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VIRTUAL TOUR

Te koop in uw regio

Humbeeksebaan 191, Recente 
half open bebouwing met ver-
schillende mogelijkheden, gele-
gen in de dorps kern van Zemst-
Laar. Ideaal voor een zelfstandige 
die bij zijn zaak wenst 
te wonen. € 350.000

ZEMST

Spiltstraat 144, Perceel bouw-
grond, bestemd voor halfopen 
bebouwing, van +/- 5a 10ca met 
prachtig uit zicht op weiland, gele-
gen in een rustige en landelijke 
omgeving.

€ 150.000

ZEMST

BURO VAN EYKEN RECRUTEERT 

Zepstraat 34, Taverne met woon-
ruimte voorzien van groot terras, 
tuin en parkeerplaatsen, gelegen 
nabij centrum Hombeek.

Nieuwenrodestraat 1-1a, Zeer rui-
me, unieke, karaktervolle burgers-
woning met veel mogelijkheden 
en authentieke elementen.

Vredelaan 88, Ruime woning op 
12a 70ca met vier slaapkamers, 
garage en tuin.

€ 350.000

€ 395.000 

€ 380.000

HOMBEEK

WOLVERTEM

WEERDE

Edgard Tinelstraat 6, Ruime villa 
met prachtige tuin, gelegen in een 
rustige omgeving.

Korenarenstraat ZN, Een perceel 
bouwgrond met een oppervlakte 
van ongeveer 8a 65ca, gelegen in 
een rustige en landelijke omgeving.

€ 395.000

€ 175.000

ZEMST

OVERIJSE

Bergstraat 45, Halfopen bebouw-
ing met bureau, 2 slpks, tuin en 
garage. Gelegen in een rustige 
omgeving.

€ 245.000

WEERDE

Als het tijd is voor een nieuw verhaal

ERA BURO VAN EYKEN
Brusselsesteenweg 176  ∙  1980 Zemst
Tel: 015 62 11 42  ∙  Fax: 015 62 17 42
era@vaneyken.be
Open: ma tot vrij van 9u tot 17u30, za van 10u tot 13u, 
op afspraak buiten de kantooruren
www.era.be/vaneyken

Verplichte informatie: Vg-Wg-Gdv-GVkr  Legende: zie www.era.be/legende

De ERA verkoopopdracht 
voor een hoofdverblijfplaats
is als eerste goedgekeurd  

door TEST-AANKOOP

VIRTUAL TOUR

LANDMETER M/V

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Je voert een gevarieerd aanbod aan landmeetkundige 
opdrachten alleen of in teamverband uit. Je beheert zelfstandig 
dossiers en onderhoudt contacten met klanten.

PROFIEL:
Je beschikt over een bachelor, master of gelijkwaardige 
opleiding die toegang geeft tot het beroep van landmeter 
of topograaf. Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als 
landmeter/topograaf en een goede kennis van CAD software. 
Je werkt graag in de buitenlucht.

WIJ BIEDEN:
Een afwisselende job in een toffe werksfeer binnen een 
familiaal bedrijf. Een competitief salaris op basis van ervaring 
en kennis. Mogelijkheid om het salaris aan te vullen met extra 
legale voordelen.

INTERESSE:
U kan uw C.V. en motivatiebrief overmaken aan:
BURO VAN EYKEN Brusselsesteenweg 180 - 1980 ZEMST
t.a.v. Mevr. Van Hoof, of mailen naar rita@vaneyken.be.

ERA_Van_Eycken_Pandjes_AD_289Hx210B.indd   1 14-10-09   16:37zemstenaar november WERKDOCUMENT.indd   2 30/10/2009   0:11:13
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Beste Zemstenaar,
Weet u het nog, beste lezer? Exact één 
jaar geleden maakte u hier kennis met 
Ann, de boswachter van Zemst. Een bos-
wachter in Zemst, dat verhaal klopte. 
Niet meteen als in Roodkapje en de boze 
wolf, maar goed, het klonk aanvaard-
baar. Maar kijk eens wie we hier nu heb-
ben? Dames en heren, wij stellen u voor: 
Gina, de eerste stadswachter van Zemst! 
U leest het goed, wij hebben het niet 
over een dorpswachter of veldwachter 
of koewachter of zoiets, nee, nee, nee, 
Gina is wel degelijk stadswachter!
Zemst krijgt de allures van een heuse 
stad! Niet dat ze in Parijs of New York City 
onmiddellijk jaloers moeten worden. 
Laar is Manhattan nog niet, de Zenne 
de Seine niet. Maar toch. Vorige maand 
las u al over een nieuwe, hippe kantoor- 
en woonwijk aan het centraal station in 
Weerde. Deze maand wordt het pas écht 
duidelijk. Exclusief in de Zemstenaar: het 
gemeentehuis in het stadscentrum, vlak-
bij de historische Sint-Pieterskathedraal, 
wordt uitgebreid tot een modern stad-
huis, een pareltje van avant-garde ar-
chitectuur. De wereldberoemde Christo 

deed al een officiële aanvraag om het 
gebouw in te pakken voor één van zijn 
volgende kunstprojecten. Vanuit urba-
nistisch oogpunt sluit de nieuwbouw 
perfect aan bij het Plein van de Hemelse 
Vrede aan de Schoolstraat, vlak naast de 
postmodernistische bibliotheek van het 
Louvre Zemstois. In de kerstperiode staat 
hier de grootste kerstmarkt van Europa. 
En in de lente van 2010 wordt deze unie-
ke locatie het decor voor een eenmalig 
reünieconcert van het legendarische 
Pink Floyd.
En dat is nog niet alles! In Eppegem 

werd zopas het nieuwe voetbalstadion 
ingehuldigd, nu al het Nou Camp van 
de Lage Landen genoemd. Laar wordt 
uitgebouwd tot een moderne randstad 
met allerlei woon- en handelsfacilitei-
ten. Over de nieuwe goktempel in Ele-
wijt, het Europese Las Vegas en over de 
Korte Wapper, de fonkelnieuwe fietsver-
binding met Hofstade, verneemt u alles 
in de volgende nummers van uw ver-
trouwde glossy magazine. Waar zitten 
Paris Match, Vogue en Cosmopolitan nu? 
de Zemstenaar aan het lezen wellicht!

De redactie (PV)
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De Bel-Air Dancers zijn geboren 4

Bij de rijkswacht daar is ne mens content 5
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DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 269 52 99

info@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor kwa-

liteitsdrukwerk. Een team 
van topmedewerkers staat klaar 
om met hun kennis van ontwerp, 
drukken en afwerking u, als 
opdrachtgever, optimaal tevreden 

te stellen. Met onze ‘Heidelberg’ 
persen, haarscherpe ogen, grote 
dosis vakkennis en extra veel 
plezier in ons werk, verzorgen 
wij drukwerk van hoogstaande 
kwaliteit. In elke denkbare oplage, 

naar wens gevouwen, gestanst, 
van een präge voorzien, veredeld 
en/of haarscherp gevouwen. En 
dat allemaal tegen een uitsteken-
de prijs/kwaliteitsverhouding en 
indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010

5%
OP GEBOORTEKAARTJES 

EN TROUWKAARTEN

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)
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Cheerleader: meisje dat bij sportwed-
strijden het publiek voorgaat in het aan-
moedigen en toejuichen van de eigen 
club, zo staat het in de dikke Van Dale. 
“En dat is exact wat Basket Groot-Zemst 
in gedachten had”, weet Sara Peeters. 
“De club ging op zoek naar een enthou-
siaste vereniging die zin had om mee 
te werken aan een nieuw project. Veel 

werden opengezet. De dansjes begon-
nen stilaan vorm te krijgen, maar een 
cheerleader is niets zonder pomponne-
tjes en een echte cheerleaderoutfit. Dus 
de zoektocht naar een goede sponsor 
kon beginnen. Alweer werd dit in eigen 
gemeente gevonden. De firma Bel-Air 
besloot de cheerleaders een extra duw-
tje in de rug te geven door de kledij 
deels te sponsoren en hen meteen, ook 
een leuke naam te bezorgen: de Bel-Air 
Dancers zijn geboren.” 

Op de foto: Julie Ledens en Shana 
Van Moer, midden Anke Apers, Emma 
Guettard, Lynn Alliance, Ellen De 
Maertelaere, Mara Corveleyn, Greet 
Vervoort, Steffie Van Der Auwera en 
Ines Desmet, onder Mona Bassleer, 
Femke Vanden Brande, Sofie Bormans 
en Sanne De Ron. 

Vanaf oktober juichen deze meiden 
de basketbalploeg toe tijdens elke 
thuismatch in sporthal De Waterleest 
te Eppegem. Surf voor meer infor-
matie naar www.basketgz.be of turn-
kringexcelsior.be.

JA

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

De Bel-air DanCers Zijn geBoren
EPPEGEM – DE thuisMatchEn 
van BaskEt Groot-ZEMst trEkkEn 
Plots Extra vEEl volk. hoE Dat 
koMt? Door DE BEl-air DancErs 
natuurlijk! 

Drankencentrale louis nijs

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

enthousiasme was te 
vinden bij turnkring 
Excelsior Eppegem. 
Veertien meisjes met 
enorm veel goesting 
begonnen tijdens de 
zomermaanden te oe-
fenen, en met succes. 
Een budget was er op 
dat ogenblik niet. Er 
werd beroep gedaan 
op de Chiro van Ep-
pegem en Weerde, 
waar graag de deuren 
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
ontstoPPinGsWerken

GEERT LUYCX

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

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

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

Het Comité van Aankoop verkocht het 
gebouw en de grond voor de tweede 
maal openbaar. Het betrof een zoge-
naamde ‘rouwkoop’. Dat is een her-
verkoop omdat de hoogste bieder bij 
de eerste verkoop een jaar geleden in 
gebreke gesteld werd. Hij kon de zelf 
geboden koopsom van 795.000 euro 
immers niet betalen. 
Het goed omvat het kazernegebouw 
met een voorgevelbreedte van 40 
meter op 28 aren grond. Het geniet 
geen enkele bescherming maar het 
schepencollege van Zemst liet aan 
de verkoopsvoorwaarden toch toe-
voegen dat het bestaande hoofd-
gebouw behouden moet blijven en 

de voorgevel dus niet mag gesloopt 
worden.
De kopers kunnen zich daarin terug-
vinden. “Het  kazernegebouw heeft 
potentieel om er woongelegenheden 
van te maken en de diepe achtertuin 
biedt nog plaats voor een mogelijk 
‘woonerf’. We gaan alles nu eens rus-
tig uittekenen.”
Eerst had de gemeente Zemst inte-
resse in de kazerne om er een sociaal 
woonproject te realiseren. De ge-
meente heeft echter geen gebruik 
gemaakt van haar voorkooprecht 
wegens te duur. Vanuit de Joodse ge-
meenschap in Antwerpen was er ook 
interesse. Voor een exclusieve school 

Bij De rijkswaCht
daar is ne mens content

hoFstaDE -DE ouDE rijkswachtkaZErnE aan DE tErvuursEstEEnwEG in 
hoFstaDE  is oPEnBaar vErkocht voor Maar liEFst 660.000 Euro. DE twEE 
koPErs uit MEchElEn willEn Er EEn woonProjEct rEalisErEn Mét BEhouD 
van DE voorGEvEl.

of toch maar 
w o n i n g -
bouw? Ze 
wisten het 
duidelijk zelf 
nog niet. 
Maar ook 
de Joodse 
kandidaten 
haakten af 
na het ultie-
me bod van 
660.000 euro. 

