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Beste Zemstenaar,
nu een mooi artikel over te schrijven met 
een leuke foto erbij, geef toe…

Neen, dan kijken wij uit naar de échte ac-
tiviteiten. Wij doen een warme oproep aan 
alle verenigingen uit Groot-Zemst. Als u iets 
organiseert dat het bekijken waard is, als u 
iets bereikt hebt waar u fier op bent, als u 
vindt dat uw inspanningen wat aandacht 
verdienen, laat het ons weten. Het moet 
natuurlijk de moeite waard zijn. Als u met 
uw hobbyclub vorige zaterdag een soloslim 
speelde of als uw veteranenploeg na drie 
maand nog eens gewonnen heeft, proficiat 
en knap gedaan, maar het mag iets méér 
zijn, u begrijpt wat wij bedoelen.

Dus, beste verenigingen, klim in uw pen en 
laat alle Zemstenaars meegenieten van uw 
leuke initiatieven. De nodige namen, adres-
sen, telefoonnummers en e-mailadressen 
van de Zemstenaar vindt u in het colofon 
hiernaast.
Wij kijken er al naar uit!

De redactie (PV)

Voelt u het ook kriebelen? De eerste len-
tezon, krokussen, paasbloemen! Etalages 
vol chocolade kippen, kuikens en eieren! 
Als daar maar geen griep van komt. Trendy 
mensen halen een paasboom in huis, u 
weet wel, zo’n stel lange kale takken, met 
hier en daar een beschilderd ei en een pluk 
dons erin. In Rome krijgen de klokken een 
laatste smeerbeurt, straks vinden de kleu-
ters onder een struik nog een ei van twee 
jaar geleden. Het paaslam wordt stilaan 
nerveus. Daar is de lente, daar is de zon!

Heel Zemst herleeft, en daar wil de Zem-
stenaar graag bij zijn. Na die veel te lange, 
natte, koude, donkere winter, wordt het op-
nieuw tijd voor wat leven in de brouwerij. En 
wie moet daarvoor zorgen? Wij kijken in de 
richting van het rijke Zemstse verenigings-
leven. Actie! Genoeg pensenkermissen, 
mosselsoupers en steakfestijnen! Niet dat 
wij iets hebben tegen dit soort festiviteiten, 
begrijp ons niet verkeerd. Je komt er wat 
volk tegen, ’t is gezellig en ’t is goed voor de 
clubkas, dus iedereen tevreden. Maar om er 
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- Culinaire Creativiteit
- Te gast bij U thuis in een ontspannen sfeer
- Geen lange winkeltochten of uren achter het 
  fornuis
- Een maaltijd wordt voor U bereid en na 
  afloop... wat is er mooier dan een nette keuken!

• Communiefeestjes
• Verjaardagen
• Recepties
 ... enz
in elke prijsklasse.

Cook @ Home
+32 15616071 - +32 475320075

www.cook-at-home.be

Cook
@

Home

Tuinwerken Kristof

Zemst scoort daarmee hoger dan het nationale en arrondisse-
mentele gemiddelde. Eigenaars vinden dat een goede zaak maar 
kandidaat-bouwers denken daar doorgaans anders over.
Notaris Johan De Bruyn uit Zemst bevestigt dat de prijzen van 
vastgoed in Zemst boven het arrondissementele gemiddelde lig-
gen. Dat is vooral het geval met bouwgronden en appartementen, 
terwijl de vraagprijzen van te koop gestelde woningen de gemid-
delde tendens volgen.
Weekblad Knack publiceerde in zijn maartnummer een dossier 
vastgoed. Uit die studie blijkt dat voor een middelgroot bouw-

Huizen en bouwgrond
blijven duur
ZEMST – WiE in ZEMST vijfEnTWinTig jaar gElEdEn vaSTgoEd 
vErWiErf En daar ToT op vandaag EigEnaar van blijfT, doET 
EEn goEdE Zaak. dE WaardE van bouWgrondEn En WoningEn iS 
in diE kWarTEEuW gEvoElig gESTEgEn. EEn lap bouWgrond iS in 
onZE gEMEEnTE in diE rElaTiEf korTE TijdSpannE liEfST TiEn kEEr 
duurdEr gEWordEn. dE WaardE van WoningEn iS in dEZElfdE 
pEriodE ZESvoudig vErMEErdErd. 

perceel in Zemst van 100.000 tot 118.000 euro betaald wordt. Aan 
degelijke woonhuizen hangt in onze gemeente een gemiddeld 
prijskaartje van 199.000 tot 220.000 euro. Voor een middelgroot 
appartement in redelijke staat van onderhoud betaal je 153.000 
tot 165.000 euro.
Stadim (Studies & Advies Immobiliën) kondigt een afkoeling van 
de vastgoedmarkt aan. De interesten zijn recent met een halve 
procent gestegen en de banken nemen wat meer marge op hun 
woonleningen. De voorbije vijftien jaar bleef de interest maar da-
len, waardoor kandidaat-kopers en –bouwers méér geld durfden 
ontlenen. Omdat de interest het verschil niet meer zal maken, 
moet een verdere groei van inflatie en koopkracht komen. Daar-
door zullen de prijzen ieder jaar nog met drie procent stijgen. Dat 
is heel wat minder dan de jaarlijkse groei van acht procent die 
een tijdlang gangbaar was. Omdat de banken blijven geloven in 

Wie in Zemst een bouwgrond of een woning wil kopen, moet diep in zijn 
portefeuille tasten. De bouwactiviteit gaat echter onverminderd verder, 
zoals hier in de Waversebaan in Elewijt.
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Maandag, dinsdag, woensdag 
en zaterdag van 9.30 uur tot 
12.30 uur en van 13.30 uur tot 
17.30 uur.

Tervuursesteenweg 328  
1981 Hofstade
Tel.: 015/61.79.36

Bij Diana Behets

FRITUUR BIK
TERVUURSESTEENWEG 214 HOFSTADE
OPEN DINSDAG - VRIJDAG 17U - 22.30U

ZATERDAG 12U - 13.30U EN 17U- 21U
GESLOTEN

ZONDAG & MAANDAG & FEESTDAGEN
TEL: 015/612126

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftmethode

•Cristal peelings
•Permanente make-up
•Lichaamspakkingen
•Zonnebank

Banden
Redant
Zemst
n.v.

Hoge Buizen 11
1980 Eppegem

Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90

Mail info@redant-banden.be

de vastgoedmarkt, pakken ze uit met 
variabele rente en met leentermijnen 
van veertig jaar.
Wie meer concrete informatie wil over 
vastgoed dat in onze regio te koop 
wordt aangeboden, kan via www.
google.be terecht op de website van 
de lokale makelaars of vraagt advies 
aan de notaris of aan zijn bankier.

Fons Jacobs

9.000 gebouwen

21.322 Zemstenaars wonen momenteel in 8.592 woningen, die verspreid lig-
gen over een gebied van 616,16 ha dat voor wonen wordt gebruikt. De wo-
ningen meegerekend, beschikt Zemst vandaag over 9.017 gebouwen. Tien 
jaar geleden waren er dat nog 8.246. 
De totale oppervlakte van Zemst bedraagt 4.284 ha (662 ha in Elewijt, 847 in 
Eppegem, 576 in Hofstade en 403 in Weerde).
De gemeente leverde vorig jaar 139 bouwvergunningen af.
In 2004 zijn in Zemst 305 onroerende goederen verkocht voor een totaalbe-
drag van 39 miljoen euro.
De bevolkingsdichtheid in Zemst (het aantal inwoners per vierkante kilome-
ter) bedraagt 494,3.
Alle Zemstenaars samen waren in 2003 goed voor een netto belastbaar inko-
men van om en bij de 330 miljoen euro

FoJ.
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pegem was andermaal een groot succes. De opbrengst gaat telkens naar minder 
bedeelde kinderen. Dit jaar is gekozen voor een bijdrage aan de Stedelijke School 
voor Buitengewoon Lager Onderwijs Drie Fonteinen in Vilvoorde. Ruim 250  men-
sen, waaronder veel leden, supporters en sympathisanten van FC Eppegem en VV 
Elewijt, kwamen smullen van de tientallen soorten vlees en varken aan ‘t spit. De 
opbrengst, 1.500 euro, belandt eerstdaags bij de school. 
“Een bijzondere dank aan verscheidene ondernemers voor hun logistieke onder-
steuning”, vertellen de Vrolijke Vrienden. “Volgend jaar zetten we ons in voor een 
ander project. Meteen een oproep aan verenigingen of scholen voor mindervali-
den die we kunnen helpen.”

JA

vrolijke vrienden 
barbecuen voor goede doel

De Vrolijke Vrienden tijdens hun geslaagde tweede winterbarbecue.
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Oudere Zemstenaars herinneren zich nog dat Pascale Bal 34 jaar geleden in 
Zemst-Bos haar prilste jeugd doorbracht. Ze liet de gemeente achter zich voor 
de schoolbanken in Mechelen en Vilvoorde. Vervolgens bekwaamde ze zich in 
Brussel, in de muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe en de mimestudio in 
Antwerpen in uiteenlopende domeinen. Vandaag is Pascale Bal een vertrouwd 
gezicht op zowat alle regionale televisiezenders. Ze presenteert er life-stylepro-
gramma’s en geeft er bouw- en woonadvies in populaire reeksen, samen met 
architect Paul Van Welden, nog een bekende inwoner van Zemst.

WEErdE – MET paScalE bal hEEfT dE gEMEEnTE ZEMST EEn hEuSE filMac-
TricE in huiS. paScalE vErdiEndE haar SporEn op hET groTE én hET klEinE 
SchErM. ZE iS nog STEEdS op TElEviSiE TE ZiEn. “MiSSchiEn iS nu dE Tijd WEl 
aangEbrokEn oM Mijn lEvEn WaT MEEr gESTrucTurEErd TE laTEn vErlopEn”, 
ZEgT paScalE, diE TiEn WEkEn gElEdEn MoEdEr WErd van ZoonTjE kanE. ZE 
STrEEfT naar MEEr EvEnWichT TuSSEn haar gEZin, carrièrE En vrijE Tijd.

Nog méér bekend is Pascale Bal van haar televisierol als de slechte Isabel in Thuis. Tien jaar geleden behoorde ze als model Gwenn tot 
de vaste cast van Familie. In haar omzwerving in televisielandje was Pascale enkele jaren als omroepster en presentatrice aan de slag 
bij VT4 en bij de VRT.
Haar hoofdrol in Le Bal Masqué leverde Pascale acht jaar geleden de Plateauprijs op, de hoogste filmonderscheiding die in België wordt 
uitgereikt. “Op die prijs ben ik nog steeds heel fier”, steekt Pascale niet onder stoelen of banken. Ook in de films Zoltan, Film 1, De Kapster 
en Le Mur zette Pascale opgemerkte prestaties neer.

