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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Eindelijk, het juligevoel. Kent u dat? Weg 
druk, weg stress, eindelijk vakantie. De 
meesten onder ons moeten het doen met 
enkele weken, anderen krijgen iets méér, 
sommigen hebben zelfs twee volle maan-
den. Momentje, lieve mensen van het on-
derwijs, nog niet beginnen roepen! Bij de 
Zemstenaar zijn wij het er roerend over 
eens dat iedereen in deze sector dat dub-
bel en dik verdient! De leerlingen, de leer-
krachten (onze vrienden van lichamelijke 
opvoeding op kop!) en – ach, waarom ook 
niet? – zelfs de mensen van de directie! 
Geniet er van, zouden wij zo zeggen!
Maar wij hadden het over dat juligevoel. 
Dat betekent niet alleen met de luie bot-
ten achterover in een strandstoel liggen, 
koel emmertje witte wijn binnen hand-
bereik. Er valt ook topsport te beleven in 
juli: Wimbledon! Tour de France! Kers op 
de taart bij dergelijke evenementen is ge-
woonlijk de rol van de Belgen. Hierover 
kunnen we kort zijn. Laat ons al blij zijn dat 
er dit jaar geen EK of WK voetbal is. Onze 
Rode Duivels zitten zowat op het niveau 
van Kazachstan, Zuid-Oost-Transsylvanië 
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of Vaticaanstad. Een volgende deelname 
aan een groot tornooi wordt iets voor de 
zomer van 2034.
De Tour de France misschien? Laat maar 
zitten. Of het moest buiten competitie zijn. 
Waarom denkt u dat de organisatoren de 
Mont Ventoux niet meer opnemen in hun 
programma? Omdat die berg simpelweg 
nooit meer vrij is! Elke dag van de week 
spoelen daar busladingen Vlaamse wie-
lertoeristen aan. Jong gepensioneerden, 
huisvrouwen die zich vervelen en veerti-
gers in midlife-crisis rijden daar elkaar om-
ver. Zelfs een Zemstse toppoliticus werd er 
gesignaleerd!
Blijft Wimbledon. Dat wordt ons moment! 
Justineke veegt er de vloer aan met die 
twee grote, boze zussen. En het is niet 
omdat die Russische fotomodellen op het 
galabal verschijnen met een décolleté van 
heb ik u ginder, dat ons Waals meiske hier-
van onder de indruk raakt. Dat is meer iets 
voor Pierre-Yves, haar ex. Heeft die jongen 
ook iets om naar uit te kijken.
En de Zemstenaar, uiteraard!

De redactie (PV)
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	verhuurt het materieel 
voor karwei en feest

nu:  

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

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

Tuin:

Hoe ben je bij Child Support Ghana terechtgeko-
men, Kim?
Ik wou dit al lang doen. Ik heb me altijd voorgeno-
men om in het laatste jaar van mijn opleiding naar 
het buitenland te gaan. Het maakte niet uit waar 
naartoe. Uiteindelijk heb ik samen met mijn mede-
studente, Katrien Vander Weyden, beslist om naar 
Ghana te gaan via Erasmus. De stageperiode duurde 
veertien weken en daarna hebben we drie weken de 
tijd gehad om rond te reizen.
De school heeft een aantal connecties, maar niet ge-
noeg. Daarom zijn we zelf op zoek gegaan naar mo-
gelijke stageplaatsen. 
Op het internet zijn we bij verschillende organisaties 
terechtgekomen en uiteindelijk hebben we voor Child 
Support Ghana gekozen, omdat dit project ons de 
meeste kansen bood in het kader van onze stage. We 
hebben het project mee helpen oprichten, want het 
bestond nog niet. 
Met Child Support Ghana wil men straatkinderen, 
die in het noorden van Ghana rondzwerven, belet-
ten om verder te zwerven tot in de grotere steden in 
het zuiden. 
Deze kinderen hebben nooit de kans gekregen om 
naar school te gaan en hun ouders sturen hen de 
straat op om geld te verdienen.
Meestal komen ze dan terecht in de grotere steden 
en in het ergste geval belanden ze in de prostitutie of 
criminaliteit. Vaak worden ze vermoord door de poli-
tie of mensen die zich aan hen storen.

‘nu Besef ik 
wat echt Belangrijk is’

kim welman reisDe naar ghana voor een straatkinDerenproject
Zemst-Laar – Kim WeLman (21) studeert ortho-
pedagogie aan de ehsaL in diLbeeK. 
aLs Laatstejaarsstudente troK Ze voor vier 
maanden naar het West-afriKaanse ghana om 
daar stage te Lopen bij het project chiLd sup-
port ghana. Ze Was aL te Zien in een reportage-
reeKs op ring tv.

Het project wil deze kinderen op-
vangen en hen een beroep aanle-
ren zoals naaister of kapster, zodat 
ze geld kunnen verdienen op een 
betere manier.

Hoe zag zo’n werkdag eruit?
Toen we aankwamen hebben we 
onmiddellijk een weekschema 
opgesteld. De kinderen kregen 
elke dag één les Engels, lezen en 
schrijven. Daarna twee of drie uur 
naailes van een Ghanese vrouw, 
een les in haartooi en Engelse 
vaardigheden.
Op het einde van de dag zorgden 
we ook voor wat sociale activitei-

ten zoals rekenles, sport en spel en 
een tekenles voor hun fijne moto-
riek. In totaal werkten we met vijf 
mensen. Katrien en ik werkten sa-
men met Mathys, een student uit 
Nederland, de Ghanese lesgeef-
ster en de verantwoordelijke van 
het project.

Wat heb je geleerd uit deze erva-
ring?
Ik heb veel geleerd, maar vooral 
om te relativeren. Vroeger maakte 
ik me druk om kleine dingen en nu 
besef ik wat echt belangrijk is. Als 
je kinderen ziet, die op hun twaalf 
jaar in de prostitutie gaan om geld 
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te verdienen, dan trek je je ogen open. 
Maar ik heb ook geleerd om flexibeler 
te zijn. Ik heb ongelooflijk veel ge-
vloekt op het feit dat de Ghanese be-
volking geen afspraken kan maken. 
Niemand heeft er een agenda en kan 
planningen maken. Toen ik daar werk-
te, moest ik vaak afspraken maken en 
vergaderen met Ghanezen. Dat was 
vaak frustrerend. Daarom stelde ik me 
zelf ook flexibeler op.

Heb je last gehad van een cultuur-
schok?
Eigenlijk viel dat goed mee, want we 
waren er op voorbereid. Uiteindelijk 
maak je die cultuurschok onbewust 
mee, denk ik. In het begin vergelijk je 
alles met je eigen cultuur, maar na een 
tijdje kan je je aanpassen aan de situ-
atie. Je mist sowieso de mensen waar-
mee je altijd weggaat, maar gelukkig 

was ik maar vier maanden weg van 
huis. Ondertussen ben ik al drie we-
ken terug in België en heb ik iedereen 
teruggezien en leuke dingen gedaan. 
Daarna heb ik me twee weken moe-
ten opsluiten om aan mijn stagetaken 
te werken. Door thuis te zitten besef ik 
wat ik wel en niet gemist heb.

Wat zal je het meest bijblijven van 
dit avontuur? 
Vooral de gedachte dat ik heb kunnen 
bijdragen aan de toekomst van enkele 
kinderen. Er waren zeven kinderen in 
het project. Dat lijkt misschien niet veel, 
maar dat zijn wel zeven mensen die 
een betere toekomst zullen hebben. 
Binnenkort wordt er ook een winkeltje 
opgericht waarin ze kunnen werken. 
Hun toekomst ziet er rooskleuriger uit 
en dat vind ik leuk om te weten.