JD
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PASTA’S FOLIES
Spaghetti - Penne - Ravioli _ Tortellini

Van 11 uur tot 15 uur
Van maandag tot zaterdag

Iedereen welkom

320

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW auDi
skoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

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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Kijkers van Man Bijt Hond kennen inmiddels de ver-
trouwde beelden: de houten keffers die café Schoon 
Zicht in Weerde binnenstappen en er met z’n allen aan 
de toog naar tv zitten kijken.
Maar ook andere series hebben Zemst ontdekt. Twee 
keer kwam de ploeg van FC De Kampioenen op bezoek. 
Eerst stelde begrafenisondernemer Stefan Nees uit Ep-
pegem zijn atelier open voor enkele scènes met Marcs-
ke (Herman Verbruggen) en zijn ouders (Lea Couzin en 
Alex Cassiers), die in de serie ook begrafenisonderne-
mers zijn. Twee voorbij fietsende jongens vielen bijna 
van hun tweewieler toen ze Marcske in levende lijve op 
de stoep zagen staan. De pret kon niet op toen hij ook 

aspe en Fc de Kampioenen 
     in Zemst
ZEMst – DE caMEraPloEGEn loPEn Elkaar DE jonG-
stE wEkEn voor DE voEtEn in ZEMst. na DE oPnaME 
van DE GEnEriEk van Man Bijt Hond in auGustus in 
wEErDE, warEn Er DE voorBijE wEkEn oPnaMEs voor 
FC de KaMpioenen in EPPEGEM En DE vtM-sEriE aspe 
in ElEwijt. uitEraarD was de Zemstenaar ErBij!

Je werkt al jaren voor tv. Een 
kinderdroom die uitkwam?
“Als tiener droomde ik ervan 
om naar de kunsthumaniora 
te gaan, fotografie te volgen of 
muziek te studeren. Mijn ou-
ders vonden dat geen echte 
beroepen, dus koos ik voor in-
dustrieel ingenieur. Tijdens het 
eerste jaar voelde ik al aan dat 
die richting niets voor mij was. 
Gelukkig heb ik mijn wil door-
gedrukt en kon ik het jaar na-
dien filmschool volgen aan het 
Rits in Brussel.”

Vond je snel werk nadat je was 
afgestudeerd?
“De periode van mijn studie, 
rond ‘92-‘94, was voor vtm een 
glorietijd en kleinere zenders 
schoten als paddenstoelen uit 
de grond. Het was zeker het juis-
te moment om werk te vinden 
in die sector. Drie jaar duurde 
mijn opleiding tot cameraman. 
Ik was pas afgestudeerd, net te-
rug van vakantie en wilde nog 

Zeven vette jaren 
Bij de Kampioenen

EPPEGEM – DE connEctiEs van de Zemstenaar rEikEn vEr, 
héél vEr. tot in EPPEGEM, waar ivo chianG (35) sinDs EEn jaar 
woont MEt Zijn vrouw inGE, Zoon sEnnE En DochtEr ElEna. ivo 
ZElF is GEEn BEroEMDhEiD, Maar hij wErkt wEl ElkE DaG MEt de 
KaMpioenen als EErstE assistEnt rEGissEur van DE sEriE. al ZE-
vEn jaar lanG! hooG tijD voor EEn onDEronsjE.

graag met hen op 
de foto wilde. Later 
zaten De Kampioe-
nen voor buitenop-
names in de omge-
ving van Hoge Baan 
en Kluisweg.
En dat was nog 
niet alles. Ook aan 
het Rubenskasteel 
in Elewijt draaiden 
twee dagen de ca-
mera’s. Het produc-
tiehuis Skyline blikte 
er een aantal scènes 
in voor de vtm-serie 
Aspe. Bij enkele van 
die scènes, waarbij 
vaststellingen voor 
een moord werden 
gedaan, figureerden 
zelfs twee agenten 
en een combi van 
de Zemstse politie. 
Bekende acteurs als 
Maaike Cafmeyer, 
Matthias Coppens 
en Kim Hertogs wa-
ren er twee dagen 
aan het werk.

PV

een paar maanden profiteren 
van ’t leven. Maar in september 
belde de VRT me al voor een job 
als autocuer. Ik had er tijdens 
mijn studie vaak gewerkt als ka-
belsleper, dus was ik geen on-
bekende. Toen is de bal aan het 
rollen gegaan.”

Aha, zonder solliciteren bij de 
VRT binnengeraakt...
“In het begin deed ik vooral 
autocue voor de journaals en 
Alles kan beter. Tijdens een 
drukke vakantieperiode kon ik 
eens als studiomeester aan de 
slag. Toen leidde ik de set van 
Margriet live en was de spreek-
buis van de regisseur. Ik werd 
voor de leeuwen gegooid, 
maar het verliep zo goed dat 
ik op den duur alleen nog 
maar studiomeester was. Iets 
waar ik nota bene niet voor 
had gestudeerd. Maar het was 
allemaal heel plezant. Ik deed 
vooral muziekprogramma’s, 
van De Muziekdoos over Hit-

Fo
to

’s 
ar

ch
ie

f D
e 

Ka
m

pi
oe

ne
n

Weer of geen weer: de filmploeg van de Kampioenen draait door.
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kracht tot Het Swingpaleis. Zo kreeg 
ik de naam van showstudiomees-
ter (lacht). Op een gegeven moment 
startte de comedy Liefde & geluk, en 
daar werd ik algemeen opnameleider. 
Maar het boterde niet zo goed tussen 
de acteurs, dus stopten we er na een 
jaartje mee.”

Ondertussen stond je wel een stapje 
hoger.
“Ja, en op dat moment vroegen ze of ik 
De Kampioenen wou doen. Waarom niet, 
dacht ik, werk is werk. Wel, ik ben daar 
begonnen en er nooit meer weggeraakt. 
De sfeer is er zo geweldig tof, dat kan je 
je echt niet inbeelden. Ik wíl er zelfs niet 
meer weg. Allemaal samen vormen we 
een hechte familie. Langzaamaan werd 
ik eerste assistent regisseur. En ondertus-
sen zit ik er al zeven jaar!”

Zijn jullie als crew dan allemaal vrien-
den?
“Ja, absoluut. Het is een van de weinige 
producties waar je je niet moet bewij-
zen. Iedereen neemt je zoals je bent en 
je voelt je vanaf dag één welkom. En als 
er iemand trouwt of jarig is, is de hele 
bende er altijd bij.”

Volgend jaar draaien jullie de laatste 
reeksen. Ga je De Kampioenen erg mis-
sen?
“Sommige relaties zullen verwateren, 
andere blijven duren, daar ben ik van 
overtuigd. Johnny Voners zal bijvoor-
beeld nog regelmatig aan mijn deur 
staan. Hij heeft in mijn huis mee staan 
schilderen op een ladder, die mens is 
bijna 65! Johnny is een vriend voor het 

leven. Weet je, een filmset is een wereld-
je apart. Je bent er minder afstandelijk, 
de sfeer is losser dan op een bureau 
en je bent veel met emoties bezig. Er 
ontstaan sneller ruzies, maar die klaren 
ook snel op. Van een hiërarchie voel ik 
niets. Die bestaat alleen op papier. Van 
de laagste trap tot de hoogste trede: 
we zijn één bende. Dat is De Kampioe-
nen. En dat is uitzonderlijk voor een se-
rie. Het is de reden waarom je twintig 
jaar kunt blijven draaien met dezelfde 
ploeg. Ik heb altijd ingesprongen voor 
Flikken en Witse en de sfeer zit daar ook 
goed, maar bij De Kampioenen is het 
toch nét iets beter.”

Kijk je zelf naar De Kampioenen?
“Als ik er niet voor zou werken, zou ik er 
wellicht niet naar kijken. Ik ben vooral 
een filmfan. De Kampioenen is een fa-
milieprogramma. De kinderen, ouders 
en grootouders kijken allemaal mee. 
Het verbaast me altijd dat iedereen 
zegt niet naar De Kampioenen te kijken, 
maar iedereen heeft het wel gezien 
(lacht). Ik heb ooit gefigureerd en één 
keer een gastrolletje gespeeld toen ze 
een toffe Aziaat zochten, en daar kreeg 
ik ongelooflijk veel reacties op. Het is 
zoals met de Pin Up club met Wendy van 
Wanten vroeger: niemand keek ernaar, 
maar het was wél een kijkcijferkanon. 
Of mijn gastrolletje voor herhaling vat-
baar is? Neenee, ik sta véél liever achter 
de schermen.”

Dan de vraag die op ieders lippen 
brandt: drinkt Xavier altijd echt bier?
“Ja, toch wel. We hebben een tijdje Tour-
tel geprobeerd, maar ten eerste vond 

bier. ‘Voor de kunst’, zegt hij altijd (lacht).

Wat is je meest memorabele moment 
bij De Kampioenen?
“Eerlijk gezegd: we liggen elke dag plat 
van ’t lachen. Echt onvergetelijk was 
onze overtocht met een cruiseschip van-
uit Southampton naar New York. Op het 
schip zat alleen personeel – wel 6000 
man – en wij met de Kampioenencrew. 
Wij filmden de honeymoon van Bieke 
en Marcske, en het personeel figureerde 
veel voor ons. Ze vonden het fantas-
tisch om een klein Belgisch filmploegje 
aan het werk te zien. We hebben er veel 
vrienden gemaakt. Als dank gaven we 
hen petjes, sjaaltjes en rugzakjes van de 
serie en één. Aan het einde van de reis 
liepen al die Amerikanen met ons pro-
momateriaal rond, zo grappig om te zien 
(lacht)!”

En je verdere carrière?
“Na een jaar aandringen heb ik een 
aflevering geregisseerd, en er komt er 
nog eentje van mij. Ik dacht regisseur 
zijn niets voor mij was, maar het is meer 
dan goed gegaan. Ik was best trots op 
mezelf en ook de acteurs en gastac-
teurs zeiden dat er een ‘nieuwe regis-
seur geboren is’. Dat is heel tof om te 
horen, dus wie weet wat de toekomst 
nog allemaal brengt...”

  Greet Van Haleweyck

Johnny dat niet te 
zuipen en ten twee-
de zakt het laagje 
schuim direct weg. 
We moeten soms 
tot vijftien takes 
draaien, en dat 
zorgt voor proble-
men natuurlijk. Dus 
drinkt Johnny – een 
groot wijnliefheb-
ber trouwens – écht 

Er valt iEts tE ziEn in zEmst

•	 Omdat Ivo ook de locaties zoekt 
voor de serie en hij Zemst en 
omstreken zo’n toffe buurt vindt 
om te draaien, zal je de komende 
maanden hier en daar een busje 
van de VRT zien opduiken. Goed 
uit je doppen kijken dus!

•	 Vorige maand zaten De Kampioe-
nen bij begrafenissen Nees in Ep-
pegem (“hele toffe mensen”), op 
een landweggetje aan de Hoge 
Baan in Eppegem (“alle boeren 
werkten goed mee”) en aten ze 
een pizzabuffet bij de Lente in 
Eppegem (“Annie en Luc hebben 
ons goed gesoigneerd”). Dat be-
looft voor 2010!

In scène gezet of kunnen de Kampioenen gewoon niet met de auto rijden?
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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

 

     

Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

3190 Boortmeerbeek
tel/fax: 015 511411

metallooks@metallooks.be
 

Openingsuren:
woe: 13u - 18u

zat - zon: 10u - 17u

hekwerk

carports

sierpoorten

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

zemstenaar november WERKDOCUMENT.indd   9 30/10/2009   0:11:31
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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

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Nationaal	en	internationaal	
transport

RONNY	DE	LAET

Vekestraat	62,	1982	ELEWIJT
GSM	0477/31.30.44

Vanwaar dit initiatief? Liggen de 
straten van Zemst er zo vuil bij?
Ik vind dat wel. Zwerfvuil is alleszins 
voor veel burgers een bron van onge-
noegen. Mensen vinden het immers 
onaangenaam om in een vuile straat 
of een vervuild plantsoen rond te lo-
pen. Het is veel leuker wonen in een 
buurt zonder rotzooi op de grond. 

