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Beste Zemstenaar,

“S
o much trouble in the world” zong de grote Bob 
Marley dertig jaar geleden. Gelijk had hij. En 
2010 belooft weinig beterschap. Natuurrampen 
met honderdduizenden doden in Haïti en Madei-

ra,  altijd maar oorlog in Afghanistan, voortdurende gruwel in 
Oost-Congo, het houdt nooit op. 
Neen, dan mogen wij in Zemst niet klagen. Hier gaat het leven 
zijn dagdagelijkse gangetje, hier wonen allemaal gewone, vrien-
delijke mensen. Tijdens de week stappen wij in Weerde, Hofsta-
de of Eppegem de trein op naar werk of school. In het weekend 
zitten wij bij de vrienden van de sportclub, de hobbykring of een 
andere leuke vereniging. Ver van aardbevingen en overstromin-
gen, ver van het wereldleed. Denken wij. Denken ze in zoveel 
rustige, vredige Vlaamse dorpen. Dachten ze ook in Loksbergen 
en Buizingen. Tot plots die doodgewone, vriendelijke buurman 
– zo’n deftige mens – een verkrachter en seriemoordenaar blijkt 
te zijn. Tot plots twee doordeweekse, doodgewone  treinen op 
elkaar inrammen. Plots blijft van die vredige rust niks over. Overal 
loeiende sirenes en blauwe zwaailichten, straten afgesloten met 
roodwitte linten, overal politiecombi’s en ambulances. Erger nog: 
overal spots en camera’s, overal tv- en radioverslaggevers met 
een ernstige blik in de ogen, de kraag omhoog achter hun dikke 
microfoons. Fotografen kruipen je dakgoot in voor een sensatio-
nele, exclusieve foto, reporters dringen je keuken binnen voor een 
diepgravende getuigenis. Vóór je het weet sta je op de cover van 
Time Magazine en ben je hot news op CNN en BBC World. Live 
vanuit Zemst? Wij mogen er niet aan denken!
Zijn wij in Zemst dan ongevoelig voor al die miserie? Bijlange 
niet! Ook Zemst leeft mee met al die slachtoffers, dichtbij huis 
of ver van ons bed. Spontaan werden ook bij ons acties op touw 
gezet en massaal geld ingezameld. Straffer nog: een jonge ver-
pleegster uit Eppegem vertrok zopas met  Artsen Zonder Gren-
zen naar Port-au-Prince. Daar zijn wij met z’n allen fier op. En 
daar zal u niks van lezen in Time Magazine, wél in de Zemste-
naar. Dat en nog zoveel meer!

De redactie (PV)

in dit nummer
4 Missie: Haïti
6 Diabolo project op kruissnelheid E19
8 3360 euro voor Haïti
11 Goed gezien van ’t Sportimonium
12 De Dijlespurters bestaan 75 jaar
14 Eppegemse cavia wordt kampioen
15  Jean Vandenwijngaerden is niet meer
16  College over collages met  Luc Fierens  
19 Een hart voor honden
20 Onder de mensen
23 Tom Van Ingelgom, zoveel talent!
26 Stichting Frans Deprins steunt kindertehuis
28 Jongerenkoor Jokola  viert 15-jarig bestaan 
31 Stage lopen? Ticket naar Zuid-Afrika kopen!
32 Dubbel & dik verdiend
34 Zemst verwelkomt Ronde van Frankrijk
37 Op werkbezoek in Sokone

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar, 
Hofgrachtlaan 22, 1981 HOFSTADE

Redactie: Jean Andries, Karin Andries, Jean-Marie Brassine, 
Bart Coopman, Juliaan Deleebeeck, Junior De heyder, Katia De 
Vreese, Sofie De Win, Bart Diricx, Liesbeth Lacante, Marijke Pots, 
Ellen Van de Wijgaert, Nicole Van Erp, Piet Van Grunderbeek, 
Greetje Van Haleweyck, Dirk Verdeyen, Paul Verdoodt 

Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever: Paul Verdoodt
Eindredactie: Ellen Van de Wijgaert , Greetje Van Haleweyck
Lay-out: Marijke Pots 
Illustrator: Rudy Moens (RUMO)
Webmaster: Wiet Jacobs 
Advertenties: Jean Andries 
15/61.10.06, 0475/42.02.76, 
adverteren.dz@gmail.com 
Administratie: Hilde Delabie
Druk: Drukkerij Binst Humbeek 
Bedeling: De Post

Contactgegevens: de Zemstenaar, 0479/66.46.66, 0475/42.02.76,
info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com, 
Btw Be 877.888.404, Rek. 751-2030593.35

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 25/02/2010

5%
OP GEBOORTEKAARTJES 

EN TROUWKAARTEN

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

VALENTIJNS
KORTING

(1 BON PER GEZIN)
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Opendeurweekend Zemst:
donderdag 11, vrijdag 12 

en zaterdag 13 maart

OPENDEUR-
WEEKENDS

met 
dubbele korting!

Verleidelijke geschenken 
en cadeaubonnen!

www.bugattis.be

Opendeurweekend Haacht:
donderdag 4, vrijdag 5, 
zaterdag 6 en zondag 7 maart

Stationsstraat 13B
3150 Haacht - 016 57 35 53

Tervuursesteenweg  358
1981 Hofstade-Zemst - 015 62 08 96

Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK
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“F
inally: First mission… Haïti”, 
zo lazen we op Facebook. 
Charlotte, dat klinkt als een 
opluchting. Heb je dat inder-

daad zo ervaren?
Amaai ni, dat mag je wel zeggen. Sinds 
eind september stond ik op de wacht-
lijst van Artsen Zonder Grenzen. Dat 
betekent dat mijn koffers – bij manier 
van spreken – vertrekkensklaar ston-
den. Want als je bij AZG geslaagd 
bent na je opleiding van drie weken, 
en er is plaats, mag je vertrekken. Al-
leen weet je nooit waarheen dat zal 
zijn. Een eerste missie is normaal niet 
naar een rampgebied, maar naar een 
iets rustiger omgeving waar AZG een 
project realiseert. In het geval van Haïti 
had de ramp echter zo’n omvang, dat 
alle beschikbare kandidaten zich stand-
by moesten houden.

Waaruit zal je taak daar precies bestaan?
Het wordt voor mij ook een hele ontdek-
king. Als je voor AZG werkt, weet je dat 
je terecht komt in een team van anes-
thesisten, orthopedisch chirurgen en 
verpleegkundigen.
Ik behoor tot de laatste groep. Mijn 
taak is tweeledig: zowel de gekwets-
ten alle zorgen toedienen, als de loka-
le bevolking opleiden in het verzorgen 
van patiënten. Het komt zowat neer 

op het opstarten van een ziekenhuis. 
Het zal geen pretje zijn, dat weet ik 
nu al. Mijn Italiaanse vriendin die net 
vertrokken is, heeft me laten weten 
dat vooral amputaties het gros van de 
zorgen uitmaken. Maar ik ben er niet 
bang van!

Dus, als we het goed begrijpen, is het 
daar werken,werken, en nog eens wer-
ken?
Wees daar maar zeker van. Zes dagen 
op de zeven, en misschien ook wel ze-
ven op de zeven, van zes uur ’s morgens 
tot zes  uur ’s avonds, moet ik me alleen 
om m’n job bekommeren. In alle andere 
zaken wordt voorzien door het team van 
AZG. De was, de plas, de kook… dat is 
allemaal geregeld door de organisatie.  
AZG is een internationale NGO (niet-
gouvernementele organisatie, n.v.d.r.) 
die zodanig gestructureerd is dat elk 
land zowat zijn eigen specialisatie 
heeft. Maar zoals ik al zei: deze ramp is 
van zo’n grote omvang dat het een pure 
urgentie-opdracht is. 

Voor het logistieke luik ter plaatse zorgt 
de lokale bevolking, zodat zij zich ook 
nuttig kunnen maken in de eigen om-
geving. 

Als we de beelden van Port-au-Prince 
zien, merken we dat er nog maar wei-
nig gebouwen overeind staan. Hoe zit 
het met jullie onderkomen daar?
AZG had al een post in Haiti. En in 
Port-au-Prince zelf werden na de aard-
beving zo’n vier à vijf “ziekenhuizen” 
ingericht. Vergelijk dit echter niet met 
onze klinieken. Het zijn daar geïmpro-
viseerde toestanden, meestal in grote 
tenten en soms al eens in een hangar. 
Ik kan mijn familie en vrienden hier wel 
gerust stellen: wij zelf logeren in ge-
bouwen. Geen driesterrenhotel, maar 
we hebben wel een dak boven ons 
hoofd, een bed en hopelijk een goede 
douche. Binnenkort begint daar het re-
genseizoen. Momenteel is het er nog 
tropisch warm, en hangt er naar het 
schijnt nog een doordringende geur 
van dode lichamen…

Missie:   Haïti

EPPEGEM – De avond van dinsdag 12 janu-
ari: een aardbeving met een kracht van 7 
op de schaal van Richter treft Port-au-Prince, 
de hoofdstad van het straatarme Haïti. Het 
nieuws dringt pas de volgende ochtend echt 
tot ons door. Sneeuw, kou en gladde wegen – 
onze grootste zorgen op dat moment! – moeten 
baan ruimen.

Ook in het hoofd van de 27-jarige Charlotte Per-
remans uit Eppegem.“Misschien zit er nu een 
missie in voor mij met Artsen Zonder Grenzen”, 
denkt ze. Hoopt ze! Want als verpleegster heeft 
ze één groot levensdoel: mensen in nood hel-
pen. Natuurlijk was de Zemstenaar hiervan op 
de hoogte. Deze gedreven jongedame opende 
voor ons even het venster van haar hart. Het 
was fijn om te mogen meekijken.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.
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Charlotte, vertel ons nu eens, wat be-
zielt iemand als jij om zoiets te doen?
Alex, ik weet niet waar ik aan begin! Van 
toen ik twaalf à dertien jaar was, wist 
ik dat ik dit ooit zou doen. En tijdens 
mijn studies is dat besef nog verder ge-
groeid. Ik heb drie jaar Algemene Ver-
pleegkunde gevolgd, dan een jaar spe-
cialisatie Spoed & Intensieve, daarna 
nog drie jaar Master in de Verplegings-
wetenschappen, plus vier maanden Tro-
pische Geneeskunde.