Gelukkig is de roem Pascale Bal niet naar het hoofd gestegen. Geen kapsones noch geglitter ten huize Pascale, die in 2003 opnieuw in 
Zemst neerstreek. Voordien woonde ze in Brussel, Gent en Machelen.
In manege Verbrande Brug in Eppegem volgde Pascale paardrijlessen. Ze ontmoette er Geert, met wie ze anderhalf jaar geleden trouw-
de. Het paar vestigde zich in Zemst. Geerts negenjarige dochter Tinne kreeg er meteen een beroemde mama bij.

Van al te opdringerige fans heeft Pascale tot op heden weinig last. “Het is aangenaam en rustig wonen in Zemst. Het landelijke spreekt 
mij wel aan. Bovendien is de gemeente uiterst centraal gelegen.”
Pascale Bal houdt heel veel van haar gezin. “Misschien is nu de tijd aangebroken om nieuwe dingen in mijn leven te brengen. Als ik 
straks een job vind die te combineren valt met mijn moederschap, dan zou ik niet aarzelen!” Pascale is overigens van meer markten 
thuis. “Ik werkte ooit nog als secretaresse op een belangrijk advocatenkantoor in Brussel”, verduidelijkt ze.

Of Pascale Bal afhankelijk is van de roem en de aandacht die met haar sterrenstatus gepaard gaat? “Zoals ik al zei zijn de mensen in Zemst 
niet opdringerig. Ze gunnen me mijn vrijheid en respecteren dat we nogal gesteld zijn op onze privacy. Dat neemt niet weg dat ik graag 
af een toe een praatje sla met mijn nieuwe dorpsgenoten. Ik ga regelmatig winkelen in Zemst en maak er dagelijkse wandelingen met 
onze hond. ”
Pascale verheelt niet dat ze enkele jaren geleden, als jong meisje, genoot van al die aandacht en de sfeer die rond haar persoontje werd 
gemaakt. “Vandaag is die bekendheid soms eerder storend dan interessant!”

Fons Jacobs

Met Pascale Bal heeft Zemst 
een heuse filmster in huis.
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Pascale bal blijft vedette zonder kaPsones

nog meer bewegwijzerde wandelroutes

ZEMST – VVV Toerisme Zemst wil bewegwijzerde wandelroutes in elke deelgemeente van Zemst.
Momenteel zijn de wandelingen Landelijk Eppegem, Stroperspad Zemst-Bos en Kleuddepad Zemst-Laar uitgestippeld en volop in ge-
bruik. Nog dit jaar plant VVV de opening van twee wandelroutes. Zondag 23 april wijdt VVV het Weerdse Kronkelpad in. Op 17 sepem-
ber wandelt men op de ‘Open Stratendag’ het Releghempad in Zemst-Centrum in. Volgend jaren openen nog twee extra wandelingen 
in Elewijt en in Hofstade.

FoJ
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Oscar Van Kesbeeckstraat 66
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.32.50
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT

verbinnen 
Tervuursesteenweg 92 

1981 Hofstade
Tel. 015/43 13 72

GSM 0476/36 13 72

Persen van voordroog + wikkelen 
planten en rooien van bieten

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Hellende en platte daken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24

GEERT LUYCX

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

De aannemer start weldra met de wer-
ken. Er komt geen rotonde, maar het 
kruispunt wordt wel aangepast. De 
studiediensten van Wegen en Verkeer 
Vlaams-Brabant hebben simulaties 
van de verkeersstromen op het kruis-
punt gemaakt. Daaruit blijkt dat een 
rotonde geen goede oplossing is. Het 
blijft een kruispunt met verkeerslichten 
en flitspalen. Er komen langere voor-
sorteerstroken in alle richtingen en de 
verkeerslichten worden conflictvrij af-
gesteld. Dat wil zeggen dat wie wil af-
slaan de tegenligger niet op hetzelfde 
moment kan kruisen. Op de as Weerde-
Schiplaken verandert er verder weinig.

Voor de fietsers worden er twee tun-
nels gebouwd, evenwijdig aan de Ter-
vuursesteenweg. Op het kruispunt 
verzamelen veel scholieren, die dan in 
groep verder fietsen richting Mechelen. 
Ook bezoekers van het Blosodomein 
moeten er de weg dwarsen. Daarom 
moeten de fietsers in de toekomst on-
dergronds gaan. Dat is veiliger en het 
bovengrondse verkeer wordt niet op-
gehouden.

Langs de kant van Hofstade worden 
aansluitend vrijliggende fietspaden 
aangelegd tussen de Bremstraat en 
het Bloso-kruispunt. In de richting van 
Elewijt worden de fietspaden mee ver-
nieuwd tijdens de heraanleg van de 
Tervuursesteenweg.

Heel recent werd ook een voorstel 
weerhouden om een nieuw stukje fiets-
pad aan te leggen tussen het kruispunt 
en de Terlindelaan, langs de kant van 
frituur Lucienne. Dat fietspad voorkomt 

fietsers en voetgangers duiken 
onder bloso-kruisPunt
hofSTadE –  hET gEvaarlijkE kruiSpunT van dE SchuManlaan En dE TEr-
vuurSESTEEnWEg aan hET bloSodoMEin, WordT hEraangElEgd. Er koMT gEEn 
roTondE, Maar hET kruiSpunT ondErgaaT WEl EEn veiligheidskuur. fiETSErS En 
voETgangErS duikEn Er in TunnElS diE EvEnWijdig MET dE TErvuurSESTEEnWEg 
aangElEgd WordEn. hET kruiSpunT STaaT op dE lijST van ZWarTE punTEn in 
vlaandErEn En krijgT daaroM voorrang bij dE uiTvoEring.

dat de fietsers de Trianonlaan in de 
richting van Schiplaken moeten dwar-
sen. En er is nog goed nieuws voor de 
fietsers. Ook tussen Elewijt en Perk wor-
den vrijliggende fietspaden aangelegd 
langs de Tervuursesteenweg. De ge-
meente Steenokkerzeel heeft hiervoor 
een overeenkomst afgesloten met het 
Vlaams Gewest.

Deze werkzaamheden zullen natuur-
lijk voor verkeershinder zorgen. Op 
de as Schumanlaan-Trianonlaan moet 
het verkeer in elke richting over één 
rijstrook. Daardoor zal de bestaande 
drukte vanaf de N26 in de ochtend- en 
de avondspits nog toenemen. Voor het 
doorgaand verkeer wordt een omlei-
ding ingericht langs de gewestwegen. 
Verwacht wordt dat de hinder zeker 
aanhoudt tot na de bouwvakantie.

Verderop de Schumanlaan, en dicht te-
gen de oprit van de E19, wordt er even-
eens een onderdoorgang gemaakt die 
de twee asfaltwegjes links en rechts van 
de Schumanlaan verbindt. Dat is goed 
nieuws voor de wandelaars en fietsers 
die gebruik maken van het Grote Route-
pad (GR) en een toeristische fietsroute. 
De oversteek op de Schumanlaan, ter 
hoogte van de Broekstraat, is afgeslo-
ten met vangrails. Wandelaars klimmen 
er gewoon over, maar fietsers moeten 
helemaal rondrijden om het natuurge-
bied Vriezenbroek te bereiken.

Een kleine tunnel onder de Schuman-
laan maakt het de recreanten een stuk 
gemakkelijker en vooral ook veiliger. 
Wanneer die tunnel er precies komt, is 
nog onduidelijk.

Juliaan Deleebeeck
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David de Boeck
Brusselsesteenweg 4B - 1980 Zemst
GSM: 0496 / 69 23 58

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

Brusselsesteenweg 64
Zemst
Tel. 015 61 24 43 

Vredelaan
Weerde

Tel. 015 61 47 45

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Driesstraat 144 - 1982 Elewijt
Tel. 015 / 61 12 51 - Fax 015 / 61 22 31

Van Calster & Zonen

Mazout
Kolen

Vervoer

BVBA

Achiel is penningmeester van kleinveebond Willen Is Kunnen. Veel ongeruste die-
renliefhebbers die met vragen zitten over de situatie van hun pluimvee, trokken 
hem de voorbije weken aan zijn mouw. Je kan Achiel om raad vragen via telefoon 
015/61.77.22 of je loopt langs in de Lindestraat 35. In de tuin achter zijn woning 
heeft Achiel zijn verzameling eenden, duiven en fazanten met grote netten tegen 
een eventuele besmetting beschermd. Je kan je licht ook opsteken op een infor-
matieavond over de ophokregeling op dinsdagavond 25 april in zaal Amadeus in 
Zemst-Bos.
Achiel: “Ik verwacht dat de afschermplicht ten vroegste half mei zal opgeheven 
worden. Dán is de grote trek van de wintervogels voorbij. Voor heel wat hobby-
isten die pluimvee houden, is de situatie uiterst vervelend.” De penningmeester 
van WIK heeft het niet alleen over de dure investering die met de aankoop en 
het aanbrengen van beveiligingsnetten gepaard gaat. Hij heeft ook weet van ver-
scheidene dierenliefhebbers die hun kippen en eenden lieten inslapen. “Ik ken 
mensen die de dierenarts daar tot 25 euro per spuitje voor betaalden …”
Anderen dumpten hun kippen in de buurt van de Weerdse vijver en op andere 
verlaten plekken, waar de gespecialiseerde diensten ze vingen en afvoerden. “Bij 
sommige Zemstenaars veroorzaken de maatregelen emoties. De familie eenden 
die tot voor enkele weken in de buurt van de Prins Leopold van haar vrijheid ge-
noot, is opgepakt. De dieren behoorden er het tot het vertrouwde straatbeeld. 
Ze hadden allen een naam: Franske, Moniek, Duck en andere Kwakskes. Wie weet 
welk lot ze ondergingen?”
Aan de afschermplicht zijn volgens Achiel De Reys gelukkig niet alleen negatieve 
aspecten verbonden. De beschermingsnetten verhinderen dat wilde duiven, kat-
ten en roofvogels tot bij de opgehokte dieren geraken.
In de kwarteeuw dat Achiel zich met pluimvee bezig houdt, maakte hij nog nooit 
een situatie mee die met de huidige toestand kan vergeleken worden. “Vijftien 
jaar geleden kregen we al wel met de vogelpest te maken en moesten we al onze 
dieren laten inenten. Nu verwacht ik dat het wel vijf jaar kan duren voor de pro-
blemen helemaal van de baan zijn.”