De gemeente Zemst organiseert 
daarom een proefproject door het in-
schakelen van een zogenaamde doel-
groepwerknemer in de deelgemeente 
Eppegem voor het opruimen van 
zwerfvuil met een milieuvriendelijke 
bakfiets. 

Wat doet deze propere gast?

ProPere gasten gaan strijD 
aan tegen Zwerfvuil
EPPEGEM – als jE DEZEr DaGEn EEn Man van MiDDElBarE lEEFtijD MEt EEn 
BakFiEts, EEn schoP En EEn BorstEl Door EPPEGEM ZaG rijDEn, Dan FronstE 
jE MisschiEn DE wEnkBrauwEn? de Zemstenaar GinG oP onDErZoEk. Blijkt 
Dat DE Man oP DE BakFiEts inGEschakElD is in EEn actiE propere gasten van 
hEt GEMEEntEBEstuur. wE latEn cois vanDEr Elst, schEPEn van oPEnBarE 
wErkEn En MiliEu, hiErovEr aan hEt woorD.

Luc Thielemans uit Zaventem startte op 16 oktober voor het eerst zijn ronde met de bakfiets.
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Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Hij rijdt dagelijks rond in Eppegem 
waar hij het zwerfvuil in de ber-
men en op de straat opruimt. De 
zone Eppegem wordt bij wijze van 
proef het eerst aangepakt omdat 
de bakfiets kan gestald worden bij 
de gemeentelijke werkliedendienst 
aan de Houtemsestraat. Zo kan de 
ronde daar worden aangevat en be-
eindigd.
Tijdens de winterperiode kan de 
propere gast ook ingezet worden 
bij oudere of mindervalide mensen 
om de stoep sneeuw- en ijsvrij te 
maken.

Is de actie een gesubsidieerd  
project?
Het grootste deel van de loonkost 
wordt inderdaad gesubsidieerd 
door de hogere overheid. Daardoor 
kunnen we Zemst proper houden 
tegen een zeer beperkte kostprijs.

Waarom gebeurt dat met een bak-
fiets, Cois? 
Zo is het milieuvriendelijk en effici-
ent tegelijk, en nog goedkoop op 
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oversteekPlaats fietsers aan Zenne BeveiligD
Het nieuwe fietspad op het jaagpad langsheen de Zenne valt in de smaak bij 
de fietsers. Maar de oversteek aan de Damstraat, Stationslaan en Brusselse-
steenweg zorgt voor gevaarlijke situaties. Op verzoek van Waterwegen & Zee-
kanaal en na gunstig advies van de wegbeheerder van de gewestwegen wor-
den deze punten extra beveiligd. De gemeente keurde hiervoor aanvullende  
verkeersreglementen goed. 
   PV

de koop toe. De bakfiets werd voor 
een zeer billijke prijs aangekocht in 
de fietsherstelplaats van een sociaal 
werkproject.

De propere gast heeft door het ge-
bruik van de bakfiets bovendien de 
nodige tijd om onvolkomenheden 
aan het openbaar domein op te mer-
ken en deze ’s avonds  te melden aan 
zijn diensthoofd. Ook sluikstorten kan 
hij doorgeven aan Incovo, enzovoort.

BC
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b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

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

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

MeYsMans j. b.v.b.a
- Grondwerken - Afbraakwerken
- Leveren van zand, teelaarde
- Nivelleren van terreinen en parkings
- Lossen en laden van schepen
- Verhuur kranen, bulls, dumpers

Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

Jaak en Germaine tappen al zestien jaar 
de pintjes in het café dat elke avond op 
tv komt in de begingeneriek van ‘Man 
bijt Hond’. Het interieur is één brok nos-
talgie. Een houten muurbank omsin-
gelt de gelagzaal. Centraal in het café 
is een potkacheltje ingeplant dat een 
warme gloed verspreidt. De dorpse ge-
zelligheid drijft er op tabakswolken. In 
de keuken achteraan ontvluchten ver-
enigingen het rumoer om er zich over 
ernstige agenda’s te buigen. “Noodza-
kelijke investeringen in de brandveilig-
heid, de nakende pensioenleeftijd en 
de keuze om het wat rustiger te doen, 
liggen aan de basis van de verkoop”, 
zeggen Jaak en Germaine. “Met spijt in 
het hart”, beklemtonen ze. Jaak nam het 
café in 1993 over van zijn ouders. Het 
is eigendom van de familie. De vaste 
stamgasten hopen op een klein mirakel 
zodat het dorpscafé toch blijft bestaan.

smoElEnboEk

Hobbyfotograaf Luc Hermans (48) uit 

Elewijt is een van de vele stamgasten 
van ’t Schoon Zicht. Luc neemt als vrij-
williger geregeld foto’s voor het ge-
meentelijk infoblad en de Zemstenaar 
over mensen en dingen die in de ge-
meente leven. Hij werkt nu aan een ka-
lender over het café. ”Van achter mijn 
colaatje observeer ik vaak het cliënteel. 
Mensen in hun natuurlijke omgeving 
zijn mooi en boeiend en hier lopen 
veel karakterkoppen rond. Dat kleur-
rijke publiek wil ik in beeld brengen en 
vastleggen in het unieke interieur van 
het café. Ik zie mooie plaatjes rond de 
ronkende stoof, aan de toog, op het 
terrasje, in de keuken… Het moet een 
herinneringskalender worden. Als het 
café dan echt verdwijnt, blijft er toch 
iets zichtbaars over van het gebouw 
en de klanten”, is zijn motivatie. Er 
komt eerst een kijkexemplaar in kleur, 
waarop geïnteresseerden dan kunnen 
intekenen. De kalender moet begin 
december klaar zijn. 

        Juliaan Deleebeeck

luC hermans Portretteert
 stamgasten oP CafékalenDer

wEErDE - hEt wEErDsE DorPscaFé ‘in hEt schoon Zicht’, rEcht tEGEnovEr 
DE kErk, worDt vErkocht En vErDwijnt MisschiEn onhErroEPElijk uit hEt 
DorPsBEElD. in FEBruari Gaat hEt Dicht. hoBByFotoGraaF luc hErMans uit 
ElEwijt Gaat DE vastE klantEn PortrEttErEn oP EEn hErinnErinGskalEnDEr. 
“Zo BlijFt Er toch iEts tastBaars ovEr oM naar tEruG tE GrijPEn”, ZEGt hij.

Hobbyfotograaf Luc Hermans lanceert met uitbater Jaak 
een oproep aan de stamgasten voor zijn kalender.

zemstenaar november WERKDOCUMENT.indd   12 30/10/2009   0:11:38
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Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst

015/62.16.06

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% kORTING Op
EUCANUBA,  ROYAL 

 CANIN,  EUROpREMIUM
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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

Brasserie-restaurant EEF
Gulderij 26
1980 Zemst

0485 35 17 44
Neem zeker eens een kijkje op onze website  

WWW.EEFZEMST.BE

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

A la Carte of themamenu's
Reservatie is niet noodzakelijk, 

maar wel een pluspunt

WILD
Aparte speelruimte met TV en DVD  voor de kinderen

Wat is uw woning nog waard in deze crisis ?

Immovandamme staat u met raad en daad bij. 

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.

Verkoop   
Verhuur
Schattingen
Advies

Lieven Vandamme
Kerremansheide 4           

1980 Zemst                           
   

0499 17 14 40
www.immovandamme.be
Info@immovandamme.be

Bezoek onze toonzaal van >350 m2
   dinsdag t/m vrijdag van 9 -17.30 h
   zaterdag van 9 - 17 h
   maandag op afspraak
Speciale voorwaarden bij afgifte van deze  
bon 

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem

tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be

Voor u halen wij 
alles uit de kast!

zemstenaar november WERKDOCUMENT.indd   14 30/10/2009   0:11:39
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Ik ontmoet Gina op een middag in het 
wijkkantoor in Zemst (dat  momenteel 
nog steeds gevestigd is in het gemeente-
huis) en krijg prompt een tas koffie aan-
geboden door hoofdinspecteur Luc Faes. 
“Toffe collega’s heb ik hier hoor”, klinkt een 
overtuigde stadswacht.“ Ik doe dit werk 
met veel plezier.” Zelfs als we even alleen 
gaan zitten en ik achter de verhoortafel 
mag plaatsnemen, heb ik een leuke jon-
gedame voor mij die met veel overtuiging 
over haar werk praat. Het is aangenaam te 
mogen vaststellen dat iemand die heden 
ten dage politiewerk doet hier met jeug-
dig enthousiasme over kan praten. 
Ze gaat niet alleen te voet, ze rijdt ook 
met de bromfiets rond en binnenkort zal 
je haar zelfs met de fiets kunnen opmer-
ken in het herkenbaar paarse uniform 
met witte strepen. 
De taken van onze stadswacht zijn nog 
steeds voornamelijk gericht op diefstalpre-
ventie in auto’s, waarvan Gina zelf vindt dat 
het werk zeker zijn vruchten afwerpt. Ook 
de jaarmarkt in Zemst staat nu op haar pro-
gramma. De verantwoordelijken van sluik-
storten opsporen houdt Gina ook bezig, 
zoals dit met regelmaat gebeurt aan de put 
van Weerde.” Hun identiteit achterhalen is 
niet makkelijk.” Maar eigenlijk is ze een ma-
nusje-van-alles: andere gemeentediensten 
helpen met kleine taken. Zo controleert ze 
voor de dienst Stedenbouw of de steden-
bouwkundige vergunning, afgeleverd aan 

de mensen, wel 
degelijk zichtbaar 
uithangt. Verder is 
ze ook Gemachtigd 
Opzichter voor toe-
zicht aan de school-
poort en kan ze een 
Gemeentelijke Ad-
ministratieve Sanc-
tie opleggen (GAS). 
De administratieve 
taken houdt ze 
liever voor regen-
weer.” Het is vooral 
een buitenjob met 
zeer veel afwisse-
ling.  Ik was eigen-
lijk verwonderd dat 
niet meer kandida-
ten kwamen sollici-
teren.“

Daar gaat Ze.....

ZEMst – Gina DE wit, DE EErstE staDswacht DiE in ZEMst 
aan DE slaG is, Praat noG stEEDs  MEt EvEnvEEl  Enthousias-
ME ovEr haar joB als twEE jaar GElEDEn . EEn EvaluatiE…

Gina werd destijds aangesteld 
in het statuut van startbaner 
met een jaarlijks verlengbaar 
contract. Nu werd haar con-
tract verlengd tot haar 26 
jaar omdat dat de leeftijd is 
die voorzien wordt in de wer-
vingsvoorwaarden van een 
startbaan. En wie weet krijgt 
ze wel eens het gezelschap 
van een bijkomende stads-
wacht. Want met twee is altijd 
gezelliger dan alleen, niet?

KDV

jean neemt tram 7

ZEMST – Er zijn zo van die mensen op wie 
geen leeftijd staat. Altijd actief, overal als de 
kippen bij, nooit afgeven. Rust roest, weet u 
wel. Wij hebben er zo één in onze redactie zit-
ten. U zou het hem niet nageven, beste lezer, 
maar vorige maand blies Jean Andries zeven-
tig kaarsjes uit. Onze huisfotograaf, sportver-
slaggever en reclamewerver zit op tram 7! In 
naam van de redactie, medewerkers, adver-
teerders en lezers van de Zemstenaar: hip, 
hip, hoera en lang leve de Jean! PV
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Kristof, welke op-
dracht en richt-
lijnen heb je ge-
kregen van de 
gemeente?
Het gemeentehuis 
kampt in eerste in-
stantie met plaatsge-
brek. Om praktische 
redenen zou het 
gemeentehuis wor-
den uitgebreid met 
een nieuwe vleugel 
waar de raadszaal, 
de collegezaal, het 
onthaal en het be-
stuurlijke gedeelte 
in ondergebracht 
worden. Zo krijgen 
in het bestaande 
gebouw de adminis-

gemeentehuis De griet BreiDt uit

ZEMst – BEGin Dit jaar stElDE hEt GEMEEntEBEstuur MsB-architEctEn uit ant-
wErPEn aan voor hEt ontwErPEn van EEn uitBrEiDinG aan hEt GEMEEntEhuis. de 
Zemstenaar GinG EvEn navraGEn Bij kristoF BoonEn, ZElF EEn EPPEGEMnaar, 
van hEt architEctEnBuro MsB-architEctEn oF En hoE DE PlannEn vorDErEn.

