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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Er breken sombere tijden aan voor het 
jonge volk. Blokken, examens afleggen, 
weinig slapen, onregelmatig eten, druk, 
druk, druk. Als u er zo een paar thuis hebt 
rondlopen, begrijpt u perfect wat wij be-
doelen. Niet te veel lawaai maken, zacht-
jes tv kijken en vooral niet doen alsof het 
leven mooi is. Want dat is het niet! Toch 
de eerstkomende weken niet. Daarna, ho 
maar! Eerst Rock Werchter, ah ja, die stress 
moet toch uit ons lijf! En hoe kan dat beter 
dan door drie dagen in een heksenketel 
te gaan zitten tot je er potdoof van wordt, 
slapen in een stinkend tentje en in leven 
te blijven op een evenwichtig regime van 
blikjes ravioli, pisbier en hamburgers met 
curryketchup. Na deze verkwikkende kuur 
van bezinning en meditatie is het jonge 
lichaam aan recuperatie toe. Vrij vertaald: 
een week niksen, ’s avonds op de lappen 
gaan en slapen tot de noen. Stilaan kun-
nen ze er dan weer tegen. Ach, als ze maar 
gezond zijn, niet?
Maar wie denkt er in deze moeilijke juni-
dagen ook eens aan al dat onderwijzend 
personeel? Beseft iemand wel wat een 
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hel déze hardwerkende mensen beleven? 
Eerst een heel jaar al die leerstof er door-
jagen aan een tempo van liefst twintig tot 
dertig uur per week. En dan nu examens 
afnemen, al die rommel overlopen en ver-
beteren, rapporten maken, delibereren, 
een mens zou voor minder ongelukken 
doen. Voor alle duidelijkheid: we hebben 
het wel degelijk over die arme drommels 
die pakweg aardrijkskunde, geschiedenis 
of wiskunde geven. Of een beetje van dat 
alles. Of kerkelijk recht of kwantumfysica 
of moraalfilosofie, speelt geen rol. Al heb 
je ook in deze middens werkpaarden en 
luxepaarden. Spontaan denken wij dan 
aan de jongens van L.O., Lichamelijke Op-
voeding, weet u wel. Dat loopt een heel 
jaar vlotjes rond in casual trainingspak, 
slentert vrolijk fluitend door de gangen, 
grapje hier, kwinkslag daar. Examens ver-
beteren, wat bedoelt u? Stress? Sorry, 
waar hebt u het over? Als we maar gezond 
zijn, niet?
En als de Zemstenaar maar in de bus valt! 
Geniet ervan, zouden wij zo zeggen!

De redactie (PV)
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Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

Brusselsesteenweg 139
1980 Zemst

015 – 61 78 68
0477 – 13 70 82

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

Wij verzorgen al uw feesten 
van A tot Z

Eveneens te verkrijgen:
- Belegde broodjes

- Dagschotels
- Koude buffetten

- …
EVENEENS TE VERKRIJGEN :

warme maaltijden & belegde broodjes 
(gratis aan huis geleverd binnen  

een straal van 5 km)
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We stappen af in de Bosstraat bij de fa-
milie De Crée. Vorig jaar hingen ze een 
nestkast voor bosuilen in een boom 
achteraan hun wei, en niet zonder suc-
ces. De nestkast werd de broedplaats 
voor een vrouwelijke bosuil, die vorige 
maand drie jonge bosuiltjes ter wereld 
bracht. In april of mei legt iedere bosuil 
blijkbaar een ei. Johan en zijn echtge-
note brachten de Kerkuilenwerkgroep 
van Vlaanderen (onderdeel van Vogel-
bescherming Vlaanderen) op de hoogte 
en die rukten dadelijk uit. Ze wapenden 
zich met drie genummerde ringen, een 
ladder, een vangnet en een tang en on-
middellijk kwamen ze de jonge bosuilen, 
die in de loop van juni al gaan uitvliegen, 
ringen (zie actiefoto). 

natuurlijk! 
ZEMST – DriE jongE boSuilEn wErDEn vorigE MaanD, in aanwEZighEiD van de 
Zemstenaar, gEringD in ... DE boSSTraaT in ZEMST-boS. EchT waar!

gelijke broedplaatsen. Op onze vraag “of 
moeder bosuil haar jongen niet afstoot 
na zo’n ringoperatie?” luidt het antwoord: 
“Neen, zeker niet, het moederinstinct van 
moeder uil is zo groot dat ze haar jongen 
voor zoiets niet in de steek laat. Het ringen, 
meestal een taak van vrijwilligers, laat ons 
toe om in heel Europa het bosuilen- en 
het vogelbestand in het algemeen op te 
volgen en ook de migraties te volgen. Het 
is goed mogelijk dat de vorige generatie 
van deze bosuilen uit Oost-Europa af-
komstig is. Als ze worden geringd kan dat 
allemaal wetenschappelijk worden opge-
volgd. Dat is de taak van het Instituut voor 
Natuurwetenschappen.”

Of Zemst-Bos een geschikte locatie is 
voor bosuilen? “Dat zal wel”, weet één 
van de groene jongens. “Bosuilen komen 

in feite over heel Vlaanderen voor, 
maar zoeken rustige oorden op, 
waar veel natuurlijk voedsel te 
vinden is en hoge bomen.”

Bosuilen in Zemst-Bos: het heeft 
wel iets heel bijzonders, niet alleen 
in de Bosstraat. Voor de inwijkelin-
gen onder ons: de inwoners van 
het gehucht Zemst-Bos worden 
in Zemst traditioneel bosuilen ge-

noemd. Jawel. We vroegen Jos van den 
Amadeus, die het wel zal geweten heb-
ben, naar de herkomst van het woord. 
Meer dan een verwijzing naar Zemst-Bos 
moet je daarachter niet zoeken”, lacht hij. 
“Uilen zijn wij niet, hoor”. de Zemstenaar 
heeft het genoteerd. 

Zin gekregen om ook een nestkast voor 
een bosuil of een kerkuil of een steenuil of 
een boerenzwaluw op te hangen? Meer 
info op www.vogelwerkgroepnwb.be !

Bart Coopman
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Bosuilen: waar 
anDers Dan in Zemst-Bos

Onze reporter was bij het ringen aanwe-
zig en informeerde naar de situatie van de 
bosuilen in Noordwest-Brabant. Dat blijkt 
nogal mee te vallen. In Zemst en buurge-
meenten wisten ze van minstens drie der-
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Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftme-

thode

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

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

Peter Vandenberghe, vroeger journa-
list en nu een creatieve communicatie-
man, vond zijn inspiratie in een reeks 
over sektes, die hij ooit voor Het Volk 
schreef. “Hoe meer ik erover schreef, 
hoe meer ik erover te weten kwam. Ik 
werd steeds meer gefascineerd door 
sektes. En vooral door het feit dat zo-
veel mensen er in terecht komen en er 
niet meer uitraken”, vertelt Peter. 

Tien jaar
Omdat hij er ondertussen zoveel over 
te vertellen had én omdat hij al jaren 
met het idee rondliep om een boek 

Zemstenaar schrijft een Boek

te koop

ElEwijT - EnkElE wEkEn gElE-
DEn bElanDDE Er EEn Mail op DE 
rEDacTiE. pETEr vanDEnbErghE 
haD onS EEn niEuwTjE TE vErTEl-
lEn: hij haD EEn boEk gESchrE-
vEn. nu, TEgEn EEn graTiS boEk 
ZEggEn wij niET nEEn. alS hET 
Dan nog Door EEn ZEMSTEnaar 
gESchrEvEn iS, worDEn wij hE-
lEMaal niEuwSgiErig! 

te schrijven, besloot Peter zijn kans te 
wagen. “Ik maakte het boek zo’n tien 
jaar geleden. Ik heb het toen wel aan 
mijn omgeving laten lezen en zij von-
den het wel oké. Maar er echt mee ver-
der gaan, durfde ik niet. Ik was bang 
om afgewezen te worden.”

Het boek werd allesbehalve een saaie 
handleiding, het is een leuke mix van 
fictie en non-fictie geworden. “Ik wou 
geen boek schrijven puur over een 
sekte. Daarom heb ik er een verhaal in 
verbonden. Het gaat over een man die 
eigenlijk op het slechte pad geraakt 

‘rag’ van
peter vanDenBerghe

is alleen

via het weB

Zoekertjes
Wenst u een zoekertje te plaatsen, stuur dan 
uw berichtje (voor de 15 e van deze maand) 
naar Jean Andries, Brusselsesteenweg 85 
in 1980 Zemst of naar de Zemstenaar, Hof-
grachtlaan  22, 1981 Hofstade. Sluit 10 euro 
per zoekertje in.