Omschrijf eens in enkele woorden wat 
je als belangrijkste eigenschappen be-
schouwt wanneer je aan dergelijke mis-
sies deelneemt?
(Zonder aarzelen) Flexibiliteit, creativi-
teit en gezond verstand! 
(Gevolgd door een stilte, wegens re-

porter aangeslagen door het coole 
antwoord, en niet meteen een andere 
vraag klaarhebbend…)

Je vertrekt dus zeker niet onvoorbereid, 
maar je geeft toch een aantal zekerhe-
den op…
Klopt. Maar het is ook niet voor altijd. 
Het is trouwens een korte missie van 
een of twee maanden, hoewel dit on-
gebruikelijk is. Een eerste missie be-
treft meestal een nutrition-project of 
een HIV-project van iets langere duur. 
En nadien neem ik mijn job in Gasthuis-
berg gewoon weer op. Als verpleegkun-
dige heb je immers recht op onbetaald 
verlof voor humanitaire redenen. 
Wat is nu een maand? Ik ga even wat 
minder verdienen (750 euro/maand die 
AZG op een rekening stort + 100 euro 

zakgeld), maar ik ga ook geen geld uit-
geven. En ik zal me als mens veel rij-
ker voelen! Wel zal ik mijn vrienden en 
mijn vriendinnen even moeten missen, 

Charlotte: 
“Mijn koffers staan 
al klaar van septem-

ber.”
en ook een lekker pintje Belgisch bier 
wellicht. 

Charlotte, nog nen dikke kus namens de 
Zemstenaar  en all the best! We houden 
onze vingers gekruist en zijn benieuwd 
naar je wedervaren.
Als blijk van dank voor het kleine op-
onthoud, steken we even onze duim op 
richting cockpit en geven piloot Erwin 
onze ready for take off… 

H
et hoofddoel
Het hoofddoel van het pro-
ject is de toegankelijkheid 
naar Brussels Airport  via het 

spoor te optimaliseren. De vlieghaven 
blijft één van de grootste groeikernen 
van België en er is niet gekeken op een 
grachtje meer of minder om de com-
plexe werken ten uitvoer te brengen. 

Met de trein...
Vooreerst kunnen we alleen maar blij 
zijn dat dit project het spoor als bevoor-
recht transportmiddel naar voren schuift. 
Een ware verademing in deze streek 
die al zwaar door luchtverontreiniging  
is aangetast. In 2012 zal Brussels Air-
port de best bereikbare vlieghaven zijn 
per spoor. Sinds 2005 zijn de werken 
gestart en het uiteindelijke doel is het 
centrum te worden van een netwerk van 

snelheidstreinen die de grote Europese 
hoofdsteden met elkaar verbinden. De 
voornaamste werken zijn de uitbreiding 
van het ondergrondse treinstation van 
de vlieghaven, een wisselcomplex voor 
aankomende en vertrekkende treinen, 
de realisatie van twee geboorde tunnels 
onder de landingsbanen, Brucargo en 
het bestaande wegennetwerk van 600 
meter, een viaduct over de Luchthaven-
laan en Haachtsesteenweg met volledig 
vernieuwde op- en afritlussen, de uitbrei-
ding van de verkeerswisselaar en, wat er 
nu al staat, de aanleg van een fietsbrug 
over de E19 én een fietstunnel onder de 
Luchthavenlaan (fietsers zullen volledig 
gescheiden worden van het autoverkeer). 
Tot slot natuurlijk de werken die voor ons 
het meest zichtbaar zijn: de aanleg van 
het nieuwe spoortraject op de midden-
berm van de E19 tot Mechelen.   

Diabolo project op kruissnelheid langs de E19
E19 - Het is duidelijk dat het wegverkeer in en rond Zemst zwaar overbelast is. We kunnen al-
leen maar hopen dat na de voltooiing van de vele straatwerken, het allemaal wat vlotter zal 
verlopen. Het meest in het oog springend openbare werk in deze regio is ongetwijfeld het 
Diabolo project. Zowat elke Zemstenaar met een rijbewijs is al eens de E19 moeten oprijden 
richting Brussel om de files te trotseren en kan vaststellen dat het hele E19-traject een gron-
dige facelift aan het ondergaan is. de Zemstenaar - niet verlegen om wat goede informatie-
journalistiek - vertelt u er alles over.  

Tekst: JMB

Volg het filmpje 
Wie zich afvraagt hoe ze in gods-
naam die tunnelboormachine vanuit 
Duitsland tot hier hebben gekregen, 
wie benieuwd is hoe de uiteindelijke 
realisatie er zal uitzien, wie graag 
te weten komt hoe dat allemaal in 
zijn werk gaat, kan bij de Zemstenaar 
een kopie van de informatieve film 
aanvragen (een mix van computera-
nimatie en echte beelden) van 30 
minuten. De film is soms wat tech-
nisch, maar hij geeft een duidelijk 
beeld van hoe de chaos die we nu 
opmerken, er zal uitzien als de reali-
satie compleet is. Wie geen internet 
heeft kan op eenvoudig verzoek een 
kopie van deze docu aanvragen. Zeer 
interessant ook voor wie graag, als 
het klaverblad af is, de juiste op- en 
afritten neemt.  
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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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AAnvAARDEn DIEnStEnchEqUES 
vOOR Al UW StRIJKWERK

“Brussels 
Airport 
wordt het 

OPENDEURDAGEN : zaterdag 27 en zondag 28 maart

 

     

opendeur vrijdag 19 
en zaterdag 20 februari
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Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
fax 015-61 16 01
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

Open

Weekdagen

 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

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

GSM 0475/869 163

S
inds enkele weken is ieder-
een ondersteboven door 
de ramp in Haïti. Verschil-
lende kleinere hulpinitia-

tieven staken de kop op. Zo orga-
niseerde het zesde leerjaar van de  
Gemeentelijke Basisschool Ep-
pegem De Waterleest een grote 
pannenkoekenbak met een eind-
resultaat van 445,91 euro. Vrije 
Basisschool De Zonnewijzer uit 

3360 euro voor Haïti
ZEMST - Drie Zemstse scholen en een plaatselijke bakker 
zamelden de voorbije weken geld in voor Haiti. Een som van 
3360 euro werd tijdens een plechtig moment in Gemeen-
telijke Basisschool Elewijt De Regenboog overhandigd aan 
een delegatie van het schepencollege. De gemeente stort 
dit geld door aan Broederlijk Delen.

Tekst en foto’s: JA

Weerde verkocht mooie zelfge-
maakte knutselwerkjes tijdens hun 
schoolrestaurant. Dankzij hun in-
zet kunnen ze 1665,49 euro over-
maken. In de Gemeentelijke Ba-
sisschool Elewijt De Regenboog 
dragen het vierde, vijfde en zesde 
leerjaar ongeveer 3500 euro bij. 
Bakkerij De Kock verkocht specu-
laas voor een totaal van 1500 euro 
ten voordele van de slachtoffers. 

Drie Zemstse scholen en een plaatselijke bakker zamelden 3360 euro 
in en overhandigden die cheque in basisschool De Regenboog.

8 de Zemstenaar maart 2010 
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Erik Peeters  Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen

Tel. 015 41 63 21

Fax 015 41 87 31

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUStE
ADVOCATEN

Ook de gemeente Zemst draagt 
zijn steentje bij met 300 euro, naar 
aanleiding van het nieuwe regle-
ment Ontwikkelingsrelevante pro-
jecten of noodhulp.

In Zemst wordt op een speciale ma-
nier met Haïti meegeleefd. Twee 
jaar geleden had Zemst een jonge 
dame, Claudinette Jaques, van Kiro 
Ayiti (de Haïtiaanse Chiro) op be-
zoek. Zij is de Haïtiaanse vrouw die 
in het kader van een campagne van 
Broederlijk Delen (Haïti heeft ook ta-
lent) naar Vlaanderen kwam om te 
getuigen over de situatie in Haïti. 
Daarom werd vanuit de gemeente 
ook besloten het geld van de lo-

kale hulpacties door te storten naar 
Broederlijk Delen. Het spreekt voor 
zich dat Claudinette en co ook de 
komende maanden zullen worden 
opgevolgd.  

Bakkerij De Kock verkocht speculaas, waardoor 
er 1500 euro werd ingezameld voor Haïti.

Wie zemst, die vindt!
In 2009 startte de gemeente, op initiatief van het gemeentelijk KMO-forum, 
de campagne Wie zemst, die vindt! Met deze sensibiliseringscampagne wil 
het gemeentebestuur de Zemstenaars warm maken voor aankopen in eigen 
gemeente.
Onze lokale economie ondervindt dagelijks de concurrentie van nabije winkel- 
en handelspolen als Mechelen, Vilvoorde en de Leuvensesteenweg in Boort-
meerbeek. De koopvluchtcijfers in Zemst horen bij de hoogste in de provincie. 
Bedoeling van de campagne is om de lokale handel te ondersteunen in deze 
concurrentiestrijd. Tevens is lokaal winkelen duurzaam winkelen.
Een beperkte werkgroep is volop bezig met het bedenken van allerlei ideeën 
en initiatieven. Ben je een lokale handelaar, winkelier, vakman of onderne-
mer? En wil je weten hoe en waarom Wie zemst, die vindt! jou aanbelangt? 
Wil je je licht laten schijnen over onze ideeën of constructief meewerken aan 
de campagne? Neem dan contact op met de gemeentelijke KMO-ambtenaar: 
015 62 71 74 of jacques.joris@zemst.be.
       PV
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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!