Gaat die uitbreiding niet te volumineus 
zijn in het straatbeeld?
Msb-architecten wil van de uitbreiding een 
gebouw  maken met uitstraling,  dat tege-
lijk laagdrempelig, uitnodigend en open is. 
Het gebouw moet een baken zijn voor de 
gemeente. De raadzaal zal op de kop van 
het gebouw worden voorzien als een iets 
hoger accent. Er wordt geen tweede ver-
dieping voorzien, zodat het gebouw niet al 
te hoog wordt en het zicht op de kerktoren 
vanop de Brusselsesteenweg  behouden 
blijft. Rond de nieuwbouw blijft ook nog 
aan alle kanten veel groen over.

Heb je al enig idee van de materialen of 
het uitzicht ? Wordt het een moderne 
uitbouw, of eerder klassiek?
We kiezen er voor het gebouw een heden-

daagse aanblik te ge-
ven. De openheid die 
de gemeente vraagt, 
willen we ook in de 
gevels tot uiting bren-
gen. We vatten het 
gebouw ook zo op 
dat er veel licht toe-
gelaten wordt in het 
gebouw. Wat de ge-
velmaterialen betreft, 
moet nog een keuze 
gemaakt worden tus-
sen vermoedelijk na-
tuursteen of baksteen.

Wordt dan wel met 
de principes van 
duurzaamheid en 
energiebesparing 
rekening gehouden? 

tratie en de wijkpolitie meer ruimte. Ook 
dient de nieuwe vleugel een ruime inkom 
te omvatten. Het gemeentebestuur vindt 
openheid, een ruim onthaal en een vlotte 
bereikbaarheid van de politieke manda-
tarissen heel belangrijk. 

Waar komt die nieuwe vleugel dan precies?
De uitbreiding van het  gemeentehuis 
zal voorzien worden aan de zijde van de 
Stationslaan, in het verlengde van het be-
staande gebouw.  Daar is nog veel ruimte 
beschikbaar. Er zijn ook een aantal prak-
tische voordelen aan om aan te sluiten 
op het bestaande gebouw. En last but not 
least biedt die locatie de mogelijkheid om 
het gemeentehuis een nieuwe look te 
geven, want de uitbreiding zal vanop het 
kruispunt goed zichtbaar zijn.

Uiteraard zullen wij rekening houden 
met de algemene principes van duur-
zaamheid en energiebesparing. Dat ver-
talen we in een compact gebouw dat 
zeer goed geïsoleerd zal zijn en dat inzet 
op alternatieve energie door zonnepa-
nelen op het dak te plaatsen.
Wij kiezen ook resoluut voor duurzame 
toepassingen van de gevelmaterialen en 
de nodige technieken. Daarnaast vinden 
wij het ook belangrijk dat het gebouw dat 
we maken cultureel duurzaam is, d.w.z. een 
goed gebouw dat niet modegebonden is.
Een ander aspect van duurzaamheid is dat 
we een gebouw maken dat flexibel in te 
richten is, zodat het veranderende noden 
in de toekomst kan opvangen door een-
voudig weg binnenwanden te verplaatsen.

BC

De totale footprint van de nieuwe vleu-
gel aan de Stationslaan zal ca. 20 bij 18 m 
zijn, bestaande uit een gelijkvloers, een 
eerste verdieping met een plat dak en 
een kelderverdieping. De totale nieuwe 
nuttige vloeroppervlakte zou aldus 970 
vierkante meter bedragen.
De kroonlijsthoogte van het gebouw 
komt op 7m60; dit is even hoog als het 

bestaande gebouw. De raadzaal op de 
kop van het gebouw is hoger met een 
kroonlijsthoogte van 8m20.
Op het gelijkvloers zal een ruime en uitno-
digende inkomhal worden voorzien, toe-
gankelijk van zowel de Brusselsesteenweg 
als de parking kant Stationslaan.  Deze in-
komhal zal rechtstreeks uitkomen op de ka-
binetten van de burgemeester en de sche-

penen en de collegezaal en op een nieuwe 
ruime trap naar de eerste verdieping. 
Op de verdieping wordt een ruime 
raadszaal voorzien van ca. 200 m²en ook 
een nieuwe refter.
Onder het gebouw zal ook een nieuwe 
parkeerkelder worden voorzien, met 
plaats voor een 8-tal wagens voor de ge-
meente en ook voor de politie.

oPPErvlaktEs En inDElinG van DE niEuwE vlEuGEl van hEt GEMEEntEhuis

Architect Kristof Boonen gekiekt op de plaats waar de 
nieuwe vleugel van het gemeentehuis moet komen.
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steakDaGen 
Fc ZeMst 
sPortieF
Zaterdag 14 november 2009 
van 17.00 u. tot 21.00 u.

Zondag 15 november 2009 
van 11.30 u. tot 19.00 u.

Parochiezaal, Kloosterstraat

Komen eten!

Met dank aan:
Grasmaaiers Verbinnen
erik Peeters (iuste 
     advocaten Mechelen)

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

“We zijn met vijf clubs samenge-
smolten”, vertelt stichter - voorzitter 
Willy Opdebeeck trots.  Willy, zelf lid 
van De Stekebaars en de sportraad, 
speelde al lange tijd met het idee 
om alle visclubs samen te brengen 
in één grote visclub met een eigen 
domein binnen de gemeente. Nu is 
het zover.  De Stekelbaars, De Win-
de, De Egleghemse Zeevissers, Ga-
laxie en Molenveld vormen vanaf 20 
oktober de vzw Verenigde Zemstse 
Vissers.

opknapwErkEn

“Onze vzw krijgt de beschikking over 
de acht vijvers die vooraan in het 
Molenveld liggen”, zegt Willy. “De 
overeenkomst wordt afgesloten voor 

vijftien jaar aan een jaarlijkse huur-
prijs van 25 euro.  We werken aan een 
ontwerpplan om het gebied in te de-
len. Daar is echter nog werk aan. De 
acht vijvers worden uitgediept en met 
elkaar verbonden tot twee grote vij-
vers. Eentje wordt een karpervijver, de 
tweede is voor alle andere vissoorten. 
Daarnaast is het domein zelf ook wat 
verloederd en zijn er opknapwerken 
nodig.

Clubhuis

Zowel de gemeente als de nieuwe 
visvereniging zullen een deel van 
de kosten voor de werken op zich 
nemen.  “Op termijn hopen we hier 
ook een clubhuis te bouwen”, gaat 
Willy verder. “Maar dat zal nog even 

verenigDe Zemstse vissers 
 oPgeriCht

ZEMST – DE viscluBs in ZEMst kaMPtEn GEruiME tijD MEt hEtZElFDE Pro-
BlEEM: EEn GEBrEk aan visvijvErs waar ZE wEDstrijDEn kunnEn houDEn. 
Daar is nu vEranDErinG in GEkoMEn. DE GEMEEntE kocht onlanGs EEn sitE 
MEt nEGEn klEinE visvijvErs in DE PatEr PEnninckxstraat in ElEwijt En 
stElDE DaarBij één voorwaarDE: DE ZEMstsE visvErEniGinGEn ZouDEn Fusi-
onErEn tot één GrotE viscluB. Dit is nu GEBEurD. oP 20 oktoBEr wErD DE 
vZw vErEniGDE ZEMstsE vissErs BovEn DE DooPvont GEhouDEn. de Zem-
stenaar was ErBij oP Dit historisch MoMEnt.

moeten wachten. Het domein 
staat momenteel geregistreerd 
als landbouwgebied en moet 
eerst worden omgevormd tot 
recreatiegebied. Pas dan kun-
nen we effectief een clubhuis 
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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.beWWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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

realiseren, waar we samen een pint-
je kunnen drinken.  Het oude pomp-
huis of een tent kunnen voorlopig 
als schuilplaats dienen. Wij hopen 
volgend jaar voor de eerste keer 
onze hengels uit te smijten. Voor 
de wedstrijden zullen we moeten 
wachten tot 2011, want die  starten 

al in maart en dat is te vroeg voor 
ons”, besluit Willy.
Voor de visvijvers achteraan zijn er 
nog geen concrete plannen. Zemst 
betaalde 55.000 euro voor het hele 
domein van bijna 3 ha aan het Mo-
lenveld.

      Piet Van Grunderbeek

De stichters en tevens het kersverse bestuur van de vzw De Verenigde Zemstse Vissers dat op 20 
oktober werd opgericht: voorzitter Willy Op de Beeck van de Stekelbaars, seretaris Yves Breugelmans 
en Jos Breugelmans van de Egleghemse Zeevissers, penningmeester Erwin Van den Eynde en Eddy 
Geens van De Winde en Paul Deras van de Galaxievissers.
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  Half oktober vond de traditi-

onele halfjaarlijkse onthaaldag 

voor nieuwe inwoners plaats. 

De 49 nieuwkomers kregen een 

rondleiding in het gemeentehuis, 

gevolgd door een busrondrit door 

de deelgemeenten van Zemst, 

waarbij een woordje uitleg werd 

gegeven over de belangrijkste be-

zienswaardigheden. Er werd halt 

gehouden aan het rusthuis van 

het OCMW. Daarna werd de rit ver-

der gezet en in de polyvalente zaal 

van de bibliotheek afgesloten met 

een receptie met streekgenoten. 

Elk gezin kreeg een informatief 

pakket met een geschenkje.

Het dierenasiel Zemst werd door de voorzitter van Dierenbescherming Zemst, 

burgemeester Bart Coopman en de gedeputeerde van de provincie Vlaams Bra-

bant officieel geopend. In het dierenasiel wordt al een dertigtal katten opgevan-

gen, maar er is plaats voor meer. Het dierenasiel wil niet alleen een plaats zijn 

waar verloren en verwaarloosde dieren worden opgevangen, maar wil tevens 

een drijvende kracht zijn voor sensibiliseringsacties die ongevallen met dieren 

moeten voorkomen.

  De deuren van café De Rut aan de spoorweg in Weerde zijn op-

nieuw open gegaan. De nieuwe uitbater van dit jeugdcafé is de 

19-jarige Sander Hermans. De vele aanwezigen maakten er een 

spetterende avond van. Elke maand is er iets speciaals te doen. 

Telkens weer een thema-avond voor zijn klanten. Op 5 december 

skiën in Landgraaf in Nederland.

  Bouwers voor de toekomst. Miel, Lars en Gijs hanteren met zwier het met-

serstruweel op de open bedrijvendag  van de gemeentelijke werkplaatsen 

in Eppegem. “Gemeentewerkman Rudy heeft ons geleerd waar je de mortel 

moet scheppen en hoe je de stenen moet plaatsen. Niks moeilijk maar ik ga 

toch geen metser worden, denk ik”, zegt Miel. Meer dan 500 bezoekers maak-

ten ken-

nis met 

het ruime 

takenpak-

ket en de 

vakkennis 

van de ge-

meentelijke 

technische 

dienst en 

staken hun 

bewonde-

ring niet 

weg.

Vriendenclub GGHT staat voor Geel (KVM) – Groen (RCM) – Hofstade 

(Verbr. Hofstade) en Tapijtje (Zandtapijt). De club organiseerde voor de 

tweede keer een haringfestijn. “We begonnen met 80, ditmaal waren er 

120 inschrijvingen. Andermaal een geslaagde organisatie, met dank aan 

Luc Vis”, zegt Mark Van Steenwinkel.
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  De Weerdse oud-leiders organiseerden eind september hun derde openluchttornooi 

volleybal met deelname van heel wat recreatieve ploegen uit de omgeving. Het werd een 

gezellig toernooi op een prachtige nazomerse zaterdag. In een spannende finale haalde 

WOL (Weerdse Oud-Leiders) het met 2-1 van Ex-zondagavond, winnaar van de vorige twee 

edities.