Te kp: MERCEDES 190 Diesel 
– Goed onderhouden en in 
uitstekende staat. Pr. o.t.k.
Tel 0475/420 276
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Schalienhoevedreef 26b
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.34.32
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT

Handgebonden boeketten
Bloemstukken
Plantencreaties
Bruidswerk
Grafwerk
Groendecoraties
Seizoensartikelen
Verjaardagsfeestjes voor kinderen
Bloemschikcursussen
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Garage Lauwers Patrick bvba

Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)

Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be

en plots een vrouw leert kennen. Door 
deze vrouw komt hij in een sekte te-
recht. Of hij er weer uit geraakt moet 
je zelf maar ontdekken! Soms hoor ik 
wel eens dat het verhaal voor een stuk 
autobiografisch is. Maar dat is niet zo. 
Het tegendeel is zelfs waar. Het eerste 
stuk is compleet verzonnen en het 
tweede deel – het deel over de sekte 
– is waarheid.”

Twee weken
Het schrijven van een boek stel ik mij 
altijd voor als een maandenlang pro-
ces. Een schrijver in afzondering, half 
verwilderd, het sociale leven op een 
laag pitje, al een tijd geen deftige 
maaltijd meer achter de kiezen en een 
stapel lege bakken bier. Dat is zo on-
geveer wat ik in gedachte had. Maar ik 
blijk een te romantisch idee te hebben. 
“Ik heb het boek indertijd op twee we-
ken geschreven. Het is eigenlijk nogal 
snel gegaan. Eens ik de verhaallijn in 
mijn hoofd had, was het grootste deel 
van het werk al voorbij. Ik heb het nog 
een paar keer herschreven en daarna 
was het voor mij af.” 

Ommezwaai
Vanwaar kwam dan plots de omme-
zwaai om toch met het boek naar bui-
ten komen?
“Met de komst van het wereldwijde 
web zag ik mijn kans. Je kunt niet af-
gewezen worden en het kost je niets. 
Je plaatst gewoon je boek online 
en andere mensen kunnen het dan 

bestellen. Er worden enkel afdruk-
ken gemaakt op bestelling, dus je 
doet er sowieso geen verlies aan. Ik 
koos voor een zwarte cover omdat ik 
dat wel cool vond, het is een beetje 
een zwart verhaal. De oorspronke-
lijke titel was Web. Ik wou iets kort 
en krachtig. En in een sekte verzeild 
geraken, heeft wel wat weg van ge-
vangen zitten in het web van een 
spin. Maar in de tussentijd kwam er 
een boek uit met dezelfde titel, dus 
toen moest ik iets anders kiezen. En 
zo kwam ik dan op Rag uit, ook dat 
woord doet me wel een beetje aan 
spinnen denken.”

Als ik vraag naar de voorlopige com-
mentaren, lacht Peter. “Mensen zeg-
gen me wel eens dat het boek heel 
vlot leest. Dat ze het bijvoorbeeld in 
drie uur uit kunnen lezen. Nu ja, of 
dat allemaal zo een eerlijke mening 
is, weet ik ook niet. Ik betwijfel of veel 
vrienden het echt zouden zeggen als 
het slecht was.”
Ondergetekende nam de proef op de 
som. Ik installeerde me op één van die 
warme dagen de voorbije weken in 
mijn tuinzetel en twee uur later was 
Rag uit. Het boek leest inderdaad su-
pervlot en Peter hoeft geen schrik te 
hebben. Het verhaal zit heel leuk in 
mekaar, een aanrader dus!

Je vindt het boek op www.wwaow.be 
en het kost 10,87€

EVDW

kroniek van semps 1775-1815
ZEMST - Roger Van Kerkchoven houdt zich al geruime tijd bezig met het on-
derzoek van de plaatselijke geschiedenis. Kortelings bundelde hij het resultaat 
van zijn jarenlange opzoekingen in archieven en bibliotheken in een uitgave in 
eigen beheer onder de titel ‘Kroniek van Semps 1775-1815’. Het is een vlot lees-
baar werk geworden, met veel aandacht voor de geschiedenis van de gewone 
Zemstenaars.

FoJ
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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

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

 

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

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
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Stefaan volgde, nog tijdens zijn loop-
baan bij De Post, een opleiding aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten in Mechelen. Vanuit zijn stu-
die werd hij streng impressionistisch 
gevormd. Zijn creatief en artistiek werk 
evolueerde aanvankelijk van figuratieve 
naar spirituele kunstuitingen. Zijn oeu-
vre wordt gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid. 
Hij begon met het schilderen van dorps-
gezichten van Zemst, zoals de kerk en het 
tolhuisje op de Zenne in Weerde en de 
Oude Zennebrug in Eppegem. Vooral het 
doek Het Steen in Elewijt maakte op ie-
dereen een diepe indruk. Daarna koos hij 
voor ietwat verder verwijderde onderwer-
pen, zoals de St.-Mariakerk in Schaarbeek, 
schepen in de haven van Antwerpen…

BuiTenland
Stefaan zocht ook inspiratie in het bui-
tenland en penseelde vele reisherinne-
ringen onder de vorm van zonovergo-
ten, kleurrijke doeken, zoals Acapulco 

kunstschilDer
wEErDE –  op 9 juni worDT STEfaan 
nEvEux 78 jaar. hij SchilDErT op Ei-
gEn houTjE vanaf 1947 En viErT op 
9 juni Zijn ZESTigSTE vErjaarDag alS 
kunSTSchilDEr. wij gingEn EEn kijkjE 
nEMEn in Zijn MuSEuM uilEnnEST ‘op 
DEn bErg’ in wEErDE.

Taxco in Mexico, landschappen in Span-
je, traditionele huizen in de Provence, de 
woelige zee in Bretagne en Montmartre 
in Parijs. Zijn vliegreizen naar Cuba en 
Thailand zetten hem aan om gedachten 
aan oude schilderachtige en mysterieuze 
culturen te schilderen.

POsTkanTOOr-galerij
Stefaan heeft in zijn galerij – het vroe-
gere postkantoor van Weerde – schilde-
rijen met thema’s van allerlei aard: wa-
ter, naakten, portretten, religie… Rust 
vond hij in stillevens: bloemen, flessen, 

aarden potten, 
planten.
Hij heeft altijd ge-
streden tegen on-
recht, voor recht. 
Dat toont hij ook 
in zijn werken. Ar-
beiden op vader-
lijke bodem. Daar 
is zijn heimat. 
Daar denkt hij na. 
Daar wassen zijn 
spuitselen. Daar 
groeit zijn werk!

laTenTe krachTen
De ware Stefanus – de artistieke wijsgeer 
– ontmoeten wij ook in Kundaline alle-
gorieën. Ze illustreren de latente krach-
ten – in elk mens aanwezig – die tot een 
complete ontwikkeling komen. Ze leiden 
tot een hoger bewustzijn en het onder-
scheid tussen goed en kwaad. Stefaan is 
altijd op weg. Letterlijk en figuurlijk.
Stefaan heeft zowat duizend doeken ge-
schilderd. Hij werd tweemaal bekroond 
met een eerste prijs (Fortis en KWB). Vele 
van zijn werken heeft hij weggeschon-
ken en hangen ergens in Weerde en om-
streken aan de muur. Bevoorrechten die 
dagelijks genieten van echte kunst.

  Piet Van Gunderbeek

gesTOlen
Een drietal jaren geleden werd een aan-
tal tekeningen van Stefaan Neuveux die 
hij maakte tijdens zijn vijfjarige houts-
koolstudie, gestolen. De eerlijke vinder 
wacht een beloning. Voor meer info en 
bezichtiging kan je terecht bij museum 
Uilennest –  Stefaan Neveux - Bergstraat 
37 – 1982 Weerde, open op afspraak: 
015/340.145

stefaanneveux 60jaar
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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

Garage Verstraeten
Brusselsesteenweg 185
1980 Eppegem Zemst
Tel: 015/61.28.61
www.garageverstraeten.be

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197

Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

Hier 
adverteren?

Bel 
0479/66.46.66 
of 
0475/42.02.76

Mail 
adverteren.dz@gmail.
com

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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

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

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

hofSTaDE – hET kaMEr-
MuZiEkEnSEMblE Trio Scin-
Tilla TElT TwEE lEDEn uiT 
hofSTaDE. DE ZuSjES alix 
(15) En EMiliE (17) lagaS-
SE, DEDEn hET uiTSTEkEnD op 
hET EuropEES MuZiEkfESTi-
val voor DE jEugD (EMj) in 
nEErpElT. de Zemstenaar 
kon DiT niET onbESprokEn 
laTEn.

verwelkomde voor het eerst deelnemers 
uit drie continenten: Europa, Zuid-Ame-
rika en Azië. 3.600 jonge musici konden 
drie dagen lang hun muzikale prestaties 
ten beste geven voor een veelkoppige 
internationale jury.

Alix en Emilie zijn gebeten door de mu-
ziekmicrobe en spelen al viool vanaf hun 
vijfde. Eerst volgden ze les in de muziek-
academie van Vilvoorde, nu al enkele ja-

Met hun trio sleepten de meisjes Lagasse 
vorige maand de allerhoogste prijs in de 
wacht, een eerste prijs summa cum lau-
de. Hun prestatie was zo bijzonder dat 
zij de kans kregen om van hun muzikale 
prestatie opnames te maken bij cultuur-
zender Exqi.