Jolien Beullens
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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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“Saren had geen probleem op school 
met Frans, integendeel. Wij vinden het 
echter uiterst belangrijk dat onze kinde-
ren de tweede landstaal goed beheer-
sen. Wij zijn van mening dat dit niet lukt 
met alleen schoolfrans. Daarom hadden 
we eerst gedacht Saren op taalkamp te 
sturen, maar toen werd onze aandacht 
getrokken door een artikel van de Ge-
zinsbond. In samenwerking met de 
Waalse Ligue des Familles organiseren 
zij taaluitwisselingen tussen Vlaamse en 
Waalse families. Wij kozen ervoor Saren 
regelmatig te laten logeren bij de familie 
Dahin uit Waals-Brabant.
Zo’n taalkamp is niet alleen erg duur (400 
euro), het blijft toch ook nogal schools.
Bovendien zijn we er van overtuigd dat 
je er niet zo veel en zo vlug kan bijleren 
dan in een gezin. De kosten om je in te 
schrijven als kandidaat-gastgezin blijven 
beperkt tot slechts 25 euro per kind. In 
een gezin daarentegen gaat alles veel 
spontaner en hoor je de taal van ‘s mor-
gens vroeg tot ‘s avonds laat. Je wordt er 
als het ware in ondergedompeld. Ook 
leef je in een gewone omgeving en steek 
je wat op van de toch wel iets andere cul-
tuur. Zo merk je aan sommige details dat 
de familie Dahin wat meer op z’n Frans 
leeft. Ze eten bijvoorbeeld twee keer 
warm per dag.” 

in wallonïe
Zemst – sinds een viertaL jaren Logeert  saren (15) uit Zemst  regeLmatig bij haar WaaLse vriendin charLotte 
dahin, die op haar beurt af en toe een tijdje te gast is te Zemst. en dit om op een aangename manier de Kennis van de 
tWeede LandstaaL bij te spijKeren. saren (in voLLe bLoKperiode) Liet mama mariet en papa KareL, beiden actief in het 
onderWijs, aan het Woord.

“Vorig jaar ging Saren samen met Char-
lotte naar Parkpop, een Mechels stads-
festival. Dat was nieuw voor Charlotte, ze 
vond het erg fijn. In het begin ging het 
allemaal wat onwennig, de meisjes wa-
ren pas elf, nu gaat het heel vlot. Als ze 
niet helemaal uit hun woorden komen 
helpen ze elkaar. Het staat wel vast dat ze 
er beiden enorm op vooruitgegaan zijn. 
Er is ook een goede verstandhouding 
ontstaan tussen de gastgezinnen. We 
zien elkaar enkele keren per jaar om sa-

men iets te doen of wat te eten. Vreemd 
is wel dat er te weinig gastgezinnen zijn 
langs Vlaamse kant, terwijl er meer dan 
voldoende Franstalige gezinnen zich 
aanbieden.”

Indien u interesse heeft of meer informa-
tie wenst, contacteer dan de Gezinsbond 
of surf naar www.liguedesfamilles.be. 
Klik op a votre service en vervolgens op 
echanges linguistique.

Dirk Verdeyen

saren van roy
woont af en toe

Zemstenaren winnen weDstrijD roDe kruis
ZEMST - Jan Janssens en Natalie Christiaens uit Zemst wonnen 
een van de hoofdprijzen van de zelfkleverwedstrijd van het Rode 
Kruis. Ze kregen een duo vliegticket voor een Europese bestem-
ming naar keuze. De wedstrijd van het Rode Kruis liep in mei jl. Wie 
een sticker kocht, kon gratis deelnemen aan de wedstrijd dankzij 
het geluksnummer op de achterzijde van de sticker. De Zemste-
naren vielen vier jaar geleden ook al eens in de prijzen. De familie 
Artois uit Eppegem was ook bij de gelukkigen en won een gsm.
 FoJ

Zestienjarige steekt Boom in BranD
ZEMST-MECHELEN - Wat een zestienjarig meisje uit Zemst be-
zielde toen ze enkele weken geleden in de Kruidtuin in Meche-
len een boom in brand stak, is nog onduidelijk. De tiener stak 
een jutten zak die rond een 150 jaar oude boom was gebon-
den, in brand. De boom liep ernstige schade op. De pompier 
blusten de vlammen. Het meisje (of haar ouders) hangt een 
flinke schadeclaim boven het hoofd.

FoJ
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GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

vw auDi
skoDa

 

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

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

 

JULI EN AUGUSTUS 
ALLE DAGEN OPEN VANAF 15.30 U

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

ZEMST-BOS KERMIS
Vrijdag 13/7 & zaterdag 14/7: MOSSELEN
Zondag 15/7: MOSSELEN en BARBEQUE

Maandag 16/7: PAARDENSTEAK
Zaterdag 14/7: Dansavond met DJ MATIC

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS
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Zemst

Zemst – vvv toerisme Zemst organiseert voor het eerst een internationaaL 
cartoonfestivaL met aLs thema “Koning voetbaL”. de cartoons Konden inge-
Zonden Worden tot 31 mei. Ze Worden tentoongesteLd in het sportimonium 
in hofstade, van 28 juLi tot 29 augustus 2007. je Kan Ze daar gratis gaan 
beKijKen. raf bonte, mede-initiatiefnemer, gaf ons graag enige toeLichting.

Vanwaar dit initiatief, Raf?
Vijf jaar geleden organiseerden we 
voor het eerst de kunstenaarsroute. De 
bijval was erg groot. Het nadeel van dit 
succes was dat steeds meer mensen 
wilden deelnemen en dat dit de kwa-
liteit niet altijd ten goede kwam. Ook 
was het voor veel kunstenaars niet evi-
dent elk jaar opnieuw voldoende nieuw 
werk te produceren. Daarom wilden we 
eens met iets anders voor de dag ko-
men. Na wat brainstormen kwamen 
we dan uit bij een cartoonfestival. Het 
was niet eenvoudig om een geschikte 
ruimte te vinden waarover we een volle 
maand konden beschikken om de wer-
ken te presenteren. Het Sportimonium 
in Hofstade, waar we al eerder mee sa-
menwerkten, bleek de ideale locatie. 
Het lag dan ook voor de hand om te 
kiezen voor een sportief thema. Wat is 
er trouwens mondialer dan voetbal?

Van mondiaal gesproken, jullie gaan 
heel ambitieus direct internationaal. 

Hoe leg je dat aan boord om de nodige 
contacten te leggen?
We staken ons licht op bij het Europees 
Cartooncentrum van Kruishoutem en de 
Belgische Federatie van Cartoonisten. De 
belangstelling overtrof wel een beetje 
onze verwachtingen. 
We kregen zomaar eventjes 576 inzen-

direct ‘pakken.’ En humor is natuurlijk 
dé essentie van een cartoon. Techniek 
is minder belangrijk, iedereen heeft 
zijn stijl.

Wie zal er in de jury zetelen?
Naast mezelf zullen een beroepscartoo-
nist van De Standaard, iemand van het 
gemeentebestuur, het Sportimonium en 
Bloso deel uitmaken van de jury. Ook zul-
len we proberen Ariël Jacobs (volgend 
seizoen assistent-trainer bij Anderlecht) 
er bij te krijgen. 

Is er naast eeuwige roem nog wat an-
ders weggelegd voor de laureaten?
We beschikken over een riante prijzen-
pot. De beste cartoon wordt beloond 
met 500 euro. Zilver kaapt 300 euro weg 
en de derde plaats is goed voor 200 euro. 
Voor de beste Belgische inzending wordt 
100 euro voorzien.

 Dirk Verdeyen

dingen toege-
stuurd van 219 
deelnemers uit 40 
verschillende lan-
den uit alle conti-
nenten.

Dan rest er de 
moeilijke taak de 
winnaars te selec-
teren. 
Bij de beoorde-
ling ligt de nadruk 
het meest op het 
idee en de origi-
naliteit. Een goeie 
cartoon moet je 

internationaal
festival

in

cartoon
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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

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

Schipper 
naaSt Mathilde 

Zemst – rusthuis reLeghem opende haar eigen cinemaZaaL. voortaan 
Kunnen de beWoners er regeLmatig een oude fiLm of tv-productie gaan 
beKijKen. de herinneringen aan de tijd van toen Zijn pLots heeL dichtbij.