  Half oktober stonden vier Kenpoka’s van de Belgi-

sche USDA school uit Zemst en Haasdonk maar liefst 

zes keer op het hoogste schavotje van het wereldkam-

pioenschap Kenpo Karate. Olivia Charels veroverde twee 

individuele medailles, goud op de open creatieve vorm 

en zilver bij de open wapenvormen. Dorien Parmentier 

behaalde goud bij het semi-contact fight. James Jans-

sens behaalde zilver bij de open wapenvormen en Hen-

drik Heyman behaalde eveneens goud in zijn categorie 

semi-contact fight. Tijdens de groepsvormen creatieven 

staken Olivia Charels en Dorien Parmentier er met kop 

en schouders bovenuit en behaalden nog tweemaal 

goud. Fo
to

’s 
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 A
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  FC Gildenteam bestaat veertig jaar en dat werd gevierd met een wedstrijd tegen Borneo, een ploeg waar de 

voetballers uit Houtem al vele jaren een goede band mee hebben en beide lokaalhouders collega’s zijn. Bij deze 

gelegenheid kreeg FC Gildenteam van hun lokaalhouder Café ’t Voorhof een nieuwe uitrusting. Op de foto beide 

ploegen voor de wedstrijd.

  De allerkleinsten (5 tot 7 jaar) van judoschool Yoshi-Kan laten zich niet 

kennen. Elke woensdagnamiddag staan ze vol enthousiasme in de sporthal 

van Hofstade. Spelenderwijze leren ze de basis van het judo. 

  De reserven van FC 

Eppegem en FC Zemst 

Sp. zorgden voor een 

boeiende wedstrijd. 

De 3-3 uitslag was 

uiteindelijk de juiste 

weergave. Zemst was 

in de eerste periode 

de betere ploeg, na 

de herneming maakte 

de thuisploeg een 1-3 

achterstand goed. 

Kais, Kulan Jacob, en 

Jeroen Van den Bergh 

scoorden voor Eppe-

gem, tweemaal Koen 

Colebrants en Benny 

De Backer deden de 

netten trillen voor de 

bezoekers. Na afloop 

een unieke gebeurte-

nis: de spelers van de 

twee ploegen onder 

elkaar voor de foto, als 

dat niet mooi is!.
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Je combineert het schrij-
ven met een deeltijdse 
job, is dit een bewuste 
keuze?
“Ik zou kunnen leven van 
mijn pen. Ik heb echter een 
interessante en leuke job 
als organisatie-adviseur bij 
KBC. Ik werk er samen met 
heel fijne mensen. Schrij-
ven is een passie, maar 
ook een nogal eenzame 
stiel, dus ik verkies de af-
wisseling. Voor mijn eerste 
boek nam ik wel een tijd 
loopbaanonderbreking. 
Nu mijn boeken goed lo-
pen heb ik nog amper de 
tijd voor toneelstukken of 
scenario’s, iets wat ik ook 
graag deed.”

Vanaf je eerste boek 
Naakte Zielen verschij-
nen Bosmans en Deleu, 
je vaste Mechelse speur-
dersduo, op het toneel. 
Had je toen al een reeks 
in gedachten?
“Neen, het was de uitge-
verij die dit voorstelde. 
Het legde dan wel druk 
op mij, maar het gaf me 

den we naar Brussel, eerst naar Etterbeek, 
nu wonen we in Elsene. Daar wonen heeft 
me verrijkt. Om te aarden in Brussel moet 
je bereid zijn je open te stellen. Mijn vrien-
denkring is nu heel internationaal.”

Ben je tevreden met wat je hebt bereikt 
of mik je nog verder?
“Ik nam deel aan het Krimifestival Mord am 
Hellweg met mijn eerste drie boeken en 
een kortverhaal. Mord am Hellweg is een 
belangrijk festival in Duitsland. Het ziet 
ernaar uit dat het daar ook begint los te 
lopen. Verder zijn er concrete plannen om 
een bioscoopfilm te draaien. Ik herwerk 
zelf Naakte Zielen en Sluipend Gif tot een 
filmscenario. De scenariopremie is al toe-
gekend. MMG (Multimediagroep, bekend 
van Flikken en Windkracht 10) zorgt voor 
de productie. Aan werk geen gebrek.”

Dirk Verdeyen

hallo, luC Deflo?

autEur luc DEFlo (51) woont in BrussEl, saMEn MEt Zijn 
vEnEZolaansE vrouw Maria Marchan. hij GroEiDE oP in 
MEchElEn En woonDE EnkElE jarEn in EPPEGEM. Zijn DEBuut  
naaKte Zielen vErschEEn in 1999, waarMEE hij ProMPt wErD 
GEnoMinEErD voor DE hErculE PoirotPrijs. vanDaaG is luc 
één van DE toonaanGEvEnDE autEurs in hEt thrillErGEnrE. 
Zijn jonGstE BoEk sCHiMMen kwaM DEZE MaanD uit.

“Deeltijds schrijven, 
deeltijds werken bij de 

bank: voor mij is het 
de ideale combi.”

ook het nodige zelfvertrouwen om ver-
der te gaan. Een tweede boek is moei-
lijker omdat je je moet bevestigen. Voor 
het debuut heb ik veel langer mijn tijd 
genomen. Die vaste personages mogen 
echter geen aanleiding geven tot kramp-
achtig seriewerk, dus als een bepaald 
idee of een verhaallijn beter in een an-
der kader past, zal ik het niet laten. Ook 
al heeft de uitgever liever dat ik op de 
vaste paadjes blijf. Weerloos, Ademloos, 
en Spoorloos draaien rond Cel 5, een 
speurdersteam dat zich bezighoudt met 
dossiers rond verdwenen kinderen.” 

Waar haal je de inspiratie en loop je nooit 
vast in de opbouw van een verhaal?
“Verschillende dingen kunnen me inspi-
reren. Een krantenartikel, een nieuwsbe-
richt, iets wat een kennis heeft meege-
maakt…Voor ik begin te schrijven ligt 

Een aantal mensen geven 
me hun mening. Niet al-
tijd even simpel. Mensen 
die je goed kent zijn soms 
wat te vrank in hun com-
mentaar, terwijl vreem-
den dan weer niet voluit 
hun gedacht durven te 
zeggen. Meer technische 
of juridische kwesties laat 
ik checken door vakmen-
sen, bijvoorbeeld een ad-
vocaat. Ik hou er alleszins 
rekening mee.”

Je had vele jaren een 
stek in Eppegem, maar 
nu woon je in Brussel. 
Werd Zemst te klein?
“Ik ben helemaal niet 
honkvast. Ik groeide op 
in Mechelen en woonde 
negen jaren graag in  
Eppegem, heel rustig in 
een fermetje, met een 
enorme tuin. Toch was 
het meer werken dan ge-
nieten in die tuin en dan 
trok ik naar Vilvoorde. 
Mijn echtgenote Maria 
komt uit Caracas in Vene-
zuela, een miljoenenstad. 
Mede door haar verhuis-

het verhaal in grote lijnen vast. Indien 
nodig trek ik het veld in voor research 
en advies. Al schrijvend krijgt het vorm, 
aan creativiteit heeft het me nooit ont-
broken. In mijn eigen leven ben ik nogal 
nonchalant van aard. Professioneel ben 
ik wel erg secuur en gedisciplineerd.
Vastlopen gebeurt me eigenlijk nooit. 
Wel kunnen er passages of hoofdstuk-
ken sneuvelen. Geschreven pagina’s be-
landen echter nooit in de prullenbak. Ze 
komen wellicht nog van pas.”

Heb je een team van testlezers?
“Is het een spannend verhaal ? Zijn de per-
sonages boeiend en geloofwaardig enz… 
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 Het gemeentebestuur van Zemst wil een 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Rup) voor 
Zemst-Laar opmaken. Hun uitgangspunt 
is, wij citeren uit de ontwerpvoorschrif-
ten, “dat Zemst-Laar ook in de toekomst 
een compacte landelijke kern in een open 
landschap moet zijn”. 
 
Hoe gaat bovenvermelde citaat inge-
vuld worden?
Burgemeester: Het woongebied van 
Laar behoudt sowieso zijn landelijk ka-
rakter. Slechts op welbepaalde plaatsen 
worden appartementen toegelaten. 
In het Rup dat in de maak is, worden 
de bestaande bebouwingslinten in 

nieuwe Plannen geven ons DorP een hart

laar - vEEl MEnsEn in laar vraGEn Zich aF wat Er allEMaal GaanDE is oF koMEn Zal in hEt DorP DE koMEnDE jarEn. allEr-
lEi GEruchtEn DoEn DE ronDE. de Zemstenaar GinG Bij DE Bron oP ZoEk naar inForMatiE. Bart cooPMan, BurGEMEEstEr, 
En tiM DE BonDt van DE DiEnst ruiMtElijkE PlanninG stonDEn ons tE woorD.

de kern bevestigd en afgewerkt met 
respect voor de bestaande typologie 
(open, gesloten, halfopen woningen). 
Er zou wel een woninguitbreiding ko-
men aan de Sint-Bernardusstraat rich-
ting Kerremansheide dat reeds deels is 
aangesneden. 
 
Onder de mensen in Laar wordt gezegd 
dat er ook sociale woningen zouden 
komen. Klopt dat?
Tim: Her en der rondom de kern zijn er 
nu woonuitbreidingsgebieden, waar 
volgens de huidige wetgeving alleen 
sociale woningen mogen gebouwd 
worden. Dat vindt het gemeentebe-

stuur niet wenselijk. Er is een plan 
om, bv. tussen de Spiltstraat en de La-
remolenweg een deel van het woon-
uitbreidingsgebied om te vormen 
tot woonreservezones. In deze zones 
kunnen dan in fases een mix van klas-
sieke woningen, bejaardenwoningen 
en sociale woningen worden ge-
bouwd. 
 
Zijn er nog andere plannen dan wonin-
gen bouwen?
Tim: Zeker en vast. Het binnengebied 
tussen kerk en WIK moet op termijn een 
park of plein worden, dat het “hart van 
het dorp” moet vormen. Dit plein ver-
bindt dan twee activiteitskernen die, 
zo luidt het, worden verbonden door 
spel en rustige mobiliteit. Die twee ac-
tiviteitskernen zijn het ensemble kerk - 
pastorie – parochiezaal – chiro-lokalen 
– kerkhof enerzijds en het ensemble 
school - WIK - handelszaak/apparte-
menten anderzijds. Om het park vorm 
te geven zullen de bebouwingsranden 
afgewerkt worden met eventueel kop-
woningen te bouwen aan de Sint Ber-
nardusstraat gericht naar het park. Een 
nieuwe uitgebreidere parking kan aan 

De gemeente gunde de lezers van de Zemstenaar een blik op het 
ontwerp van grafisch plan voor de kern van Zemst-laar.

Zemst-laar:
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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

ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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de achterzijde van de WIK 
komen.
 
Rondom de WIK en de school 
Pimpernel liggen momen-
teel ook nog open vlakten, 
zijn daar plannen voor?
Burgemeester: Ja hoor, de 
cultuurhal WIK en de school 
Pimpernel kan in deze toe-
komstvisie worden aan-
gevuld met een mogelijke 
nieuwe buurtwinkel, even-
tueel gecombineerd met en-
kele appartementen langs 
de Spiltstraat. In het kader 
van een eventuele oprich-
ting en uitbating van deze 
handelszaak heeft de ge-
meente Zemst in september 
een marktconsultatie aange-
vat. In deze fase zal er geke-
ken worden naar de eventu-
ele interesses van mogelijke 
kandidaten. Een samenwer-
king met de bestaande han-
delszaken is mogelijk. Met 
deze marktconsultatie wil 
de gemeente onderzoeken 
of privé-ondernemingen 
geïnteresseerd zijn om als 
investeerder betrokken te 
worden bij de ontwikke-
ling en de uitbating van een 
dorpswinkel in Zemst-Laar. 