Dit jaar heeft het EMJ met 35.000 toe-
schouwers een recordaantal bezoekers 
op de been gebracht. De 55ste editie 

ren bij de beroemde Klara-ambassadrice 
Jenny Spanoghe in de Jong Talentklas 
van het conservatorium in Tilburg (NL). 
Solo en in groep werden ze al laureaat in 
verschillende binnen- en buitenlandse 
muziekwedstrijden. 

We horen ongetwijfeld nog van Alix 
en Emilie, die Zemst op de wereldkaart  
zetten. 

 BC

Zemstse meisjes oogsten

op

succes
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Open di. t.e.m. vrijdag 9-18u30 • zaterdag 10-17u (van mei tot september: zondag 14-18u)

WWW.RMC-CLASSICS.COM

Brusselsesteenweg 156 - Zemst
Tel. 015/61 54 97

DEGELIJK AANBOD OCCASIES MET WAARBORG
ALLE MOTOREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR
UITGEBREIDE KEUZE IN KLEDING, 
HELMEN EN ACCESSOIRES
OVERNAME, ALLE MERKEN MOGELIJK

AUTHORIZED DEALER

NIEUWE MODELLEN 2007 
VANAF NU IN ONZE SHOWROOM !
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Willy Robijns van Waterwegen en Zee-
kanaal NV: “Sinds september produ-
ceren vier kleine waterkrachtcentrales 
groene milieuvriendelijke stroom. Veel 
merk je daar niet van want de minicen-
trales zitten voor het grootste deel on-
dergronds in de kanaaldijk ingebouwd. 
Alleen de metalen cabines, volgens som-
migen een vloek in het landschap, zijn 
zichtbaar.”

grOene sTrOOm
Opdrachtgever voor dit project is Water-
wegen en Zeekanaal, concessiehouder is 
ENBO NV en de exploitatie is in handen 
van Ecowatt.
“Waterkracht als bron voor groene 
stroom is in het vlakke Vlaanderen heel 
beperkt”, zegt Willy Robijns. “In dit pro-
ject maken we gebruik van het verval in 
het waterpeil aan de sluizen. Dat verschil 
varieert van 2,05 meter in Tildonk tot 3,8 
meter in Battel. Naast de sluizen bouw-
den we een afleidingspijp, waardoor we 
het water naar de turbines doorsturen. 
Het water zet een schoepenwiel in be-
weging, dat de kracht overbrengt op een 
stroomgenerator die elektriciteit pro-
duceert. De kleine centrales aan de vier 
sluizen zijn samen goed voor ongeveer 
1.800 MWh per jaar aan groene energie. 
Dat komt overeen met het gemiddelde 
elektriciteitsverbruik van 510 gezinnen 
en een vermeden CO2 uitstoot van 1.400 
ton. De investering heeft 3 miljoen euro 
gekost, maar de technologie is goed voor 
50 jaar. De doorstroomopening van de 

energie
hofSTaDE - SinDS SEpTEMbEr van 
vorig jaar proDucErEn klEinE waTEr-
krachTcEnTralES op hET kanaal lEuvEn 
- DijlE volDoEnDE EnErgiE voor EEn gE-
MiDDElD jaarlijkS ElEkTriciTEiTSvErbruik 
van 510 gEZinnEn. DE naTuurlijkE 
krachT van hET STroMEnD waTEr vorMT 
Er EEn hErniEuwbarE EnErgiEbron. 

turbine wordt automatisch aangepast in 
functie van het debiet, waardoor ook het 
waterpeil op het kanaal geregeld wordt.”

Vis
Ook aan het Zennegat in Mechelen is al 
een aanvoerpijp voor het water in de dijk 
ingebouwd, maar de afdeling Natuur 
verzet zich. “Sommige mensen denken 
dat er vis door de turbine gaat vermalen 
worden, maar proeven hebben al aan-
getoond dat dat 
minimaal is”, zegt 
Robijns. “De cen-
trale kan er nog 
altijd komen in 
een latere fase.”
Zeekaneel ziet 
ook nog groene 
stroommogelijk-
heden op het ka-
naal naar Charle-
roi, het Zeekanaal 
Brussel-Schelde, 
het Albertkanaal 

en de 320 watermolens in Vlaanderen, 
waarvan de meeste buiten gebruik 
zijn. Samen hebben die een potentieel 
van 16.800 MWh per jaar, genoeg voor 
4.800 gezinnen. “Het benutten van dit 
potentieel vraagt echter nog heel wat 
studiewerk en wellicht steunmaatrege-
len aan particulieren vooraleer we daar 
resultaat kunnen van verwachten”, zegt 
Robijns.

Juliaan Deleebeeck

leuvense
levert

groenevaart
Het verschil in het waterpeil aan de 

sluizen wordt op het kanaal Leuven-
Dijle benut om energie te produceren
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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

 

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

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGKONIJNEN HAMSTERS

CAVIA’S pARKIETEN KANARIES

 

GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

VW auDI
SKODa

DranKEnCEnTralE lOuIS nIjS
BIErEn En WIjnEn

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

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

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

For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

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

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

��

avanti Zemst Benjamins

voor De

ZEMST – DE bEnjaMinS van avanTi Zijn voor DE coMpETiTiE ingEDEElD in DE 
STErkE a-rEEkS. DE viEr MEiSjES En nEgEn jongEnS hEbbEn hET Daarin ExTra 
MoEilijk, wanT ZE kEnnEn ook nog EEn gESTalTEnaDEEl TEn opZichTE van hun 
rEEkSgEnoTEn. DiE hEbbEn MEESTal wEl EnkElE groTErE pionnEn, DiE gEMak-
kElijkEr ToT ScorEn koMEn.

Coach Gieljan  Dereymaker: “Benja-
mins zijn jongens en meisjes van 11 
en 12 jaar. Ze spelen in een gemeng-
de ploeg en de meisjes zijn daarin be-
paald niet de mindere van de jongens. 
Integendeel zou ik zeggen, ze spelen 
soms beter. Als dertienjarigen worden 
ze gesplitst en in aparte competities 
ingezet.”

De benjamins verzamelen twee keer 
in de week voor een training van an-
derhalf uur, maar die arbeid heeft nog 
maar weinig winstpunten opgeleverd. 
“Teams als Leuven, Overijse en Opwijk 
waren allemaal een maatje te groot 

voor ons. Tegen Landen speelden we 
een prima partij, die we met tien pun-
ten verschil verloren. Voorlopig is dat 
ons beste resultaat.”

Gieljan weet dat de weg naar suc-
ces soms lang is: “Dit is bouwen aan 
de toekomst. Verliezen is eigen aan 
de sport en met dat element kunnen 
wij alvast goed omgaan. Het kan dus 
vooral beter worden. Ik reken op een 
spetterend seizoeneinde en verder 
willen we ons zeker in de kijker spelen 
op een of ander tornooi als de compe-
titie afgefloten is.”

Juliaan Deleebeeck 

meisjes
jongens

Doen niet onDer
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 MaES-PIlS   juPIlEr   STElla   SaFIr   WIjnEn   lIKEurEn   STErKE DranKEn
geschenkartikelen 

en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ

 Garage 
Coloma

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

 

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

 wegens stopzetting

totale uitverkoop
Handgeknoopte oosterse tapijten 

uit Iran - Indië - Nepal - Tibet - Pakistan - Turkije

-50%   -10% 
tapijten liekens - Brusselsesteenweg 528 - 2800 Mechelen
Tel 015/42 31 51 - Open van 10 tot 18.30 - Donderdag en zondag gesloten

LAATSTE 
MAAND
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wEErDE - DE jaarlijkSE publicaTiES van DE lanDElijkE gilDES Zijn rEEDS langE TijD EEn hanDig naSlagwErk voor MEnSEn 
DiE graag TuinEn bEZoEkEn gESprEiD ovEr vlaanDErEn. DankZij DiE uiTgavE kunnEn TuinliEfhEbbErS voor EEn klEinE SoM 
privé-TuinEn bEZoEkEn DiE Daarin Zijn opgEnoMEn. Zo kan jE bijvoorbEElD op voorhanD EEn rEgio uiTkiEZEn En op EEn Dag 
vErSchillEnDE TuinEn bEZoEkEn ZonDEr vEEl TE MoETEn ronD rijDEn. Mia couloMMiEr uiT wEErDE iS al jarEn fan Daarvan 
En paST DE iDEE op ZEMST ToE.

In samenwerking met VVV Zemst is 
een parcours uitgestippeld dat men 
zowel te voet als per fiets kan afleg-
gen. de Zemstenaar legde zijn oor 
even te luisteren bij Mia, één van de 
drijvende krachten achter dit initiatief. 
Ook haar tuin maakt deel uit van dit 
parcours.