Rusthuis Releghem beschikt sinds 
kort over een echte bioscoop, waarin 
de animatieploeg regelmatig oude 
en nieuwe films en series zal spelen. 
De romantiek van Sissi, Gone with 
the wind, De Witte van Zichem, de le-
gendarische tv-serie Schipper naast 
Mathilde, Jeroom en Benjamien en De 
Collega’s staan al op het verlanglijstje 
van het rusthuispubliek, zo blijkt uit 
een peiling van animatrices Trees en 
Betty. 
“Bovendien kunnen we ook eigen 
activiteiten en gebeurtenissen uit 
de gemeente projecteren. Misschien 
kunnen we een filmvertoning dan 
laten voorafgaan door de rubriek De 
Week in Beeld”, zeggen ze. “We hebben 
de polyvalente zaal van het rusthuis 
onlangs volledig ingericht door de 
installatie van een groot scherm, een 

projector en een surroundsysteem”, 
zegt OCMW-voorzitter Tom Dehaene. 
“Aldi heeft ons wat geholpen. Er moet 
nu niet meer met materiaal gezeuld 
worden. Dit is een welgekomen ont-
spanningselement, want voor de ze-
ventig zwaar zorgbehoevenden is de 
animatie eerder beperkt”, prijst direc-
teur Gert Van Saet. 
De rusthuisbewoners Berthe (85) en 
José (72) zijn best tevreden. “Dit roept 
herinneringen op aan onze eigen zot-
te tijd, toen we naar de cinema naar 
Vilvoorde of Mechelen trokken met 
ons lief. De films van vroeger zijn wel 
mooier”, vinden ze. “Nu is er teveel 
geweld en seks te zien. In onze jeugd 
hadden ze ook altijd een happy-end, 
waardoor je met een goed gevoel 
naar huis ging.”

Juliaan Deleebeeck

in cinema reLeghem
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Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47De belangrijkste doelstelling en uitda-

ging is de aanleg van overdekte ter-
reinen om de leden ‘wintertennis’ te 
kunnen aanbieden. Momenteel die-
nen de tennisliefhebbers zich buiten 
Zemst te wenden om indoor te spe-
len. Daarvoor moeten er nog contac-
ten worden gelegd met de gemeente. 
Het is immers een prioriteit op de 
agenda dat de leden ook in de winter 
de mogelijkheid moeten hebben hun 
favoriete sport in hun geliefde club te 
kunnen beoefenen. 

Begin juli hield TC De Wehzel ook 
haar 4de editie van het Open Tornooi 
in het Ernst&Young Criterium. Met 
172 inschrijvingen zagen de fiere 
organisatoren een stijging van ruim 
35% in het deelnemersveld. Onder 
de spelers heel wat leden van de 
club zelf, waarvan sommigen zelfs 
heel puike prestaties hebben neer-
gezet. Deze stijging is een bevesti-
ging voor de nieuwe organisatoren, 
het nieuwe bestuur, maar toont nog 
steeds aan dat er ook een groeimar-
ge is en blijft voor het tennis. Tevens 
is de uitbouw van de Tennis Aca-
demy een belangrijk punt. Een heel 
aantal jeugdleden en volwassenen 
kan zijn techniek en tactiek bijscha-
ven onder leiding van enkele leraars, 
en de vraag blijft nog steeds groot. 

tenniscluB 
         De wehZel 
Zorgt voor vernieuwing 

in 2007
eLeWijt – tenniscLub de WehZeL, die sinds 1979 de tennissport popuLair 
maaKt in groot-Zemst, staat dit jaar voor nieuWe uitdagingen. onLangs 
besLoot micheL vermeuLen, na veLe jaren inZet, Zich terug te treKKen aLs 
voorZitter van de cLub. er KWam een nieuW bestuur, sterK uitgebreid én 
verjongd. met vier nieuWe bestuursLeden van enthousiaste tWintigers en 
nieuWe WaardevoLLe aanWinsten is het de bedoeLing om het beLeid nieuW 
Leven in te bLaZen. de nieuWe voorZitter is riK van den bempt.

Ook de tenniskampen (begin juli en 
begin augustus) blijven absolute 
voltreffers en zijn steeds in slechts 
enkele uren helemaal volzet. Naar 
de toekomst toe worden voor alle 
leeftijden en niveaus uitgebreide 
lessenpakketten voorzien, zowel op 
recreatief als op competitief vlak.

Verder wil het nieuwe bestuur de 
jeugdwerking nog beter uitwerken. 
Ongeveer een derde van de leden 
zijn jeugdspelers en uiteraard staan 
opleiding en competitie centraal, 
maar het is ook het belangrijk om ac-
tiviteiten te organiseren die jongeren 
aanspreken. Dat gaat van spelletjes-
avonden, over laddercompetitie, tot 
filmvoorstelling, enz. Het maakt de 
betrokkenheid alleen maar groter. 
Sinds 2006 heeft de club ook nieuwe 
uitbaters voor hun cafetaria. Jenny en 
Michel zorgen steeds voor vriende-
lijke bediening, oprechte sfeer, frisse 
dranken en heerlijke snacks. Het ty-
peert de sportieve vriendenclub die 
TC De Wehzel is. 

Heb je zin om eens een balletje te 
slaan, ga dan eens een kijkje nemen 
op hun website www.tcdewehzel.be 
voor meer info, of ga eens kennisma-
ken op het gezellige terras.  

                    Jmb 
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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

Tuinwerken Kristof

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 !



��

Juf Julia geeft al 37 jaar les in de tweede 
kleuterklas van de Pimpernel, en heeft dus 
veel leerlingen de revue zien passeren. 

Na het schoolfeest Move, op 26 mei, wordt 
ze op het podium gevraagd, met op de 
achtergrond het Samson & Gert num-
mer Dit is de mooiste dag, dit is de mooi-
ste dag, want vandaag zijn wij bij elkaar.  
Niet alleen haar huidige leerlingen van het 
derde leerjaar komen op het podium, maar 
ook die uit haar allereerst klasje uit ‘71. 

“Het enige wat ik mij nog herinner uit de 
kleuterklas, is juf Julia”, vertelt oud-leer-
ling Dirk. “En ze is nog steeds niet veran-
derd. Al is ze misschien wel een beetje 
verdikt”, lacht Dirk. Ook de andere oud-
leerlingen herinneren zich haar als een 
enthousiaste juf. 

“Ik vermoedde dat er iets te gebeuren 
stond, maar ik had geen idee wat”, vertelt 
juf Julia. Een collega kwam haar oppik-
ken met haar cabrio, en bracht haar naar 

school. De kindjes van Julia’s klas trokken 
haar uit de auto, en ze moest over een 
rode loper naar binnen wandelen. En zo 
kon het schoolfeest beginnen. 
“Ik had iemand gezien van m’n eerste 
klasje. Maar dat gebeurt wel vaker, dus 
had ik de link niet gelegd.” 
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Zemst-Laar - juf juLia neemt na 
37 jaar afscheid van basisschooL de 
pimperneL. Ze Werd op het schooLfeest 
verrast en in de bLoemetjes geZet. 

“Vanaf juli ga ik genieten. Voor de rest 
ga ik m’n klasje leegmaken en thuis wat 
dingen op orde zetten”, zegt Julia. “En op 
1 september ben ik op vakantie, zodat 
ik niet aan het begin van het schooljaar 
hoef te denken.” 

Marijke Pots

in De Bloemetjes

De pimpernel
Zet

jufjulia

Zemstenaars in ZuiD-frankrijk
Zemst – patricK en Leen de donder uit Zemst-bos verhuisden vorig jaar 
in augustus, samen met hun Kinderen stijn en robin, naar saint-papouL, een 
pittoresK dorpje nabij casteLnaudary, een 30 Km van carcassonne in Zuid-
franKrijK. aan de Zemstenaar Lieten Ze graag Weten hoe het hen vergaat.