De gemeente denkt aan een 
mini-superette waar ook 
groenten en fruit, kranten 
en tijdschriften aangebo-
den worden. De voorziene 
locatie situeert zich aan de 
Spiltstraat (kortbij de ge-
meenteschool en de WIK), 
tussen de Larestraat en de 
Humbeeksebaan. 
 
Burgemeester, zijn er nog 
andere plannen?
Zeker. Het gemeentebe-
stuur werkt ondertussen, 
voor heel groot-Zemst, ook 
aan een RUP voor Zone-
vreemde Sport-, jeugd- en 
recreatie-infrastructuren. 
Zowel de chiro-terreinen 
als de voetbalclub van Laar 
kunnen dan uiteindelijk via 
deze twee RUP’s geregula-
riseerd worden. Uit goede 
bron hebben wij ook verno-
men dat de kerkfabriek op 
korte termijn aan de chiro 
een erfpacht zou verlenen, 
zodat zij eveneens zeker-
heid hebben voor de toe-
komst. 
 
Wij danken het gemeentebe-
stuur voor deze informatie.

Karin Andries
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Tuinwerken Kristof

 

     

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
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EPPEGEM - De polyvalente zaal en drie grote 

kleedkamers van KFC Eppegem werden ingehul-

digd onder ruime belangstelling van sponsors 

en leden. Dit project is een volgende stap in de 

verdere ontwikkeling van de club. Na de verwel-

koming van voorzitter Jan Van Asbroeck, kreeg 

de club een hoge waardering van burgemeester 

Bart Coopman en schepen van Sport Piet Van 

Grunderbeek.

Sportcomplex “Het Assebroek” ingehuldigd
De nieuwe feestzaal “Het Assebroek” (de naam 

is afkomstig uit de geschiedenis van Eppegem 

rond de tiende eeuw) is ook de plaats waar het 

clubhouse “De Leeuw” wordt ondergebracht, een 

club sponsors die tijdens de match, de rust en tot 

een half uur na de match nog iets kunnen consu-

meren. De zaal heeft een capaciteit van ongeveer 

honderdtwintig zitplaatsen en is zeer gemakke-

lijk bereikbaar vanaf de zeer ruime parking.

Burgemeester Bart Coopman, erevoorzitter Frans Vercammen en coördinator Hugo De Leeuw kregen 
een aandenken van voorzitter Jan Van Asbroeck.

Voorzitter Jan Van Asbroeck: “Dit project is een 
volgende stap in de verdere ontwikkeling van de 
gezonde club.”

Coördinator Hugo De 
Leeuw werd speciaal 
in de bloemetjes gezet 
door voorzitter Jan Van 
Asbroeck.

Tijdens de inhuldiging waren de talrijke uitgenodigden het eens: bij KFC Eppegem, 
met zijn driehonderd leden, heerst een volkse sfeer, iedereen kent iedereen.
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Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

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

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

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

Jeroen, vertel eens, hoe kwamen jul-
lie erbij om Unizo terug op te star-
ten? Is daar een historiek aan ver-
bonden? 
“Onder de bezieling van wijlen Jean 
Juliens bestond er in het verleden in 
onze gemeente als het ware een voor-
loper van UNIZO met name: “de Mid-
denstand  Groot Zemst”. Zij hielden 
zich onder andere bezig met einde-
jaarsacties, handelsbeurzen en nog 
veel meer. Zo leidden ze in de jaren 
’90 de vroegere vrijdagse markt in 
goede banen. 
Begin dit jaar werd ik, samen met en-
kele andere zelfstandigen en onder-
nemers, gecontacteerd door Steve 
Vanhorebeek, adviseur Unizo van 
onze regio. Hij vroeg ons of er geen 
interesse was om een lokale afdeling 
op te starten in Zemst.
Er hebben dan een aantal vergade-

 uniZo 
neemt vliegenDe nieuwe start* 
*met onDernemersevent in ruBenskasteel oP 4 DeCemBer

ZEMst – sinDs EnkElE MaanDEn BEschikt onZE GEMEEntE ovEr EEn totaal 
vErniEuwD lokaal uniZo-BEstuur (uniZo staat voor uniE van ZElFstan-
DiGEn En onDErnEMErs, nvDr.), onDEr hEt kErsvErsE voorZittErschaP van 
aDvocaat jEroEn DE BEll, DiE DE FakkEl ovErnEEMt van wijlEn jEan ju-
liEns. de Zemstenaar GinG Bij jEroEn EvEn luistErEn wat DE PlannEn Zijn. 
jEroEn is Bij vElEn noG BEkEnD als voorMaliG voEtBallEr Bij kFc EPPEGEM 
En Fc ZEMst, Maar nu BlijkBaar DE voEtBalschoEnEn ontGroEiD En klaar 
voor EEn niEuwE uitDaGinG!

ringen plaatsgehad, waarbij ik uitein-
delijk als voorzitter werd verkozen 
en André Van Praet als secretaris-
penningmeester. Daarnaast bestaat 
ons bestuur uit: Sven Claessens (PWA 
vertegenwoordiger), Martine Devos 
(Gecoro vertegenwoordiger), Philippe 
Plouy, Lode Dries en Ronald Blan-
chaert. Mensen die geïnteresseerd 
zijn om toe te treden tot ons bestuur 
zijn altijd welkom; ze kunnen contact 
opnemen met Steve Vanhorebeek, 
contactpersoon van Unizo voor onze 
regio, op het nummer 016/28.44.41.”

Ben je niet bang om de voetbal-
schoenen in te ruilen voor het voor-
zitterschap van een toch belangrijke 
vereniging?
“Als verdediger behaalde ik één pro-
motie met FC Zemst en maakte ik de 
steile opgang mee van KFC Eppegem 
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Walter De kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@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 -

 UITVAARTZORG
Anthony Verheyden B.V.B.A.

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

 Tel.015/ 61 61 61  
e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartverzorging in groot Zemst

van 3de  naar 1ste provinciale. Ik hoop 
deze successen te kunnen doortrek-
ken in het verenigingsleven en zal de 
belangen van onze ondernemers zo 
goed mogelijk verdedigen.”

En wat zijn de plannen voor de ko-
mende maanden en jaren?
“Onze voornaamste doelstellingen 
bestaan erin de lokale ondernemers 
te vertegenwoordigen binnen de ge-
meente, hun belangen te behartigen 
en ook wat men een “ondernemers-
netwerk” noemt, aan te bieden.
Daarnaast zullen we informatiemo-
menten organiseren en werken we 
mee aan de klassieke UNIZO-acties, 
zoals Met belgerinkel naar de winkel en 
Dag van de Klant.
Vermits de gemeente reeds beschikt 

over een K.M.O.-forum - een gemeen-
telijk initiatief van onze burgemeester 
-  en er ook nog de VHVH (Vereniging 
Handelaars van Hofstade) bestaat,  is 
het alleszins niet de bedoeling om 
met deze in concurrentie te gaan, nu 
onze belangen gemeenschappelijk 
zijn. Er kan hopelijk op vele punten 
worden samengewerkt.
Als alles volgens planning verloopt 
gaan we op 4 december 2009 officieel 
van start met een openingsevent met 
receptie op het Rubenskasteel te Ele-
wijt, waarbij eveneens de gemeente 
en de VHVH zijn betrokken. We heten 
daar zoveel mogelijk zelfstandigen en 
ondernemers uit Zemst welkom.” 
Zemstenaars-ondernemers: alvast 
een datum om te agenderen!

BC

Een kiekje van het nieuwe Unizo-bestuur. Vlnr.  Philippe Plouy, André Van Praet, Jeroen De Bell, Sven 
Claessens, Martine Devos, Steve Vanhorebeek.
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Tim Jacobs: “Batterijen zijn leeg.”
Mechelen staat bij vele triatleten gekend 
als de sluitingswedstrijd van het seizoen. 
”Ook voor mij was dat het geval en het 
is genoeg geweest”, zegt Tim. ” Ik nam 
er aan deel omdat het een organisatie is 
van mijn club  en ik de sponsor in beeld 
wou brengen.”
Tim Jacobs is nog maar twee jaar actief 
als triatleet, na twintig jaar als voet-
baller bij VK Weerde. Hij blikt terug op 
een aardige prestatielijst. ”Ik meet mijn 
progressie graag aan mijn chrono in de 
Antwerp Iron Man, 4.15u vorig jaar en nu  
4.01u. Ik voel gewoon dat mijn niveau 
sterk gestegen is. Eind juli, in de kwart 
van Kapelle-op-den-Bos, werd ik zesde 
en in Keulen eindigde ik op 6 septem-
ber nog als negentiende en derde Belg. 
Ik moest daar heel diep gaan en fietste 
helemaal alleen. Niks om even te recu-
pereren.”
Jacobs weet dat zwemmen zijn zwakste 
onderdeel is en wil tijdens de nakende 
winter zijn techniek aanscherpen om 
op de korte afstand beter voor de dag 
te komen. ”De betere zwemmers zijn 
op de kwart sterk in het voordeel. Ik 
moet vaak in het fietsen en het lopen 
een grote achterstand wegwerken om 
mijn klassement te maken.” Tim zag een 
plaats bij de top-15 in Mechelen wel zit-

ten  en dat lukte nog net. “Mijn zwem-
proef was niet oké. Ik moest alleen in 
de achtervolging, kwam niet dichter en 
werd bovendien nog bijgehaald door 
een stayerend groepje. In de loopproef 
heb ik wel een sterke prestatie neerge-
zet maar toen waren de beste plaatsen 
al ingenomen. Mijn seizoen is mooi ge-
weest. Ik ben aan rust toe. De eerste drie 
weken wil ik mijn fiets niet meer zien”, 
klinkt het.
Het mooie seizoenspalmares van de 
Weerdse militair is ook zijn werkgever 
niet ontgaan. ”Je hebt de topsporters die 
het uithangbord van Defensie zijn en de 
tweede categorie sporters van hoog ni-
veau. Ik mocht daarvoor een stage doen 
in Brasschaat en heel waarschijnlijk dat ik 
bij die groep mag aansluiten.”

Knieblessure hindert Dirk Huyberechts 
Larenaar Dirk Huybrechts maakte een 
goed seizoen met één zege en meerdere 
top-10 plaatsen. Een overbelastingsbles-
sure aan de knie zette de rem op zijn 
prestaties.
Dirk had van de Quelle Challenge Röth 
zijn hoofddoel gemaakt. De aanloop 
verliep prima: twaalfde in de halve van 
Leuven, waar hij een groot deel van de 
fietsproef  op de trappers moest lopen 
door een losgekomen zadel. De halve 

zijn verhaal. ”Ik had als streefdoel een 
tijd van 9u gezet en finishte in 9.15.30. 
Verkrampte hamstrings door extreem 
zoutverlies en een overbelaste knie wa-
ren de oorzaak.”
Dirk zette noodgedwongen de trai-

triatleten 
ZEMst – triatlEtEn tiM jacoBs uit wEErDE En Dirk huyBErEchts uit ZEMst-laar slotEn hun  sEiZoEn aF MEt DE kwart 
van MEchElEn. koEn DE wEErDt uit ElEwijt starttE Er niEt. DiE ZEttE Dit sEiZoEn EEn vErrassEnDE coMEBack nEEr MEt 
Zowaar EEn sElEctiE voor DE iron Man in hawaï, En noG straFFEr, hij EinDiGDE Er als 65stE. 