Fons Jacobs

acHiel de reys:
“oPHokregeling duurt lang!”

ZEMST – pluiMvEEliEfhEbbErS 
En hun diErEn bElEvEn hachElijkE 
TijdEn. dE afSchErMplichT in dE 
STrijd TEgEn dE EvEnTuElE uiTbraak 
van dE vogElgriEp drEigT lang 
aan TE SlEpEn. “ik vrEES daT WE Er 
dE EErSTvolgEndE jarEn blijvEnd 
rEkEning MoETEn MEE houdEn”, 
vErWoordT achiEl dE rEyS Zijn 
ongEruSThEid. achiEl hEEfT Zijn 
120 EEndEn volgEnS dE gEldEndE 
voorSchrifTEn opgEhokT.

Achiel De Reys heeft zijn 120 eenden veilig op-
gehokt. Wie met vragen zit over de ophoktoe-
stand, kan bij hem terecht. 
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Vier struisvogels stop je niet zomaar één-twee-drie in een hokje. Veel inspannin-
gen ten spijt slaagde Linda er zelfs niet in om de ophokdatum te respecteren. “Ik 
spendeerde ongeveer de ganse krokusvakantie aan het aaneenrijgen van 21 grote 
netten om een loopren van 70 vierkante meter te overspannen. Er lopen boven-
dien nog enkele herten in onze tuin, waardoor we onze bestaande omheining ex-
tra moesten verlengen”. Linda raamt de meeruitgave, die haar met de afschermre-
geling voor pluimvee werden opgelegd, op ruim 900 euro. Samen met haar beide 
zoontjes Ruben (10) en Bartel (12) Buls zorgde zij voor een fraai overdekte loopren, 
die een eventuele besmetting met vogelgriep zo goed als geen kansen biedt.
Struisvogels worden gemiddeld 70 jaar. “Dan neem je geen tijdelijke maatregelen”, 
is de mening van Linda.

Rondvraag bij verantwoordelijke instanties in de gemeente Zemst leerde de Zem-
stenaar dat er zich tot op heden weinig of geen noemenswaardige problemen met 
de afschermplicht voordoen. Gemeentepersoneel plukte enkele zwerfkippen van 
de openbare weg of haalde kadavers van dode dieren weg. Op het formulier voor 
inventarisatie van het pluimvee dat zich in Zemst bevindt, reageerden al meer dan 
duizend inwoners.

FoJ

struisvogels zijn grote kiPPen
WEErdE – volgEnS hET influEnZa-callcEnTEr bEhorEn STruiSvogElS ToT 
hET pluiMvEE. daT vErplichTTE linda MoMMEnS uiT dE WavErSEbaan ToT hET 
nEMEn van draSTiSchE ophokMaaTrEgElEn voor haar viEr groTE “kippEn”.

Linda Mommens en haar zonen Ruben en Bartel namen verregaande maatregelen om 
hun vier struisvogels veilig op te hokken. 

Sporthal De Waterleest
Water leestweg 12
1980 Eppegem
Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst

Tel .  0477 / 83 92 15
Sporthal Zemst-centrum

CHAUFFAGE –  SANITAIR

Leopoldstraat 72 - 1980 ZEMST
Tel. 015 / 61 18 88

015 / 61 49 26

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

Leopoldstraat 82
1980 Zemst
Tel. Fax 015/61 31 66
GSM 0495/22 91 60
Ontwerp, aanleg en onderhoud 
van tuinen.
Snoeien en vellen van bomen. 
Verkoop van planten.
Opritten en terrassen.

HRB: 64.66.71 BTW: BE 473.592.701

Het Hofke De Proost BVBA

 Garage 
Coloma

Jubellaan 82  2800 Mechelen
Tel. 015 430 430  -  Fax 015 430 545  -  www.vw-audi.be/coloma
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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

R. NAUWELAERTS
& zoon B.V.B.A.

Verkoop en herstelling van alle
LAND-, PARK- & TUIN-

BOUWMACHINES
MUIZENSTRAAT 112

1981 HOFSTADE(ZEMST)
TEL.: 015 41 78 08
FAX : 015 41 54 37

GSM : 0475 98 78 08

Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134

1982 Elewijt (Zemst)
Tel.016 / 65 70 75 - Fax 054 / 32 06 48

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

For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg 472
Mechelen

(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

FIETSROUTES

Duvelroute
Aan de A12 in Breendonk staat brouwerij Moortgat, waar Duvel in 1923 werd ge-
boren. De route vertrekt aan de brouwerij en leidt gedurende 51 km door Rams-
donk, Kapelle-op-den-Bos, Zemst-Laar, Eppegem, Hombeek, Leest en Tisselt.

Kanaalroute 
Een recreatieve fietsroute (39 km) door Vilvoorde, langs het Zeekanaal, via de Ver-
brande Brug naar Grimbergen en langs de kastelen van Eppegem en Zemst naar 
Kapelle-op-den-Bos. 

Witloofroute 
De driehoek Brussel-Mechelen-Leuven kreeg de naam Witloofstreek. Deze fiets-
route blijft ten noorden van de as Brussel-Haacht om gevaarlijke oversteekplaat-
sen te vermijden. Over de vlakke wegen van Hofstade, Weerde, Elewijt, Perk, 
Kampenhout (ook langs het Witloofmuseum) en Schiplaken is het heerlijk fietsen. 
Vertrek -en eindpunt: Blosodomein Hofstade. Lengte: 39 km. 

Zeekanaalroute 
In 2000 vierde het Zeekanaal zijn 450ste verjaardag. Toen besloot men de Zeeka-
naalroute op te zetten. De route bestaat uit 5 lussen, elk zo’n 15 km lang, die goed 
op elkaar aansluiten.

De � van Zemst
De fietsroute start aan de Schranshoeve. Je kan vanaf hier je richting kiezen: de 
westelijke lus doet vooral Zemst-Laar en Eppegem aan, de oostelijke Hofstade en 
Elewijt. Beide lussen zijn samen 54 km lang. 

Fietsknooppuntennetwerk Scheldeland
Het fietsknooppuntennetwerk Scheldeland omvat 560 km nieuwe trajecten – bo-
vendien in twee richtingen bewegwijzerd – en ruim 100 extra knooppunten. Elk 
knooppunt in het netwerk heeft een nummer. Aan de hand van deze knooppun-
ten stippel je een fietstocht uit.

fietsroutes doorkruisen gemeente
ZEMST - pEr fiETS of TE voET, bEidE Zijn EvEnWaardigE ManiErEn oM jE gE-
MEEnTE TE vErkEnnEn. ZEMST iS rijkElijk bEdEEld MET fiETS- En WandElrouTES. 
Zij STaan garanT STaan voor aangEnaME onTdEkkingSTochTEn langS plaaT-
SElijk Schoon. ZoWEl vvv ToEriSME ZEMST alS ToEriSME vlaaMS-brabanT 
STippEldEn EEn rEEkS boEiEndE TripS uiT, diE ZE dE EigEn bEvolking En dE vElE 
TiEnTallEn bEZoEkErS alS lEidraad bij hun ExploraTiE aanbiEdEn.

Informatie over het toeristische aanbod is te vinden op www.zemst.be (Vrije Tijd – 
Toerisme). Je vindt de dienst voor toerisme in het gemeentehuis. Je kan er terecht 
voor informatie en voor fiets- en wandelbrochures. Sinds kort is ook de website 
van de Brabantse Kouters online. Daar is info te vinden over groepsuitstappen in 
Zemst en de andere tien gemeenten die tot deze regio behoren: www.brabantse-
kouters.be. Toeristische wetenswaardigheden zijn vanzelfsprekend ook te vinden 
op www.vlaamsbrabant.be/toerisme.
Zonder volledig te willen zijn, grasduinen we langs een tiental bewegwijzerde 
fiets- en wandelpaden. Wie het minder op uitgestippelde circuits begrepen heeft, 
vindt soelaas in de kaarten van het fietsknooppuntennetwerk, die ook mogelijk-
heden voor de wandelaars inhouden.
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@deal-net.com

BE 463.191.826

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

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

ZAAL VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN,...
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Wie langs het zeekanaal fietst, komt aan het sluizencomplex in Zemst voorbij. 
(Copyright Toerisme Vlaams-Brabant/Dominic Verhulst)

Gordelroute
De Gordel lokt elk jaar massa’s fietsers. Gedurende één dag kun je de groene rand 
rond Brussel verkennen. Maar voor wie de andere 364 dagen van het jaar ook op 
de fiets wil springen, is er nu de permanente Gordel. Deze volledig bewegwijzerde 
tocht is precies 103 km lang. Je kan waar je wenst inpikken op de vaste Gordel-
route. De wegwijzers staan opgesteld in wijzerszin. Let op: heuvelend landschap! 

WANDELROUTES

Landelijk Eppegem
VVV Toerisme Zemst werkte een volledig nieuwe brochure uit voor een bewegwij-
zerde wandeling in Eppegem. De wandeling in lusvorm vertrekt aan de kerk van 
Eppegem en is ongeveer 8 km lang. De route loopt door een natuurgebied. Er is 
een verkorting voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Stroperspad Zemst-Bos
Deze wandeling van circa 8,5 km neemt je mee over paden waar in de 18de en 
19de eeuw stropers heer en meester waren. Die van Bos waren eenvoudige men-
sen die hard moesten wroeten, een koppig, eigenwijs volk maar met een hart voor 
kwajongensstreken. De brochure van het Stroperspad vertelt u meer over het le-
ven van de stropers van Bos en is te koop voor 0,50 euro.

Kleuddepad Zemst-Laar
Op de wandeling van circa 8,5 km door de kronkelende straatjes van Zemst-Laar 
maak je kennis met heksen, spoken en figuren als de mysterieuze Kleudde. De bos-
sen en heiden van Laar waren dan ook de ideale plaats om zich in te leven in de 
verhalen en fantasieën uit de Middeleeuwen. Bij regenweer zijn laarzen aan te ra-
den. 

Zemst herbergt daarenboven een aantal bossen en natuurgebieden die vrij toe-
gankelijk zijn: Bos van Aa (gedeeltelijk) in Zemst-Laar, Dorent-Nelebroek in Eppe-
gem, Schom in Zemst, Vriezenbroek (grens Weerde en Hofstade), Schiplakenbos in 
Elewijt, Blosodomein in Hofstade en de Weerdse visvijver.

Fons Jacobs
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 STERAGAS

De beste voorwaarden voor eigen 
tanks en huurtanks !