“Wij hebben hier een boerderij op een 
domeintje gekocht waar de rust en de 
gezonde Pyreneeënlucht de hoofdtroef 
zijn. Ondertussen hebben wij de boerde-

brugues.fr. Jullie zullen merken, als jullie 
onze site bekijken, dat we naast het run-
nen van een chambres d’hôtes - gîte ook 
een zaak hebben 
opgestart in de verhuur van spring-
kastelen. Voor meer informatie 
zijn wij steeds bereikbaar via mail 
of per telefoon op het nummer 
0033/4.68.23.43.11”

rij verbouwd tot een woning met twee 
gastenkamers en een ruime gîte met 
twee slaapkamers. De foto’s van dit al-
les staan van op onze website:www.las-

Enkele kleuters uit het klasje van juf Julia

De leerlingen uit de allereerste klas van juf Julia uit ‘71
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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

 

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGKONIJNEN HAMSTERS

CAVIA’S PARKIETEN KANARIES

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

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

 PESS
MEN'S FASHION

Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN
DINSDAG - VRIJDAG  09.00 - 12.30
    13.30 - 18.30
ZATERDAG DOORLOPEND 09.00 - 18.00
ZONDAG   09.30 - 12.00
MAANDAG GESLOTEN

e-mail: pess@telenet.be
www.pess.be

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68
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Hoe lang kennen jullie el-
kaar? 
Eerste flater: Ingrid en Veer-
le zijn zussen van elkaar. 
Dus al sedert de geboorte 
van Ingrid (nvdr de jong-
ste van de twee; de leeftijd 
verklappen we niet). Goe-
dele maakte jaren geleden 
samen met Ingrid de Ursu-
linen in Mechelen onveilig. 
Ondertussen zijn we alle 
drie goede vriendinnen.

Waarom in ‘s hemelsnaam 
een tocht in de Schotse 
Highlands ?
Veerle had al twee keer met 
de auto door de Highlands 
gereisd. Ze was verliefd ge-
worden op het adembene-

schotlanD

Weerde – de redactie KWam in het beZit van een KattebeLLetje van de Weerdse dames ingrid en veerLe marquebreucq 
en goedeLe happaerts over een tocht in de Woeste schotse highLands. de Zemstenaar Was onder de indruK van dat 
vrouWeLijK geWeLd en stuurde er dadeLijK één van Zijn meest WereLdvreemde reporters op af.

mende landschap en wilde hier wel eens 
met de benenwagen van genieten. De 
Highlands zijn in West-Europa het meest 
woeste en ongerepte landschap (toch 
volgens de Schotse toeristische dienst). 
We kozen voor de West-Highland-Way. 
Dat is een lange-afstands-pad dat ver-
trekt boven Glasgow en helemaal tot in 
Fort William leidt. We waren niet de eni-
ge Vlamingen, wat we tot onze schande 
geleerd hebben; zo leer je het af om in 
het Vlaams commentaar op de mensen 
te geven.
 
Wat vond jullie gezin van al die girl  
power?
De mannen en onze acht kinderen (nvdr. 
samen) zagen het niet zitten of de kin-
deren waren nog te klein om 80 kilome-
ter te stappen en iemand moest erop 
passen. De mannen trokken hun plan. 

De twee schoonbroers bijvoorbeeld 
zijn ondertussen een weekje met de 
kinderen naar Center Parcs getrokken. 
In Weerde zijn we niet de enige avontu-
riers trouwens. Onze Weerdse mannen 
zijn zelf met een groep Weerdenaars in 
september ook een weekje naar Schot-
land gegaan. Hun klemtonen lagen na-
tuurlijk elders: met hun zessen hebben 
ze, denken we, vooral whiskydistillerijen 
onveilig gemaakt, maar ze hebben ook 
een stuk van de Ben Nevis (hoogste berg 
van Schotland) beklommen. Wij pakten 
het anders aan. Voor ons was het vooral 
een stapvakantie om van de weidse 
Schotse natuur te genieten en voor de 
sportieve uitdaging.

Mensen die de route kenden, verklaar-
den ons voor gek. Ze hadden dezelfde 
trip een jaar eerder gedaan en hadden 

zeer slecht weer gehad: 
sneeuw, wind,  regen… Zij 
waarschuwden ons dat het 
fysiek heel zwaar was en 
dat we echt in goede con-
ditie moesten zijn.
 
En dat schrikte jullie niet 
af?
Ja, toen werden onze man-
nen bang natuurlijk. Goe-
dele kreeg nog een spoed-
cursus kompaslopen en 
kaartlezen, voor het geval 
dat… En we zorgden ervoor 
dat er in onze dagrugzak 
alles zat om te overleven: 
noodrantsoenen, lamp om 
noodsignalen te versturen, 
een thermisch deken, war-
me en waterdichte kleding, 

genoeg drinken en EHBO.

En? Verloren gelopen en verdwaald?
Maar nee! Alles liep op wieltjes. We heb-
ben daar zes dagen stralend weer gehad! 
De tochten waren zeker zwaar, maar 
dankzij dat prachtige weer hebben we 
kunnen genieten van elk moment en elk 
schitterend uitzicht.

Een aanrader dus?
Wij vinden van wel. Prachtige woeste 
landschappen, heel vriendelijke men-
sen... Engels op zijn Schots klinkt wel 
nogal vreemd. Weten jullie wat weejnies-
deej is? Wij dachten één of andere Schot-
se feestdag. Bleek gewoon wednesday 
(woensdag) te zijn… Schotse Highlan-
ders te paard en in kilt zijn we daar wel 
niet tegen het lijf gelopen. Spijtig…

BC

Drie
Dertigers

naar De highlanDs
van



��

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

Handgebonden boeketten
Bloemstukken
Plantencreaties
Bruidswerk
Grafwerk
Groendecoraties
Seizoensartikelen
Verjaardagsfeestjes voor kinderen
Bloemschikcursussen
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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

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

“Suriname. Eén van de kleinste landen 
van Zuid-Amerika en een vroegere ko-
lonie van Nederland. 
De bevolking bestaat uit Hindoesta-
nen, Creolen, Marrons, Javanen, Chi-
nezen en Indianen. Iedereen is er een 
mix van verschillende rassen. Ik was 
een bakra, een blanke. Soms werd ik 
zelfs ‘Sneeuwwitje’ genoemd. Door 
zo’n uitspraken word je in België als 
een racist bestempeld, maar in Suri-
name is het allemaal mogelijk.
Vóór mijn vertrek probeerde ik me een 
beeld te vormen van het land en de 
Surinamers. Maar toen ik aankwam op 
de luchthaven van Zanderij, viel mijn 
mond letterlijk open. In het taxibusje, 
op weg naar de Nagelstraat, werd het 
opvallend stil. Het straatbeeld, de hui-
zen, het verkeer, de warmte. Het beeld 

suriname, 
ik kan je niet loslaten

eLeWijt – joLien beuLLens (20), studente journaListieK aan de KathoLie-
Ke hogeschooL in mecheLen, Woonde drie maanden in suriname Waar Ze 
stage Liep bij de nationaLe teLevisieZender stvs. samen met Zes andere 
studenten huurde Ze een huis in de hoofdstad paramaribo. ondertussen 
is Ze Weer thuis en Kan Ze het tropische Land niet vergeten. aan de Zem-
stenaar verteLt Ze ZéLf haar verhaaL.

dat ik in mijn hoofd gecreëerd had 
was niets vergeleken met wat ik nu te 
zien kreeg.”