ITU wedstrijd van 
Brasschaat beves-
tigde de conditie: 
vijftiende en de 
zege in zijn age-
group en met die 
morele opkikker 
dus naar Röth.
“De grootste triat-
lon van Europa en 
met 3.800 deelne-
mers indrukwek-
kend”, begint Dirk 

ningsfrequentie een maand op ‘rustig’ en 
startte dan in de thuiswedstrijd van Ka-
pelle waar hij tiende werd. De knie bleef 
opspelen maar in Mechelen ging het de 
goeie kant op. 
“Slecht gezwommen”, sakkert Dirk als hij 
als negende de Mechelse kwart afsluit. 
”Ik kwam als éénendertigste uit de vaart 
en had een dikke drie minuten achter-
stand in de wisselzone. Tijdens het fiet-
sen heb ik daar niets kunnen afknijpen, 
maar in de afsluitende loopproef heb ik 
er nog veel opgeraapt. Zo gaat het vaak 
met mij. Misschien was een week trek-
king in Corsica niet echt de ideale voor-
bereiding.”
Dirk hoopt volgend seizoen op een top-
jaar. “Als mijn knie weer stabiel is, is het 
tijd voor het langere uithoudingswerk. 
De volledige triatlon van Almere wordt 
dan de eerste test.”

Juliaan Deleebeeck

Dirk Huyberechts kende een seizoen met pech.

Tim Jacobs met supporters na een mooie prestatie in Kapelle-op-den-Bos.

sluiten seiZoen met meChelse kwart
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Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade  tel.: 015 62 08 96
NIEUW: Stationsstraat 13B,
3150 Haacht  tel 016 57 35  53
www.bugattis.be

NIEUW : 
CETTE – panty’s 
en kousen

VERS BROOD NODIG?
Onze broodautomaten 
staan voor u klaar 
 met 10 broodsoorten 
 uniek in de regio

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

Onze winkels:
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Onverwacht, na slechts enkele maanden 
training, was het ticket voor Hawaï reeds 
binnen. Op de Ironman van St-Croix (St. 
Croix is het zuidelijkste en grootste ei-
land van de Amerikaanse Maagdeneilan-
den), een 70.3 wedstrijd:  twee kilometer 
zwemmen, negentig kilometer fietsen 
en een halve marathon. 

Koen, je wist hier al sterk te presteren?
Ja, en eigenlijk buiten alle verwachtin-
gen. Na een inactiviteit van drie jaar ben 
ik pas dit jaar terug beginnen trainen. St. 
Croix staat bekend als een lastig parcours 
met veel op en neer. Ik deed er uiteinde-
lijk vier uur zesendertig minuten en drie 
seconden over. Hiermee werd ik eerste 
in mijn reeks: niet-profs 30-34 jaar, en 
zesentwintigste in het algemeen klasse-
ment. Goed voor een ticket naar Hawaï.

Begin dit jaar terug gestart met de trai-
ningen? Je bent een natuurtalent.
Ergens moet het wel in mij zitten, denk ik. 
Uiteraard vraagt het ook veel inspannin-
gen en opofferingen. Tijdens de opbouw 
ben ik wekelijks een twintigtal uur met 
trainen bezig. Tijdens de topmaanden 
zijn dat er dertig en tijdens stageweken 
komen we al snel aan veertig uur. Gaan 
stappen met vrienden tot in de late uur-
tjes met de nodige consumpties zit er dan 
ook niet in. Vroeger was het wel anders. 
Als student deed ik ook al aan triatlon, 
maar toen durfde ik wel al eens op stap te 
gaan. Laat ons zeggen dat ik die uitspat-
tingen nu niet meer nodig heb.

the roaD to 

ElEwijt – koEn DE wEErDt, EEn inGEwEkEn sPortiEvElinG 
uit sint-katElijnE-wavEr, woont MoMEntEEl in ElEwijt sa-
MEn MEt Zijn vriEnDin loni. in EEn vroEGEr lEvEn was hij 
noG voEtBallEr, Maar sinDs EEn tiEntal jaar is hij BEZiG MEt 
triatlon. En hoE!

Wat met je werk 
en vriendin?
Ik ben leraar Li-
chamelijke Op-
voeding en daar-
naast geef ik nog 
p r i v é z w e m l e s . 
Dat alles maakt 
het tijdens de 
piekmaanden wel 
zwaar. Naast mijn 
job heb ik er ei-
genlijk nog een 
fulltime job bij 
als atleet. Op het 
thuisfront heb ik 
het geluk een leu-
ke vriendin te heb-

Toen ik naar de start van de profs keek, kreeg 
ik echt kippenvel. Hier stond ik toch maar 
mooi, aan de start van de Ironman Hawaï. 
De sfeer die er heerste, was ongelofelijk. 
Toen de profs vertrokken waren, ben ik het 
water in gedoken en ben ik naar de startlijn 
gezwommen, om een plaatsje vooraan te 
bemachtigen. De start was een hel. Langs 
alle kanten kreeg ik slaag en werd er getrok-
ken, het leek alsof ik in een wasmachine zat. 
Na een tijdje ging het gelukkig beter en kon 
ik, zonder te forceren, verder zwemmen. Na 
een matige zwembeurt van zesenvijftig mi-
nuten kwam ik uit het water als honderdze-
venendertigste. Na een niet zo vlotte wissel 
kroop ik op de fiets. Ik had me voorgenomen 
om van in het begin een redelijk tempo te 
rijden zonder mij op te blazen. Toen de klim 
naar Hawi begon, ben ik rustig in mijn eigen 
tempo naar boven gereden. Tot mijn grote 
verbazing, volgde er maar één andere at-

ben die het allemaal begrijpt. Door mijn 
plaatsing voor Hawaï, kon ze toch maar 
lekker mee om van het eiland te genie-
ten (lacht). Het heeft ook zo zijn voorde-
len voor haar...

DagboEk

Koen hield voor de Zemstenaar een dag-
boek bij op de dag van de Ironman!

D-day op Kona, Hawaï
3.45u opgestaan om te eten, drie pan-
nenkoeken met siroop en vier witte bo-
terhammen met confituur heb ik, toch 
met een klein beetje moeite, naar bin-
nen gespeeld. Rond 4.30u de auto in en 
op naar de start. Daar nog even de fiets 
gecontroleerd, banden opgepompt, eten 
en drinken op de fiets gezet, enzovoort. 
Daarna nog even bij de supporters gaan 
zitten tot het tijd was om aan de wedstrijd 
te beginnen. 

“Ik werd eerste in mijn 
reeks, goed voor 

een ticket naar Hawaï!”

“De start was een hel”

Afzien in de laatste kilometers op Hawaï voor Koen De Weerdt.

hawaï
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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

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

 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

leet van ons groepje. In Hawi aangekomen, 
vond ik het welletjes en ben ik beginnen 
doorrijden. Vanaf toen reed ik heel de tijd al-
leen. Ik begon ook regelmatig profatleten in 
te halen. De rest van de fietsproef ging zeer 
goed en uiteindelijk kwam ik binnen na een 
tijd van vier uur en tweeënvijftig minuten 
fietsen over 182 km, dat is ongeveer 37,5 
km per uur gemiddeld. Toen ik van mijn fiets 
sprong, zakte ik bijna door mijn benen.

Nog een marathon lopen, zag ik eigenlijk niet 
meer zitten. Maar toen ik uit de wisselzone 
kwam, voelden mijn benen eigenlijk terug vrij 
goed aan. Zoals afgesproken met de trainer, 
ben ik niet te snel gestart. Alles ging eigenlijk 
vrij goed en ik zat op schema voor een mara-

thon van 3.10u tot 3.15u. Ik lette erop dat 
ik goed at en dronk. Maar eens na kilome-
ter dertig, ging het licht uit. Ik heb er echt 
geen verklaring voor. Vanaf dan was het 
echt overleven. Ik was aan het sterven, 
maar dwong mezelf om niet te stappen. 
Uiteindelijk kwam ik dan, na een martel-
gang van 3.24u, uiteraard zeer tevreden 
over de streep. Toch heb ik het gevoel 
dat er meer in zat. Maar ja, dat zullen de 
meeste atleten waarschijnlijk wel denken.

Een onverwacht resultaat toch wel. Vijf-
enzestigste plaats algemeen en derde 
in mijn categorie. Daar had ik voordien 
nooit van durven dromen. Smaakt in 
ieder geval naar meer en beter voor vol-
gend jaar!

Bart Diricx

“Na kilometer dertig 
ging het licht uit”
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finale Beker van Zemst
De finale van de voetbalbeker van Zemst 
vindt plaats op 11 november op de ter-
reinen van FC Zemst. Om 13u strijden 
KFC Eppegem en SK Laar voor de vijfde 
en de zesde plaats. Op hetzelfde ogen-
blik spelen VK Weerde en FC Zemst voor 
de derde en de vierde plaats. Deze wed-
strijden duren 2 x 30 minuten. Om 15u 
begint de finale tussen KCVV Elewijt en 
Verbroedering Hofstade. De finale duurt 
2 x 45 minuten.
 PV

zemstenaar november WERKDOCUMENT.indd   33 30/10/2009   0:13:12



34

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 n
ov

em
b

er
 2

00
9

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

ZAAL VOOR VERGADERINGEN
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

NIEUW
•	Licht- en kleurtherapie
Stimuleert aanmaak col-
lageenvezels en elastine 
antirimpel/acné
•	permanente make-up
•	bodysugar ontharing
•	zonnebank

 

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

 

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 is EEn vossEnplaag

Roger, man van de jacht,  windt er 
geen doekje om. Er is in Groot-Zemst 
wel degelijk een vossenplaag: “Voor 
ons, jagers, spreekt men al van een 
vossenplaag vanaf het moment dat 
we één nest hebben gevonden, want 

uitvoeren door bevoegde instanties 
en we gaan er vanuit dat er in de fu-
sie Zemst momenteel tussen achttien 
en vijfentwintig vossenburchten zijn. 
In Vlaanderen mogen we slechts op 
vossen schieten van 1 oktober tot 14 
februari, maar in Wallonië is de vos 
het hele jaar door bejaagbaar. Dat zou 
hier ook moeten, want voor de wan-
delaar is een vos misschien wel een 
mooi diertje, maar één ding is zeker: 
een vos doet meer kwaad dan goed 
en is zeker niet nuttig in onze samen-
leving. Men kan trouwens bij de poli-
tie aangifte voor vossenschade doen, 
maar we merken dat daar weinig te-
gen wordt ondernomen.”

hEt is gEEn vossEnplaag

Een heel ander verhaal horen we van 
Jeanne, verantwoordelijke voor Na-
tuurpunt in deze regio: “Je moet ei-
genlijk eerst de levenswijze en sprei-
ding van de vos  begrijpen alvorens 

vossenPlaag in Zemst,
      of toCh niet

?ZEMst -  jE Zal Maar EEn vos Zijn DEZEr DaGEn. DEZE kiP-
PEnsnEllErs hEBBEn hun rEPutatiE Echt niEt MEE, Maar wat 
is Er EiGEnlijk allEMaal van aan? BEstaat Er wEl ZoiEts als 
EEn vossEnPlaaG, En vanaF wannEEr valt Dat onDEr DiE 
noEMEr? de Zemstenaar stak Zijn licht oP Bij DE lokalE 
jachtcluB En GinG tEn raDE Bij natuurPunt, want oBjEcti-
vitEit, EEn corrEctE analysE En GEFunDaMEntEErDE visiEs, 
Zijn critEria DiE jE als lEZEr kan vErwachtEn van Dit onaF-
hankElijk MaanDBlaD. oF ovErDrijF ik wEEr? 