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:

Nieuw! Nieuw!
Nu ook in onze broodautomaat

“PUUR SPELT”

Van Eeckhout
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O
p de tast
Ik vraag me soms wel eens 
af hoe het moet zijn om 
blind te zijn en zo helemaal 

in het donker te leven. In het Sportimo-
nium werd ik daarmee geconfronteerd. Ik 
kreeg een blinddoek op en volgde een 
deeltje van de tentoonstelling zonder 
iets te zien. Gelukkig was mijn vriend 
daar om me te begeleiden. En eerlijk ge-
zegd, ik was blij toen die blinddoek te-
rug af mocht. Je moet je zo concentreren 
op wat je hoort en voelt, want het zicht 
laat je in de steek. Dat is ook wat Ronny 
Delwiche dagelijks meemaakt. Hij heeft 
nooit gezien en voor hem is het allemaal 
op de tast en het gehoor. Samen met z’n 
vrouw Anneke en gids en ervaringsdes-

 van ‘t sportimonium
Hofstade – Zoals u vorige maand in de Zemstenaar 
kon lezen, opende het Sportimonium sinds kort z’n 
deuren voor blinden en slechtzienden. Het museum 
deed voor het project Anders Bekeken een aantal aan-
passingen om  de toegankelijkheid voor mensen met 
een visuele handicap te vergroten. Aan de hand van 
onder andere  voelboxen en radiofragmenten ervaren 
blinde én ziende mensen de rondleiding op een aan-
genamere manier.

Tekst en foto: Sofie De Win

kundige Caroline Daemen (die op latere 
leeftijd zwaar slechtziend werd) deed hij 
de rondleiding. “Ik vond het erg boeiend 
en heb veel interessante dingen kunnen 
bekijken. De tentoontelling is heel mooi 
opgebouwd.” 

Van kleedkamers naar voelboxen
Starten deden ze bij de blackbox, waar 
je in het donker voelt aan een voorwerp 
en raadt wat er voor je staat. Voor An-
neke was het een beetje stuntelig, zij 
is het niet gewoon om in het donker te 
kijken. Haar man heeft daar een uitge-
breide uitleg voor: “Als wij met onze han-
den voelen is dat in facetvorm en gaan 
we die verschillende facetten aan elkaar 
koppelen. Als kersverse blinde, zoals 

mijn vrouw dus,  ben je dat niet gewoon 
en voel je stukjes, maar slaag je er niet 
in die aan elkaar te knoppen.” Caroline 
neemt hen verder op sleeptouw langs 
de acht verschillende verhalen doorheen 
het Sportimonium. Van de kleedkamers 
naar de eerste voelbox bij het turnen. 
“De boxen illustreren de verhalen. Het 
is dus belangrijk dat je niet alleen de 
voorwerpen komt bekijken, maar dat 
je de geschiedenis van die sport mee-
krijgt”, aldus Hilde Michiels, medewer-
ker publiekswerking en verantwoor-
delijk voor het project Sportimonium 
Anders Bekeken. Caroline zet haar rond-
leiding verder bij  de radiofragmentjes. 
“Er staan een aantal oude radio’s uit 
een bepaalde periode. Je kan telkens 

Goed gezien
Bekijk het eens anders
Sportimonium Anders Bekeken stelt blinden en 
slechtzienden in staat om samen met hun naasten 
de tentoonstelling te bezoeken en ervaringen uit 
te wisselen. Het museum nodigt elke bezoeker uit 
om het heden en verleden van de sport auditief en 
op de tast te ontdekken. De installaties zijn speels 
opgevat zodat ook kinderen en jongeren aange-
sproken worden om het Sportimonium anders te 
bekijken.

zemstenaar maart.indd   11 9/03/2010   10:53:33



12 de Zemstenaar maart 2010 

een sportfragment van die tijd beluiste-
ren.” Het bezoek loopt verder langs de 
voelboxen met bekers en medailles, de 
evolutie van oude naar nieuwe sporten 
en eindigen doen ze met het onderdeel 
van Dixie Dansercoer. “We zijn nu terug 
aan het onthaal. Recht voor je is het 
strand, het is nu donker dus dat zien 
wij ook niet. We gaan hier naar rechts 
en komen bij de vroegere kleedhokjes.” 
Voor Ronny is het een beetje nostal-
gisch. “Ik weet nog dat ik hier als kind 
vaak rondgelopen heb, en als je dan 
weet dat er op deze plaats iets staat 
waar wij als blinde iets aan hebben, 
vind ik dat toch wel tof.” 

Het belang van geluiden
“Wij zijn nog tot 26 maart gastheer voor 
de tentoonstelling Blind Date II. Een or-
ganisatie van Actionfields waarbij een 
tiental kunstenaars de uitdaging aan-
gaan om kunst te vertalen voor mensen 
met een visuele handicap.” Hilde om-
schrijft voor Anneke en Ronny wat de 
bedoeling van deze expositie is. 

Na afloop praatten we nog wat na. Het 
is fascinerend om te zien en te horen 
hoe deze twee op dezelfde golflengte 
zitten. Ze hebben het over hoe moeilijk 
het vaak is om blind te zijn. “Ik ben elke 
avond zo uitgeput. Je hoort zoveel en 
van alle geluiden is het soms moeilijk om 
de nuttige van de bijkomende te onder-
scheiden. Ik ben trouwens de enige thuis 
die de kat van ver hoort afkomen”, zegt 
Caroline. Ik kan me dat wel goed inbeel-
den. In die tien minuten dat ik die blind-
doek ophad, hoorde ik geluiden die ik 
niet kon plaatsen, ze kwamen van overal. 

Het was alsof iedereen me met geluiden 
bestookte. Daarnaast is het voor beide 
frustrerend dat ziende mensen alsmaar 
denken dat ze alleen maar dingen wil-
len waarnemen met hun handen. Ronny 
vertelt me dat het voor hem niet alleen 
maar voelen hoeft te zijn: “Zet er maar 
zeker in dat ik even graag naar mensen 
luister die een verhaal vertellen. Het is 
veel aangenamer om gewoon te luiste-
ren dan heel de tijd te moeten tasten 
aan voorwerpen. Het verhaal is minsten 
even belangrijk. Ik heb geen nood om 
van elk object altijd alle details te we-
ten. Als we naar het bos gaan, hoef ik 
niet van elk blad aan de boom te weten 
wat voor karteltjes het heeft.” Caroline 
knikt bevestigend. Na een leuke babbel 
waarin we ervaringen en weetjes uitde-
len nemen we afscheid. Ronny verklapt 
dat hij zeker nog eens terugkomt: “Ik 
vond het een zeer aangename ervaring 
en de volgende keer breng ik zeker en 
vast nog een aantal mensen mee.” Ook 
voor mij was een boeiende, leerrijke en 
meeslepende avond. 

Ronny is blind: “Het is vaak veel aangenamer om ge-
woon te luisteren dan heel de tijd te moeten tasten aan 

voorwerpen. Het verhaal is minsten even belangrijk.”

De Dijlespurters bestaan 75 jaar
ZEMST - Tijdens de persvoorstelling van wielerclub De Dijlespurters bij hoofdsponsor N.V. Dakwer-
ken Brems werd de club in de bloementjes gezet met haar 75 jaar bestaan. 
De Dijlespurters werd gesticht in 1935, 2010 is dan ook een mijlpaal in de clubgeschiedenis. In de voorbije 75 jaar kweekte de Me-
chelse club kampioenen aan de lopende band. De Dijlespurters heeft een stevige link met Zemst. De club gaat prat op hoofdsponsors 
Brems en heeft met plaatselijke renners Anthony Gaussin (miniem), Jordy Gaussin, Cedric Lefeber en Thimo Willems (aspiranten) en 
Lorenzo Pepermans (junior) beloftevolle renners in haar rangen. Dakwerken ‘Willy Brems’ en Bouwmaterialen ‘Freddy Brems’ zorgen er 
al verschillende jaren voor dat er een schare renners zijn favoriete sport kan beoefenen. “De club vooruit helpen, de pannen van het 

Zevenzestig renners illustreren het 75-jarig bestaan van de club.
Zemstse renners Anthony Gaussin, Lorenzo Pepermans en 

Jordy Goussin omringd door Willy en Guido Brems.

dak rijden en goed samenwerken zijn onze verzuchtingen”, 
zeggen de hoofdsponsors Brems in koor.

JA
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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

ACTIES AUTO- en BOUWSALON

4 april - open van 7.30u tot 16.00u

5 april - open van 9.00u tot 12.00u
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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

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

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

 UITVAARTZORG
Anthony verheyden B.V.B.A.

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

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

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartverzorging in groot Zemst

EPPEGEM – Marianne Van Roy is 
de nieuwe Belgische kampioen 
van de borstelhaarcavia bij het 
49e Belgische kampioenschap voor 
neerhofdieren. De wedstrijd vond 
einde januari door in Ranst. Lief-
hebbers van neerhofdieren stelden 
er in totaal meer dan 3.500 exem-
plaren - waaronder ruim 180 ca-
via’s -  tentoon. Marianne schreef 
eerder het Brabantse kampioen-
schap op haar naam.

Marianne Van Roy met haar kampioencavia.

Eppegemse cavia 
wordt Belgisch kampioen

 

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

De laureate is lid van klein-
veebond Willen is Kunnen 
uit Zemst, die is uitge-
groeid tot een regionale 
vereniging met een zestig-
tal leden. Clubvoorzitter Jan 
Van den Eynde lukte een 
dubbelslag. Hij werd Bel-
gische kampioen in zowel 
het middenras als in het 
dwergras konijnen. Neer-
hofdieren die geselecteerd 
worden voor het Belgische 
kampioenschap worden ge-
honoreerd voor raszuiver-
heid en schoonheid.
                                                          

FoJ
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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

 

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

Jean Vandenwijngaerden, 
in Elewijt en bij zijn talrijke 
voormalige clubs, beter ge-
kend als Tapesierke, was van 
een uitzonderlijk voetbalras. 

Voorzitter Luc Deheyder: “Voetbal 
was je leven. Honderden, misschien 
wel duizenden jongens en meisjes 
heb je leren voetballen. Honderden 
jongeren heb je belangrijke levens-
lessen en waarden meegegeven. Tot 
vandaag was je hulptrainer en afge-
vaardigde van de junioren van KCVV 
Elewijt. Een ploegje dat je nauw aan 
het hart lag en waarin je talent ont-
dekte en aanspoorde om de dingen 
nog beter te doen. Kwaliteiten had je 
als voetbalkenner en trainer, maar ook 
als mens. Je overwon steeds weer elke 
tegenslag. Je was sterk en een voor-
beeld voor velen dat je met optimisme 
heel wat kunt overwinnen. Je gaat nu 
de geschiedenis in, maar je laat een 
leemte achter bij KCVV Elewijt. Je zult 
altijd in de club blijven leven. Bedankt 
Jean, bedankt Tapesierke.” 

Jean Vandenwijngaerden is niet meer

Jean Vandenwijngaerden vorig seizoen na een 
gewonnen scholierentoernooi in Hofstade.

