reservatie is enkel geldig na telefonische bevestiging

en betaling voorschot van € 20 p.p. op rekeningnummer 850-8789952-04
Bij mindere goede 
weersomstandigheden kan u 
ook terecht in onze gezellige 
feestzaal die uitgebreid is tot 
50 personen.

Vrijdag 7 augustus om 19u en zaterdag 8 augustus om 18u
PRoVENcAAlSE BBQ: € 30 per persoon (dranken exclusief)
tapa's - hoofdgerecht  - dessert

Zondag 9 augustus om 13u
PAEllA RoyAl: € 25 per persoon (dranken exclusief)
tapa’s - paella - dessert

Zondag 16 augustus om 13u
"cUlINAIRE BBQ": € 45 per persoon (dranken exclusief)
BBQ maar dan net even iets anders
tapa's - voorgerecht - hoofdgerecht  - dessert

Donderdag 27 augustus om 19u, vrijdag 28 om 19u, 
zaterdag 29 om 18u en zondag 30 augustus om 13u
MoSSElEN GoUDMERK (1,5 kg p.p.) met friet 
€ 23 per persoon (dranken exclusief)
*** Vermits er enkel met verse producten wordt gewerkt, is reservatie 
noodzakelijk via 0485 35 17 44 of www. eefzemst.be. 
Indien niet volgeboekt is iedereen 'last minute' nog welkom

Kinderen meer dan welkom
een trampoline staat ter 
beschikking, voor de 
kleintjes een springkasteel. 
Zo kunnen de ouders ook 
in een ontspannen sfeer van 
hun eten genieten.

Gulderij 26 -1980 Zemst - 0485 35 17 44 - www.eefzemst.be

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
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Trainer Guido Slachmuylders stelt nieuwkomers voor

Koken met respect voor het product
Restaurant “De 7de tafel”, gelegen in het centrum van Peutie(Vilvoorde), waar gezellig-
heid en respect voor het product samengaan. Alles wordt op een originele en aangename 
manier geserveerd. De menukaart wijzigt regelmatig en wordt telkens seizoensgebonden 
aangepast. De elegantie en charme van “De 7de tafel” is dé omgeving om gezellig en stijl-
vol te tafelen of om uw zakenrelaties te ontvangen.

  ZEVENDE TAFEL

  DE

R E S T A U R A N T

VREDESTRAAT 12
BE - 1800  PEUTIE - VILVOORDE

02 - 252 03 07 - INFO@DE7DETAFEL .BE
WWW.DE7DETAFEL .BE

Open van maandag t/m Zaterdag*: 12:00 - 14:00 / 18:00 - 21:00
Gesloten op zon- en feestdagen / *zaterdagmiddag gesloten

Bouw KFC Eppegem half september volledig voltooid
De werken aan de nieuwe feestzaal (kleedkamers) verlopen helemaal volgens 
schema. Bouwonderneming Casteels, onder het waakzame oog van architect Van 
de Voorde en werflei(ij)der Hugo De Leeuw, heeft er alles aan gedaan om voor het 
bouwverlof klaar te raken. DMR Networks, specialist in elektriciteitswerken, is klaar 
met de bekabeling en voert later de afwerking uit.
VC Van Craen is volop bezig met de schilderwerken en Vanwaeyenbergh M. en 
Verbesselt doen de afwerking van de verwarming en de ventilatiewerken. 22 juli 
startte de firma Aeyels, in ondersteuning van firma Molensteen, met het vloeren.
De werken die nog gepland zijn: Sun & Window Concept (Walter De Kok) zorgt 
voor de ramen en deuren.
Onder de deskundige leiding van Frans Vercammen en met de hulp van ieder die 
KFC Eppegem in zijn hart draagt, wordt daarna het sanitaire gedeelte aangepakt.
Half september is de bouw dan volledig voltooid en vanaf 1 oktober is de zaal 
beschikbaar. Hierover volgt later nog meer informatie.
           Hugo De Leeuw en Ferre Vander Aerschot   

Koen Baudet
Ervaring, prima wedstrijdmen-
taliteit en gestalte bij stilstaande 
fasen. Tevens iemand met een 
positieve ingesteldheid en grote 
betrokkenheid met de club.

Bart De Doncker
Imposante figuur en baas in de 
zestien. Tevens iemand uit de 
streek en positieve ingesteldheid.

Bart Van Winckel
Idem als Koen Baudet, uitgezon-
derd gestalte. Tevens aanjager 
en iemand die de ploeg door 
moeilijke momenten kan sleu-
ren.