Nieuwe thuis
“De eerste dagen had ik het moeilijk 
om te wennen aan mijn nieuwe leef-
omgeving en het tropische klimaat. 
Het huis was van alles voorzien. Door 
de kranen stroomde enkel koud water, 
maar daar kon ik mee leven. Het eten 
moesten we in de koelkast bewaren, 
want het huis werd geterroriseerd 
door rode mieren. 
Was dit de cultuurschok? Na een paar 
dagen begon ik het landschap en de 
warmte al vanzelfsprekend te vinden. 
De stage ging van start en de dagen 
vlogen voorbij.
In Suriname kan alles. Als je door de 

“
”
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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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

GSM 0475/869 163

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftme-

thode

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

straten van Paramaribo loopt, vallen 
de contrasten onmiddellijk op. Waar 
elders vind je een katholieke kerk 
naast een moskee of een synagoge? 
En in de stad zie je vaak enorme villa’s 
vlak naast heel arme huizen. Het is ook 
geen land zonder gevaren. Toen we op 
een dag een verjaardagsfeest organi-
seerden, had de radiozender Apintie 
voor een dj gezorgd. Die man bleek 
achteraf een huurmoordenaar te zijn 
en we hadden er geen idee van.
De straat waarin we woonden was een 
zijstraat van de Kwattaweg. Dat is een 
grote, drukke baan en een beetje ver-
der was er een oud kerkhof waar veel 
junkies samenkwamen. Het was dus 
niet aan te raden om alleen de straat 
op te gaan. 
En op een dag ontdekten de jongens 
een leguaan in de tuin. Toen ze het 
beest wilden fotograferen, moesten 
ze over het hek van de buren klim-
men. Plots kwam er een stier aan-
gelopen, die hen wou aanvallen. De 
buurman heeft de jongens moeten 
redden.”

tocht door de juNgle
‘Eén keer hebben we een trip gemaakt 
naar het binnenland. We vetrokken 
voor drie dagen naar Isadou, een ei-
land in de Surinamerivier. Het was een 
onvergetelijke reis. Om zeven uur in 
de ochtend vertrokken we met een 
schamel busje. Vier uren op een ver-
schrikkelijke weg. Eén keer moesten 
we stoppen voor overstekende aapjes 
en halverwege raakte de motor over-
verhit. Gelukkig kwam de andere bus 
een uurtje later langs. Daarna moes-
ten we een halfuur met een korjaal tot 

aan het eiland varen. Het uitzicht was 
prachtig. We zagen niets anders dan 
oerwoud rondom ons.
Op het eiland sliepen we met acht 
personen in een hutje. ‘s Nachts kwa-
men sommige dieren tot leven.
De vleermuizen aan het plafond wer-
den heel actief en je hoorde overal 
muizen lopen en aan het hout kna-
gen. In één van de bomen hebben we 
zelfs een bosspin gezien. Ik heb geen 
oog dichtgedaan.
We brachten een bezoek aan een Mar-
rondorp, waar de mensen nog heel 
primitief leven. Je kent het tafereel 
wel. Halfnaakte vrouwen met kannen 
op hun hoofd op weg naar de rivier 
om daar hun vaat te doen en kleren 
uit te wassen. Hun naakte kinderen 
speelden er in een kreek in het Ama-
zonewoud.
Op de rots lag een dode piranha, die 
men net gevangen had in diezelfde 
kreek. We vergezelden de kinderen in 
het water, want de hitte was niet meer 
uit te houden. 

Jammer genoeg is het avontuur voor-
bij. Ik ben nu precies twee maanden 
thuis en elke dag praat ik nog over 
Suriname. Een paar dagen geleden 
was het zo hard aan het regenen dat 
onze straat onder water stond. Het 
deed me denken aan de oorverdo-
vende, tropische regens, die ik in Su-
riname gekend heb. En soms luister 
ik wel eens via het internet naar een 
Surinaamse radiozender om weer in 
de reggae-sfeer te komen. De cul-
tuurschok is het grootst als je weer 
thuiskomt.”

Jolien Beullens

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, Hofgracht-
laan  22, 1981 Hofstade. Sluit 10 euro 
per zoekertje in.

MOOIE BIJVERDIENSTE
Als je vlot met kinderen overweg kan, 
dan is dit iets voor jou!
De Zonnewijzer te Weerde zoekt voor 
volgend schooljaar toezichthouders 
voor:
* ochtendtoezicht: 7.00 - 8.15 u
* avondtoezicht: 16.00 - 18.00 u
Geïntersseerd? Neem snel contact op 
met de directeur tijdens de schooluren 
015/61.28.25
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  Familie VaN remoortel wiNt tramNooi

Het jaarlijkse volleybaltornooi van jeugdclub Tramalant was opnieuw een schot in de roos. In een bloedstollende finale tegen de jongens van Heel Oud Tra-

malant - met de nodige discussies over een bal die in of uit was - trok de ploeg van de familie Van Remoortel aan het langste eind. Zij werden de verdiende 

winnaar van het geslaagde tornooi. Terzijde nog dit: wie nauwkeurig naar de foto kijkt, merkt meteen op welk leeftijdsniveau sommige deelnemers - nota 

bene ook medewerkers aan dit eigenste blad - zijn blijven hangen. (PV)

    Dood en begraven in 2002, springlevend en kerngezond in 

2007: de wederopstanding van KV Mechelen mag een klein mirakel 

heten. In de competitie blijft de ploeg progressie maken. KV zette een 

sterke eindspurt neer, maar moest vrede nemen met een onverhoop-

te tweede plaats. In de eindronde kreeg de ploeg meteen een kick op 

de Bosuil en haalde ze haar beste niveau. Met 16 op 18 dwingt Malin-

wa de promotie af en maakt opnieuw deel uit van de Belgische voet-

balelite. Na de galamatch tegen Lierse waren spelers en fans door het 

dolle heen. Voor de spelers en supporters betekent de promotie naar 

eerste klasse de bekroning op een fantastisch seizoen. 
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  VV Elewijt organiseert jaarlijks het bal Back to the Sixties en schenkt 

altijd een gedeelte van de opbrengst aan een goed doel. Buren van VV 

Elewijt, Alain en Tanja, hebben een adoptiekindje, Robin Massant, met 

het Downsyndroom. Dit jaar werd gekozen voor Downsyndroom Kern 

Vlaams-Brabant. De club overhandigde een cheque van 1.500 euro 

aan de vereniging. Aanwezigen Jean-Marie Pfaff, miss Vlaams-Brabant 

Yasmine De Borger en twintig miss-kandidaten 2007-2008 waren bij-

zonder opgetogen over het initiatief. Jean-Marie Pfaff deed er nog 500 

euro bovenop van het J-M Kinderfonds.

  De persvoorstelling van VV Elewijt was andermaal een groot succes. 

“De ploeg eindigde op een zesde plaats, het kon beter”, zegde voorzit-

ter Luc Deheyder. “Positief was de mooie jeugdcompetitie, geslaagde 

extra sportieve activiteiten en de aanleg van een derde veld. Opnieuw 

hoopvol vooruit blikken en verder bouwen aan de club staan op het 

programma. Met een mix van eigen jeugdspelers, transfers uit het ver-

leden en nieuwkomers zijn we gewapend voor een goed seizoen in 

een zware maar aantrekkelijker reeks.”

  Trainer Peter Maes met een delegatie van KV 

Mechelen, Mon Temmerman en erevoorzitter 

Cois Verstraeten van FC Eppegem brachten een 

bezoek aan Jan Van Asbroeck (achillespees over 

tijdens de galamatch Oud-Borneo – veteranen 

FC Eppegem), en dat werd bijzonder gewaar-

deerd. De titel van FC Eppegem, samen met de 

promotie van KV Mechelen naar eerste klasse, 

verzachtte de opdoffer.
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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:

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

Schalienhoevedreef 26b
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.34.32
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT

Cooreman Gilles
Tel   015 34 62 20
Gsm 0479 48 59 46
E-mail: Info@homecookingcooreman.be
website: www.Homecookingcooreman.be

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
Als we langskomen, is Jef volop een 
muur aan het betegelen. “Voor het 
bouwen van het nieuwe dierenasiel 
op het industriegebied Cargovil kun-
nen we rekenen op subsidies van de 
gemeente Zemst en de provincie 
Vlaams-Brabant. Maar dat betekent 
niet dat we ons voor alle klussen vak-
mensen kunnen permitteren”, zegt 
Jef.
De bouw van het nieuwe dierenasiel 
startte tweeënhalf jaar geleden. De 
afdeling voor de katten zal binnen 
enkele maanden af zijn. Daarna wordt 
nog een deel voor honden gebouwd.