ELEWIJT – Erevoorzit-
ter Jean Vandenwijn-
gaerden (92) van KCVV 
Elewijt, één van de oud-
ste, zoniet dé oudste 
voetbaltrainer in Vlaan-
deren, is op vrijdag 12 
februari na een kortston-
dige ziekte overleden. 

Tekst en foto: JA

Hij was erevoorzitter van KCVV Ele-
wijt, in totaal vierentwintig jaar ac-
tief bij de club, twee jaar voorzitter 
van groenwit en voetbalde zelf twee 
jaar in de eerste ploeg. Jean Van-
denwijngaerden was tevens tachtig 
jaar lid van de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond. In de voorbije jaren 
had de ouwe voetbalkrijger nog 
niets van zijn strijdlust verloren. Op 
zijn 89ste(!) zette hij zijn trainerscar-
rière verder bij de jeugd van KCVV 
Elewijt. “Voor het ogenblik beleef ik 
als jeugdtrainer mijn mooiste jaren”, 
vertelde de altijd enthousiaste Jean 
vorig seizoen. “In totaal heb ik een-
enveertig toernooien gewonnen. 
Alle spelers van Elewijt heb ik onder 
mijn hoede gehad. Het zijn allemaal 
mijn zonen”, wist de gevoelsmens te 
vertellen.
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“O
nze manier om aan dicht-
kunst te doen moet je 
eerder zien als een 
strekking binnen de foto-

grafie en de dichtkunst. Mijn werk als 
collagemaker en communicatiekunste-
naar maakt deel uit van de historische 
avant-garde. Kunstenaars die alles in 
vraag stellen, non-conformisme tegen-
over decoratie. Open projecten te-
genover selectie, een reden trouwens 
waarom ik nooit meedoe aan wedstrij-
den zoals de Canvas collectie. Commu-
nicatie staat centraal in mijn werken en 

dat doe ik via diverse projecten. Ik wil 
gedachten uitwisselen door te plak-
ken, te knippen en te monteren eerder 
dan zelf te schrijven of te schilderen. 
Ik gebruik daarvoor beelden en teksten 
die voorhanden zijn in het alledaagse 
leven. Met nostalgie denk ik dan terug 
aan de grote foto’s die in Life maga-
zine verschenen in de jaren zestig of 
bijvoorbeeld de geweldige lay-out uit 
magazines van de Italiaanse boule-
vardpers indertijd. Maar evengoed ge-
bruik ik een alledaagse werkdocument 
dat ik dan in een andere context zet. Al 
deze kleine knipsels, delen van foto’s 
moeten, wanneer het werk af is, een 
nieuw beeld vormen dat op zich staat. 
Alle collages zijn dus echt. Ik maak daar-
voor geen gebruik van Photoshop of 
andere computerproramma’s. Dat moet 
ons werk een zeker authenticiteit be-
zorgen. Onze werken zijn dus uniek, en 
al wat van daaruit vertrekt zijn replica’s 
of kopieën. Zo’n beetje het idee dat 
ook Andy Warhol had voor zijn kunst. 
Dankzij internet zijn we nu ook nauw 
betrokken bij de Mail Art Network (een 
beweging waarbij artiesten via e-mail 
hun projecten uitwisselen) waarin visu-

College over collages 

WEERDE – Momenteel loopt in Bozar in Brussel 
voor de tweede keer het succesvolle project de 
Canvas collectiekunst. Vrt en Rtbf zorgen er dit 
voorjaar samen voor dat zowel professionals als 
amateurkunstenaars hun werk in de picture kun-
nen stellen en met dit initiatief hebben ze een 
bullseye geschoten. Ook in onze gemeente zijn 
er mensen die de verheven kunsten met veel pas-
sie uitoefenen. de Zemstenaar ging op bezoek bij 
Luc Fierens, al visueel dichter sinds begin jaren 
tachtig, , en liet zich dompelen in een bad van 
dichtkunst en fotografie. Luc is een buitenbeen-
tje, dat is natuurlijk eigen aan elke kunstenaar, 
en vertelt graag met veel enthousiasme over zijn 
ideeën en projecten. Hij stelt zijn werk tentoon 
vanaf 15 april in Le Chateau de Petit-Leez.

Tekst: JMB

met visueel dichter Luc Fierens  
ele poëzie en communicatiekunstpro-
jecten centraal staan.

Uiteindelijk zitten we met onze werken 
toch in een niche die zich niet vertaalt  
in nationale faam of fortuin. Daarom 
legde ik al vroeg in mijn carrière con-
tacten met buitenlandse collega’s waar-
mee ik mijn ideeën en werken kon uit-
wisselen. De vele reizen die mijn vrouw 
en ik daardoor heb kunnen doen zijn 
nog steeds een bron van inspiratie en 
hebben me fantastische herinneringen 
geschonken. Voor mijn volgend project 
in april heb ik zes Italiaanse kunste-
naars mogen uitnodigen die allen af-
finiteit vertonen met wat ik doe. Dat 
zijn intussen echte vrienden geworden 
want ze hebben me ooit met open ar-
men ontvangen en ze verdedigden daar 
mijn werk. Dat, vergeet je nooit.”  

Wie nieuwsgierig is geworden naar 
meer van dat, verwijs ik graag naar de 
prachtige en zeer informatieve website  
www.vansebroeck.be. Een goede link 
is ook de site van het evenement Exit 
11 dat nu plaats heeft. Op http://www.
exit11.be/Luc-Fierens.html. 
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Tuinwerken Kristof

Lieven Vandamme
Kerremansheide 4           

1980 Zemst
0499 17 14 40

www.immovandamme.be
Info@immovandamme.be

Opening nieuw kantoor 
in Tremelo:

Schaluinstraat 101b

juwelier

 

Dagelijks levering 
warme maaltijden

Alle catering 
volgens uw budget

Tel.  015 41 50 70
Fax. 015 42 32 21

Zemstbaan 1
2800 Mechelen
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320

 

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vW auDI
SKODa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

DRaNKENcENTRalE lOuIS NIjS

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54
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E
r zijn al zoveel 
initiatieven voor 
dierenwelzijn. 
Waarom heb-

ben jullie precies deze 
organisatie opgericht?
Eddy: “Wij hebben een 
invalshoek die een 
stapje verder gaat dan 
opvangen, verzorgen en 
plaatsen van honden. 
Er zijn een viertal grote 
doelen die we nastreven:
- Het Dharma-project: 
Daklozen hebben vaak 
een hond. Dit dier geeft 
hen onvoorwaardelijke 
vriendschap en warmte, 
iets wat ze in de men-
senwereld niet altijd 
vinden. In opvangcentra 
mogen ze hun hond niet 
bij zich houden. Ze leven 
dan nog liever verder op 
straat dan de hond ach-
ter te laten. Wij vinden 
dat die mensen samen 
met hun hond moeten 

per maand eten afhalen voor hun dier. 
De kosten moeten gedragen worden 
door sponsors en groothandels.”

Werken jullie ook samen met andere 
organisaties?
Eddy: “Dat is zeker de bedoeling, maar 
ik ervaar voorlopig nog een zekere terug-
houdendheid. Volgens mij is er in België 
te weinig samenhang tussen de organi-
saties. We willen onze website dan ook 
graag ten dienste stellen van de asielen 
en andere dierenrechtenorganisaties. 
Het drastisch inperken van het aantal 
asieldieren moet onze gezamenlijke op-
zet zijn. We willen mensen ervan bewust 
maken dat een hond in huis halen niet 
ondoordacht mag gebeuren. In een op-
welling wordt een hondje binnengehaald, 
het wordt groter, wordt een last en na-
dien gedumpt of verwaarloosd. Wist je 

dat er elk jaar vijftiendui-
zend honden niet kunnen 
geplaatst worden? Wij 
willen adoptie aanmoedi-
gen en leggen contacten 
tussen kandidaat-adop-
tanten en asielen. We 
zoeken de perfecte match 
tussen baasje en hond 
door zoveel mogelijk hon-
den uit de asielen te hou-
den en ze in een familiale 
omgeving bij opvangge-
zinnen te plaatsen.”

Vanwaar de schokkende 
beelden op jullie web-
site van fokkerijen uit 
Oost-Europese landen? 
Veel pups die verkocht 
worden bij niet erkende 
handelaars of via inter-
net, komen uit Oost-Eu-
ropese ‘broodfokkerijen’. 
Dat zijn echte hondenfa-
brieken. Teefjes leven er 
in de meest erbarmelijke 
omstandigheden en die-Een hart voor honden

Elewijt – Eddy Van Dal uit Elewijt is de stichter en bezieler van Honden Zonder Grenzen, een Belgi-
sche onafhankelijke organisatie die niet alleen het welzijn van honden nastreeft, maar ook het be-
lang van de band tussen mens en hond, en de speciale wisselwerking die daaruit voortvloeit wilt be-
nadrukken. De baseline van de vereniging luidt “mensen helpen honden – honden helpen mensen”. 

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

worden opgevangen, om nadien terug 
in de maatschappij te integreren.
- Het netwerk Oogen: Op onze website 
kan je melding maken van verloren of ge-
stolen honden. Samen met politie, asie-
len en vele vrijwilligers die hun ‘oogen’ 
openhouden, moet het mogelijk zijn die-
ren gemakkelijker terug te vinden.
- Een Zorg Voor Later-Fonds: Mensen 
kunnen zich via onze website inschrij-
ven om een vast maandelijks bedrag te 
storten. Zij krijgen dan de schriftelijke 
garantie dat HZG zich over hun hond 
ontfermt na hun overlijden of in andere 
omstandigheden, en dat HZG ervoor zal 
zorgen dat hun dier in de best moge-
lijke omstandigheden geplaatst en ver-
zorgd wordt.
- Een dierenvoedselbank: Minderbe-
deelden kunnen hier - mits het voorleg-
gen van een OCMW-attest - één keer 

nen enkel om zoveel mogelijk nesten te 
werpen. Ze fokken voortdurend met de-
zelfde dieren, met inteelt en ongezonde 
pups als resultaat. Wij raden de mensen 
dan ook aan om bij erkende fokkers te 
gaan, waar ze een certificaat ontvangen 
met garanties van de afkomst. De hon-
den krijgen er ook de nodige inentingen 
en zijn al gesocialiseerd.  