Kenny Moras
Moet de motor op het midden-
veld worden. Misschien niet al-
tijd opvallend maar zeer nuttig 
bij balverlies. Moet zijn ervaring 
in derde klasse overzetten op de 
jongeren.

Dries Jaspers
Onverzettelijk in duels en rust-
brenger achteraan. Moet er mee 
voor zorgen dat er minder doel-
punten dan vorig jaar worden 
geslikt.

Glen Trouwkens en Kulan Jacob
Beloftevolle spelers met weerom 
een prima ingesteldheid. Glen 
als karakterspeler op de rech-
terflank en Jacob als technisch 
surplus op de linkerflank. Gaan 
volop hun kans krijgen om te be-
wijzen dat ze een plaatsje waard 
zijn.

Gert-Jan Peeters
Heeft alleszins gestalte en ka-
rakter voldoende om centraal 
achteraan de concurrentie aan 
te gaan.

Dimitri Hofman
Groot talent: prima passing én 
scorend vermogen. Kan, indien 
gespaard van blessures, de ver-
rassing worden. Is nog altijd 
maar 21 jaar.

Levi Taelman
Beloftevolle doelman met schitte-
rende reflexen. Moet samen met 
Dimitri Pepermans onze titularis 
het vuur aan de schenen leggen.

Vincent De Win
Staat klaar om de club te depan-
neren in geval er zich een keepers- 
probleem zou voordoen.

Fo
to

’s 
Je

an
 A

nd
rie

s

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   27 4/08/2009   16:00:46



28

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 a
ug

us
tu

s 
20

09

28

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 a
ug

us
tu

s 
20

09

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

 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.

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
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MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

“Rond 3u werd ik wakker door een 
zware slag,” zegt Rob Debacker, wiens 
woning tegen de gevel van het waren-
huis aangebouwd is. ”Ik dacht aan een 
donderslag of een auto die ergens te-
gen smakte of zo. Ik hoorde ook roepen 
maar ook dat is niet ongewoon op de 
parking van de snooker hiertegenover. 
Toen ik buiten een kijkje ging nemen 
riepen mijn buren van het kapperssa-
lon vanuit hun slaapkamer mij toe dat 
ik moest binnen blijven want dat het 
om een overval ging. Ook zij werden 
wakker van de klap maar ze slapen bo-
ven en hadden een beter overzicht.”
De buurvrouw keek vanuit het slaapka-
merraam toe op het gebeuren. ”Ik zag 
drie mannen met geweren en een don-
kere, geblindeerde personenwagen. Na 
enkele minuten zijn ze weggereden. 
Enige tijd geleden heeft er een donkere 
wagen met mannen vooraan op mijn 
parking gestaan. Ik vind dat nu heel ver-
dacht. Zouden ze toen op verkenning 
gekomen zijn?”, vraagt ze zich af.
Bij Rob valt de zichtbare schade blijk-

baar mee:”Ik heb in de gevel binnen 
een barstje vastgesteld en er liggen 
wat pannen uit verband. Ik ga ramen en 
deuren eens goed nakijken. Stel u voor 
dat die gasten nog meer springstof ge-
bruikt hadden. Dan had de boel hier 
kunnen instorten. Ik vind dat wel een 
erg drastische manier van inbreken. Die 
mannen ontzien niets of niemand.”

lidl sChaT dE sChadE

Dirk Heylen  directeur expansie: “De 
inbrekers slaagden erin om het wa-
renhuis binnen te dringen via het 
inkomsas”, zegt hij. “Ze begaven zich 
naar het bureau waar drie brandkoffers 
stonden. Om die te openen gebruikten 
ze zware explosieven. Twee brandkof-
fers waren leeg maar de derde bevatte 
de dagopbrengsten van woensdag. 
Die koffer scheurde gedeeltelijk maar 
het compartiment met het geld bleef 
onbeschadigd, waarna ze  zonder buit 
op de loop gingen.” Dat werd ook door 
Jos Colpin van het parket bevestigd.