Nuttige zwerVer

ZwerversBestaan
Zemst – voorZitter jef janssens van de dierenbescherming van Zemst 
Zet Zich samen met drie andere vrijWiLLigers en het gemeentebestuur in 
voor een efficiënt ZWerfKattenbeLeid. hij richtte Zo’n vijftien jaar geLe-
den een voorLopig dierenasieL op.

Hoe vaak gebeurt het niet dat men-
sen hun kat achterlaten of droppen 
op een afgelegen plek? “Mensen re-
deneren dat een kat een jager is en 
dus wel eten vindt”, zegt Jef. “Maar als 
ze nog nooit heeft moeten jagen, is 
de kans groot dat ze uithongert. Ze 
kijkt uit naar een vertrouwde omge-
ving en zoekt haar voedsel in vuilnis-
zakken.”
Kunnen we niet beter onze restjes 
eten aan die kat geven?”, vraagt Jef 
zich af. “Zo zorgt ze niet voor overlast. 
Tenslotte hebben ze zelf niet voor het 
harde zwerversbestaan gekozen.”
Katten die van kleins af aan zwerven, 
gaan hun eten niet zo gauw op die 

De dierenbescherming rukt ook uit voor 
zieke, gewonde of dode zwerfkatten. “De 
milieudienst waarschuwt ons in dat ge-
val onmiddellijk. We halen de kat op en 
brengen ze naar de dierenarts. Die beslist 
of de kat nog levensvatbaar is. In het ene 
geval wordt ze verzorgd en naar ons asiel 
gebracht. In het andere geval wordt er een 
spuitje gegeven”, zegt Jef.

katten
kieZen niet

voor

manier zoeken. Ze jagen en 
dus zijn ze nuttig. Eén zwerf-
kat vangt zo’n 1.000 muisjes 
per jaar. Om nog maar van 
het ander ongedierte te zwij-
gen.
Achtergelaten huiskatten 
worden opgepikt en in het 
asiel gehuisvest. “Huiskatten 
worden ter adoptie aange-
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Brems Bouwmaterialen 
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be

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

boden, zwerfkatten niet. Zo’n katten 
zijn schuw voor het leven”, aldus Jef.  
Zwerfkittens worden soms ter adop-
tie aangeboden, maar ook die worden 
nooit echt sociaal. “Het is misschien wel 
een mooi poesje, maar het wordt geen 
knuffelkat. Neem beter dit poesje hier, 
daar ga je tenminste iets aan hebben!”, 
zeg ik dan tegen de mensen. “Maar te-
genwoordig wordt alleen naar het ui-
terlijk gekeken.” 
Ook de leeftijd van de katten speelt een 
rol. Als er kittens in het asiel zijn, is het 
moeilijk om oudere katten een nieuwe 

Last van veel zwerfkatten? Een gewonde of 
zieke kat?
Bel naar de milieudienst van de gemeente: 
015 62 71 45 (tijdens de kantooruren)
Gewonde of zieke zwerfkat?
De dierenbescherming doet zijn best om zo 
snel mogelijk ter plaatste te komen.
Zwerfkattenprobleem?
De milieudienst onderzoekt het probleem en 
brengt de dierenbescherming op de hoogte.

Een kat adopteren?
www.dierenbeschermingzemst.be

“Huiskatten die achtergelaten 
worden, zijn de ergste zwerf-
katten”, zegt Jef Janssens.

thuis te geven. Jef zegt al gelukkig 
te zijn als er vijf oudere katten per 
jaar worden geadopteerd.

mispoes
“Katten uitroeien is niet onze be-
doeling. We willen wel voorko-
men dat ze zich voortplanten. Ze 
weghalen zou dweilen zijn met de 
kraan open. Eens een kat uit haar 
territorium wordt geplukt, palmt 
een ander het weer in. Zwerfkat-
ten vangen om te steriliseren of te 
castreren en ze terugzetten, is een betere oplossing”, vertelt Jef. Het is bewe-

zen dat een groep gecastreerde katers an-
deren op afstand houdt. De groep gaat dus 
niet vergroten.
Als bij de milieudienst van de gemeente een 
melding komt van zwerfkatten, wordt het 
probleem onderzocht. Daarna brengt men 
de dierenbescherming op de hoogte. “We 
proberen de katten te vangen. Maar dat is 
geen lachertje. Meestal laten we vangbak-
ken achter bij de melders. Ze moeten er een 
stuk vlees in hangen en hopen dat de kat er 
op af komt. Maar katten zijn geen dommeri-
ken!”, lacht Jef. “Als er enkele katten zijn mee-
genomen, kan het nog maanden duren eer 
de andere katten in de vangbak lopen.”
Soms ligt het probleem bij de melders. “Na 
enkele dagen moet het vlees in de vangbak 
vervangen worden. Anders komt geen kat 
er nog op af.”

Marijke PotsFo
to

 Je
an

 A
nd

rie
s
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onZe voetBalcluBs Zochten en vonDen 
spelers Die De ploeg een meerwaarDe kunnen BieDen

Na twee titels op rij voetbalt KFC 
Eppegem voor het eerst in de ge-
schiedenis van de club in de hoogste 
provinciale reeks, meteen een grote 
stap in het onbekende. Het behoud 
verzekeren en lonken rond de tiende 
plaats is het streefdoel. De spelers en 
de trainer zijn er klaar voor en zullen 
er alles aan doen om het seizoen tot 
een goed einde te brengen.
Nieuwkomers: Filip Steylemans (FC 
Hever), Pemba De Hertog (Asse-Zel-
lik) en Gregory Vanschoenwinkel 
(Everberg).
Vertrekkers: Tom Troch en Sam Cox 
(beiden VV Elewijt) en Philippe 
Steylemans (Wolvertem).

Wij stelden vier vragen aan Filip 
Steylemans
Waarom ben je naar Eppegem ge-
komen?
FC Eppegem is een club met ambitie. Ik 
ken de spelers goed en Mon Temmer-
man is een toptrainer. Ik woon dicht 

Nieuwkomers die de ploeg zullen aanvullen en versterken met hun trainer:
Filip Rummens, Sam Cox (Eppegem), Jeroen Bertrand (Meise), Karim Ajri (AS Saintoise), Dirk Van Kerkhoven (Woluwe-Zaventem), 
trainer Steve Langeraert, Tom Troch (Eppegem), Filip Verhaeren (Peutie) en Kevin Van Drogenbroeck. 

bij het voetbalveld. Ik ben kinesist en 
heb weinig vrije tijd. Mijn vrouw Vicky 
De Maesschalck (kinesiste van FC Ep-
pegem) en ik runnen een zaak in de 
Linterpoortenlaan in Zemst.
Hoe kan je Filip Steylemans best 
omschrijven?
Ik ben een sfeermaker en maak graag 
ambiance. Thuis ben ik een brave 
huisvader, ik heb een tweeling, hé. 
Op het voetbalveld ben ik een stevi-
ge centrale verdediger met een sterk 
kopspel en ik scoor gemakkelijk.
Wat zijn je persoonlijke ambities?
Een basisplaats afdwingen en een 
goed seizoen spelen. Acht doelpun-
ten per seizoen is mijn gemiddelde. 
En hopen dat blessures geen roet in 
het eten strooien. 
Welke ambitie heeft de club?
We moeten realistisch zijn. Als FC Ep-
pegem het eerste jaar in de hoogste 
provinciale reeks in de middenmoot 
kan eindigen, mogen we meer dan 
tevreden zijn.