Honden Zonder Grenzen draait uitsluitend 
op vrijwilligers en streeft geen enkele winst 
na. Middelen die HZG verkrijgt door spon-
soring en giften worden uitsluitend gebruikt 
om de werking te financieren. Bovendien 
maakt HZG een deel over aan andere goede 
doelen. Leden, sympathisanten en sponsors 
kunnen steeds de boekhouding inkijken.
Eddy doet nog graag volgende oproep: re-
gelmatig staat HZG met een standje op rom-
melmarkten om de kas te spekken. Wie hier-
voor afgedankte spullen wil schenken, kan 
bij hem terecht. Eddy Van Dal, 015 612800, 
www.hondenzondergrenzen.org.

Eddy adopteerde zelf drie honden. Alleen deze twee wilden op de foto.
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De kinderen van De Regenboog Elewijt toonden een 
groot hart voor Haiti. Het begon bij de leerlingen GBS 
De Regenboog in Elewijt te broeden, ze wilden iets 
doen voor Haïti. Het vierde leerjaar zou een tulpenver-
koop organiseren (foto boven), het vijfde een hotdog-
dineetje (foto rechts) en het zesde zou telkens bij de 
ochtendspeeltijd een hele week chocomelk verkopen. 
En of er gegeven werd: meer dan 3000 euro winst.
De zwemmarathon leverde een voorzichtige raming 
van 2000 euro op. 385 hotdogs, 240 tulpenpakket-
jes en 5000 chocodrankjes werden verkocht met een 
winst van 1200 euro. Elewijt is gul geweest, de kinde-
ren hebben een groot hart getoond. 

50 – 40 – 30. Op 14 februari (Valentijn!) waren Jan Ver-
doodt (50), Marika Van Perck (40) en Liesbeth Lacante 
(30) jarig en dat werd gevierd met een heuse party in 
de kantine van FC Zemst Sp. Na de gebeurtenissen in Haïti kwam het zesde 

leerjaar van basisschool De Pimpernel op het 
idee om pannenkoeken te bakken voor Haïti. 
’s Morgens werd beslist om 250 pannenkoeken 
te bakken. Van ’s morgens half tien tot half drie 
in de namiddag werd er gebakken. Tijdens de 
namiddagspeeltijd konden alle leerlingen hun 
pannenkoeken komen halen en opeten. De re-
acties waren positief. De leerlingen waren erg 
tevreden en hopelijk zijn ze dat in Haïti ook. 
Het geld (450 euro) werd opgehaald door de 
Schepen van Ontwikkelingssamenwerking.
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Foto’s: Jean Andries

Dansgroep Edelweiss uit Hof-
stade bestaat 25 jaar en dat 
werd gevierd. De groep ont-
stond in 1985 dankzij enkele 
bestuursleden van de KBG, 
nu beter bekend als OKRA. 
Gaston Meul en Jan Luytens 
kwamen met het idee om met 
een dansgroep te starten. Om 
hun zilveren jubileum te vieren, 
nodigden de leden van de 
dansgroep alle initiatiefnemers 
van destijds uit op een dansre-
unie. Daar werden zij, samen 
met de huidige leiders van de 
dansgroep, uitgebreid in de 
bloemetjes gezet. Op de foto 
de huidige leiders Frans Pin-
tens met zijn dame Diana en le-
den van dansgroep Edelweiss.

In de school Ter Berken in Hofstade waren de voorbe-
reidingen getroffen voor een carnavalstoet. “Koning 
winter strooide roet in het eten. Maar niet getreurd. 
De leerlingen van GO! Ter Berken maakten dan wel 
geen heuse optocht doorheen het dorp, toch geno-
ten ze zichtbaar van de ambiance en leuke activitei-
ten”, zegt juf Martine. 

Jean Willems (vier), Roger Wijns (drie) en J. P. Bo-
schmans behaalden bij De Jonge Vlucht Eppegem de 
titels en trofeeën op de Quiévrainvluchten. Dit zijn 
kampioenen die dus weten hoe men het op de kleine 
snelheid moet aanpakken. Egied Willems blijft een 
kei op de Noyonvluchten en behaalde maar liefst zes 
titels. J.B. Boschmans volgde met twee titels. Op 28 
maart begint het nieuwe seizoen, met de eerste inkor-
ving in het onlangs aangesloten lokaal in Schiplaken.
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T
om is het jongste lid en de mas-
cotte van de WTC Verbruggelin-
gen in Weerde.  Hij versterkt de 
ploeg sinds 3,5 jaar en is niet 

meer weg te denken uit de mountain-
bikersgroep. Alle leden van de club zijn 
fier om zo’n talent in de club te mogen 
verwelkomen. Tom komt niet alleen 
mountainbiken maar werkt ook actief 
mee bij het af- en ontpijlen van de jaar-
lijkse mountainbiketoer, wat heel wat 
energie vergt, met gemakkelijk 80 km 
in de benen. Het is niet voor niks dat 
ze hem Tommeke, bommeke noemen in 
de club.  

Tom, vanwaar je interesse in moun-
tainbike?
Ik rijd graag met de fiets, ook mijn 
mama, papa en zus nemen heel ge-
makkelijk de fiets.  Wij gaan winter 
en zomer met de fiets naar school, 
mama naar het station en papa naar 
het werk. Wij zijn een echte fietsers-
familie! Via nonkel Luc ben ik eigenlijk 
beginnen rijden. Een kleine vier jaar 
geleden ben ik de eerste keer met 
mijn oom op het Bloso-domein in Hof-
stade gaan toeren met de mountain-
bike.  Ik vond het mega-super-leuk en 
van de eerste keer zag mijn nonkel al 
talent in mij. Nu, enkele jaren later, 
heb ik mijn eerste wedstrijden achter 
de rug.

Hoe zijn je wedstrijden verlopen?
Ik heb meegedaan met de MTB-kids 
challenge. Deze challenge mag je mee-
rijden zonder licentie en omvat drie 
wedstrijden waar je zoveel mogelijk 
toeren moet rijden in ongeveer 15 
minuten. In Herentals en Bambrugge 
behaalde ik de tweede plaats en in 

Averbode de eerste plaats. In Heren-
tals heb ik eens een technische proef 
meegedaan en toen heb ik de gou-
den medaille in de wacht gesleept. 
Tot eind vorig jaar voelde ik mij niet 
klaar voor een aanvraag van een licen-
tie, maar dit jaar ga ik er voor. Ik moet 
dan een ganse procedure doorlopen, 
die bestaat uit twaalf lessen “perso-
nal training”, een medisch onderzoek, 
bepaalde sportprestaties uitvoeren en 
slagen natuurlijk. Ik kijk er echt naar 
uit. Dit jaar word ik twaalf jaar en mag 
ik mij aspirant noemen. Mijn eerste 
wedstrijd met licentie vond plaats op 
28 februari in Hamme.

Met het zicht op de wedstrijden en proe-
ven zal je heel wat trainen, niet Tom?
Momenteel spring ik elke woensdag-
namiddag, soms op zaterdag en elke 
zondagmorgen op mijn mountainbike. 
Mijn trainer/manager, Dirk Vandeuren 
geeft mij zoveel mogelijk advies op 
alle vlakken. Mijn papa en nonkel Luc 
zijn natuurlijk ook niet meer weg te 
denken.  Papa en de nodige profes-
sionelen onderhouden mijn fiets en 
houden al mijn toebehoren in de ga-
ten. Zelfs meter en peter kochten voor 
mij thermische kledij en mama zorgt 
voor alles waar de anderen niet aan 
denken!

Wat zijn jouw sterkste punten?
De singeltracks. Berg op, berg af en 
hoe meer slijk, hoe liever ik het heb. 
Van lange afstand ben ik ook niet 
bang.  Mijn langste mountainbiketoer 
van 85 km heb ik vorig jaar gereden 
in Genk. Ik ben zelfs vorige zomer met 
de fiets naar het chirokamp in Vielsalm 
gereden en dat was ongeveer 120 km. 

Tom Van Ingelgom, zo jong en zoveel talent!
ZEMST-BOS - Waarschijnlijk hebben jullie Tom hier en daar al eens in één of andere krant en zelfs 
in de Zemstenaar zien staan op een groepsfoto van mountainbikers. Tom heeft zijn eerste wed-
strijden achter de rug en mag zich al meteen begeven op het erepodium.  de Zemstenaar mocht 
met Tom mee op training en met vallen en opstaan (letterlijk door de fotografe) maakten we op 
het Bloso-terrrein in Hofstade een leuke fotoreportage en gaf Tom zijn kijk op de toekomst.

Tekst en foto’s: Karin Andries
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

Martelarenplein 3  Tel  015/61.52.99
1980 Eppegem  Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plAAtsen vAn cv, 
sAnitAir- & 
gAsinstAllAties

KAsteelstrAAt 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

 

  
      
  
  


     
  
   

(Uw reporter begint al te zweten van 
alleen nog maar de afstanden op te 
schrijven.)

Volg je een bepaald dieet zoals de gro-
te sportmannen?
Nee hoor, mijn lievelingseten is spa-
ghetti of frietjes met een curryworst en 
een echte snoeper ben ik niet. Ik eet 
natuurlijk dagelijks mijn verse groenten 
en patatjes en niet te vergeten mijn da-
gelijks boke met smeerkaas! Ik ben nog 
maar twaalf jaar, ik moet nog heel wat 
groeien, ik fiets of sport elke dag, ....
nee, een dieet is voor mij gelukkig nog 
niet verplicht.

Van wie ben je grote fan, Tom?
Sven Nys! Er is geen betere.

Wij wensen Tom veel succes in zijn ver-
dere sportcarrière. Wie Tom in actie wil 
zien en informatie nodig heeft, google 
even naar WTC Verbruggelingen uit 
Weerde. de Zemstenaar blijft in ieder 
geval op uitkijk staan. 