                               Juliaan Deleebeeck

inBrekers geBruiken springstof 
 in liDl-warenhuis
ZEMST-dE inbrEkErS diE OnlangS  prObEErdEn OM dE brandkaST van hET 
warEnhuiS lidl  MET ExplOSiEvEn TE krakEn  MiSlukTEn in hun OpZET. ZE 
MaakTEn gEEn buiT Maar dE ravagE aan hET gEbOuw waS grOOT. al hET 
glaSwErk vlOOg aan diggElEn, dE MurEn vErTOOndEn barSTEn, dE inbOEdEl 
wErd bESchadigd En EEn dEEl van hET dak wErd dOOr dE luchTvErplaaT-
Sing OpgElichT En brak. dE pOliTiE riEp dE hulp in van dE OnTMijningSdiEnST 
(dOvO) van hET lEgEr OM uiT TE ZOEkEn Of Er nOg OnOnTplOfTE ExplOSiE-
vEn achTEr blEvEn. daT blEEk niET hET gEval. 
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Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst

015/62.16.06

 

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

“Het Belgisch kampioenschap tijd-
rijden op 15 augustus wordt mijn 
grote doel voor de komende we-
ken”, onderstreept Laeremans. “Maar 
eerst wil ik me nog tonen op vrijdag 
7 augustus op de wielerbaan Den 
Reggel in Elewijt. De grote wieler-
wedstrijd achter derny’s elite’s met/

Met deelname van
Frank Vandenbroucke, Tim Mertens, Steven De Neef, Wouter Van Mechelen, 
Geert Omloop, Koen Barbe, Kevin Ista, Glenn Foubert, Iljo Keisse, Penne Fre-
derik Edwin Smeulders, Wim Beirnaers, Pieter Braekeveldt, Bart Laeremans, 
Birger Leys en Wesley Van den Eynde.
Voorstelling van de renners om 18u. Eerste start om 18.30u.

kijkt uit naar wielerweDstrijD aChter Derny’s

zonder contract is elk jaar een grote 
gebeurtenis in Groot-Zemst, waar 
mijn plaatselijke supporters en vele 
wielerliefhebbers naar uitkijken. Ik 
kijk er naar uit en ik wil me tonen. 
Het seizoen eindigen met vijf bloe-
mentuilen zou mooi zijn.”

JA

ElEwijT - barT laErEManS uiT EppEgEM fiETST Zich in dE kijkEr. dE kaM-
piOEn TijdrijdEn gaf in dE rOndE van brabanT allE SprinTErS hET nakijkEn 
in dE SlOTETappE. hij wErd dErdE in dE TijdriT, achTSTE in dE EindSTand En 
winnaar van dE grOEnE Trui.

Bart laeremans 
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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
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Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

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

GroTE vErsniPPErinG

De 146.000 hectaren bos in Vlaande-
ren zijn erg versnipperd. Ongeveer 
70% van de oppervlakte is privébezit 
van, naar schatting, 100.000 eige-
naars. De meeste bossen zijn kleiner 
dan 1 hectare en worden slecht of 
helemaal niet beheerd. De bosgroep 
wil daar verandering in brengen. Door 
het bosbeheer voor verschillende ei-
genaars samen te voegen wordt het 
financieel ook interessant. Vlaanderen 
is opgedeeld in negentien bosgroe-
pen. De ‘Groene Corridor’ is er één 
van en een vrijwillig samenwerkings-
verband tussen boseigenaars. Nicolas 
Vandenplas is de coördinator en het 
aanspreekpunt. 

Bosgroep

van suBsidiEaanvraaG ToT KaP-
vErGunninG

Nicolas begeleidt de eigenaars bij 
het beheer van hun bos. ”Ze kunnen 
bij ons terecht voor kosteloos ad-
vies“,  omschrijft hij zijn job. ”Dat ge-
beurt via een respectvolle aanpak, 
waarbij luisteren naar de verlangens 
van de eigenaar de eerste prioriteit 
is. Hij neemt de beslissingen. Wij 
komen graag ter plaatse om met de 
eigenaar de mogelijkheden van het 
bos te bekijken. De eigenaar geeft 
aan in welke richting hij zijn bos wil 
zien evolueren en we zien samen 
hoe we die doelstelling kunnen be-
reiken. We bieden ondersteuning 
met plantadvies en  helpen bij aan-

De eerste leden kregen een boompje cadeau om de geboorte van de bosgroep te vieren.