“Omdat we zelf vaak met Lande-
lijke Gildes op stap waren, rijpte het 
plan om ook hier in Zemst een Open 
Tuinen initiatief op te zetten. We 
hebben 12 vrijwilligers gevonden 
– ze wonen allen kris kras in onze ge-
meente - die hun privé-tuinen twee 
dagen gratis willen open stellen. Het 
leuke eraan is, ik heb ze allemaal 
eerst zelf bezocht, zodat we een 

grote variëteit kunnen aanbieden. 
We hebben siertuinen, tuinen met 
speciale snoeivormen, een collectie 
exclusieve heesters, strakke architec-
turale tuinen met vijvers, cactussen- 
en paddenstoelenverzamelingen, 
een kruidentuin enz… Voor elk wat 
wils en overal kan je wat van opste-
ken. Uiteraard hopen we met deze 
editie ook andere mensen te kunnen 
aanspreken om volgend jaar mee te 
doen zodat we een uitgebreider par-
cours kunnen aanbieden. Alle tuinen 
worden in overweging genomen. We 
tellen heus niet het aantal vierkante 
meter maar focussen op de begroei-
ingen, diversiteit, originaliteit en 
inbedding in de natuur. Als we via 
deze mond tot mond reclame meer 

tuinen kunnen open stellen volgend 
jaar, zal het alsmaar interessanter 
worden.” 

Bij het onthaal van de gemeente 
kan je een gratis brochure verkrij-
gen waar het parcours overzichtelijk 
is uitgestippeld. Voorstel vertrek: bij 
Mia, Vogelzang 27, Weerde en de 
tuinen zijn open van 10u tot 18u. 
Met dank natuurlijk aan de inwoners 
die hun tuinen gratis ter beschik-
king stellen. Wil je nog meer info : 
toerisme@zemst.be of Mia tel : 015 
613501 ( ook voor inschrijvingen 
als je graag volgende editie je tuin 
openstelt!! )
Hij krijgt zijn groene vingers nooit meer proper! 

jmb

wanDelen in twaalf open tuinen
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Onder de   mensen

��

  Damesploeg De Snorkels uit Zemst bestaat 22 jaar. Voor het eerst had de ploeg een 

tekort aan speelsters. “Een artikel in De Zemstenaar is de oplossing”, oordeelde kapitein 

Karin Andries. “De reactie was groot een succes. Vele nieuwe leden daagden op en de 

mama van nieuwkomer Sofie Nicolay werd sponsor met Beenhouwerij Gina in Walem. 

Op de foto: Kelly De Win, Mariska De Win, Karin Andries, Griet Van Praet, Malyka Bouch-

dig, Anja Jacobs, Linda en Pascale Rucquoy, Lynn Elslander en Sofie Nicolay met sponsor 

Gina, echtgenoot Robby en coach Luc Meyss.

   FC Zemst sluit traditioneel het seizoen af met de Masters, een tornooi 

voor alle soorten voetbalploegen. Enige voorwaarde: het moet plezant blij-

ven. En dat was het ook dit jaar, met heerlijk weer, veel volk en een bijzonder 

gezellige sfeer. Bij de dames won SK Laar voor de derde opeenvolgende keer 

de trofee, bij de heren versloegen de Aspis – de jonge veulens van FC Zemst 

– hun oudere spitsbroeders in een bloedstollende finale.

  Naar aanleiding van het 30-jarig 

bestaan van FC Borneo werden heel 

wat festiviteiten georganiseerd. Hoog-

tepunt van de dag was de galamatch 

van Oud-Borneo (spelers uit de eerste 

15 jaar van het bestaan) tegen de hui-

dige veteranen van FC Eppegem (recht-

staand). De veteranen wonnen met 3-1.

  Een minpuntje tijdens de Galamatch 

Oud-Borneo - Veteranen. Jan Van As-

broeck, basislegger van het huidige 

succes van FC Eppegem en raadsman-

coördinator achter de schermen bij de 

  Molleke, Fonske, Marie-Thérèse en Roger overwinteren elk 

jaar in Benidorm. En vervelen doen ze zich zeker niet: wande-

len, genieten van het goede weer, twee keer per week naar de 

markt, terrasje meepikken, af en toe eens lekker gaan eten. 

Fonske is er een echte vedette. Iedere woensdag en zondag 

speelt hij samen met een vriend in een Belgisch café accorde-

on. Vele Belgen komen dan langs om een danske te placeren, 

een pintje te drinken en een babbeltje te slaan over de nieuw-

tjes op het thuisfront. Gezellig!

club, deed na zeven minuten een hoogstaande schijnbeweging 

en kwam ten val. Aanvankelijk kon de boekhouder van Uniac er 

nog mee lachen. Even later bittere realiteit: achillespees over, zes 

weken gips en een lange revalidatie. 
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s  Damesploeg De Snorkels uit Zemst bestaat 22 jaar. Voor het eerst had de ploeg een 

tekort aan speelsters. “Een artikel in De Zemstenaar is de oplossing”, oordeelde kapitein 

Karin Andries. “De reactie was groot een succes. Vele nieuwe leden daagden op en de 

mama van nieuwkomer Sofie Nicolay werd sponsor met Beenhouwerij Gina in Walem. 

Op de foto: Kelly De Win, Mariska De Win, Karin Andries, Griet Van Praet, Malyka Bouch-

dig, Anja Jacobs, Linda en Pascale Rucquoy, Lynn Elslander en Sofie Nicolay met sponsor 

Gina, echtgenoot Robby en coach Luc Meyss.

  De mama’s van de duiveltjes van VV Elewijt hebben vaak het laatste woord. “We kun-

nen beter voetballen”, was vaak hun oordeel. De allerkleinste duiveltjes daagden hun 

mama’s uit voor een wedstrijd. De match van het jaar eindigde op een logisch 3-3 gelijk-

spel en iedereen was tevreden. 

De duiveltjes met hun mama’s: Jarne Van Huychem (Laetitia), Vincent Van Dycke (Mieke), 

Jarne Feron (Nadine), Robbe Imbrechts (Nancy), Robbe De Win (Kirsten), Liam Peeters 

(Karen), Joren Daamen (Anja), Sietze Kuyl (Jenny), Stef Schonenberg (Ann), Jaan Hey-

vaert (Mien) en Mawim Lescrauwaet (Hilde) met hun trainer Gyl Van Deuren. Hilde, Anja 

en Karen scoorden en toonden hun zoontjes hoe het moest.

  Dat de feestneuzen konden feesten en het bestuur kon drinken, dat wisten we. Maar 

dat ze ook konden voetballen, daar waren we niet zo zeker van. Tijdens de feestelijkheden, 

ter gelegenheid van het einde van het seizoen, toonden ze hun kunnen op het veld. Het 

was een spektakelmatch van de bovenste plank. V.l.n.r.: Claudia, Stefanie, Annelies, Elke, Kim, 

Ilona,  Karen, Ann, Virgile, Daniella, Kristine, Liesbeth en Greet.

  De Zemstse dansgroep Impuls kreeg de eer om de opendeurdag van het Europees Parlement 

in Brussel op te luisteren. Impuls stond er niet toevallig. De dag stond in het teken van de opwar-

ming van de aarde, en dat is ook het thema van Mystery, de nieuwe show van Impuls. 

Voorzitter Walter Van der Borght was erbij en zag dat het goed was. “We hebben een vijftal keer, 

gespreid over de dag, het eerste kwartier van de choreografie gebracht. Het is natuurlijk een hele 

eer om op deze manier naar buiten te kunnen treden als vereniging. Maar daarnaast waren voor-

al de reacties van het zeer talrijke publiek een waardemeter. Bovendien was het een uitstekende 

repetitie onze voorstellingen in de stadsschouwburg van Mechelen. Samengevat was het een 

vermoeiende, maar leuke en vooral ook leerrijke dag voor de 25 dansers en hun begeleiders.” 
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Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

 

NIEUW AXA BANK KANTOOR TE ZEMST
BANK en VERZEKERINGEN

VAN pRAET-DE KEYSER
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769 
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be

	VErhuurT hET MaTErIEEl 
VOOr KarWEI En FEEST

nu:  

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

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

Tuin:
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Pieter had de smaak al vrij vroeg 
te pakken. Als vijfjarige zag hij 
het schaakbord op tafel staan en 
vroeg hij aan zijn mama om hem 
uit te leggen hoe het schaakspel 
in elkaar zat. 
Eén jaar later zat Pieter al bij de 
Mechelse Schaakclub om op 
tienjarige leeftijd door te slui-
zen naar Humbeek, waar de vzw 
Promotie Jeugdschaak Vlaan-
deren actief is. Schaken wordt 
aangeleerd via een stappenplan 
van 1 tot 6. En Pieter zit nu al in 
de laatste stap 6, waar hij zich 
meet met volwassenen en waar 
gewerkt wordt aan de verdere 
verfijningen.