“Een vos doet meer 
kwaad dan goed”

een nest betekent jaarlijks jongen met 
als gevolg dat het vossenbestand elk 
jaar toeneemt. Het beste bewijs voor 
ons is het wildbestand dat ieder jaar 
schrikbarend afneemt. Vooral in be-
paalde gebieden zoals de Weverstraat, 
’t Zuur, het gebied rond de manege in 
Eppegem, Hofstade in de buurt van de 
E19, …zijn er erg veel vossen. We krij-
gen dan ook een toenemend aantal 
klachten van mensen die hun kippen 
gekeeld, en het neerhof toegetakeld, 
zien. Zemst heeft een telling laten 
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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

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

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

GSM 0475/869 163

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

 

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

 

  
      
  
  


     
  
   

conclusies te trekken, want wat ge-
beurt er eigenlijk elk jaar met al die 
opgroeiende vosjes? Een paar kunnen 
in hun territorium blijven (in stedelijk 
gebied is dat ongeveer dertig hec-
tare) maar de meesten gaan op zoek 
naar een eigen territorium. Tijdens de 
herfst zwerven er dus veel eerstejaars-
vossen op zoek naar een leeggevallen 
territorium of een nieuwe heimat. Als 
je in deze periode gaat jagen, kun je 
in korte tijd en op een kleine opper-
vlakte grote aantallen vossen schie-
ten, maar met de werkelijke popula-
tiedichtheid heeft dat niets te maken. 
Integendeel, de verliezen worden 
gecompenseerd door een vermin-

ingenomen waardoor dit soort acties 
zinloos is. Een “vossenplaag” is dus 
meer een emotioneel aanvoelen, ge-
baseerd op het feit dat onvoldoende 
beschermd pluimvee wordt gedood. 
Want tegelijkertijd toont wetenschap-
pelijk onderzoek duidelijk aan dat 
vossen slechts voor een klein deel af-
hankelijk zijn van een lekker kippetje 
en dergelijke. Ze vernietigen wel een 
groot aantal knaagdieren, wat goed 
is, want vooral  konijnen  kunnen zelf 
voor een plaag zorgen. Ik zou nog wil-
len afsluiten met enkele belangrijke 
vaststellingen op basis van eigen on-
derzoek. Vooreerst is het niet de aan-
wezigheid van de vos die onnatuurlijk 
is, wel zijn decennia lange afwezig-
heid. Daarmee aansluitend stellen 
we vast de Vlaamse vossenpopulatie 
helemaal niet wordt gekenmerkt door 
een buitensporig hoge dichtheid. Tot 
slot wat betreft het wildbestand: glo-
baal beschouwd is vastgesteld dat alle 
klassieke prooisoorten recentelijk zijn 
toegenomen en dat precies over de 
tijdspanne waarin het aantal vossen 
toenam.”

JMB

“Er wordt dan meer 
gevost”

derde natuurlijke sterfte en een toe-
nemende reproductie (nvdr: er wordt 
dan wat meer gevost). Het aantal vos-
sen in een gebied regelt dus zichzelf. 
Het is onmogelijk om alle vossen uit te 
roeien, gezien de soort in zowat heel 
Europa voorkomt. Lege territoria wor-
den onmiddellijk door nieuwe vossen 

Adverteren in de Zemstenaar?

Contacteer Jean Andries via 015/61.10.06, 0475/42.02.76 

of  mail naar  adverteren.dz@gmail.com

Tarieven: www.dezemstenaar.com
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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

 

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

Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op

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

 Verhuurt het Materieel 

Voor karWei en Feest

nu:  

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

tenten - stoelen - tafels - banken -  
borden - bestek - glazen - enz....

gazonverluchters - hakselaars - 
kliefmachines - freesmachines - enz...

Feesten:

Tuin:
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Hun bestaande woning was na dertig 
jaar aan een dringende renovatie toe en 
dat zag Gaston niet zo direct zitten. Niet 
alleen de hoge kosten voor de renova-
tie, maar ook het eindresultaat dat hem 
waarschijnlijk niet zou bevallen, speel-
den hem parten. In plaats daarvan be-
sloot hij naast zijn huidige woning een 
nieuw huis te bouwen. Eén volgens zijn 
concept en na afloop kon de oude wo-
ning verkocht worden.

lEss is morE

Als bouwkundig tekenaar is architectuur 
steeds een hobby van Gaston geweest. 
Vooral voor Bauhaus (een redelijk strakke 
stijl) heeft hij een boon en dit resulteerde 
uiteindelijk in een functionele woning 
waar ruimte en licht een belangrijke fac-
tor spelen. De strakke lijn, de eenvoud 
van vorm en het vele gebruik van glas en 
staal vallen op. De volledige achtergevel 
en een stuk van de zijgevel zijn opgetrok-
ken in glas, van de grond tot de dakrand, 
wat een enorme lichtinval in bijna de 
hele woning geeft. Het gebruikte vier-
lagenglas biedt een goede isolatie en 
afstandsbediende zonnewering tempert 
de zonnestralen bij overvloedige zon-
neschijn. Er is airco voorzien, maar zelfs 
tijdens deze mooie zomer is de tempera-
tuur in huis nooit boven de 25°C opgelo-
pen. Door een goede isolering van dak, 
muren en ramen blijft zelfs de elektrici-
teitsrekening bescheiden. Alle gebruikte 
materialen zijn sober, maar duurzaam en 
vergen weinig onderhoud. Enkel om de 
paar maanden een glazenwasser! Om een 
maximum aan ruimte te creëren, is er ge-
bruik gemaakt van vloerverwarming. Een 
moderne open keuken is geïntegreerd 
in de leefruimte, waar boven de eettafel 
het plafond tot onder het dak reikt. Wat 
me vooral opvalt, is less is more, en dat 
gevoel blijf ik overal in de woning behou-
den. Bijna alles in dit huis is weggewerkt. 
De afvoerbuizen van het regenwater, zo 

bezoek zijn. Gaston heeft er zelfs een atelier 
waar hij zelf zijn meubels maakt. Ook van 
op de mezzanine heb je datzelfde ruimtelijk 
gevoel en het zicht op de tuin. 

Alle gangen zijn breed en elke deur is een 
doorloopdeur die dus in twee richtingen 
openkan. In de badkamer niet het gebrui-
kelijke ligbad, maar een grote instapdou-
che. Er is een tweede badkamer, op de 
verdieping, waar men wel een ligbad kan 
nemen. Met de gebruikte lichttechnieken 
kan er na zonsondergang vrijwel een dag-
sfeer in huis gecreëerd worden. Ook rond-
om het huis is veel ledverlichting gebruikt, 

Bouwen als je oP Pensioen Bent?  goeD iDee ! 

hoFstaDE - in hoFstaDE staat EEn huis – nou ja, Er staan Er wEl MEErDErE – Maar Dit is EEn speCialeKe. Zo’n DriE jaar 
tEruG BEslotEn Gaston En GErDa BalaEs, EEn koPPEl oP PEnsioEn (2 x 65) tEruG tE BouwEn. wat BEZiElt nu iEManD DiE 
al EEn tijDjE oP PEnsioEn is En EEn Mooi EiGEn huis hEEFt, oM tEruG tE Gaan BouwEn? wEl, Dat lEEs jE in Dit artikEl En hEt 
BEvat waarDEvollE tiPs in DEZE tijDEn van vErGrijZinG. 

typisch aan 
andere huizen, 
zijn hier niet 
zichtbaar. Zelfs 
de televisie kan 
verdwijnen!

gEEn trap-
pEn op onzE 
ouDE Dag

Er is vooral aan 
de toekomst 
gedacht: ver-
mits Gaston en 
Gerda zolang 
mogelijk in hun 
eigen woning 
willen blijven 
wonen, is alles 
op de bene-
denverdieping 
ondergebracht: 
geen trappen 
op hun oude 
dag. De boven-
verdieping doet 
nu dienst als 
bureel, hobby-
ruimte en slaap-
kamer voor de 
kleinkinderen 
wanneer die op 

maar wat me hier opvalt zijn de gevelste-
nen. Er zijn nergens voegen te bespeuren 
want de stenen zijn op elkaar gelijmd wat 
weeral een speciaal effect geeft.

Dit was niet zijn proefstuk. Gaston had 
ook een hand in de bouw van het huis 
van zijn dochter en het huis van tennis-
club De Wehzel. Gaston en Gerda vinden 
maar één ding jammer aan hun huis: de 
subsidies die de overheid geeft voor het 
plaatsen van panelen voor zonne-ener-
gie, gelden niet voor hen: huis te jong en 
geen nieuwbouw meer. 

JMB &  JDH

Foto’s Jean Andries

zemstenaar november WERKDOCUMENT.indd   37 30/10/2009   0:13:23



38

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 n
ov

em
b

er
 2

00
9

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

OLAF LAURENT

VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@TELENET.BE

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

Lindestraat 86 bus 0101
2800 Mechelen
0477 – 13 70 82

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

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
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De wals, tango, foxtrot, quick step, two 
step en alle andere paardansen hebben 
geen geheimen meer voor de vijfen-
twintig leden. Al een kwarteeuw wordt 
er gretig op los gedanst. 
Om hun jubileum te vieren nodigden zij alle 
huidige en oude leden uit voor een receptie 
waar de gemeente een cheque overhan-
digde. Die wordt gebruikt om de werking 
van de vereniging te ondersteunen. 
Onder leiding van danslerares Maria Van 
Reeth worden alle dansen van de basis-
passen tot technische hoogstandjes aan-
geleerd.  Louisa Silverans, voorzitster van 
De Vlieg, zorgt voor de coördinatie van 
het dansgebeuren. 
Aan de start dansten zij in het Rerum No-

varum, nu het Elewijt 
Center, waar Mariet-
te Verlinden de eer-
ste danslessen gaf. 
Het hoogtepunt van 
het jaar is het verbroe-
deringsfeest van de 
Bond van gepensio-

Ben je ook een dansliefhebber, heb je wat 
ritme in je lijf, begin je spontaan te tikken 
met je voeten als je dansmuziek hoort of 
heb je al altijd gedroomd om eens een 
tango te dansen?  Dan ben je steeds wel-
kom in Elewijt om de dansers te vervoegen 
in De Prins (elke dinsdag van 14u tot 16u, 
behalve de eerste dinsdag van de maand).
 Liesbeth Lacante

De vlieg Danst 25 jaar
ElEwijt – ElkE DinsDaG worDt Er hEviG oP los GEDanst in ElE-
wijt. DansGroEP DE vliEG hEEFt Er Zijn vastE stEk in Zaal DE Prins. 
DE GroEPsnaaM is GEïnsPirEErD oP EEn Dans waaroP vijFEntwintiG 
jaar GElEDEn voor hEt EErst DE BEEntjEs in hEt ronD GEZwiErD 
wErDEn. DE vijFtiGPlussErs swinGEn Er lEttErlijk En FiGuurlijk oP 
los. DE vliEG GroEiDE voort uit DE BonD van GEPEnsionEErDEn.

neerden. Tijdens een operette kunnen de 
genodigden van een aantal dansen genie-
ten. Ook in het rusthuis geeft de organisatie 
elk jaar een optreden. 
Elk nieuw jaar staat ook voor nieuwe dan-
sen. Op cursus in Blankenberge worden de 
meest nieuwe dansen voorgesteld en zorg-
vuldig uitgelegd. Genoeg materiaal om er 
nog eens vijfentwintig jaar bij te doen!
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Een carport is een heel open constructie die minder licht 
weg dan een garage.
In een carport krijgen we een constante luchtcirculatie 
waardoor de wagen drooggeblazen  wordt en  
zo roestvorming geen kans krijgt.
Uw carport kan los of tegen de woning aan geplaatst 
worden.
Alle carports worden warmbad verzinkt en gemetalliseerd 
en afgewerkt met ovengebakken polyesterpoeder.

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Kwai

Alle poorten en hekwerk worden standaard 
behandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoate 

afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.

In onze showroom bent u van harte welkom om onze 
hekken en poorten te komen bekijken.  

Fiana

Antwerpen-P

design en kwaliteit 
voor uw veiligheid

i n fo@carpor t land .be
www.carpor t land .be

licht, lucht en … ruimte

Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten 

www.metalpoort.be 
info@metalpoort.be
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