BieDt eigenaars 
gratis Diensten aan

 ‘groene CorriDor’

ZEMST - Op hET kaSTEEl van pErk wErd OnlangS dE bOSgrOEp ‘grOEnE 
cOrridOr’ OpgErichT. dE bOSgrOEp biEdT EEn hEEl gaMMa  vrijblijvEndE 
En kOSTElOZE diEnSTEn aan, aan grOTE En klEinE bOSEigEnaarS in achT-
TiEn gEMEEnTEn, waarOndEr ZEMST. iEdErEEn kan Er TErEchT bij nicOlaS 
vandEplaS, diE hET prOjEcT cOördinEErT.
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Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

 

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

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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
hoogstraat 27 1980 zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

vragen van subsidies, het opmaken 
van beheersplannen en  kapmach-
tigingen. We proberen beheerswer-
ken en de verkoop van hout te groe-
peren, zodat de kosten dalen en de 
boseigenaar een betere prijs krijgt 
voor zijn hout. Op die manier wordt 
het beheer van zijn bos weer interes-
sant.”

ooK vorMinG

De bosgroep organiseert voor de le-
den en geïnteresseerden cursussen, 
vorming, wandelingen en boeiende 
uitwisselingen van kennis en ervarin-
gen. Vele gebruikers van brandhout 
zagen dat zelf maar gaan erg onvei-
lig om met hun kettingzaag. Daarom 
staat over het goed en veilig gebruik 
van de kettingzaag een cursus op 
het programma, evenals sessies over 

bosbeheer en praktijkbezoeken. De 
bosgroep wil zoveel mogelijk samen-
werken met andere partners om haar 
doelstellingen te realiseren. Hierbij 
streeft ze steeds naar een win-win 
situatie.
Ook mensen zonder bos en vereni-
gingen kunnen actief meewerken 
aan de acties die de bosgroep on-
derneemt. Zij kunnen mee zaden 
oogsten, op bezoek gaan in kweke-
rijen en bossen verkennen die an-
ders gesloten blijven voor het pu-
bliek.
Nicolas Vandenplas is te bereiken op 
02-253.43.04 of nicolas.vandenplas 
@rlgc.be.
Contactadres Bosgroep Groene Cor-
ridor, Leuvensestraat 117, 1800 Vil-
voorde.

Juliaan Deleebeeck

stekelBaars wint VissersBeker
ZEMST - De wisselbeker voor de vissersclubs van Zemst is voor de derde opeen-
volgende maal gewonnen door De Stekelbaars. ”De beker wordt nu een pronk-
stuk om in het later te bouwen clubhuis te plaatsen”, zegt Willy Op de Beeck. ”Gil-
bert Dubin van onze club won ook het individuele klassement en haalde 31,100 
kg vis op het droge.” Het straffe team was samengesteld uit Gilbert Dubin, Dirk 
Tierens, Erwin Van den Eynde, Ludo Bosmans, Willy Op de Beeck, Jan Van Eeck-
hout, Liliane Michiels en Karine Ghijs. 
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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

Adverteren in de Zemstenaar?
Contacteer Jean Andries 
via 015/61.10.06, 0475/42.02.76 
of  adverteren.dz@gmail.com

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

Basket Groot Zemst, een nieuwe 
naam in de Zemstse basketwereld?
Inderdaad, begin maart kwamen Joris 
Maes van Avanti Zemst en Tim Borteel 
van Jeppe Eppegem me melden dat zij 
fusioneerden en dat ik hun eerste kan-
didaat was om het voorzitterschap op 
te nemen. Na enkele dagen bedenktijd 
besloot ik de uitdaging aan te gaan en 
tot op heden heb ik mij dat nog geen 
ogenblik beklaagd.
Is deze fusie er gekomen uit nood-
zaak bij beide clubs?
Nu ja, beide stamnummers bestonden 
toch al geruime tijd. Echte noodzaak 
zal het dan wel niet geweest zijn, eer-
der een kwestie van gezond verstand. 
Avanti had een volledige jeugdwer-
king, Jeppe Eppegem was de laatste 
jaren sportief sterk gegroeid, zonder 
een jeugdwerking. Ik denk dat het 
dan niet meer dan logisch is dat je 
gaat samenwerken. Basket is in onze 
gemeente al zo’n kleine sport, samen 
staan we veel sterker.
Wat zijn de ambities van BGZ?
Voor het komende seizoen willen wij 
de fusie verder realiseren en onze struc-
tuur verder uitbouwen. Hiervoor reiken 
wij nog steeds de hand naar andere 

Op middenlange termijn is het de 
bedoeling om uit te groeien tot een 
vaste waarde in de landelijke reek-
sen die wel degelijk eigen jongeren 
een kans geeft op hoog niveau. De 
jongeren die niet direct meekunnen 
op het hoogste niveau, willen we de 
mogelijkheid bieden om bij de club te 
blijven door een B en zelfs een C ploeg 
in competitie te brengen.
Drie seniorploegen, zes jeugdploegen, 
waar kan zoveel basketgeweld terecht?
De seniorploegen werken hun thuis-
wedstrijden af in de Waterleest, de 
jeugd speelt in de sporthal in Hofstade.  
Om iedereen de nodige trainingsfaci-
liteiten te geven, zijn we genoodzaakt 
om naast deze twee sporthallen ook 