Schaken is zeker geen sport voor 
saaie pieten. Getuige het feit dat 
Pieter ook nog judo beoefende. 
Het is eerder het verhaal van on-
bekend is onbemind.
Om aan de top te geraken moet 
je er wat voor over hebben. Elke 
dag een half uurtje studie over 
openingen, zetten, tactiek, stra-

hofSTaDE – TijDEnS DE jongSTE paaSvakanTiE kaMpTE piETEr rEyniErS uiT hofSTaDE MET liEfST 52 DEElnEMErS in hET 
bElgiSch kaMpioEnSchap SchakEn in ooSTEnDE. aan EEn riTME van TwEE MaTchEn pEr Dag MET EEn gEMiDDElDE van DriE 
uur pEr MaTch ging piETEr DE concurrEnTiE aan MET Zijn lEEfTijDSgEnoTEn. na nEgEn MaTchEn bEvESTigDE hij Zijn uiTZon-
DErlijk SchaakTalEnT En MochT hij DE bElgiSchE TrofEE in onTvangST nEMEn. Dank Zij DEZE prESTaTiE Zal hij in novEMbEr 
onZE lanDSklEurEn MogEn vErDEDigEn op hET wErElDkaMpioEnSchap in anTalya TE TurkijE.

 

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

tegie, ... Eén maal per week les in Humbeek en om de 
veertien dagen competitie. Een match wordt telkens 4 

schaakkampioen
pieter is Belgisch

reyniers
tegen 4 gespeeld en hij speelt 
nu in de vierde klasse op nati-
onaal niveau van de volwasse-
nen. Zijn ploeg is dit seizoen op 
de tweede plaats geëindigd van 
de twaalf ploegen in hun reeks.

Pieter is goed op weg om een 
grootmeester te worden. Bij de 
schaaksport is er immers ook 
een ranking zoals bij tennis, ELO 
genaamd. Van zodra je 2.400 
ELO-punten hebt, ben je groot-
meester. Pieters teller staat mo-
menteel op 2.016 punten, waar-
door hij al tot een select clubje 
behoort.

Pieter studeert aan het Sint-
Romboutscollege in Mechelen 
waar hij ook het schooltornooi 
voor schaken won.
Hij beschouwt het als een door-
gedreven hobby en hoopt later 
als grootmeester schaakleraar 
te worden om deze leuke sport 
verder te kunnen overdragen.

Dirk Van Roey
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laErEManS
RAMEN BVBA

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

De vele motorsportbonden in ons landje 
hebben het niet onder de markt. Zoek 
maar eens een plekje waar brullende 
motoren welkom zijn. Niemand heeft 
op zich iets tegen motorcross en dweept 
een beetje met Everts, Smets en co, maar 
oh nee, niet in “mijnen hof”. 

35 jaar geleden
Vroeger was het allemaal veel simpeler, 
weet Jean Juliens, pakweg 35 jaar gele-
den organisator van verschillende motor-
crossen in Zemst: “ In 1956 ging de eerste 
liefhebberscross door aan de Zennedijk 
achter De Prost. In 1960 werd de brom-
fietsenclub Weerde-Zemst opgericht. Van 
1960 tot 1972 vonden er jaarlijks twee 
crossen plaats.  Ondermeer Michel Van 

motorcross

ZEMST- DE vElE MoTorcroSSfanS DiE ZEMST rijk iS MogEn Zich in DE hanDEn wrij-
vEn: EinDElijk wEEr MoTorcroSS in ZEMST. wij MoETEn al DiEp gravEn in hET gEhEu-
gEn, hET Zal Zo’n 35 jaar gElEDEn Zijn DaT EEn DErgElijk SporTiEf gEbEurEn hEEfT 
plaaTSgEvonDEn, MEEr bEpaalD in DEn TurfpuT TE ZEMST. nu iS hET ZovEr: op 3 
juni organiSEErT DE vMcf aan hET SchoM in ZEMST één van Zijn groTE prijZEn.

Eeckhout en Michel De Wit reden ver-
scheidene ereplaatsen. Telkens was het 
een echt dorpsfeest, niemand die zaagde 
of klaagde, verschillende plaatselijke cros-
sers die meestreden, familie, vrienden en 
supporters op post, een frisse pint, een 
broodje en iedereen goedgezind”.

geen circuiTs
Ook Rob Debacker, hevig crossfanaat, 
heeft zo zijn mening: “ Volgens decreet 
moet elke provincie twee vaste circuits tel-
len. In Vlaams Brabant is daar momenteel 
niets van te merken. Nu moeten talentrij-
ke crossers uit onze regio gaan trainen in 
Limburg waar wel permanente parcours 
aanwezig zijn. Op termijn is dit niet vol 
te houden en binnenkort hebben we in 

Vlaanderen geen topcrossers meer. Net 
hetzelfde als geen Merckx meer in de koers 
of geen Gevaert in atletiek of geen Clijsters  
in tennis. Dat wil toch geen mens”! 
Ann Van Roost, secretaris van VMCF, 
treedt bij: “Wij zijn echt content dat we 
na vijfendertig jaar eindelijk nog eens 
een cross mogen organiseren in Zemst. 
Iedereen moet toch zijn geliefkoosde 
sport kunnen beoefenen.” 
Nu zondag 3 juni kan je van 8 tot 18u 
(aan het Schom in Zemst - toegang via 
Hoogstraat) volop meegenieten van 
zo’n 300 motorcrossers. Jeugd, nieu-
welingen, beloften, juniors, nationalen, 
inters en zijspannen zorgen voor een 
uniek spektakel!

PVG

einDelijk
weer eens
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ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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Heeft	u	geen	tijd	of	gewoon	geen	zin	om	uw	
tuin	te	onderhouden	of	wil	u	hulp	omdat	
het	teveel	of	te	zwaar	is	om	alleen	te	doen?
DE	OPLOSSING!!!!!!!!!
BEL	HET	TUINTJE!!!!

Ik	doe	alle	tuinwerken	en	neem	alle	afval	
mee.	U	wil	graag	weten	hoe	duur	dit	is,	wel	
het	hoeft	echt	niet	duur	te	zijn.

Gespecialiseerd	in	kleine	tuintjes.

Met	vriendelijke	groeten	 de	tuinman

Johan	Vastenavondt
Lange	Ravestraat	33
1982	Elewijt
Tel:	015/61	51	23
GSM:	0496/28	43	11

	

					

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

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

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

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

 

Winterstop van 18 december 2006  
tot en met 8 februari 2007

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

onderHoud & 
plaatsen van cv, 
sanitair- & 
gasinstallaties

kasteelstraat 26 - 1982 Zemst - elewijt
015 / 61.71.22
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De vijf lokale kandidaten in de voor de 
deur staande stembusslag zijn in alfa-
betische volgorde Bart Bogaerts (Groen! 
- Kamer), Tim Borteel (SP.a) – Kamer), 
Geert D’Haens (CD&V – Senaat)), Dirk 
Jacobs (Vlaams Belang - Kamer) en Lydia 
Luypaert (Open VLD - Kamer).
Lydia Luypaert, Tim Borteel en Dirk Ja-
cobs zetelen in de Zemstse gemeen-
teraad waar tot voor de nieuwe raad 
aantrad, ook Bart Bogaerts deel van uit-
maakte.

“Omdat de kandidatenlijsten op federaal 
niveau worden binnengebracht, hebben 
wij niet onmiddellijk een totale kijk op 
welke Zemstenaren zich bij deze verkie-
zingen kandidaat stellen”, verduidelijkt 
diensthoofd Katleen Deprins van de ge-
meentelijke dienst voor burgerzaken. De 
Kamerlijsten  worden op de rechtbank in 
Mechelen binnengebracht, de senaats-
lijsten op de rechtbank in Namen.

Een vijftigtal Zemstenaren heeft geen 
stemrecht (meer). Dat gaat zowel om 
mensen die uit het kiesrecht werden ont-
zet en om bijvoorbeeld verlengd minder-
jarigen. Ook vreemdelingen die in Zemst 
wonen, hebben geen stemrecht bij de 
federale verkiezingen.
Wie wel mag (moet!) gaan stemmen, 
kan daarvoor op zondag 10 juni van 8 
tot 15 uur terecht in 4 stembureaus in 
basisschool De Regenboog in Elewijt, in 
4 stembureaus in basisschool De Water-
leest in Eppegem, in 4 stembureaus in 
basisschool Ter Berken in Hofstade, in 2 
stembureaus in d’Oude School in Weer-

Zitje

vier Dorpsgenoten willen naar De kamer, eentje naar De senaat

ZEMST – voor ZovEr bij hET TEr pErSE gaan van DEZE de Zemstenaar bEkEnD waS, gooiEn Zich vijf DorpSgEnoTEn in DE vEr-
kiEZingSSTrijD voor EEn fluwElEn ZiTjE in kaMEr of SEnaaT. DE EEn al MEEr Dan DE anDEr hopEn Zij in DE gunST TE koMEn van 
DE 16.595 STEMgErEchTigDE ZEMSTEnarEn DiE MoMEnTEEl in DE gEMEEnTE vErblijvEn. SoMMigEn onDEr hEn DurvEn ZElfS Zo vEr 
TE gaan DaT ZE DEnkEn niET onbEkEnD TE Zijn bij DE 122 bElgEn in hET buiTEnlanD DiE in ZEMST alS kiEZEr Zijn ingESchrEvEn.

de, in 4 stembureaus in basisschool Tui-
meling in Zemst en in 2 stembureaus in 
basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar. 
De stembrieven werden in de week van 
21 tot 25 mei per post bezorgd.