Onklopbaar in  
propaan
Speciale kortingen
Huishoudelijk, hore-
ca, landbouw, indu-
strie

zaakvoerder : Roger Raspoet

015 / 61 66 39
Brusselsesteenweg 125 - 1980 Zemst

BRUSSELSESTEENWEG 156

Adverteren?

Bel 

0479/66.46.66 

of 

0475/42.02.76

Binnen de KWB-actie staat de afdeling Hofstade als een dynamische groep bekend. Sedert 
een viertal jaren zijn Guido Nijs en Marc De Meester beiden covoorzitter van de afdeling. 
“Zo kunnen we het vele werk een beetje verdelen”, zegt het dynamische tweetal.
De samenwerking komt ook de vindingrijkheid van het bestuur ten goede. Voor het al-
lereerst in de gemeentelijke geschiedenis, pakt KWB Hofstade uit met een autopedwed-
strijd. Het heeft de initiatiefnemers heel wat moeite gekost om die trottinetten te pakken 
te krijgen, maar het is hen dan uiteindelijk toch maar mooi gelukt. Op zondag 23 april 

kwb’ers racen Per trottinet
hofSTadE – onbEkEnd iS onbEMind, dEnkEn ZE bij dE kWb in hofSTadE. dE rE-
dEn WaaroM ZE MET uiTEEnlopEndE acTiviTEiTEn dE aandachT naar Zich ToEhalEn, iS 
bijgEvolg SnEl duidElijk. MET EEn in ZEMST nog nooiT gEZiEnE trottinettenwedstrijd 
WErkT kWb hofSTadE Zich andErMaal op hET voorplan.
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crossen ze er mee door de Heymansstraat. De bedoeling is om een van de zovele familiale- en gezinsvriendelijke activiteiten op het 
plaatselijke programma te zetten, maar vooral om de nieuwe inwoners beter te leren kennen en omgekeerd.
Wie tien jaar is, kan per autoped een hindernissenparcours afleggen. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën en ook de volwassenen 
mogen meedoen. De winnaars komen tegen elkaar uit in een finaleronde. Er is ook voorzien in randanimatie met een springkasteel, 
volksspelen, drankjes en knabbels.
Marc De Meester en Guido Nijs tellen een bestand van 85 leden. “Ook de dames zijn bij ons welkom. Onze activiteiten zijn doorgaans 
familiaal gekruid en dikwijls socio-cultureel geïnspireerd.”
De huidige voorzitterstandem nam vier jaar geleden de fakkel over van Marcel De Prins. Om en bij de achttien jaar geleden gaf die de 
afdeling Hofstade een nieuwe impuls, na een windstilte die verscheidene jaren aanhield. Dat lage tij is inmiddels gekeerd.
Wie meer wil te weten komen over KWB in het algemeen en over de afdeling Hofstade in het bijzonder, kan terecht op de website www.
kwbhofstade.be.

Fons Jacobs
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 UITVAARTZORG
Anthony Verheyden

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

Sinds 2002 strijden de zes voetbalclubs van Zemst elk jaar voor 
de titel van “mannenploeg van de gemeente”. De finaledag werd 
telkens een groot succes met veel volk en veel sfeer.
Roeland Sanctorum van Hofstade speelt al langer met de idee om 
een vrouwenbeker van Zemst te organiseren. Het plan genoot 
onmiddellijk alle bijval bij de verantwoordelijken van Eppegem, 
Hofstade, Laar, Weerde en Zemst. Iedereen wilde dadelijk meewer-
ken. “Velen denken dat vrouwenvoetbal niet veel voorstelt, maar 
niets is minder waar. Het niveau is behoorlijk en het is echt leuk 
om naar te kijken. De laatste jaren zit het vrouwenvoetbal in onze 
gemeente in de lift. In nagenoeg alle deelgemeenten is er een 
vrouwenvoetbalclub.”

Begin augustus worden de voorrondes gespeeld, waarin de vijf 
clubs het tegen elkaar opnemen om uit te maken wie er op zater-
dag 12 augustus mag deelnemen aan de finale. Hofstade viel via 
lottrekking de eer te beurt de eerste vrouwenbeker van Zemst te 
mogen organiseren. Er werd afgesproken dat elk jaar een andere 
club de finale zal organiseren.
“Deze eerste voetbalwisselbeker voor vrouwen te Zemst is een 
ideale gelegenheid voor de clubs om elkaar beter te leren kennen. 
Wij willen van die dag een voetbalfeest maken en hopen dat ook 
het grote publiek in Zemst een kijkje komt nemen”, besluiten de 
enthousiaste initiatiefnemers.

PVG

dames voetballen om beker

ZEMST -  hET SuccES van dE voETbalbEkEr 
voor MannEn WErkT aanSTEkElijk. dE vEr-
anTWoordElijkEn van dE vijf vrouWEnclubS 
in onZE fuSiEgEMEEnTE WildEn niET achTEr-
blijvEn op hun MannElijkE collEga’S En STa-
kEn dE hoofdEn bij Elkaar. daT rESulTEErdE 
in dE organiSaTiE van dE EErSTE voETbalWiS-
SElbEkEr voor vrouWEn van  ZEMST.

4, 5 en 11 augustus 2006: 
 wedstrijden van de voorronde
Zaterdag 12 augustus 2006 in Hofstade om 16u: 
 3de en 4de de plaats, 17.30u: finale

Praktisch
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Laten we maar met de deur in huis vallen. Ben je altijd op zoek 
geweest naar kicks?
“Eigenlijk wel, het begon al toen we klein waren: in bomen klim-
men, uit de bomen in het water springen en andere zotte dingen. 
Op mijn twaalfde begon ik met sportklimmen, op mijn achttiende 
met alpinisme. Op twintigjarige leeftijd kwam er valschermsprin-
gen bij en daarna belandde ik bij het basejumpen.”
Hoe ben je met basejumpen begonnen?
“Ik zag ooit een reportage van Telefacts over basejumpen. Natuur-
lijk wilde ik dat ook doen. Via het valschermspringen kwam ik in 
contact met basejumpers. Eerst ging ik mee een kijkje nemen en al 
gauw volgde mijn eerste sprong. Eens je de smaak te pakken hebt, 
is er geen stoppen meer aan.”
Wat vinden je vriendin en je ouders van deze sport met al zijn 
risico’s?
“Ze beseffen dat ze me deze dingen niet kunnen verbieden, om-
dat ik dan heel ongelukkig zou zijn. Ze weten dat ik af en toe mijn 

Op 8 april breekt eindelijk de grote dag aan 
voor de organisatie Mekitburn. De eerste 
Zemstse rockrally vindt plaats in zaal In den 
Prins te Elewijt.
Na maandenlange voorbereidingen, on-
derhandelingen met de gemeente, zoeken 
naar de ideale locatie en - niet onbelangrijk 
- de preselecties, kan het festival eindelijk 
van wal steken.
Uit een dertigtal inzendingen uit de regio 

hofSTadE - rond Zijn nEk hangT EEn kETTinkjE MET EEn raar METa-
lEn hangErTjE (WaT laTEr dE vEilighEidSpin van EEn parachuTE blijkT). 
alS hij ovEr ZichZElf vErTElT, koMEn WE onMiddEllijk TE WETEn daT 
hij SporTkoT hEEfT gESTudEErd in lEuvEn, daT hij hEEfT gEWErkT alS 
docEnT l.o. En daT hij Er WEl van houdT EEn fEESTjE TE bouWEn. niETS 
aan dEZE jongEMan doET vErMoEdEn daT hij Zich bEZighoudT MET EEn 
gEvaarlijkE hobby. bEn EcTorS (25) iS één van dE jongEnS diE af En 
ToE in hET niEuWS koMEn door dE STunTS diE ZE uiThalEn. MET alS MoT-
To limits were made to be broken WandElT hij door hET lEvEn. 

dosis adrenaline nodig heb. Ik denk wel dat ze altijd een beetje 
ongerust zijn. Maar ik vind dat je niemand mag verbieden zo’n din-
gen te doen.”
Over verbieden gesproken, basejumpen is illegaal. Wat ge-
beurt er als de politie op het toneel verschijnt?
“Ik ben al een tiental keer gepakt door de politie. Meestal schrijven 
ze gewoon onze gegevens op en daar blijft het bij. Eén enkele keer 
hebben we een boete moeten betalen, in Frankrijk. Maar dit was 
maar 20 euro voor ons drie samen. Je moet natuurlijk ook geluk 
hebben op welke agent je valt. Er zijn er velen die basejumpen tof 
vinden, anderen vinden het maar niks.”
En last but not least: vind je jezelf een held omdat je deze ex-
treme sport beoefent?
“Neen hoor, totaal niet. Ik vind het wel tof dat ik een speciale sport 
doe, die door niet veel mensen beoefend wordt, maar springen 
doe je in de eerste plaats voor jezelf.”

LaZembla Webredactie

eerste zemstse rockrally komt eraan 
ElEWijT - hET projEcT MEkiTburn iS EEn ZoMEr vol fESTivalS EEn STapjE voor En 
organiSEErT op 8 april dE EErSTE rockrally in Zaal in dEn prinS in ElEWijT. doEl 
van dE rockrally iS jong TalEnT EEn dEgElijk podiuM gEvEn En MET dE opbrEngST hET 
onTWikkElingSprojEcT Talibé in SEnEgal STEunEn. 

Wanneer? Zaterdag 8 april 2006
Waar? Zaal In den Prins te Elewijt
Deuren: 15u
Prijs: 3 euro
Informatie & line-up: www.mekitburn.be.

werden zes kandidaten geselecteerd. De 
eisen die werden gesteld aan de groe-
pen waren heel simpel: minstens één van 
de bandleden moest woonachtig zijn 
in Zemst. Medeorganisator Jürgen Nys: 
“Het algemene niveau lag erg hoog en 
dat heeft onze selectie wel moeilijk ge-
maakt. We zijn uitgekomen op zes erg 
sterke kandidaten. Deze zes mogen het 
publiek overtuigen van hun kunnen.” 
Om 16u start de eerste groep. De volgorde 
van de line-up wordt slechts de dag zelf be-
kend gemaakt. Headliner van de avond is 
het Leuvense stonerocktrio Mudbreeder.
De groepen moeten niet alleen spelen voor 
een veeleisend publiek, er zal ook een pro-

OOr kicks

fessionele jury aanwezig zijn, die de groe-
pen op verschillende aspecten beoordeelt. 
De winnaar ontvangt studiotijd ter waar-
de van 400 euro in de studio van Sentinel 
Sound Projects en mag bovendien zeker 
zijn van een podiumplaats op de komende 
editie van het Kamufé-festival en het Me-
kitburn-festival, beide in Vilvoorde. 