Terugblik op café Schoonzicht
WEERDE – Jaak en Germaine, de uitbaters van ’t Schoonzicht, zetten er na vele jaren 
een punt achter. Hun dochters Sophie en Liesbeth verrasten hun ouders met een wel 
zeer originele attentie. Met de hulp van vaste stamgasten stelden ze een fraai boek van 
meer dan tachtig pagina’s samen. Niet alleen een onvergetelijk aandenken voor Jaak 

en Germaine, want 
het boek zal ook 
te koop zijn. Voor 
alle Weerdse en 
andere Schoon-
zichtgangers een 
mooie herinnering. 
Sophie en Liesbeth 
willen hier geen 
munt uit slaan, uit 
de kosten komen 
is voor hen ruim 
voldoende. Geïn-
teresseerden  kun-
nen Sophie telefo-
nisch contacteren 
op het nummer 
0477 841041.

DV
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Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@telenet.be

 

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

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

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

commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

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

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MaES-PIlS   juPIlER   STElla   SaFIR   WIjNEN   lIKEuREN   STERKE DRaNKEN
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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

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

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

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

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
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

B
asisbehoeften
Frans: “In de eerste jaren 
dat er hulpkonvooien ver-
trokken, werd er hoofdzake-

lijk gezorgd voor de basisbehoeften 
van de minderbedeelde Polen: vooral 
voeding, kledij en geneesmiddelen, 

Stichting Frans Deprins steunt 
kindertehuis in Czestochowa, Polen

WEERDE - Nagenoeg zijn hele carrière was Frans Deprins uit 
Weerde directeur van Escapo, een Mechelse groothandel in ge-
nees- en hulpmiddelen. In de jaren ‘80, toen Solidarnosc met 
Lech Walesa voor een omwenteling zorgde in Polen werd Es-
capo aangezocht door ACW en KAV Mechelen om een bijdrage 
te leveren voor hulpkonvooien. In de schoot van Escapo werd 
een stichting opgericht die nu al meer dan twintig jaar hulp- en 
steunacties opzet in Polen. Toen Frans een keer meereisde met 
een konvooi kreeg hij de microbe te pakken. Polen werd zijn 
tweede vaderland en sinds hij met pensioen is, zet hij meer dan 
ooit zijn schouders onder de stichting, die nu zijn naam draagt. 
Frans geeft ons graag meer tekst en uitleg over zijn levenswerk.

Tekst: Dirk Verdeyen

vlot meegewerkt, integendeel. Zem-
stenaars Willy Jacobs, Ludo Merckx, 
André Van Cauwenberghe en René 
Deprins waren medepioniers en zijn 
nog steeds gewaardeerde medewer-

verkregen uit inzame-
lacties.  Dit liep niet 
altijd van een leien 
dakje in het toen 
nog bij het Oostblok 
horende Polen on-
der Sovjetinvloed.  
Op een inreisvisum 
moest je drie à vier 
weken wachten na 
aanvraag op het con-
sulaat en ter plaatse 
werd er door de over-
heid niet bepaald 

Nieuwe aanvoer zorgt voor blije gezichten.
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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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

riële aard. Vandaag zorgen we ook 
voor moderne spullen , computers, 
ontspanningsmateriaal en speel-
goed bijvoorbeeld.  Minstens twee-
maal per jaar wordt er een transport 
georganiseerd. Voortdurend worden 
door vrijwilligers gebouwen en infra-
structuur vernieuwd en aangepast.”

Peters, meters en tweede ouders
“Door de jaren zijn er hechte vriend-
schappelijke banden ontstaan tussen 
de kinderen en de zusters en vrijwil-
ligers. Zo heeft ieder kind in Vlaan-
deren een gezin dat het peter- of 
meterschap voor zich opneemt. De 
kinderen beschouwen hen als twee-
de ouders en kwamen zelfs al op va-
kantie. De peters en meters zorgen 
ook steeds weer voor een attentie 
of geschenk met kerstmis, een naam-
feest of verjaardag.”

Op lange termijn
“Frans is best fier dat de stichting nu 
zijn naam draagt, maar benadrukt dat 
dit nooit het werk van één man kan zijn 
en bedankt alle vrijwilligers, sponsors 
en schenkers. Hij is vastbesloten er-
voor te zorgen dat de Stichting Frans 
Deprins een stevige structuur krijgt om 
resultaten te boeken op lange termijn 
en de continuïteit te verzekeren. Door 
fiscaal ondersteunde sponsoring van 
grote bedrijven, met vaandeldrager 
Escapo op kop, staat of valt de organi-
satie niet met enkele vrijwilligers.”  

kers. Sinds de val van de muur is Polen 
dan wel een vrij en democratisch land 
met een hogere welvaart, toch blijven 
er nog noden te ledigen in dit grote 
land.”

Kindertehuis in Czestochowa
“Eerder toevallig kwamen we terecht 
in het kindertehuis van Czestochova, 
een stad in centraal Polen. Dit te-
huis, één van de twintig grote cen-
tra die zich bezighouden met bijzon-
dere jeugdzorg wordt gerund door de 
Congregatie Zusters Jozefieten. De 
kinderen in dit tehuis, vaak wezen, 
hebben niet alleen te kampen met 
fysische en psychische problemen, 
maar zijn er ook vaak beland door 
sociale of familiale problemen. In 
tegenstelling tot de schrijnende toe-
standen in Roemenië, waarvan we 
allemaal de vreselijke beelden zagen 
in de media, zorgden de Zusters Jo-
zefieten in de tehuizen in Polen wel 
voor een vrij degelijke basis. De kerk 
in het superkatholieke Polen werd 
immers door de communistische over-
heid relatief ongemoeid gelaten, 
wat niet altijd het geval was in ande-
re landen. Het tehuis krijgt een toela-
ge van de stad, maar die is verre van 
toereikend om de kosten te dekken. 
Wel is er een school van de stad ver-
bonden aan het tehuis waar de kin-
deren aangepast onderwijs krijgen. 
Hulp is dan ook heel welkom, vooral 
van technische, financiële en mate-

De konvooibegeleiders met de kinderen uit Czestochowa.
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H
elga, hoe is het koor Jokola 
ontstaan?
Vijftien jaar geleden is jonge-
renkoor Jokola ontstaan als 

kerkkoor in het kader en als een uitvloeisel 
van de vormselcatechese. Nu zingen we 
nog altijd maandelijks in de kerk van de 
parochie van Zemst. Daarnaast verzorgen 
we ook andere optredens buiten de kerk.

Hoe oud of jong zijn de leden van het koor?
Wij hebben twee groepen, eentje voor 
het tweede en derde leerjaar en eentje 
voor het vierde tot zesde leerjaar. Elke 
groep telt een vijfiental zangers, zowel 
jongens als meisjes.

En waarvoor staat de naam Jokola ei-
genlijk? “Joko” voor jongerenkoor maar 
de “la”? 
Eigenlijk is de naam een rijmwoord van 
“Chocola”, wat dan weer de titel is van een 
lied dat heel populair is bij de kinderen. 
Dat in dat woord de muzieknoot “la” voor-
komt, was dan weer mooi meegenomen!

Hoe moeten we ons het verjaardags-
concert voorstellen?
We brengen een zeer gevarieerd mu-
zikaal programma. Het koor stapt af 
van een al te traditioneel repertoire. 
We kiezen voor ritmische gezangen en 
leuke teksten. Dat maakt het ook voor 
de zangertjes zelf plezant trouwens. Ze 
zijn heel gemotiveerd. Zowel in groep 
als solo zal iedereen zijn beste beentje 
voorzetten. Solisten zijn Emma Huyghe, 
Paulien en Jef Schrijvers en Laura Struyf. 
En het concert wordt ook muzikaal bege-
leid. Onder meer gitarist Bart Peeters en 
drummer Sander Van Grunderbeeck uit 
Elewijt en fluitiste Karolien Devroye uit 
Zemst hebben  al hun medewerking toe-
gezegd.  En ik hoop ook nog een pianist 
te kunnen vinden een van de dagen. Het 
concert vindt plaats in de parochiezaal 
liever dan in de kerk omdat de akoestiek 
in de parochiezaal volgens ons beter is.  

Verwacht je op 27 maart veel volk, Helga?
Ik denk het wel. Een vijftal jaar geleden 

hebben we ook al eens zo’n concert 
gedaan en toen was er een grote op-
komst. Ouders en familieleden komen 
zeker al af. Vooral de ex-koorleden zul-
len ook niet ontbreken natuurlijk. Maar 
alle Zemstenaren zijn uiteraard welkom.

Kun je dat als koorleidster allemaal al-
leen bolwerken?
Goede vraag. Er zijn veel repetities en 
ook organisatorisch komt er bij zo’n koor 
meer kijken dan je denkt. Dinsdag en 
donderdag repeteren en in de aanloop 
van het concert een paar zaterdagen. 
Ik ben dan ook op zoek naar een me-
debegeleidster. Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden op mijn emailadres  
helga.vanhaecht@telenet.be. En dat 
geldt natuurlijk ook voor kinderen van 8 
tot 12, uit gans Zemst of omstreken, die 
willen meezingen. Vooropleiding is niet 
vereist. Al zingende leert men.

Dank voor de uitleg Helga. de Zemste-
naar zal er zeker bij zijn op 27 maart! 

 viert 15-jarig bestaan met verjaardagsconcert
ZEMST - Jongerenkoor Jokola, verbonden aan de parochie St-Pieter van Zemst, is al vijftien jaar goed 
bezig. Om dat op passende wijze te vieren, houden ze een verjaardagsconcert in de parochiezaal te 
Zemst op zaterdag 27 maart 2010 om 15u. Koorleidster en regentes muziekopvoeding Helga Van-
haecht stond al mee aan de wieg van het koor en geeft graag tekst en uitleg aan de Zemstenaar. 

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Jongerenkoor Jokola
Kinderkoor Jokola tijdens een repetitie.
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27

v.c.schilderwerKen@sKynet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie

25709 Derapro  22-12-2009  11:27  Pagina 1
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Schoenen:  AF - Ash - Attilio Giusti - BEOriginal - Brako - Camper - Chelsea Blues - Ciao!Ragazzi - Chie Mihara - Daniele Tucci 
Essentiel - Fruit - Geox - G-Star - Guess - Guglielmo Rotta - HUB - Janet & Janet - J’Hay - Koxko - Nero Giardini - Olivier Strelli 
Paul Smith - Replay - Scapa - Think! - Trippen - Vialis - Vic Matie - Voltan - Xandres

Kleding: 7 for all Mankind - Agua - American Outfitters - Brax - Chris Janssens -  Enolah - G-Star - Gaastra - Gigue - Hampton Bays 
IKKS - In Wear - Liu Jo - Max Mara Studio - Max Mara Weekend - Mer du Nord - Pauline B - Pepe Jeans - Ralph Lauren Jeans 
Riverwoods - Sportmax - Terre Bleue - Tommy Hilfiger - Xandres

Carmi Zemst - Brusselsesteenweg 129 - 015/627.373  •  Carmi Korbeek-Lo - Tiensesteenweg 8 - 016/468.468
 Zondag open - Dinsdag gesloten • info@carmi.be - www.carmi.be

Je gaat er naar
toe voor je lievelingsmerk.