Tijdens het verkiezingsweekeinde is een 
dertigtal gemeentelijke personeelsleden 
aan de slag om de stembusgang in goe-
de orde te laten verlopen.
Om zich aan de Zemstenaren voor te 
stellen, kregen de politieke partijen en 
hun kandidaten aanplakborden toege-
wezen op de Brusselsesteenweg aan het 
kruispunt met de Kloosterstraat. Ook op 
privéterrein zijn aanplakborden toegela-
ten.

BarT BOgaerT
Bart Bogaert is kandidaat voor ‘Groen!’. 
Hij een 34-jarige licentiaat in de politie-
ke wetenschappen en was in de vorige 
legislatuur gemeenteraadslid in Zemst. 
Bart werkt als coördinator Beroepsoplei-
ding en Tewerkstelling in het migranten-
centrum MIKST in Vilvoorde. Hij draagt 
er eindverantwoordelijkheid voor de be-
roepsopleiding ‘horecamedewerker’ die 
de vzw voor kansengroepen organiseert; 
Daarnaast begeleidt hij als trajectbege-
leider mensen uit de kansengroepen in 
hun zoektocht naar werk. Hij geeft bo-
vendien les (sociale vorming en informa-
tica) aan deze mensen.
Bart Bogaert: “Mijn interesses in de poli-
tiek zijn naast het milieu vooral thema’s 
die in het verlengde van mijn opleiding 
liggen: thuiszorg, kansengroepen, mi-
granten, tewerkstelling enz. Buiten de 

politiek heb ik grote interesse in alles wat 
te maken heeft met informatie en stevige 
rockmuziek. Mijn blog kan bezocht wor-
den op http://beirespeaks.skyblogs.be.”

Waarom Bart zich kandidaat stelt? “Met 
haar eenzijdige nadruk op langer werken 
in het generatiepact, miste de regering 
een cruciale kans om de sociale zeker-
heid te moderniseren. Ons land verliest 
zijn plaats in het koppeloton op vlak van 
sociale bescherming. Omdat uitkerin-
gen niet welvaartsvast zijn, evolueren 
we richting minimumstelsel. Door de 
sluipende privatisering van pensioenen 
en gezondheidszorg dreigen zwakke-
ren uit de boot te vallen. Dagdagelijks 
ervaar ik in de omgang met mensen uit 
de kansengroepen hoe de kloof tussen 
arm en rijk steeds groeit en hoe moei-
lijk deze mensen het hebben. Groen! 
Wil onze sociale zekerheid versterken 
door ze te financieren met inkomen uit  

��

vijfZemstenaren
hopen

op een fluwelen
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 UITVAARTZORG
A n t h o n y  V e r h e y d e n

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

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

Uitvaartverzorging in groot Zemst
B.V.B.A.

vermogen. We willen voldoende hoge 
wettelijke pensioenen en een sterke 
ziekteverzekering. Daaraan wil ik graag 
mijn steentje bijdragen.” 

Tim BOrTeel
Kersvers gemeenteraadslid en SP.a-
voorzitter van fusie Zemst, Tim Borteel 
(27), neemt voor de eerste keer deel aan 
de federale verkiezingen voor Kamer en 
Senaat
“Als jong politicus is het een enorme 
uitdaging om deel te nemen aan deze 
verkiezingen. Je ontmoet op een korte 
termijn heel wat mensen, je voert in-
teressante gesprekken en je kunt je in-
spannen voor je idealen”, zegt hij.

Tim Borteel gaat voor hogere uitkerin-
gen, een zeer actief arbeidsmarktbeleid 
(o.a. aanbieden van geschikte opleidin-
gen) gekoppeld aan rechtlijnige be-
straffing.

Tim: “Jongerenwerkloosheid kan niet 
in ons land. Verder wil ik mij keihard in-
spannen om het klimaatplan van onze 
partij te realiseren. De betaalbaarheid 
van energie dreigt een nieuwe sociale 
kwestie te worden. Iedereen kan aan 
energiebesparing doen op zijn niveau. 
Hierdoor gaan we niet alleen minder 
betalen, maar ook minder vervuilen. Wie 
kan daar nu tegen zijn? Dubbele begla-
zing en een goed geïsoleerd dak moeten 
toch voor iedereen mogelijk zijn.”
Als jonge SP.a-er gelooft Tim Borteel dat 
de maakbaarheid van onze samenleving 
groter is dan we denken.
Meer over hem kom je te weten op www.
timborteel.be.

geerT d’haens
Geert D’Haens woont met zijn familie 
al meer dan tien jaar in de Ambroos-
wijk in Hofstade. Geert werkt als arts in 
het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. Hij 
combineert dit met een staffunctie in 
het Universitair Ziekenhuis van Leuven. 
Zijn echtgenote werkt in het Sint-Maar-
tenziekenhuis in Mechelen.
Het gezin D’Haens is sterk ingeburgerd 
in wijk- en schoolwerking en in de jeugd-
beweging.
Geert D’Haens vervoegde in 2002 de af-
deling CD&V in Zemst waarvan hij inmid-
dels ondervoorzitter is.
Geert is werkzaam in verschillende 
‘denktanks’ op CD&V nationaal, vooral 
rond mens en maatschappij, gezond-
heidszorg en zingeving. Dat leidde tot 
een vraag om kandidaat te zijn op de 

senaatslijst bij de federale verkiezingen 
van 10 juni e.k.
Geert staat op de zesde plaats bij de op-
volgers.

Geert is een gedreven arts en onderzoe-
ker. Hij richtte in Bonheiden een eigen 
onderzoeksinstituut op.
In zijn vrije tijd trekt hij graag op reis met 
de familie of maakt hij sportieve tochten 
in verre continenten.
Bergbeklimmen en marathonlopen zijn 
zijn passies.

Vandaag wil Geert D’Haens zich inzetten 
voor een ‘gezond beleid’: “Om de gezond-
heidszorg in Vlaanderen te behouden en 
te verbeteren, is er nood aan minder ad-
ministratie, minder supplementen, kwa-
liteitszekerheid en méér aandacht voor 
geestelijke gezondheidszorg.”
Het hele programma vind je op www.
geertdhaens.be.
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Fabrikant in metalen sierpoorten, hekwerk, carports en automatisatie

T 0476/72 52 55 - F 015/43 43 44
Atelier: op afspraak
Mechelsveldstraat 20

 2800 Mechelen

Toonpark:
Herentalsesteenweg 56

2275 Poederlee
014/55 80 01

www.metallooks.be
vraag hier 

uw gratis brochure aan:

dirk jacOBs
Gemeente- en politieraadslid Dirk Ja-
cobs ((Vlaams Belang) kreeg de politieke 
microbe te pakken via zijn vlaamsbe-
wuste vader, één van de stichters van 
de toenmalige CVP in Vilvoorde. Mede 
onder invloed van twee leraars uit zijn 
collegetijd werd hij Vlaams-nationalist. 
‘Leuven Vlaams’ en de verhuis van de 
Franstalige afdeling van de tuinbouw-
school uit Vilvoorde maakte hij als tiener 
zeer bewust mee. Dirk was actief in het 
anti-Egmontcomité, het Taalactiecomité 
en leidde jarenlangs de Vlaamse Radicale 
Jongeren in onze regio. Van in het begin 
was hij actief in het Vlaams Blok, zowel te  
Vilvoorde als in ons arrondissement en 
zelfs enige tijd in het partijbestuur.

Beroepshalve was Dirk actief in de soci-
ale sector bij het OCMW van Vilvoorde. 
Hij werkte 17 jaar als maatschappelijk 

assistent op de sociale dienst. “Ik maakte 
van dichtbij mee wat de gevolgen zijn 
van het non-beleid van de federale rege-
ring op vlak van immigratie, asielbeleid 
en opvang van illegalen. Als directeur 
van een woon- en zorgcentrum voor be-
jaarden ondervond ik dagelijks dat een 
betaalbare bejaardenzorg één van de 
grootste uitdagingen van de 21 ste eeuw 
wordt.”
Dirk Jacobs steunt graag de Kamerlijst 
van het Vlaams Belang.
“Acht jaar lang – zegt hij – hebben VLD 
en SP.a zich gedragen als lakeien van de 
PS. Ondanks alle dure eden is noch ons 
kiesarrondissement noch het gerech-
telijk arrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde gesplitst en kunnen de Fransta-
lige ongestoord Vlaams Brabant verder 
verfransen.”

lydia luyPaerT
Vanop de 17e plaats  op de Kamerlijst 
voor de Open-VLD heeft Lydia Luypaert 
‘een klare kijk op de zaken.’
Zij is 55, gehuwd en moeder van een 
dochter. 
“Ik ben afkomstig van Merchtem-Peize-
gem maar woon in Zemst-Laar. Ik heb 
me als Zemstenaar, gemeenteraadslid 
en OCMW-raadslid reeds 25 jaar ingezet 
voor een eerlijk sociaal beleid. Mijn mot-
to is en blijft: ‘inzet elke dag’”, zegt Lydia.
Sociale aspecten liggen haar nauw aan 
het hart, waaronder ontwikkelingshulp, 
gehandicaptenzorg, senioren en kinder-
opvang.
Naast haar gemeentelijke sociaal enga-
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gement en tot voor enkele jaren haar 
werk als ambtenaar bij het Vlaams Par-
lement, vult Lydia haar vrije tijd graag in 
met koken, paardensport, verzorgen en 
fokken van paarden en tuinieren. 