LaZembla Webredactie

gePassiOneerdd
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LAEREMANS
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04



Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

Deze speciale voorwaarde loopt van 1-4-2006 tot en met 30-4-2006.
Wij staan garant voor een goede service en dienst na verkoop.
Eigen hersteldienst

Uitgebreid gamma :
Colnago, Eddy Merckx, Merida, 
UMF-Freeride, Scanini, Thompson

e-mail:     fietshandeljanssens@skynet.be
website:  www.fietshandeljanssens.be
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gratis Tombola.
Deze bon geeft recht op gratis te winnen paaspakket

De volledig ingevulde bon wordt afgegeven bij Fietshandel Janssens vanaf 1-4 t.e.m. 24-4-2006
Naam  :…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres :………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel   :……………………………………………………………………………………………………………………………

Openingsuren :
Maandag – Dinsdag 9u tot 12u 14u tot 19u
Woensdag  rustdag
Donderdag – Vrijdag   14u tot 19u
Zaterdag  9u tot 12u 13u tot 17u 
Zon- en Feestdagen gesloten

Fietshandel Janssens 
Vekestraat 66  1982 Elewijt 

Tel & Fax : 015/61 01 41

COMMUNIEKANTEN EN PAASACTIE



“We lachen met niets of met niemand”, maakt Martine Bueken-
hout (50) duidelijk. Als intro voor deze reportage produceert ze 
een lachsalvo dat – toegegeven – ook op onze lachspieren werkt. 
“Lachen zet automatisch twaalf spieren die je anders haast nooit 
gebruikt, aan het werk”, prijst Martine één van de vele voordelen 
van het lachen. 
Waar lachen allemaal niet goed voor is? Lachen maakt natuurlijke 
pijnstillers en antidepressiva aan, bouwt een grotere weerstand 
van de luchtwegen op, verlaagt de bloeddruk, regelt het hartritme 
en geeft een algemeen goed gevoel. Die wijsheid staken Martine 
en Fanny (26) op tijdens hun opleiding tot lachanimator bij de vzw 
Lachclubs van België, die handelt naar de voorschriften van hun 
stichter, de Indische arts Madan Kataria. Ons land telt een twintig-
tal lachclubs, waarvan de Zemstse de enige in de regio is. Bege-
leidsters Martine en Fanny startten er in september mee. “In juni 
volgt een evaluatie”, zegt het tweetal, dat zichzelf de taak toebe-
deelt de gemiddeld twintig aanwezigen per sessie bij het lachen 
te (bege)leiden.
Martine en Fanny: “We lachen inderdaad zonder reden. Toch is 
dat niet belachelijk. Evenmin als een jogger, zonder echt te weten 

martine en fanny
lacHen er oP los

ELEWIJT – lachaniMaTorS MarTinE En fanny 
vorMEn gEEn koMiSch duo. daT nEEMT niET WEg 
daT ZE MaandElijkS hEEl WaT lachErS op hun 
hand krijgEn. ondEr hET MoTTo “lachEn iS 
gEZond” houdEn ZE lachSESSiES, Waarop iEdErEEn 
WElkoM iS.
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Martine (rechts) en Fanny leren de Zemstenaars lachen.

Brems Bouwmaterialen nv

Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63

www.bremsnv.be

waar hij naartoe loopt, het bij het verkeerde eind heeft. Lachen 
roept emoties op. Het duurt doorgaans niet lang voor dat een 
kunstmatige lach in een spontane lachbui uitbarst.”
Om het allemaal nog mooier te maken is lachen helemaal gratis. 
Wie zich door Martine en Fanny bij het lachen wil laten begelei-
den, komt er van af met een onkostenbijdrage van 2 euro. “Dat kan 
omdat we de Gildenzaal in Elewijt iedere eerste woensdagavond 
van de maand tussen 19 en 20 uur tegen een schappelijk prijsje 
ter beschikking krijgen. Iedereen is daar welkom”, zegt het lachen-
de tweetal, dat je ook aan het werk kan zien op familiefeestjes, in 
jeugdbewegingen en op verzoek zelfs in bedrijven.
Info bij Martine Buekenhout, tel 015/61.07.32, buekenhout55@
hotmail.com en/of www.lachclub.be.

Fons Jacobs
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Toen we op vrijdagavond samen naar huis wandelden, kwamen 
er twee jongens op ons toegefietst. Niets speciaals, want de inte-
resse in blanke meisjes wordt hier niet onder stoelen of banken 
gestoken. Op het moment dat ze ons kruisten, sprongen ze van 
de fiets en schreeuwden iets onverstaanbaars. Pas wanneer ze aan 
Tinnes rugzak begonnen te trekken, werd ons duidelijk dat ze “die 

twee rugzakken, nu!” hadden geschreeuwd. Toch drong het pas 
echt goed tot me door dat de mannen allesbehalve een huwelijks-
aanzoek deden, toen één van hen een pistool trok. 
“Had dan toch gegild!”, kregen we later te horen. “Ben je wel ze-
ker dat het een echt geweer was?”, vroeg de politiecommissaris 
ons vertwijfeld. Het enige waar wij op het moment van de overval 
aan dachten, was veilig wegkomen. Dat we daar onze persoonlijke 
spullen voor moesten afstaan, namen we er noodgedwongen bij. 
Alleen mijn visum wilde ik liever niet kwijt. Daarom schreeuwde 
ik nog naar de overvallers of ze niet nog snel ons visum wilden 
teruggeven. Tevergeefs. Niemand laat zich graag te lang bekijken 
tijdens een overval. De daders fietsten weg en wij stortten in.
De chauffeur van een wagen die in de verte kwam aanrijden, had 
het hele voorval van ver gevolgd. Hij bood aan om samen de da-
ders te gaan zoeken. We hebben ze niet meer gezien. Of misschien 
wel, maar wat je op televisie in politieprogramma’s ziet, klopt. Al-
les gaat zo snel dat je nauwelijks weet hoe je overvallers eruit zien 
of welke kant ze zijn opgegaan.
Ondertussen wachten we tot het consulaat een noodvisum voor 
ons klaar heeft. Hopelijk lukt dat voor onze vertrekdatum. Anders 
mogen we het land niet uit en ben ik gedwongen jullie alleen nog 
berichten uit Paramaribo aan te leveren. Je merkt het wel.

Sjoukje

onze corresPondente beleeft sPannende avonturen in suriname

ze vinden jou wel”
“avonturen moet je niet zoeken,

paraMaribo - Mijn vorig rElaaS uiT SurinaME EindigdE 
MET “... En ga ik WEEr op ZoEk naar niEuWE avonTurEn”. nu, EEn 
Maand laTEr, WEET ik daT jE avonTurEn niET MoET ZoEkEn. ZE 
vindEn jou WEl. ook dE MindEr prETTigE... Zo Zijn TinnE, Mijn 
collEga-STagiairE, En ik ovErvallEn in onZE WoonWijk. 

Niet alle dagen van Sjoukje en haar collega Tinne verlopen zo zorgeloos.
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Grote successen behaalde Elewijt onder voorzitter Maurits De Laet, toen de 
club met echte clubspelers promoveerde van de laagste tot de hoogste pro-
vinciale reeks. Goudhaantje Marc De Laet won toen viermaal op rij de Zilveren 
Voetbal. De club gaat prat op haar huidige erevoorzitter Jean Vandenwijngaer-
den (88) en op het stamnummer 55, één van de oudste in België. Het KCVV 
Elewijt van vandaag blijft niet bij de pakken zitten. Tijdens het ledenfeest en 
de sponsorreceptie was het duidelijk: met voorzitter Luc Deheyder en een 
nieuwe structuur gaat de club opnieuw een mooie toekomst tegemoet.

club met verleden en toekomst

ElEWijT - kcvv ElEWijT iS EEn club MET EEn rijk vErlEdEn En Wil diE 
TradiTiE vErdEr ZETTEn. volgEnd SEiZoEn, MET EEn Mix van dE bESTaandE 
kErn, jEugdSpElErS En ZEvEn niEuWkoMErS, lonkT dE club naar dErdE pro-
vincialE.

ELEWIJT - Jean Vandenwijngaerden (88) is van een uitzonderlijk voetbalras. Tapesierke is zesenze-
ventig jaar lid van de Belgische Voetbalbond en een boegbeeld voor heel voetbalminnend Elewijt. 
De huidige erevoorzitter was twintig jaar actief bij de club, was twee jaar voorzitter en speelde 
twee jaar in de eerste ploeg. De ouwe voetbalkrijger heeft nog niks van zijn strijdlust verloren en 
hoopt volgend seizoen zijn trainerscarrière verder te zetten bij de jeugd van VV Elewijt.
“Mijn mooiste jaren beleefde ik bij de jeugd”, zegt de voetbalkenner. “Eenenveertig toernooien heb 
ik gewonnen. Alle spelers van VV Elewijt heb ik onder mijn hoede gehad. Ik werd kampioen met 
de kadetten, een uitzonderlijke lichting, met Tim en Robin Matyn, Koen en Johan Malu, Pieter-Jan 
Deheyder, Tom Bautmans enz. Het zijn allemaal mijn zonen.”

JA

“Wat is een club zonder eigen voetballers en een 
gezonde werking? Wees gerust, we zijn goed bezig”, 
zegt voorzitter Luc Deheyder. “KCVV Elewijt heeft een 
flinke instroom van jong talent met meer dan 120 
jeugdspelers. Een team van opgeleide trainers brengt 
onze jeugd de moderne beginselen van het voetbal 
bij. Het toernooi op 22 en 23 april, met 43 ploegen, 
straalt het succes van de club uit. De junioren doen 
het uitstekend en de reserven werden kampioen.”
“De eerste ploeg is het uithangbord van de club. We 
bouwen volop aan volgend seizoen, waar we met 
een mix van de bestaande kern, jeugdspelers en 
zeven nieuwkomers een plaats in de eindronde be-
ogen. Met dank aan de jaarlijkse bijdrage van onze 
sponsors. Zij maken het mogelijk om de financiële 
eindjes aan mekaar te knopen.”
“De voorbije jaren heeft de club vooral aandacht be-
steed aan de interne structuur. Met Rudi Bautmans, 
Paul Vanhamme, Joeri Van Hove, Danny Usewils, Kurt 
Van Deuren, Alain Verlinden en Marc Cosijns werd een 
hechte bestuursploeg gecreëerd. Ook alle vrijwillige 
medewerkers en supporters in Elewijt en omstreken 
zijn van onschatbare waarde en verdienen een bloe-
metje. En van feesten kennen ze iets in Elewijt. Een 
groep enthousiaste dames bemant ons feestcomité 
en zorgt voor de nodige ambiance.”