Fc eppegem

Philippe Steylemns neemt Sander Van Praet (FC Zemst 
Sp. onder handen. Zijn echtgenote Vicky Maesschalck 
(kinesiste FC Eppegem) kijkt toe.

Verbr. hoFstade

VV elewijt

Nieuwkomers: Jurgen De Bruyn (Meerbeek), 
Michael Petitniot (terug van Perk) en Elias El 
Attabi (Rupel-Boom). Jongeren Chris Bau-
wens en Pieter Van Eycken worden opgeno-
men in de kern.
Vertrekkers: Jurgen Daelemans (Peutie), Stef 
Nerinckx (FC Borgt), Christof Nijs, Andy Beu-
kelaers, Glen Schils en Jeroen Van Holsbeeck.
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Jean Andries

VK Weerde eindigde op een eervolle 
vijfde plaats. Met negen selectieve 
nieuwkomers hoopt de ploeg van het 
trainersduo Johan Schellemans en Gun-
ter Pepermans beter te doen dan vorig 
seizoen. 
Nieuwkomers: Reduan Abdella (Muizen), 
Bart Ameel (Kessel), Davy en Yves Deck 

Trainer: Philippe Van Perck
Nieuwkomers: Steven De Graeve (Boort-
meerbeek), Geoffrey De Lievre (Wem-
mel), Jelle Van Hamme (Elewijt) en David 
Peeters (Kampenhout).
Vertrekkers: Kris Hellebaut (SC Mechelen) 
en Harald Van den Weyngaerdt (Weerde).

VK weerde

Fc zemst

Vlnr: Abellahim Saber, Bart Ameel, Bart Moons, Harald Van de Weyngaerdt, Jeroen De Wachter, El Korabi 
El Bouchtati, Davy Deck en Yves Deck.

(beiden Boortmeerbeek), Jeroen De 
Wachter en Abderrahim (beiden SC Me-
chelen), El Korabi El Bouchtati (Lint), Bart 
Moons en Harald Van de Weyngaerdt 
(beiden Zemst).
Vertrekkers: Niko Meert, Kim Pex, Melvin 
Van Santvoort, Pieter Van Waeyenberghe, 
Tom Weenen en Erik Dekoster (stopt).

Een van de nieuwkomers is Jeroen De 
Wachter. De 19-jarige centrale mid-
denvelder verliet SC Mechelen voor een 
nieuwe uitdaging.
“VK Weerde steekt zijn ambities niet on-
der stoelen of banken”, opent de Meche-
laar. “Bij SC Mechelen had ik geen basis-
plaats, bij mijn nieuwe ploeg hoop ik op 

meer speelgelegenheid en erva-
ring op te doen. Ik ben polyvalent, 
technisch goed en tweevoetig. VK 
Weerde heeft ook een beter veld 
dan SC Mechelen. Ik kijk uit naar 
het begin van de competitie.”

Voor Harald Van de Weyngaerdt 
is zijn ex-club VK Weerde een nieu-
we uitdaging. “Bij FC Zemst heeft 
de jeugd zijn kans gekregen en ze 
hebben een goede ploeg, ik kan 
me daarbij sportief neerleggen. Vier 
jaar voetbalde ik bij de rood-gele 
club. We hadden een goed geheel 
en van Philippe Van Perck heb ik 
veel geleerd. Uitkijken naar speciale 
wedstrijden? Ik heb overal vrienden 
en van derby’s lig ik niet wakker. Ik 
ben ook al 30 jaar, hé (lacht).”

Steven De Graeve is een van de opmer-
kelijkste nieuwkomers bij FC Zemst. De 
verdediger voetbalde bij Verbr. Hofstade 
en Boortmeerbeek, maar koos voor een 
familieclub dicht bij huis.
Waarom ben je naar FC Zemst geko-
men?
RC Boortmeerbeek kende financieel drie 
moeilijke seizoenen. FC Zemst is geen 
stap terug. Ik wil opnieuw voetbalple-
zier en met een propere lei beginnen. 
De club met het grootste aantal trouwe 
supporters van de streek, een mooie 
accommodatie en een goed bestuur 
moet uit vierde provinciale. Daaraan wil 
ik meewerken. Als de ploeg dit seizoen 
niet promoveert is ook mijn overstap 
mislukt.

Wat siert je nieuwe club?
FC Zemst eindigde het voorbije seizoen 
derde met 71 punten en toch was het 
geen rampscenario, dat bewijst de ge-
zonde instelling.
Wat zijn je sterke punten?
In eerste en tweede provinciale heb ik 
heel wat ervaring opgedaan. Ik ben een 
karakterspeler en technisch goed. Een 
aanvallend ingestelde verdediger, zeg 
maar type Roberto Carlos (lacht).
Waar kijk je naar uit?
In eigen regio voetballen is aangenaam. 
De derby’s tegen VV Elewijt en VK Weerde 
en de wedstrijd voor de beker van Groot-
Zemst tegen FC Eppegem zijn met stift 
onderlijnd.
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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 MolensteenDavid de Boeck
Brusselsesteenweg 4B - 1980 Zemst
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

Normandie
Cafe

bij Jeeke
hoogstraat 27 1980 zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

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
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Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

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

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

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

 Garage 
Coloma

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

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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gasten

Zakenmensen en toeristen verkieZen B&B Boven hotel
hofstade – in de Werfhoeve, in de muiZenstraat in hofstade, Kunnen sinds ongeveer één jaar gasten terecht in een 
smaaKvoLLe accommodatie onder de noemer ‘Kamer met ontbijt.’ ria en poL sophie-pubLie steLLen er drie gastenKamers 
ter beschiKKing. Ze verWeLKomen er gastvrij ZaKenmensen en toeristen.

ruime parking. “Uiteraard is een 
verblijf bij ons bovendien mer-
kelijk goedkoper dan in een ho-
tel.” Vanaf 65 euro per persoon 
en per nacht zorgt kamermeisje 
Julieke er voor dat de bedjes 
mooi gespreid worden en ga-
randeert gastvrouw Ria een 
gezond Hofstaads ontbijt, met 
ondermeer kakelverse eitjes en 
plukvers fruit.
Voegen we hier volledigheids-
halve nog aan toe dat Zemst nog 
over een tweede B&B-initiatief 
beschikt met het Baerebeekhof 
op de Kampenhoutsebaan in 
Elewijt, waar de Zemstenaar 
binnenkort ook eens een kijkje 
hoopt te gaan nemen.

                    Fons Jacobs

Mechelse regio aandoen en die 
een verblijf bij ons verkiezen 
boven een bed in één van de 
Mechelse hotels.”

NederlaNders
Als Pol er zijn aanwezigheidsre-
gister op naslaat, stelt hij vast 
dat ongeveer de helft van de 
bezetting op rekening van za-
kenmensen komt. De overige 
helft wordt ingevuld door toe-
risten en toevallige passanten. 
Onder hen opvallend veel Ne-
derlanders.
Door de week hebben de twee 
tweepersoonskamers en één 
vierpersoonskamer meestal 
een individuele bezetting. 
Tijdens de weekends zijn het 

werfhoeve verwent

Pol Sophie nam bijna 25 jaar geleden 
met zijn grafisch bedrijf zijn intrek in de 
historische Werfhoeve. Vele jaren lang 
stelde hij een gedeelte van het gebouw 
ter beschikking als feestzaal. Dat veran-
derde toen Ria en Pol vorig jaar drie gas-
tenkamers inrichtten en die aan bezoe-
kers aanboden. 
“We mikten aanvankelijk op de toeris-
ten”, verduidelijkt Pol. “Maar van meet af 
aan kregen we heel wat zakenmensen 
over de vloer die voor één of twee nach-
ten bij ons te gast zijn. Onder hen nogal 
wat repeaters. Dat zijn vooral zaken-
mensen die voor diverse doeleinden de 

vooral duo’s die er zich een verblijf re-
serveren.
Bekendheid krijgt de Werfhoeve als gas-
tenverblijf vooral via zijn website www.
werfhoeve.be.
“Zemst heeft te weinig toeristische troe-
ven om de massa aan te trekken. Boven-
dien wordt er naar mijn mening maar 
weinig gedaan om onze gemeente aan 
de buitenwereld voor te stellen”, vindt 
Pol.
Zijn gasten hebben vooral belangstel-
ling voor Antwerpen en Brussel en uiter-
aard ook voor Mechelen als toeristische 
bestemming. “Voor hen hebben we een 

mooie bundel aan toeristische informa-
tie klaarliggen”, zegt Pol. Hij is best be-
reid om ook Zemst bij zijn gasten te pro-
moten als hem daartoe de middelen ter 
beschikking worden gesteld.

studio
Ria en Pol van de Werfhoeve leggen 
momenteel de laatste hand aan de uit-
breiding van hun gastenverblijf met een 
studio. “Hierin kunnen vooral vakantie-
gangers voor een min of meer langere 
vakantieperiode terecht”, zegt Pol.
Als belangrijke troeven voor de Werfhoe-
ve citeert Pol de geschikte ligging en de 
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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.