Lydia: “Het is voor ons allen belangrijk 
dat het landelijk gebied niet verder 
verstedelijkt. Daarom is het noodzake-
lijk dat de lokale landbouw kan blijven 
bestaan. Het is dé drempel die nodig 
blijft om de verstedelijking een halt toe 
te roepen. Het is dé sleutel om het lan-
delijk en Vlaams karakter van onze regio 
te kunnen vrijwaren. Om de welstand 
die we opgebouwd hebben als vrij in-
dividu verder te ondersteunen is Open 
VLD niet weg te denken uit het natio-
nale politieke landschap”, zegt Lydia. 
Volgens haar doen te weinig vrouwen 
aan politiek.

Fons Jacobs
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Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

  Garagepoorten en tuinpoorten
  Automatisatie van alle poorten
  Afsluitingen: hekwerk, hout en draad
  Toegangscontrole: parlo- en videofonie,  

    codeklavier, badgesystemen
  tuinverlichting, draadloze lichtsturing

Als verdeler van Winsol helpen wij u graag verder met:
  Rolluiken
  Sectionale poorten
  Zonneschermen
  Screens en verduisterende rolgordijnen
  Automatisatie van deze produkten

www.mechelsepoortservice.be
Tel: 0474/75.65.15 – fax: 015/20.70.98

info@mechelsepoortservice.be

lEnTE-aCTIE
10% korting op zonwerin-
gen en voorzetrolluiken

Gratis codeklavier bij elke 
automatisatie

Tuinwerken Kristof
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Ballet

ElEwijT - DE fa-
MiliE lEnS, woon-
achTig rEchTovEr 
DE kErk in DE 
TErvuurSESTEEn-
wEg in ElEwijT, 
hEEfT iETS hEEl 
bijZonDErS. hET 
hElE gEZin, vaDEr, 
MoEDEr En viEr 
kinDErEn hEbbEn 
naMElijk DEZElfDE 
hobby, of ZEggEn 
wE bETEr paSSiE: 
ballETDanSEn.

Papa Marc Lens stelt zichzelf, zijn vrouw-
tje en zijn kroost voor. En het is al ballet 
wat de klok slaat: “Ons Marieke is een 
natuurtalent. Zij begon met ballet in 
september 2006 en sedertdien hebben 
we alle zes de microbe te pakken. Ma-
rieke is pas zes. Oudere broer Philippe 
volgde als tweede, maar was direct heel 
ambitieus. Na een spoedopleiding bij 
balletschool La Rose in Mechelen, onder 
leiding van lerares Tamara Paris, nam 
hij deel aan de ingangexamens van het 
tweede jaar van de Koninklijke Ballet-
school in Antwerpen en hij mocht daar 
onmiddellijk beginnen. Mama Magda 
Roseaux volgt ondertussen moederbal-
let. Moederballet is een vorm van bal-
let voor iets minder jonge meisjes wier 
jeugddroom om ballerina te worden op 
die manier een beetje uitkomt; meeval-
ler is dat ook de buikspieren worden 

versterkt …. Onze Thomas volgt an-
dersvalidenballet en Jhoris is bezig met 
gevechtsballet, dat is een combinatie 
van een aantal gevechtssporten met 
klassiek ballet. Ikzelf ben ondertussen 
ook bedrijvig in vooral gevechtsballet”, 
maakt Marc het rijtje vol.

Philippe Lens is pas dertien en zijn 
droom is alvast om van zijn hobby zijn 
beroep te maken. Zijn entrée op de scè-
ne heeft hij alvast niet gemist. Als begin-
neling mocht hij al meespelen met het 
Ballet van Vlaanderen, in een nevenrol 
als lakei, in het stuk De Schone Slaapster. 
Meer optredens volg(d)en in de maan-
den mei en juni in Gent, Antwerpen en 
tot in Nederland toe. En in de Konink-
lijke Balletschool wordt natuurlijk niets 
aan het toeval overgelaten en veel ge-
oefend: tot 16u op een week wordt er 

binnen de lestij-
den gedanst. Een 
opoffering. Iedere 
morgen om 7u de 
trein op naar Ant-
werpen, je moet 
het maar doen als 
jonge gast. En veel 
tijd voor andere 
hobby’s is er niet 
meer.

“Of al dat dansen 
niet op de school-
resultaten van de 
kinderen weegt?” 

“Zeker niet”, vertelt mama Magda. “Se-
dert onze Philipe met ballet bezig is, 
komt hij niet meer met buizen naar huis 
en vroeger was dat wél het geval. Hij is 
trouwens op allerlei vlakken openge-
bloeid”.

Het gezin Lens heeft ook al een optre-
den met héél het gezinnetje achter de 
rug. Met hun gezessen brachten ze in 
maart het stuk Where is the Light? voor 
een enthousiast publiek in een Mechel-
se zaal. Het stuk ging over de concen-
tratiekampen en heel wat toeschou-
wers stapten met tranen in de ogen 
naar buiten.

Wie de dansende familie wil vragen voor 
een gastoptreden, kan altijd een poging 
wagen op 0485/28.12.46

Bart Coopman

gans
geZin

Danst
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werD

ZEMST - op ZonDag 20 MEi waS ZEMST in DE ban van 
DE wiElErkaMpioEnSchappEn voor vrouwEn En junio-
rES. DE iMpacT waS vooral voElbaar in DE oMlEiDin-
gEn, Maar groTE problEMEn blEvEn uiT.

De leden van de organiserende 
wielerclub Sport & Steun ston-
den al heel vroeg, nog met slaap 
in de ogen, op de omloop om al-
les in gereedheid te brengen. De 
200 helpers hadden hooguit tijd 
voor een snelle hap tussendoor. 
“Mensen vinden die daar voluit 
voor gaan en er hun weekend 
voor opofferen, dat wordt het 
probleem voor de toekomst. Het 
sociaal engagement gaat er op 
achteruit”, vindt secretaris John 
Ceulers.
“Eigenlijk zijn we met dit kam-
pioenschap al drie jaar bezig 
en gelukkig zijn onze vrouwen 
koersminded”, vult Eddy Buelens 
aan. “Anders was dit niet moge-
lijk. Tegen de ochtendspits moet 
alles hier weer normaal zijn en 
dat vergt veel inzet. Ik ben fier op 
onze clubleden en de vele hel-
pers die dit opbrengen.”
Rond 9u had de mobiele horeca 
zijn staanplaatsen ingenomen en 
vulde de geur van bradend vlees 

en verhit frietvet de lucht. De ge-
meentebus pendelde tussen de 
parking en de startplaats want 
De Lijn vergat haar opdracht voor 
het leveren van basismobiliteit. 
De vervoersmaatschappij had de 
eerder beloofde busdienst enke-
le dagen voordien afgezegd. 
Het was een volkfeest, het tref-
punt voor echte en vermeende 
VIP’s die de controle wilden drib-
belen en daar soms ook in slaag-
den. Op het menu in de Prins 
Leopold stond een uitgebreid 
buffet met asperges, garnalen, 
zalm, boterboontjes… Voor de 
wielersupporter langs de om-
loop was er een iets beperktere 
keuze uit hamburgers, hotdogs, 
broodjes en frieten.
De publieke belangstelling voor 
het kampioenschap bij de vrou-
wen was eerder beperkt. Hun 
gespierde en gebronsde lijven 
mochten gezien worden, maar 
ze hadden veelal al een lief of 
vriend mee en op sportief vlak De laureaten bij de juniores Jens Debusschere, 

Jarl Salomien en Julien Pacquet

De
Dag
Dat het kampioenschap

gereDen
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blijft het vrouwenwielrennen in België 
toch maar zwakjes.
De junioren daarentegen kregen heel 
wat meer belangstelling. Sommigen 
werden gevolgd door een supporters-
processie die zich door de regenvlagen 
niet liet afschrikken.
Na tientallen mislukte ontsnappingspo-
gingen en enkele ommetjes door voor-
tuintjes na een valpartij spurtte de hele 
meute voor de zege. Luttele seconden 
later waren de kampioenen gekend en 
verbeten ze hun emotie als de Braban-
çonne weerklonk.
De supporters klonken op de titel van 
hun poulain of verdronken de tegenslag. 
Daarvoor moest het niet eens warm zijn.

Juliaan Deleebeeck

Ludivinne Henrion was de snelste. Op de tweede en derde plaats volgden Ine Wannijt en Liesbeth De Vocht

Tamara Laeremans (midden) reed een prachtig kampioenschap en eindigde 
eervol in de middenmoot (54ste)

Sportambtenaar Mar-
cus Van Roosbroeck en 
communicatie-amb-
tenaar Anke Rectem 
bemanden zondag 
het vast secretariaat 
van de wielerkoers in 
het gemeentehuis.
 