Basket groot Zemst
ZEMST - binnEn EnkElE wEkEn STarT dE niEuwE baSkETbalcOMpETiTiE.  vOOr 
fuSiEclub baSkET grOOT ZEMST hET EErSTE SEiZOEn OndEr EEn niEuwE naaM 
En MET EEn niEuwE vOOrZiTTEr. de Zemstenaar blikT vOOruiT MET kOEn 
lEcluySE, kErSvErS vOOrZiTTEr van bgZ.

geBoren

Metallooks opent de poorten!
19 september - Boortmeerbeek

Feestelijk openingsweekend 

19 en 20 september

sierpoorten carports hekwerk

showroom:
Leuvensesteenweg 219 

3190 Boortmeerbeek 

openingsuren:
woe: 13u - 18u

zat - zon: 10u - 17u
Atelier: op afspraak ● Mechelsveldstraat 20 ● 2800 Mechelen ● tel 0476 72 52 55 ● fax 015 43 43 44 

heren- en 
d a m e s -
basketbal-
p l o e g e n 
uit de ge-
meente of 
de directe 
omgeving 
om ook 
hun karre-
tje aan te 
haken.
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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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE























 

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

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

de sporthal in Zemst-Centrum en de 
blaashal in Houtem te gebruiken.  Toch 
wel jammer dat ons clubleven zich zal 
afspelen in vier sporthallen, maar het 
is noodzakelijk om iedereen op een be-
hoorlijke manier te laten basketballen. 
En wie weet komt er in de toekomst wel 
een initiatief vanuit het gemeentebe-

stuur om ons genoeg trainingsuren en 
matchfaciliteiten te bieden in Zemst.

Veel succes, voorzitter!
      Piet Van Grunderbeek

Basket Groot Zemst wil alleen maar 

groeien, daarom zijn zij nog steeds op 

zoek naar jonge of iets minder jonge 

basketters. Wil jij het ook eens proberen? 

Kom dan gerust vanaf 24 augustus naar 

één van onderstaande trainingsmomen-

ten of surf naar www.basketgz.be.

Jongens: welkom op:

Geboren 89 – 91: Maandag 10 augustus 

om 21u, BLOSO Hofstade

92 – 93: Dinsdag 25 augustus om 18u15, 

Waterleest Eppegem

94 – 95: Dinsdag 25 augustus om 17u, 

Waterleest Eppegem

96 – 97: Dinsdag 25 augustus om 18u30, 

Waterleest Eppegem

Jongens en meisjes welkom op:

Geboren: 98 – 99: Woensdag 26 augus-

tus om 17u, Waterleest Eppegem

00 – 03: Dinsdag 25 augustus om 17u, 

BLOSO Hofstade
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Nazomeren of overwinteren 
in Playa De Las Americas (Tenerife)

TE HUUR
Vijf minuten van de zee, in complex met zwembad.
Appartement 2/4 personen (12 m² terras), met 
prachtig zicht op zee en Teide.
Appartement gelijkvoers voor 4/6 personen (± 70 
m² terras). 
Erg geschikt voor rolstoelgebruikers.
Beide appartementen hebben alle confort.

Inlichtingen 015/34 01 55
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liEvEr lEzEn

Een echte boeken-
fan houdt ervan 
zich te laten meesle-

tonen beelden van personages, verzon-
ken in de besloten wereld van het lezen. 
Het is een verrassende invalshoek om 
aan dit thema tien schilderijen te wijden, 
dus vermoedden we dat Juan Maria zelf 
ook een verwoed lezer is. Het is vakantie, 
de leesperiode bij uitstek, dus vroegen 
we hem naar zijn favoriete boeken. 

hET BETErE BoEK

Juan Maria: “Wel, ik vind het het niet zo ge-

leZen als lust

hOfSTadE – kunSTSchildEr juan Maria bOllé iS bij de Zemstenaar En Zijn aandachTigE lEZErS gEEn OnbEkEndE MEEr. 
Zijn vOrigE - ZEEr SuccESvOllE - TEnTOOnSTElling Jigsaw Puzzle wErd in OnZE kOlOMMEn al EEnS aangEhaald. inTuSSEn 
hEEfT juan Maria EEn niEuwE rEEkS SchildErijEn afgEwErkT MET alS ThEMa “bETwEEn ThE linES” Of “TuSSEn dE lijnEn”. naar 
aanlEiding daarvan OrganiSEErT hij EEn ExpOSiTiE in Zijn aTEliEr TijdEnS hET laaTSTE wEEkEnd van auguSTuS. 