56_3784_Carmi damesschoenen adv_DEF_A4.indd   1 08-02-2010   17:02:40
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V
anwaar het idee om naar 
Zuid-Afrika te gaan? 
Ik ben eigenlijk nog nooit zo 
ver op reis geweest en als 

ik deze kans nu niet grijp, dan kan ik 
het misschien nooit meer doen. Het 
voordeel is dat ik samen met twee an-
dere studenten, die ik al enkele jaar-
tjes ken, kan gaan. Steven Janssens 
en Nele Geeroms zitten in hun laatste 
jaar algemene verpleegkunde. Ik koos 
voor sociale verpleegkunde, maar we 
kunnen toch samen op stage. Wij kon-
den het voordien al goed met elkaar 
vinden, dus ik denk dat er geen ruzie 
zal ontstaan.

Wat houdt je stage in? 
Ik vertrek zondag 7 februari 2010 en 
kom zondag 11 april terug, dus ben ik 9 
weken weg. De eerste week is het een 
beetje acclimatiseren, alles installeren 
en dan ga ik 7 weken op stage. Tijdens 
deze weken volg ik ook lessen aan de 
Campus in Johannesburg. We maken 2 à 
3 studiebezoeken. Dat kan een bezoek 
zijn aan een museum, een belangrijk his-
torisch monument of een bezoek aan de 
sloppenwijken. De laatste week reizen 
we door naar Kaapstad. Dan is het een 
beetje vakantie voor ons. (grinnikt) We 
hebben veel plannen: tafelberg bezoe-
ken, een tocht in het Krugerpark, naar 
het Robbeneiland varen, de gevangenis 
bezoeken waar Nelson Mandela opge-
sloten zat, gezellig naar het strand gaan 
en een beetje zonnen en Steven gaat 
zelfs een bungeejump wagen.
  
Waar juist in Afrika verblijf en werk je?

De eerste 8 weken in Johannesburg 
verblijven we in the Global Friends 
House. Ik denk dat dit een soort van 
studentenhome is, maar daar ben ik 
niet zeker van. Waar ik juist terecht 
zal komen op stage, weet ik nu nog 
niet. Sociale verpleegkunde is maat-
schappelijk werk. Ik heb gevraagd 
om stage te lopen in een moeder-
kindvereniging. Daar helpen ze jonge 
moeders bij de geboorte en begelei-
ding van hun kind. Ik kan ook op een 
consultatiebureau terechtkomen, dan 
assisteer ik een dokter die dagelijks 
ontzettend veel consultaties doet. Of 
ik kom terecht op één of andere afde-
ling in een algemeen ziekenhuis. Als 
we aankomen in Johannesburg, wordt 
een planning opgesteld, wie loopt 
waar stage, wanneer volgen we les-
sen, waarnaar gaan de studiebezoe-
ken, enz...
De laatste week hebben we kamers 
gehuurd in een Bed & Breakfast bij 
Belgische uitbaters (http://www.tweyn-
tjes.tk). Daar willen we weer op adem 
komen en opnieuw wat Belgische ge-
woontes oppikken.  
 
In welke taal ga je je verstaanbaar 
maken?
Officieel moeten we daar Engels pra-
ten, maar ik denk dat de plaatselijke 
bevolking deze taal niet goed beheerst. 
Ik kan proberen in het Nederlands te 
praten en zij in het Zuid-Afrikaans. Nu 
mailen wij ook zo en je verstaat het 
grootste deel, hoor. Heel traag en lang-
zaam proberen te praten en anders met 
gebarentaal, hé.

Wat ga je het meeste missen, denk je?
Oei, dat is een moeilijke vraag, ik denk 
het Belgische eten. En natuurlijk ook 
mijne sjoe, Sven.
 
Wat neem je mee naar Zuid-Afrika? 
Ik heb een beertje van Sven gekregen, 
dat ik natuurlijk meeneem. Enkele foto’s 
van mijn familie en mijn dagboek. Dan 
kan ik mijn ervaringen en belevenissen 
achteraf nog eens nalezen, of later la-
ten zien aan mijn kinderen (en zeggen: 
in mijnen tijd, hé...)
 
Heb je een blog waarop we jouw 
avonturen kunnen volgen?
Jazeker, we hebben een blog van ons 
drieën, zo moet niet ieder van ons elke 
dag iets neerpennen. Foto’s, verslagen, 
verhalen, chatberichtjes,...allemaal op 
onze blog: http://stevenneleelsinzuid-
afrika.travelblog.be. 

Stage lopen? 
Ticket naar Zuid-Afrika kopen!

ZEMST-LAAR - Els Smets studeert sociale verpleegkunde. De 
meeste verpleegsters in opleiding zoeken een ziekenhuis in 
de buurt om stage te lopen, maar dat is buiten Els gerekend. 
Zij vertrok voor negen weken naar Johannesburg om zich daar 
onder te dompelen in de verpleegkunde en studiebezoeken te 
ervaren. Els lichtte al een tipje van sluier op aan de Zemstenaar.

Tekst: KA
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Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Devroye, De vetter
Accountants & Belastingconsulenten BvBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@devroye.be

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

b.v.b.a. AlGEMEnE BOUWWERKEn

CASTEELS - WIJNS

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Arnold (vorig jaar overleden) be-
kleedde in de loop van de jaren ver-
schillende functies in dienst van de 
rollersport. Van 1981 tot 1984 was 
hij nationaal jeugdtrainer. Hij maakte 
ook deel uit van het Nationaal- en 
Vlaams Snelschaatsmaatscomité, de 
Nationale koersrechters en de Denk-
cel ijs- en rolschaatsen. Hij was enkele 
jaren technisch directeur snelschaat-
sen/acrobatie en voorzitter van de 
Vlaamse Rollerbond. In zijn club Reko 
Roller Club was Arnold duivel-doet-al.
Marie-Claire Van Damme, zijn echtge-
note, was de sterke vrouw achter een 
sterke man. Vele honderden kinderen 
leerden ze rolschaatsen. In alle functies 
die Arnold heeft uitgeoefend, stond 
Marie-Claire hem al die jaren bij met 
raad en daad. Het senioresteam Bart 

Swings, Maarten Swings, Ferre Spruyt, 
Wouter Hebbrecht en Quinten Tas kre-
gen de Trofee van Sportverdienste.

JA

Dubbel & dik verdiend
ZEMST - De Vlaamse Rollerbond reikte in Zemst de Trofeeën 
van Sportverdienste uit van het voorbije jaar. De titel van 
Laureaat van Sportverdienste 2009 ging naar het echtpaar 
Arnold Decoster en Marie-Claire Van Damme.

Marie-Claire Van Damme, de sterke 
vrouw achter een sterke man.

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
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Nationaal	en	internationaal	
transport

RONNY	DE	LAET

Vekestraat	62,	1982	ELEWIJT
GSM	0477/31.30.44

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

DE WIT c.v.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Leopoldstraat 83 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

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

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

www.tuinenvanvlasselaer.be

Zemst zoekt nieuwe uitbater 
cafetaria sporthal

De huidige uitbater van de cafetaria in de sporthal van Zemst-centrum stopt 
zijn activiteiten stoppen op 30 juni. De gemeente kijkt dus uit naar een nieu-
we uitbater.
In samenspraak met conces-
siehouder Brouwerij Alken-
Maes zal deze vacature via 
diverse kanalen bekend-
gemaakt worden. Kandi-
daatstellingen kunnen tot 
31 maart 2010 ingediend 
worden bij de brouwerij 
(Waarloosveld 10 in 2550 
Waarloos). Die screent de 
gegadigden en stelt een 
drietal geschikte uitbaters 
voor aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
Dat wijst dan de nieuwe uit-
bater aan.
  PV
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D
e Ronde start dit jaar op za-
terdag 3 juli in Rotterdam. 
De eerste rit in lijn gaat van 
Rotterdam naar Brussel. Via 

Mechelen komt de tourkaravaan op zon-
dag 4 juli naar Zemst. Normaal gezien 
zou het parcours vanuit Mechelen via 
de Brusselsesteenweg lopen. Door de 
werken aan deze weg wordt momen-
teel een alternatieve route door Zemst 
onderzocht.
Op vraag van de tourorganisatie stelde 
het schepencollege twee mogelijke rou-
tes voor.

Route 1
Komende van Mechelen naar de Ter-
vuursesteenweg in Hofstade. Aan het 
Blosodomein na de verkeerslichten 
rechts de Robert Schumanlaan in en 
zo via de brug over de autosnelweg 
verder richting Weerde. In Weerde na 
de verkeerslichten links de Damstraat 
inslaan richting Elewijt. Aan het einde 
van de Damstraat, voor de brug van de 
autosnelweg, gaat het rechts de Ru-
benslaan in richting Eppegem. Op het 

einde van de Elewijtsesteenweg links 
opdraaien naar de Brusselsesteenweg 
en zo richting Vilvoorde.

Route 2
Komende van Mechelen naar de Ter-
vuursesteenweg in Hofstade. Aan de 
verkeerslichten van het Blosodomein 
rechtdoor richting Elewijt. Aan café ‘t 
Steen na de verkeerslichten rechts de 

Zemst verwelkomt Ronde van Frankrijk 2010 
ZEMST - Het grootste wielercircus ter wereld rijdt dit jaar door onze gemeente, meer bepaald op 
zondag 4 juli 2010. Het is niet de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in Zemst neerstrijkt, 
maar het is wel al van 1978 geleden. Ongetwijfeld zien heel wat wielerliefhebbers al reikhalzend 
uit naar dit sportief topspektakel.

Tekst: Piet Van Grunderbeek,

De laatste keer dat de Tour de France Zemst aandeed was op vrijdag 30 juni 1978. 
Hier raast het peloton voorbij op de Brusselsesteenweg.