Jean Andries

De reserven van KCVV Elewijt werden kampioen.
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jean Vandenwijngaerden: “het zijn allemaal mijn zonen.”

VV Elewijt vlak voor de derby tegen FC Zemst Sp. Niets dan gelukkige gezichten tijdens de geslaagde sponsordag.

kcvv elewijt
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Je kan niet zomaar fanfare zeggen tegen de Koninklijke Fanfare 
Willen is Kunnen van Zemst-Laar. “Ons ensemble is een orkest 
geworden dat zowel in binnen- als in buitenland successen kent. 
Europees kampioenschap en wereldkampioenschap zijn positieve 
ervaringen, waarvan we de laatste jaren met tal van ereprijzen zijn 
teruggekeerd”, zegt Nik Goovaerts.

Het opzet van het ensemble was oorspronkelijk het promoten 
van de percussie-instrumenten en het percussie-ensemble als 
volwaardige kunstvorm. Ondertussen is men al een stadium ver-
der. Het nieuwe project Percussion and Friends loopt al een tijdje. 
“Met Friends bedoelen we de enkele niet-slaginstrumenten die we 
proberen te integreren in onze percussiesound. Met accordeon, 
bugel, cello, zang, viool, saxofoon, piano en gitaar is het al gelukt. 
We blijven op zoek naar nieuwe uitdagingen.”

Buiten de gewone concerten loopt nu een uitwisselingsproject 
met het percussie-ensemble Sint-Cecilia uit Milheeze (Nederland). 
Zij komen op 13 mei naar de WIK-cultuurhal in Zemst-Laar en in 
oktober gaan de muzikale Zemstenaars hun buurt onveilig ma-
ken. Ook projecten met het muziekconservatorium van Mechelen 
en een nieuwe buitenlandse reis staan op de jaarplanning.

Nik Goovaerts: “Het is nog altijd raar dat veel Zemstenaars het be-
staan van onze groep niet kennen. We maken deel uit van de grote 
WIK-familie, met fanfare, jeugdfanfare en toneel. Wie heeft er een 
cd van onze groep? We bieden twee cd’s met jazz, rock, pop en 
klassiek door mekaar aan. De pers omschreef ze als vernieuwend 
en zeer geslaagd. We hopen dat we met de Zemstenaar als nieuw 
infokanaal in de gemeente iets dichter bij onze buren raken.”

Noteer nog: op 21, 22 en 23 april 2006 brengt WIK Harten Troef, 
volkstoneel van de bovenste plank. Reservatie 015/61.06.13. Meer 
op www.wik.be. 

Bart Coopman

wik: 
fanfare wordt orkest
ZEMST-laar – MEdio MaarT vond hET concErT wik door-
gelicht plaaTS. “hET doET dEugd nog EEnS voor EigEn publiEk 
TE kunnEn SpElEn”, rEagEErdE dirigEnT nik goovaErTS na af-
loop.
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Lingerie, bad- 

en nachtmode 

voor dames en 

heren

Tervuursesteenweg 358

1981 Hofstade

Tel/fax: 015/62.08.96

www.lingeriebugattis.be

Z a t e r d a g  6  m e i :
m o e d e r d a g - a k t i e

Laat uw juiste beha-maat opmeten

grabbelPasactiViteiten in PaasVakantie

ZEMST – De jeugd van Zemst kan tijdens de paasvakantie terecht 
op verscheidene Grabbelpasactiviteiten. Er is keuze te over. Het 
aanbod vermeldt o.a. het maken van een animatiefilm, een eigen 
website ontwerpen, kennis maken met mime, je sportief uitleven 
met de wereldbal of muziek maken met echte Afrikaanse muziek-
instrumenten. 
Inschrijven kan bij de jeugddienst. Daar zijn ook de Grabbelpassen 
te koop aan 3,50 euro. Info op tel. 015/61.88.93 of jeugd@zemst.be

FoJ
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Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@pandora.ba
Buitenschrijnwerk - Vliegramen  -  alu - pvc - hout

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

 

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

 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@pandora.be
http://users.pandora.be/pess

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

 

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

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

zon- en feestdagen gesloten

Vennestraat 17 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

 

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

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
Openingsuren vanaf april:

don, vrij, za, zo, telkens vanaf 12u
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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

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 70 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en 
dakbedekking

t

t Dakvernieuwing: leien, pannen,  
kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties

t Plaatsen van dakramen en lichtkoepels

t Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken DE DONDER

Over het prille begin in 1814 tot na de eerste wereldoorlog is nagenoeg geen 
documentatie of informatie meer te vinden. Een nieuwe start kwam er in 1921 
onder impuls van burgemeester en voorzitter Van Kelst. Corneel Gillaerts kreeg 
de specifieke taak van boetemeester. Hij stond in voor het innen van de gelden 
die de leden moesten afdokken, wanneer ze in de loop van het schuttersseizoen, 
op de eerste zondag van de maand, niet naar de schieting kwamen. 
Na Corneel Gillaerts zaten J.B. Roekens, Pol Bautmans en Constant Roekens in de 
voorzitterszetel. Sinds 1973 wordt het voorzittersschap waargenomen door Nest 
Lietaert. Samen met de schuttersmaatschappijen van Berg, Perk, Kampenhout, 
Zemst, Fraternité en drie Schaarbeekse maatschappijen vormt Elewijt het Ver-
bond der Staande Wipmaatschappijen van de Witloofstreek, waarvan Willy Col-
lys de voorzitter is. De Elewijtse maatschappij is ook aangesloten bij de Nationale 
Bond der Belgische Wipschutters, samen met zo’n 600 andere verenigingen.
Tot 1949 had de jaarlijkse koningsschieting plaats op de eerste maandag na 1 
mei. Deze gebeurtenis verschoof toen naar 1 mei, een beslissing die voor het 
hele verbond gold. Uit het palmares halen we dat Frans Coppens vijfmaal de ko-
ningsvogel afschoot, Pol Bautmans viermaal en Willem Juliens, Jean Minnebier 
en Nest Lietaert driemaal. Om als keizer uitgeroepen te worden moet men drie-
maal na elkaar koning zijn. Niemand heeft dit tot nu toe klaargespeeld.
De eerste ijzeren wip dateert van 1957 en had een hoogte van 25,80 meter. In 
1962 stond de tweede metalen wip er, 27 meter hoog. Het gemeentebestuur 
zorgde in 1978 voor nummer drie, een kapwip van 17 meter. Negen jaar later 
verhuisde de eerste wip naar Koningshooikt.
Diverse manifestaties van de maatschappij Sint-Hubertus kenden een groot suc-
ces, met als absolute uitschieter het jubileum van J.B. Roekens, toen er 257 schut-
ters opdaagden.
De maatschappij trok zich vooral op aan de prestaties van Hubert Van Innis. Deze 

wiPmaatscHaPPij sint-Hubertus

 scHiet nieuwe weide in
ElEWijT - in 1814 WErd SaMEn MET dE koninklijkE harMoniE SinT-hu-
bErTuS ElEWijT dE WipMaaTSchappij gESTichT. Zij haddEn hun vaSTE STEk 
aan dE WipWEidE langS dE barEbEEk. 192 jaar laTEr vErhuiST dE vErEniging 
naar hET rEcrEaTiETErrEin aan dE WiElErpiSTE dEn rEggEl in dE driESSTraaT. 
op 15 april 2006 WordT dE niEuWE WipWEidE, MET TWEE niEuWE WippEn, of-
ficiEEl ingEhuldigd.



��

Elewijtenaar was een veelzijdig schutter. Hij behaalde Olympische 
overwinningen en nam deel aan de Europese kampioenschappen 
in Helsinki, München en Praag. Op de oude wipweide langs de 
Barebeek staat het borstbeeld van deze Elewijtse kampioen. Maar 
ook de jeugd komt de rangen versterken. De 18-jarige Jeroen De 
Schrijver werd op 13 augustus 2005 Europees kampioen bij de 
junioren op de staande wip.

Piet Van Grunderbeek

 

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

Dappere werkers aan de nieuwe staande wip in Elewijt.
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Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek

in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen 

- gas - mazout
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden



Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

USEWILS DANNY

Algemene Onderneming 
GROND & AFBRAAKWERKEN

SIERBESTRATING

Uitgraven van kelders, opritten, terrassen, 
mazout- en regenputten,...

Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)
Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67

danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be

ROBBERECHTS
AFSLUITINGEN

Huttekenstraat 24 - Kapelle-op-den-bos
015 / 71 10 94

• poorten
• plaatsingsdienst
• SPECIALE PRIJZEN
  afgehaalde goederen
• Verdeler BEKAERT

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

 MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ

Wie vandaag al lid is van Thorho moet 
niet bang zijn dat hij straks zijn of haar 
lidkaart zal moeten inleveren. “Leden 
genieten voorrang bij herinschrijving. 
Ons succes noodzaakt ons te overwe-
gen om voor bepaalde afdelingen het 
aantal nieuwe inschrijvingen te beper-
ken”, klinkt het bij Thorho.
Voor wie het niet zou weten: Thorho 
staat voor Tot Heil van Onze Ribbenkast 
Hofstade. De titel van het clubblad De 
Ribbenkast, dat twee tot drie keer per 
jaar verschijnt, is daarvan afgeleid.
Lydie Thys en Bob Lens richtten precies 
35 jaar geleden Thorho op als “club voor 
naschoolse sport”. De stichters zijn van 
het sportieve toneel verdwenen, maar 
van de bestuursleden die destijds de 
vereniging boven de doopvont hiel-
den, is er tot op vandaag nog steeds 
een aantal actief. 
Frans De Smet (67) aanvaardde in 1976 
het voorzitterschap van Thorho. Onder 
zijn leiding groeide de turnclub uit tot 
zoniet dé, dan toch één van de groot-
ste en belangrijkste verenigingen in de 
gemeente. Haar 35ste verjaardag vierde 
Thorho vorige maand met een grandi-

succes dwingt tHorHo tot ledenstoP
hofSTadE - hET gEbEurT niET Zo vaak daT EEn vErEniging lEdEn MoET 
WEigErEn. Turnkring Thorho EchTEr ovErWEEgT EEn noodgEdWongEn lEdEn-
STop. “WE TEllEn vandaag 384 lEdEn. daT drEigT van hET goEdE TEvEEl TE 
WordEn”, lichT SEcrETarESSE En clubWoordvoErSTEr gErda dE SMET ToE.

oos turnfeest dat over twee voorstellin-
gen werd gespreid. Op 22 april staat de 
turnmarathon, waaraan iedereen kan 
deelnemen, in hetzelfde teken.
25 wedstrijdgymnasten dragen de 
kleuren van Thorho tot ver buiten de 
gemeentegrenzen uit. Maar liefst vier 
turnsters selecteerden zich voor de aan-
staande nationale kampioenschappen. 
“Nog maar een bewijs van de kwaliteit 
van onze club”, zegt Gerda De Smet. Zij 
kondigt aan dat de volgende jaren nog 
méér leden van Thorho naar belangrij-
ke tornooien zullen doorstromen.
Opvallende vaststelling is dat turnen 
meer ‘in’ is bij meisjes dan bij jongens. 
Jongens maken amper 20 procent van 
het ledenbestand bij Thorho uit. Heel 
wat jongens prefereren de balsporten 
boven het turnen, dat veel lenigheid en 
kracht impliceert. Dat op turnen geen 
leeftijd staat, bewijzen de prille leef-
tijd van amper vier jaar van de jongste 
gymnast bij Thorho en die van zijn ou-
dere clubmaat, die zonet 69 kaarsjes 
mocht uitblazen. Hij deed dat in één 
adem!