Met alle vragen en 
problemen kon je hier 
terecht. Ze waren mee 
als eerste uit de veren 
om als laatste naar 
huis te keren.
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

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

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

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

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Toyota specialist

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

“Vroeger hadden we onze administra-
tieve zetel in Leuven maar moesten 
we andere locaties opzoeken, wilden 
we geïnteresseerden de geschiede-
nis van de sport leren kennen. Dank-
zij de medewerking van onze zeven 
vaste partners, hebben we in 2001 
het prachtige, als momument ge-
klasseerde strandgebouw van Hof-
stade-Baden, kunnen renoveren om 
er in 2004 vast te kunnen intrekken.”, 
vertelt Erik. “Heden werken we met 
een team van zo’n twingtal werkne-
mers om de boel draaiende te hou-

hofSTaDE – u kon hET, waT gElEDEn, in DE kranTEn al lEZEn : hET Spor-
TiMoniuM van hofSTaDE wErD DE vErraSSEnDE winnaar van DE jaarlijkSE 
MuSEuMprijS, voor hET vlaaMSE gEwEST. voor ZEMSTEnarEn iS hofSTaDE-
plagE naTuurlijk al DEcEnnia lang EEn bEgrip Maar SinDS hET SporTiMo-
niuM Zijn inTrEk naM in DE STranDgEbouwEn iS allES Er bETEr bij gEvarEn. 
DE 100.000 Euro prijZEngElD DiEnT Dan ook alS EEn aanSporing oM Zich 
vErDEr TE onTwikkElEn. de Zemstenaar ging op bEZoEk En wErD harTElijk 
onTvangEn Door Erik DE vroEDE, DE conSErvaTor van hET SporTiMoniuM.

den. Vooral in deze tijd van het jaar 
is het zeer druk door het bezoek van 
scholen maar we werken ook samen 
met de KUL en andere universiteiten 
alsook sportscholen bijvoorbeeld.” 
Geen sant in eigen land, dus moet ik 
bekennen dat ik het Sportimonium 
- de feestelijk receptie van dit eigen-
ste maandblad niet meegerekend 
- nog niet had bezocht. Het was dan 
ook een zeer aangename verrassing 
om een rondleiding te krijgen en de 
diversiteit van het opzet te onder-
vinden. Het Sportimonium stelt de 

erkenning

sportimonium
hofstaDe krijgt

Zijn
verDienDe

feest in het Dorp
HOFSTADE - De vzw Verenigde Handelaars van Hofstade presenteert zaterdag 
23 juni zijn tweede braderij. Voor deze feestelijkheden grijpen de organisatoren 
terug naar een naam van 1999: ‘Feest in het Dorp’. De braderij valt samen met 
de plaatselijke kermis. Op podia en over gans het parcours wordt voorzien in 
non-stopanimatie van 10 tot 22 uur. Onlosmakelijk verbonden met ‘Feest in he 
Dorp’ is de rommelmarkt waarop alle inwoners van Groot-Zemst hun ‘schatten 
op zolder’ te koop aanbieden. Wie zich een plaatsje wil reserveren kan terecht bij 
Chantal Peeters, tel. 015/61.49.83
‘Feest in het Dorp’ stelt zijn groot podium aan de Oude Pastorij ter beschik-
king van de Miss en Mister Z(emst)verkiezing. De proeven zijn voorzien  
vanaf 15u.

DVR
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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

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

Open

Weekdagen

 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

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

GSM 0475/869 163

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

vele facetten van de sport tentoon, 
maar laat de mensen ook kennisma-
ken met vele oude volksspelen op 
een boeiende levendige manier. Bin-
nen en buiten. Omdat hun promotie 
voor de sport en hun professionele 
aanpak zo goed in de smaak vallen 
bij topsporters, krijgen ze het voor 
mekaar dat velen gratis een bijdrage 
leveren. Zo kan je er de koersfiets van 
Poeske Scherens zien staan naast een 
topmodel uit de fabriek van Eddy 
Merckx. Wat verder de motor van Joël 
Smets enz.. “Zo kunnen we onze ver-
zameling uitbreiden en ons museum 
levendig houden.” 
Trouwens hierbij nog een oproep aan 
de Zemstenaren. Als jullie op zolder 
nog oud sportmateriaal of volksspe-

len hebben liggen (oude rolschaat-
sen, houten tennisrackets, kromme 
baseball-bats, keepershandschoenen 
van in 1950, het Eddy Merckx-spel,…) 
kan je dat altijd gaan aanbieden 
en wordt het ernstig bekeken voor 
bruikbaarheid in het museum of de 
uitleendienst. “Ook oude sportkledij 
is welkom want dat is eigenlijk nog 
het moeilijkst terug te vinden”, zegt 
Erik daarover.
Als je in de buurt bent, ga er eens 
langs. Er zijn folders gratis beschi-
kaar met daarin alle info over de mo-
gelijkheden van het Sportimonium. 
Natuurlijk kan je ook alles terugvin-
den op hun overzichtelijke website  
www.sportimonium.be. 

Met 9-1 verloren in het krulbollen, jmb

Zijn

Zuiveringsstation krijgt groen licht
HOFSTADE – Het gemeentebestuur van Zemst zet het licht op groen voor de 
uitbreidingsplannen van Aquafin met het waterzuiveringsstation in Hofstade. 
Aquafin wil al langer de capaciteit van het afvalwaterzuiveringstation op het 
kruispunt van het  Steppeke met de Ambroossteenweg tot 13.000 inwonerse-
quivalent vergroten. Volgens de waterzuiveringsmaatschappij is de uitbreiding 
van het bestaande station nodig om de vervuiling van bijkomende wijken op te 
vangen en om het afvalwater van Schiplaken te zuiveren. 
Momenteel belandt veel afvalwater ongezuiverd in de Barebeek.
De gemeenteraad van Zemst heeft nu het ruimtelijk uitvoeringsplan goedge-
keurd waardoor de plannen van Aquafin in een stroomversnelling komen.

  FoJ
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Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en 
dakbedekking

t

t Dakvernieuwing: leien, pannen,  
kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties

t Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
t Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken DE DOnDEr

 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

Brems Bouwmaterialen 
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be

Smoelwerk is de artiestennaam 
van Marc Verhoeven. Verhoeven 
is 34 en bracht zijn jeugd door in 
Hofstade en Elewijt. Al jaar en dag 
maakt hij kunstvoorwerpen uit re-
cyclagemateriaal, de jongste jaren 
is hij druk in de weer met natuur-
steen, vooral arduin. Zijn maat 
Steph Coudre schildert met olie-
verf op doek, experimenteert met 
polyester en ontwerpt juwelen. 
Beide selfmade mannen pakken 
nu zondag uit met de openlucht-
tentoonstelling Kunst in de Wei.

Vanwaar het idee om kunst in 
een wei te plaatsen, Marc?
Aanleiding is eigenaardig genoeg 
een omgekapte boom op een stuk 
grond van mijn pa. Toen ernaast 
een huis werd gebouwd, werd die 
boom gekapt, terwijl dat echt niet 
hoefde. Uit tegenreactie ontwierp 
ik een boom uit ijzer en zette die 

elewijt
ElEwijT – alS Er koEiEn, SchapEn of paarDEn in EEn wEi MogEn 
STaan, waaroM Dan gEEn kunSTwErkEn? op ZonDag 3 juni kan jE 
in DE binnEnbEEkSTraaT in ElEwijT TErEchT voor KunST in de wEi, 
EEn bijZonDEr originElE TEnToonSTElling van SMoElwErk En STEph 
couDrE. ovErgoTEn MET SinglE MalT whiSky.

in de plaats. Daaruit rijpte het idee 
om ooit eens uit te pakken met een 
heuse tentoonstelling op diezelfde 
wei. En kijk, nu zijn we zover.

Wat mogen we zoal verwachten 
van Kunst in de Wei?
Er zijn 22 stukken van mijn hand te 
zien: twaalf figuratieve, cartoon-
achtige beelden in natuursteen 
en tien werken uit recyclagema-
teriaal. Mijn maat Steph Coudre 
is de gastartiest en plaatst er zijn 
schilderijen en juwelen bij. De hele 
tentoonstelling staat bovendien in 
het kader van single malt whisky. 
Per kunstwerk wordt er vermeld 
welke whisky voor de nodige in-
spiratie zorgde. En dat is nog niet 

kunst

met whisky

in

alles. Er is ook een stand met Bowmore en Tomintoul, 
twee uitstekende Schotse whisky’s, klaar om gedegus-
teerd te worden. Al dat lekkers wordt overgoten met 
mijn favoriete muziek, van Tool tot Keith Caputo.

Kunst in de Wei vindt plaats op zondag 3 juni, van 10 
tot 20 uur in de Binnenbeekstraat in Elewijt.

Paul Verdoodt
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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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