Rubenslaan opdraaien richting Eppe-
gem. Op het einde van de Elewijtse-
steenweg links opdraaien naar de Brus-
selsesteenweg en zo richting Vilvoorde.

Ten laatste einde maart valt de defini-
tieve beslissing. Welk parcours het ook 
wordt, de Zemstenaar staat klaar om de 
Tour feestelijk te ontvangen in onze ge-
meente. 

MEUBElEn - SchRIJnWERKERIJ
KEUKEn- En AllE MAAtWERKEn

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41
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Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.grasmaaiersverbinnen.be

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

3190 Boortmeerbeek
tel: 015 511 411
fax: 015 411 511

gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be

Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u

zat: 10u - 17u
Elke eerste zondag van de maand: 

10u - 17u

Breng ons een bezoekje op Ideaal Wonen te Leuven 
van 27 maart tot 5 april 2010.

Fabrikant van metalen sierpoorten, 
carports en hekwerk.
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OPENINGSUREN:

dinsdag: 9u tot 12u - 13u tot 17u
woensdag: 9 tot 12u

donderdag: 9u tot 12u - 13u tot 20u
vrijdag: 8.30u tot 12u - 13u tot 18u

zaterdag: 8u tot 15u

L i n t e r p o o r t e n l a a n  2 6 4 ,  1 9 8 0  Z e m s t   I   T .  0 1 5  6 3  6 1  9 9

De Haararchitect
K A P S A L O N

 

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

	  
	  
	  

Professionele	  IT	  diensten	  voor	  zelfstandigen,	  vrije	  beroepen	  en	  KMO	  
	  

Portael-‐IT	  BVBA	  	  -‐	  	  Kreupelstraat	  37	  	  -‐	  	  1980	  Eppegem	  
0475/53.92.89	  	  -‐	  	  info@portael-‐it.be	  	  -‐	  www.portael-‐it.be	  	  	  

	  
Ontwerp	   &	   implementatie	   van	   netwerken,	   IT	   advies	   en	   support,	   databeveiliging,	   back-‐up	   oplossingen,	   periodiek	   &	   preventief	  
onderhoud,	  security	  analyse,	  systeemherstel,	  herinstallaties,	  leveren	  van	  hard-‐	  en	  software,	  	  …kortom	  uw	  uniek	  IT	  aanspreekpunt	  

Leopoldstraat 18
1980 Zemst

Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25
www.deculinairecroon.be
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E
en twaalfkoppige delegatie 
vertrok op 13 februari vanuit 
Zaventem richting Dakar: bur-
gemeester Bart Coopman, ver-

gezeld van zijn drie kinderen, Liesbeth, 
ambtenaar van ontwikkelingssamen-
werking, Sabrina, de jeugdconsulente, 
vergezeld van Marjan en Dimitri, twee 
leden van de jongerenadviesraad, Dirk, 
compostmeester, Kathleen voor milieu 
en uw reporter ter plaatse met dochter 
Eva. Een aantal zouden voor de eerste 
maal voet op Afrikaanse bodem zetten. 
Een cultuurschok?
Na een vliegreis van een zestal uren 
bleek de koffer van Liesbeth spoorloos. 
Weg kleren, weg laptop. Formulieren in-
vullen en hopen op hulp van hierboven. 
Bleek de koffer te zijn meegenomen 
door iemand met een gelijkaardige 

Op werkbezoek in Sokone
ZEMST – Een Zemstse delega-
tie reisde tijdens de krokusva-
kantie af naar Sokone in het 
kader van de stedenband. De 
klemtoon van het bezoek lag 
op twee beleidsdomeinen: mi-
lieu en jeugd. de Zemstenaar 
was erbij. Een relaas van een 
bewogen reis.

Tekst: Katia De Vreese

dat was zonder luidruchtige Duitsers en 
de oproep voor het ochtendgebed, om 
vijf uur én ook om zes uur gerekend. De 
charme van een grootstad? Dakar telt 
immers zes miljoen inwoners. 

Afstand in uren, niet in kilometers
De volgende morgen konden we geluk-
kig vertrekken met goed nieuws: de kof-
fer was terecht. Na een korte stop (en 
wachten) aan de luchthaven konden we 
Dakar dag zeggen, met zijn files, uitlaat-
gassen, afval, verkopers op elke hoek 
van de straat en langsheen de weg nog 
meer afval. De tussenstop in Joal liet ons 
ondertussen toe kennis te maken met de 
hitte van het binnenland. Bij 35° lopen 
daar nog heel wat mensen rond met een 
dikke frak en muts alsof het winter is, 
maar wij begonnen massa’s zonnecrème 
te smeren. Na een interessante uiteen-
zetting over een afvalophalingsproject, 
bezoek ter plaatse én lekker eten zet-
ten we de reis verder. “Hoe ver nog? 
Vier uur?“ Afstand wordt er gemeten in 
uren, niet in kilometers. Oorzaak hiervan 
blijkt de staat van de weg. Al zigzaggend 
verder. Dronken aan het stuur? Neen, ge-
woon een wegdek vol putten. Toen we 
aankwamen met enige vertraging, stond 
een officiële delegatie ons op te wach-

ten aan het Cayman hotel. Na een warme 
verwelkoming konden we eindelijk onze 
logies voor de komende dagen opzoe-
ken. Sobere maar comfortabele hutjes, 
voorzien van toilet, douche en lavabo, 
een bed met een muskietennet en airco. 
Wat moet een mens nog meer hebben? 
De basisvoorzieningen bleken achteraf 
toch wel wat mankementen te vertonen, 
maar er zijn ergere dingen dan dat.

Afval en rondzwervende dieren
Afval, bijvoorbeeld. Hoe een land met 
een mooie natuur bedolven kan worden 
onder het afval. Jammer. Rondzwerven-
de varkens, geiten en schapen vernieti-
gen de gewassen die broodnodig zijn 
om de mensen te voorzien van voedsel 
en de bron van hun inkomsten. “Zet ze 
achter een omheining“,  denk je dan, 
maar zo eenvoudig ligt het niet. Deze 
dieren voorzien zichzelf van voedsel en 
eens ze achter een draad staan moet 
je ze voederen. Maar voedsel is om zelf 
te eten en te verkopen, niet om aan de 
dieren te geven en in tijden van econo-
mische crisis zijn ook hier de tafelrestjes 
schaars. Vandaar dat een deel van onze 
delegatie, de chef-compost Dirk en Ka-
thleen van milieu de uitdaging aan-
gegaan zijn een oplossing te helpen 

koffer en helaas ver-
trokken, kilometers 
verder. Afwachten.  
Een busje bracht ons 
Dakar binnen naar 
de eerste overnach-
tingsplaats, de Via 
Via. Dit reiscafé, 
ontmoetingsplaats 
voor wereldreizigers, 
wordt uitgebaat 
door de Belgische 
Liesbeth Van Camp. 
Hier dachten we 
onze eerste nacht 
rustig door te bren-
gen alvorens de lan-
ge trip naar Sokone 
aan te vatten, maar 

vinden voor dit pro-
bleem. Andere as-
pecten als compos-
tering, afvalbeleid 
en afvalophaling 
kwamen in de ate-
liers aan bod. Ook 
de jeugdwerking 
werd onder de loep 
gehouden. Na een 
sputterend vertrek 
(afspraken met de 
verkeerde mensen 
en de juiste mensen 
werden niet verwit-
tigd) kon de jeugd-
delegatie toch hun 
goed voorbereide 
presentatie doen.

Meisjes aan de waterput in de plantage.
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 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:

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
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Afrikaans tijdsbesef
Een carnavalbal, een avond in een gast-
gezin, schoolbezoeken, verplaatsin-
gen met de taxi-brousse (ezel en kar) 
waarbij de teller al wel eens kon door-
slaan, een weeshuis, een rit naar Touba 
Mourid waar Xaritoo een dispensarium 
neergeplant heeft, een etentje bij de 
burgemeester. Kortom, te veel om op 
te noemen. Eén ding was duidelijk: het 
verschil in levensstijl is fenomenaal. Tijd 
heeft er een andere dimensie. Voor ons 
betekent tijd geld en wachten is tijdver-
lies. De mensen zijn er bijzonder vrien-
delijk en gastvrij. L’amitié vaut mieux 
que l’argent. Maar het is wel makkelijk 
als je er hebt.
De terugreis verliep echter niet zo vlek-
keloos. De laatste avond brachten 
we nochtans gezellig door in Auberge 
Khady in Saly (vlakbij M’Bour), waar 
gastvrouw Alexandra ons hartelijk ver-
welkomde in haar stijlvolle verblijf dicht-
bij de zee. Op weg naar Dakar kreeg 
een onzichtbare vijand de overmacht 
op Kathleens maag, die hevig protes-

teerde tegen de 
inhoud ervan. Een 
douanebeambte 
raakte hierdoor 
compleet van de 
kaart, zodat we 
onze reis zonder 
controle prompt 
mochten verder 
zetten! Een be-
zoek aan Ile de 
Gorée, het sla-
veneiland voor de 
kust van Dakar, 

laat toch wel een impressie na. Niet al-
leen van driehonderd jaar wegbrengen 
van Afrikaanse slaven naar de andere 
kant van de oceaan, maar ook van niet 
aflatende verkopers van souvenirs. De 
chauffeur van het busje dat ons naar 
de luchthaven moest brengen, een man 
met Afrikaans tijdsbesef, gooide roet in 
het eten en noodgedwongen moesten 
we vier taxi’s nemen. Eens aangekomen 
bleek dat slechts vier van ons twaalven 
het vliegtuig richting Brussel kunnen 

nemen op zaterdagavond. Overboe-
king. Wachten. Een vijfsterrenhotel en 
een dag later terug thuis. Gemengde 
gevoelens ook: blij naar huis te kunnen 
maar anderzijds toch liever samen uit, 
samen thuis. Uiteindelijk zetten de laat-
sten maandagochtend terug voet op 
Belgische bodem. Eind goed…
Inshallah, als ’t God belieft, de beteke-
nis hiervan is me na deze reis zeer dui-
delijk geworden.
Gnima, mijn Senegalese naam  

Dirk, hier compostmeester, daar chef-compost, keurt de compost in Joal.
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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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