Fons Jacobs
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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

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

GSM 0475/869 163

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst  tel & fax 015 61 28 87

Café
"Schoonzicht"

Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Davidsfonds Elewijt reageert op het artikel ‘Vijftig Davidsfondsers op zoek naar 
meer leden’, verschenen in het maartnummer van de Zemstenaar.
ELEWIJT - “Wij willen erop wijzen dat de DF-afdeling Elewijt reeds in 1968 herop-
gericht werd. Vanaf dan kende onze afdeling een bloeiend bestaan. Vandaag tel-
len wij een zeventigtal leden, onder wie ook enkele trouwe leden van buiten Ele-
wijt: Weerde, Eppegem, Zemst-Laar, Perk, Melsbroek, Schiplaken en Keerbergen.
Blijkbaar is onze afdeling onbekend bij het bestuur van DF-Zemst. Nochtans wor-
den wij vermeld in de mededelingen van het DF-hoofdbestuur in Leuven en heeft 
onze voorzitter op een gewestvergadering in Grimbergen een gesprek gehad 
met twee van de bestuursleden van het DF-Zemst.
Ons archief bevat alle jaarprogramma’s sinds 1968 en kan getuigen van het leven 
van onze afdeling. Wij bieden maandelijkse activiteiten aan, waarbij niet alleen 
gestreefd wordt naar een gezonde variatie in het aanbod, maar waarbij we bo-
vendien trachten in te spelen op de actualiteit. Zo omvat ons programma voor 
2005-2006 onder meer een theaterbezoek, een bezoek met gids aan Antwerpen, 
de tentoonstelling over 175 jaar België, een wandeltocht in Duisburg en omge-
ving, een fietstocht in Grimbergen.”

Voorzitter Paul Van Boxtael en bestuursleden van Davidsfonds Elewijt.

lezers aan Het woord
daVidsfonds elewijt reageert

ZEMST - Covoorzitter Philippe Ackerman van Davidsfonds Zemst excuseert zich 
bij de vrienden uit Elewijt. “Ik heb inderdaad de werking van DF Elewijt over het 
hoofd gezien. Mijn verontschuldigingen hiervoor.” Tegelijkertijd plaatst Ackerman 
een kanttekening: “Het voorval bewijst ook dat iedereen nog steeds onder zijn 
eigen kerktoren met zijn eigen werking bezig is. In het kader van een ruime cul-
turele uitstraling zou een samenwerking tussen deze twee afdelingen niet slecht 
zijn. Misschien opent dit misverstand bepaalde deuren naar een nauwe samen-
werking.”

(PV)

df-zemst reikt elewijt de hand

verkoop - overname - schatting
nieuwbouwprojecten
hypotecaire leningen

(aan uitzonderlijke voorwaarden)

 

Vastgoedconsulent in vertrouwen

Elewijtsesteenweg 138
1980 Eppegem

GSM +32 0475 90 64 80
Fax: +32 (0)15 33 62 43

www.vastgoed-vdp.be
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De vzw AZIZ werkt voor asielzoekers die in het Lokaal Opvang Ini-
tiatief van OCMW Zemst aanbeland zijn. Veel asielzoekers kregen 
een negatief antwoord en zijn weggestuurd uit België of leven on-
dergedoken. Anderen kregen een positief antwoord, dat toelating 
geeft om in afwachting van verder, vaak langdurig onderzoek, 
tijdelijk in België te blijven. Enkelen zijn ondertussen erkend als 
vluchteling of hebben een definitieve verblijfsvergunning door 
regularisatie.

Na 5 jaar werking van AZIZ is er stilaan een netwerk gevormd 
waarin asielzoekers zich gesteund voelen. AZIZ organiseert ont-
spanningsactiviteiten en natuur- en stadswandelingen, maar 
steunt de nieuwkomers ook in hun moeilijke weg naar inburge-
ring en brengt ze in contact met de professionele instanties. AZIZ 
volgt ook de vorderingen op en komt tussen bij communicatie- of 
andere moeilijkheden. Na vijf jaar evalueerde AZIZ met twee vak-
bonden de resultaten: meerdere nieuwkomers volgen het inbur-
geringstraject.Vaak ondervonden ze uitbuiting en discriminatie, 
maar een aantal is in beroepsopleiding of, jawel, al aan het werk.

AZIZ informeert ook de bevolking van Zemst over de landen van 
herkomst van de asielzoekers. Daar is vandaag de dag grote nood 
aan: de media tonen het sensationele uit de hele wereld. Terroris-
me en terrorismebestrijding krijgen er de overhand op internatio-
nale samenwerking. AZIZ wil de Zemstenaars aanzetten tot meer 
openheid voor vreemdelingen en de verander(en)de samenle-
ving. Hoogtepunten waren twee tentoonstellingen: Kinderen 
voor vrede, in samenwerking met de scholen en de Gemeentelijke 
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Vluchten is van alle 
tijden, in samenwerking met De Semse. AZIZ bracht voorts infor-
matieavonden, onder de titel Beseffen wat er gebeurt, over Iran, 
Tsjetsjenië, Afghanistan en West-Afrika. Op � juni kunt u zich in 
d’Oude School laten informeren over het Koerdische probleem en 
het verband tussen repressie, uitzichtloosheid en migratie.

Kennismaken met vreemdelingen gebeurt ook ontspannend bij 
voetbalmatchen, wandelingen en etentjes. Drie jaar al zet KWB 
Zemst de tafeltennisavonden open voor de asielzoekers. In juni 
gaan Natuurpunt en AZIZ samen op uitstap. AZIZ doet ook mee 

aziz (asielzoekers integratie zemst) 
v i e r t  e e r s t e  j u b i l e u m

ZEMST - “ik volg WEl lESSEn nEdErlandS, Maar hET 
iS MoEilijk oM MET bElgiSchE MEnSEn in conTacT TE 
koMEn.” “Mijn ocMW iS Zo vEr WEg En ik hEb niET 
gEnoEg gEld oM dE TrEin TE nEMEn. Wil jij TElEfonE-
rEn oM TE vragEn WaT ik nu MoET doEn?” “hoE gE-
raak ik aan EEn goEdE advocaaT?” “WaaroM WErkT 
dEZE Man niET?” “Waar koMT hij vandaan En WaaroM 
iS hij naar hiEr gEkoMEn?”

aan de Pinksterjaarmarkt en de Grabbelpas en is altijd bereid om 
bij te dragen aan initiatieven van de gemeente en verenigingen 
om kennis te maken met andere culturen.
 Dat AZIZ ook feest bewijst het jaarlijks Wereldfeest, uitgegroeid 
tot een minifestival met muzikanten van vele nationaliteiten: 
Iraniërs, Tsjetsjenen, Roemenen, Senegalezen, Djiboutanen,  
Vlamingen … Dit jaar vindt het Wereldfeest plaats op zondag 10 
september in de Schranshoeve. De gemeente en een aantal ver-
enigingen van Zemst steken een handje toe.

AZIZ kijkt ook over de gemeentegrenzen. Ze is lid van de koepel 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Forum Asiel en Migratie. Leden 
krijgen zo de gelegenheid tot vorming en ervaringsuitwisseling 
met professionele werkers. AZIZ kreeg reeds enkele nominaties. 
Zo prees het Netwerk Racisme Keren van Kerkwerk Multicultureel 
Samenleven AZIZ als voorbeeld van goede praktijk. AZIZ sleepte 
ook tal van nominaties en subsidies in de wacht. In haar vijfjarig 
bestaan heeft AZIZ zo een steentje bijgedragen om van Zemst 
een bekende gemeente te maken op het terrein van interculturele 
samenwerking, asiel en inburgering. Wil je meer weten over deze 
enthousiaste wereldburgers van Zemst? AZIZ, p/a Hertevoetweg 
12, Weerde, 015/62.11.87 of www.aziz.be.