verschillende rede-
nen. Toch zijn mij het 
laatste jaar volgende 
boeken erg bijgeble-

WIN-WIN-WIN
Juan Maria Bollé geeft van elk schilderij ook een post-
kaart uit. Vijf reeksen van tien kaarten legde hij speciaal 
opzij voor de lezers van de Zemstenaar. Stuur als de blik-
sem een mail naar  info@dezemstenaar.com. De eerste 
vijf lezers hebben prijs!

pen in het verhaal, dompelt zich onder in 
een ander universum, sluit zich af van de 
realiteit en laat fantasie de bovenhand 
nemen. Wie een goed boek aan het le-
zen is, haat de telefoon die rinkelt en wil 
onzichtbaar zijn. Vraag hem niet om de 
afwas te komen doen. Lezen is een ego-
centrisch tijdverdrijf. Een goed boek wil 
je niet loslaten. Het zijn deze gevoelens 
en leefwereld die Juan Maria Bollé op het 
canvas wil overbrengen. De schilderijen 

ven: De Pianostemmer van Pascal Mercier, 
Duizend schitterende zonnen van Khaled 
Hosseini en De helaasheid der dingen van 
Dimitri Verhulst. Let wel, bij het schilde-
ren van lezende mensen gaat het mij niet 
om welk boek ze precies lezen, maar wel 
om de beslotenheid, de intimiteit en sfeer 
die het lezen oproept.”
U kan al eens een kijkje nemen op de 
mooie website  www.juanmariabolle.be 
maar the real thing zien, daar kan natuur-
lijk niks tegen op!   
De tentoonstelling Between the lines 
loopt op zaterdag 29 en zondag 30 au-
gustus in het atelier van de kunstenaar, 
Zemtsesteenweg 137, Hofstade. Bezoe-
kers zijn welkom van 10u tot 18u.

JMB

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

makkelijk om 
favoriete boe-
ken op te ge-
ven. Elk boek 
is immers an-
ders en kan je 
bekoren om 
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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
 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:

 

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

Kaktus Express, Zemst Vakantieland, Het 
leven zoals het is: de carwash.  Het zijn 
enkele voorbeelden van hoe de tieners 
hun week vulden. Doorheen de week 
moesten ze ook proberen vijf Fata Mor-
gana sterren te behalen. De ene op-
dracht was al iets makkelijker dan de 
andere. Zo moesten ze proberen om 
een bekende Vlaming op het speel-
plein te halen en in een of andere krant 
of tijdschrift te komen. Bij deze is dat 
dus gelukt. “Proficiat, jullie ster is bin-
nen.” Verder was het ook de bedoeling 
dat er een nieuwe naam bedacht werd. 
Na lang discussiëren werd het uitein-
delijk Maxy’s. Een toepasselijke naam 
voor de oudsten op het speelplein. En 
dat ze het zelf ook leuk vinden blijkt uit 

maxy’s op het speelplein
EppEgEM - Op SpEElplEin kakTuS 
SpElEn iEdErE dag MEEr dan 130 kidS. 
EEn gEZElligE drukTE waarin iEdErEEn 
Zich wEET TE aMuSErEn. OOk dE dEr-
TiEn- TOT vijfTiEnjarigEn. in juli waS 
Er dE grOTE kakTuS Tv-ShOw, waarbij 
Er iEdErE dag EEn andEr Tv-prOgraM-
Ma aanbOd kwaM.

de reacties. Yannick Lagrou vertelt dat 
hij het heel tof vindt op het speelpein. 
“Ik kom liever naar hier, dan me thuis 
te zitten vervelen.” Kasper Van Roey be-
vestigt dit: “We doen echt coole activi-
teiten, toffer dan bij de kleintjes.” Voel 

jij ook die leuke speelpleinkriebel en 
ben je minstens 13 jaar oud? Kom dan 
zeker af. De Maxy’s verwachten je. Meer 
info vind je op de jeugddienst van de 
gemeente Zemst.

SDW

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   38 4/08/2009   16:01:38



39

d
e Z

em
stenaar |

 augustus 2009

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

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   39 4/08/2009   16:01:50



40

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 a
ug

us
tu

s 
20

09

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd   40 4/08/2009   16:01:57