Bart Coopman

Een sfeerbeeld van de tentoonstelling “Vluchten is van alle tijden”. 
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BANK en VERZEKERINGEN
KANTOOR André VAN PRAET
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Onafhankelijke makeraar CBFA attest nr. 45769 
On nr 0466 792 803
E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be
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GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.proximedia.com/web/verbinnenj.html

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

Kunstkring ’t Steen is een kring van doe-het-zelvers. Leden volgen les, zoeken dingen op in vaklectuur en pikken technieken en ideeën 
op tentoonstellingen. De leden delen hun kennis met anderen, zonder dat iemand er echt autoritair de lijnen uitzet.
Axel Nees is een veelzijdig kunstenaar en een vaste waarde in de kring. ”Recent hebben we een etspers aangekocht. Een klein toestel-
letje waarop we etsen op A4-formaat kunnen drukken. Leden kunnen zo hun eigen creaties op wenskaarten plaatsen. Collectief willen 
we een bundel uitbrengen over mooie plekjes in Zemst. Het wordt een beperkte en genummerde oplage, die klaar moet zijn tegen de 
zomer van 2007.”
De kring start ook met vrij tekenen voor absolute beginners. Mensen die niet geloven dat tekenen iets voor hen is en grote drempel-
vrees hebben, krijgen de kans om het toch eens te proberen.
“Voor die mensen organiseren we tekenavonden, waarop de technieken en basisprincipes uitgelegd worden. Inzicht en waarnemen 
worden er aangescherpt. Tekenen is een leven lang leren, maar als je ermee besmet bent, laat het je niet meer los. Bovendien is samen 

kunstkring ’t steen 

WEErdE –  in WEErdE ligT Er kunST op ZoldEr. dE lEdEn 
van kunSTkring ’T STEEn WErkEn Er lETTErlijk ondEr dE 
dakpannEn van hun aTEliEr in d’oudE School. op dE WE-
kElijkSE bijEEnkoMSTEn iS vEElZijdighEid TroEf. gEEn En-
kElE kunSTvorM WordT Er gEWEErd. MET diE viSiE broEdT 
dE kunSTkring WEEr op niEuWE idEEën, diE dE koMEndE 
MaandEn vorM krijgEn.
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bundelt creatieve zielen

tekenen heel prettig omdat je aan kruisbestuiving doet”, zegt Axel 
enthousiast.
“We werken volgens de principes van de Amerikaanse kunstena-
res Betty Edwards”, vult Danny Wenseleir aan. ”Je moet vooral je 
rechterhersenhelft leren gebruiken, want daar zit je tekentalent.”
De avonden vrij tekenen vinden plaats elke eerste en tweede don-
derdag van de maand, van 19u tot 20u, met een eerste les op 8 
mei. Proberen mag gedurende één maand. Wie dan verder wil kan 
voor 35 euro lid worden van ’t Steen.
“Onze achtentwintig leden gaan deze zomer ook geregeld op ver-
plaatsing”, geeft Danny nog mee. ”Op woensdagnamiddag wordt 
er bij mooi weer in het landschap geschilderd en als het regent 
gaan we op museumbezoek”.
Info: 015/62.35.93 of 0479/82.40.85.

Juliaan Deleebeeck
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Op een mooie woensdag  vertrek ik vol enthousiasme naar mijn al-
lereerste les bij Kacez. Marc De Fraeye ontvangt me hartelijk en geeft 
me meteen wat basisinformatie mee. “Kacez viert volgend jaar zijn  
75-jarig bestaan en is van plan zijn 81 leden flink in de watten te leggen. 
Zo worden er opendeurdagen georganiseerd, een teerfeest waarop lek-
ker gegeten, gedronken en gedanst zal worden en zijn er plannen voor 
een grote zoekwandeling met andere hondenclubs.” 
Ik ben net te vroeg om te kunnen deelnemen aan de puppyklas die bin-
nen enkele maanden wordt opgericht. Charlie gaat van start in groep 
één, waar de basis wordt gelegd. “De eerste lessen leren vooral de baas-
jes iets bij. Alle oefeningen die je hier krijgt voorgeschoteld, kan je in je 
dagelijkse leven toepassen”, legt Marc me uit. Blijkt dat 95% van verkeerd 
gedrag eigenlijk aan het baasje ligt. 

belonen is de beste behandeling

Om 18.30u begint de les en dagen er maar liefst twintig honden met 
baasjes op. De groep wordt verdeeld over twee terreinen, zodat iedereen 
goed begeleid kan worden. Er zijn drie lesgevers, eentje die de leiding 
neemt en twee die ieder duo bekijken en verbeteren waar nodig. In het 
begin zijn alle honden nog wat speels, maar al snel dringt de ernst door 
en begint het echte werk. Ik leer dat je stem je belangrijkste instrument is: 
roepen blijkt niet altijd de beste behandeling, soms bereik je meer door 
zacht te zijn. Ook belonen helpt beter dan straffen. “Een koekje is niet 
voor elke hond een beloning. Sommige honden spelen liever wat of hou-
den ervan aangehaald te worden. In het begin is het een beetje zoeken 
naar de juiste beloning voor jouw hond. Maar eens je die gevonden hebt, 
zal je merken dat hij snel de link legt”, belooft Marc.
“Op de training staan zowel mannen als vrouwen. Een hond kan perfect 
leren werken met twee begeleiders. Zo lang je maar dezelfde bevelen 
hanteert, is er geen enkel probleem”, verklaart Marc. 
Ook jongeren zijn op Kacez welkom. Stijn is met zijn 14 jaar de jongste, 
maar weet zijn hond Joppie uitstekend te begeleiden. Benieuwd vraag 
ik hem wat een tiener naar de hondenschool drijft. “Ik wou al lang een 
hond, maar kreeg er geen. Plots veranderden mijn ouders van mening, 
op voorwaarde dat ik naar de hondenschool zou gaan. We zijn nu vijf 
maanden bezig en het lukt vrij goed”, vertelt Stijn.

“elke PuPPy is schattig”
Volgens Marc laten te veel mensen zich bij de aankoop van een hond 
leiden door het gevoel. “Elke puppy ziet er schattig uit, maar je moet eerst 
eens nadenken wat je met je dier wil kunnen. Ook je geslacht speelt een 
rol. Een vrouw heeft een pak minder kracht en is dus meestal beter met 

“Het moet voor de Hond 
Plezant blijven”

kacez bezorgt Hond en baasje beter gedrag

ElEWijT – al jaar En dag lEErT kacEZ (koninklijkE africhTingclub 
ElEWijT – ZEMST) dE ZEMSTSE hondEn En hun baaSjES goEdE ManiE-
rEn. SindS korT bEn ik ZElf vErkochT aan charliE, EEn driE MaandEn 
oudE cavalier king charles spaniel. charliE bESchouWT Mijn niEuWE 
Sofa alS MiddagMaal En Mijn liEvElingSSchoEnEn alS hondEnToilET. 
hoog Tijd duS oM hEM WaT ManiErEn bij TE brEngEn.

een zachtaardige hond. Anders zit de kans erin dat je moet 
lopen trekken en sleuren, in plaats van rustig te gaan wan-
delen.”
Te lang of te veel oefenen is ook niet goed. “Een jonge pup 
kan ongeveer een halfuur trainen. Langer is slecht voor zijn 
beenderen en gaat de hond ook vervelen. En daar draait 
het hier toch allemaal om: het moet voor de hond plezant 
blijven”, benadrukt Marc.

Veelgemaakte fouten

“Een fout die veel mensen maken, is te snel belonen. Je be-
veelt bijvoorbeeld te zitten en nog voor zijn poep de grond 
raakt, geef je je hond al een koekje. Zo leert hij de essentie 
niet. Wacht tot je hond klaar is met de oefening en beloon 
hem dan pas. Je moet ook volledig zijn. Als jij zegt zit en je 
hond zet zich en springt daarna op, dan heeft hij eigenlijks 
niets fout gedaan. Je hebt namelijk vergeten te zeggen blijf 
toen hij eenmaal zat.”
Als laatste tip krijg ik te horen dat ik de oefeningen thuis 
moet onderhouden. Stiekem pols ik bij mijn buurman Stijn 
of hij zich daaraan houdt. “Ik probeer regelmatig de aan-
geleerde oefeningen thuis te herhalen. Maar ik oefen ook 
trucjes met Joppie. Hij kan al een pootje geven en vorig 
week heb ik Joppie leren rollen”, glundert Stijn.
Iedereen kan een kijkje komen nemen op de terreinen van 
Kacez in Elewijt, vlakbij de voetbalterreinen (recreatiezone 
Den Dries) op woensdag van 18.30u tot 21u en op zaterdag 
van 14u tot 16.30u. Meer informatie: www.kacez.be.

Ellen Van de Wijgaert

Marc De Fraeye met zijn Beaucerol, een Franse scheper 
van drie jaar oud.
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VERANDA THOMAS BVBA

Fabrikant van:
Veranda's - pergola's

Ramen - deuren
Zonweringen

Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek

&
voorontwerp

&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1
ZONDER MEERPRIJS!

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design

Maatwerk

Teak indoor, outdoor

Loom, rotan

Badkamermeubels

Leuke koopjes 
tijdens soldenmaand

www.tidimport.be
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40
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 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

JIZ draait op een vaste ploeg, een pak freelancers en een hele hoop 
vrijwilligers die de Zemstse jeugd de kans bieden andere culturen 
te ontdekken. Alle jongeren geboren tussen 1986 en 1990 mogen 
mee. 
Naast Europese bestemmingen, stond ook Israël al op het pro-
gramma. Een uitzonderlijke ervaring, want de jongeren kampeer-
den er in de woestijn als echte nomaden. Ook het millenniumkamp 
in Engeland was een bijzondere uitwisseling. Honderdtwintig jon-
geren uit twaalf landen kwamen er samen om elkaars cultuur op 
te snuiven.

Vrienden voor het leven
“De voertaal tijdens een uitwisseling is meestal Engels. Je kan 
je voorstellen dat dit hilarische taferelen oplevert”, vertelt Bart 
Haemhouts. “Een Turk uit de buurt van Iran spreekt het niet zo vlot 
als een Nederlander of Belg.” De Turkse delegatie van 2005 zorgde 
voor meerdere memorabele momenten. “Zoals altijd tijdens een 
uitwisseling in België, stond kamperen in de Ardennen op het 
programma. Toen de Turken van het vliegtuig stapten, hadden ze 
enkel een rugzak bij. Wij dus in allerijl op zoek naar slaapzakken, 
luchtmatrassen en regenkledij”, vult Martijn Lauwers aan. “Maar je 
doet het allemaal met plezier”, bevestigt Steven Van Noyen, “want 
je maakt er vrienden voor het leven!”

zemstse jeugd 
gaat internationaal

ZEMST – jEugd inTErnaTionaal ZEMST (jiZ) organiSEErT SindS 
1998 uiTWiSSElingSprojEcTEn voor dE ZEMSTSE jEugd. naar 
aanlEiding van hun ZoMErprograMMa, ging de Zemstenaar 
EEn praaTjE Slaan MET EnkElE MannEn achTEr jiZ.

‘Je maakt er vrienden voor het leven!’
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Zomerprogramma
“Het eerste project vindt plaats in België: Brussel, Brugge en Ant-
werpen worden op een alternatieve manier bezocht. Daarna volgt 
een vijfdaags tentenkamp in Olloy-sur-Viroin. In de Ardennen krij-
gen de jongeren een avontuurlijk programma voorgeschoteld met 
kajak, mountainbike, openluchtspeleo en nog veel meer. Spanje is 
de bestemming van het tweede project. Ook hier staan cultuur en 
sociale contacten centraal”, besluit Erik Moens. Zin gekregen om 
mee te gaan? Kijk voor meer info op www.jiz.be. 

Ellen Van de Wijgaert
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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 waar-
door de wagen drooggeblazen  wordt en  
zo roestvorming geen kans krijgt.
Uw carport kan los of tegen de woning aan geplaatst wor-
den.
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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