 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

 

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 
DAGEN
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Anke Rectem, de Zemste communicatie-
ambtenaar, zette haar schouders onder de 
missverkiezing. “Toen mij werd gevraagd 
om de verkiezing te organiseren, was ik 
meteen enthousiast. Het leek me een hele 
uitdaging om zoiets uit te bouwen. De 
zoektocht naar kandidaten verliep moei-
lijk, ook al heb ik alle mogelijke middelen 
ingezet. Ik deelde flyers rond, deed oproe-
pen op radio en tv, bezocht evenementen 
en verenigingen, allemaal om de Zemste-
naars te overtuigen deel te nemen.”

met Vier
Vier kandidaten gingen de strijd aan. Ieder 
vertelde over zijn band met Zemst, beant-
woordde enkele vragen in het Zemstse 
dialect en waagde zelfs een dansje met 
Miss Zemst 2006, Fiene Jacquemin. Lesley 
Jonckheere (18) uit Weerde kwam als 
winnares uit de bus. Burgemeester Bart 
Coopman zette de kandidaten én de lau-
reaten tijdens een feestelijke toespraak 
in de bloemen. Lesley werd er zelfs wat 
zenuwachtig van. “Tijdens de verkiezing 
zelf was ik heel kalm, maar toen de uit-
slag bekend werd gemaakt, kwamen de 
zenuwen boven. De burgemeester deed 
er heel lang over (lacht).”

schooNheidsspecialiste
Copresentator Wim vroeg Lesley naar een 

miss

Zemst, hofstade – de acht-
tienjarige LesLey joncKheere  uit 
Weerde is de nieuWe miss Zemst.  
Zij haaLde het op drie medeKan-
didaten en Werd Zaterdag 23 
juni ‘geKroond’ tijdens het feest 
in het dorp te hofstade.   
LesLey voLgt fiene jacquemin uit 
Zemst op die een gans jaar het 
Kroontje mocht dragen.

eerste reactie, maar het was voor haar al-
lemaal wat overweldigend. Dus ging de 
Zemstenaar de volgende dag nog eens 
peilen! “Ik ben heel blij dat ik Miss Zemst 
geworden ben. Ik was nieuwsgierig naar 
wat er allemaal komt kijken bij een miss-
verkiezing en daarom deed ik dan ook 
mee. Dat ik zou winnen, had ik helemaal 
niet verwacht”, vertelt Lesley. 
De nieuwe Miss Zemst studeerde net af 
als schoonheidsverzorgster in het Colo-
ma-instituut. Zij wil daar nog een specia-
lisatiejaar bovenop doen.
De missverkiezing in Zemst ziet ze eventu-
eel als een springplank naar vergelijkbare 
wedstrijden. “Ik heb echter niet de ambitie 
om Miss België te worden”, grapt Lesley.

Dat de verkiezing een prettige bedoening 
was, bevestigen ook de andere kandida-
ten. Tinne Van der Borght (16 ) uit Weerde 
vond het “heel plezant. Het was een leu-
ke ervaring eens op een podium te staan 
voor de mensen van Zemst. Vooral bij de 
dialectvraag heb ik hard gelachen. Alleen 
spijtig dat ik alles niet goed verstond. Als 
er volgend jaar een nieuwe verkiezing is, 
waag ik zeker nog eens mijn kans!”
Ook Sigrid Domin (17) uit Zemst deelt 
deze mening. “Ik heb me heel goed ge-
amuseerd. Spijtig dat ik pas vierde ein-
digde. Het waren heel leuke proeven. Ik 

vond de dialectvraag de leukste.” Voor 
Lesley was de leukste act dan weer het 
vertellen over Zemst. “Ik heb er samen 
met mijn vriendje veel tijd in gestoken om 
iets grappigs te schrijven. Ik vond het heel 
moeilijk. Maar ik heb er wel veel punten 
mee gescoord. Dus het was het waard.”

eNthousiast
Over de prijzen was iedereen enthousiast. 
De kandidaten vonden hun pakket bon-
nen ‘super’ en ook Anke Rectem was te-
vreden. “De zoektocht naar prijzen en de 
samenwerking met de plaatselijke han-
delaars was fantastisch. Zij zorgden voor 
een mooi en waardevol prijzenpakket.”
Wij zijn vooral benieuwd naar de toe-
komst van Miss Zemst. Anke Rectem zegt 
daarover: “Als we haar kunnen inschake-
len voor één of ander project of evene-
ment dan zullen we dat zeker overwe-
gen.” En ook Lesley staat te springen om 
naar buiten te treden met haar eretitel: 
“De burgemeester heeft me gezegd dat 
ze zeker iets met Miss Zemst willen doen. 
Ik kijk er al naar uit!”

Of er volgend jaar een nieuwe miss wordt 
verkozen, blijft nog een vraagteken. “Wij 
zullen eventueel enkele originele alter-
natieven zoeken en vervolgens nagaan 
welke ideeën het best in de smaak val-
len bij de Zemstenaar. Misschien is het 
tijd voor iets echt vernieuwends”, denkt 
Anke Rectem luidop.

EVDW

Foto Jean Andries

Zemst

kroont
lesley

tot
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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

laeremans
RAMEN BVBA

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

HET SPORTIMONIUM
ZOEKT SPEELVOGELS

Animatoren gezocht
Het Sportimonium beschikt over een 
modern aangelegde volkssporttuin.  Om 
bezoekers wegwijs te maken in deze boeiende 
en ludieke sporten,  zoekt het Sportimonium animatoren. 

Na een opleiding worden zij op zondag van 13u00 tot 
17u00 ingezet als coach in de volkssporttuin en krijgen zij 
een vergoeding van 25€. Neem contact op met 
Hilde Michiels, 015/618.232 

Administratieve hulp
Zowel in de administratie als in de bibliotheek kan het Sportimonium 
bijkomende hulp gebruiken op zelfstandige basis.  Neem hiervoor contact 
op met Erik De Vroede, onze Conservator op 015/618.220

MEER DAN EEN MUSEUM OVER SPORT

Ontdek en beleef het sporterfgoed in de tentoonstelling en volkssporttuin van het 
Sportimonium! Neem ook een kijkje in het bezoekerscentrum, museumshop, kijkdepot, 
olympische passage, conferentiezaal, auditorium, uitleendienst en bibliotheek. 

Het Sportimonium is ondergebracht in een uniek beschermd strandgebouw aan het 
meer van Hofstade. 
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Zeilclub Hofstade is gele-
gen aan het meer van het 
Bloso-domein in Hofstade. 
Midden een bosrijke om-
geving ligt een meer van 
35 ha, uitsluitend bestemd 
voor stille waterrecreatie. In 
oktober van vorig jaar nam 
de zeilclub de botenloods, 
gelegen aan het meer, 
over. De vereniging is mo-
menteel volop bezig met 
de aanvraag van de bouw-
toelating. 
Voorzitter Francis De Roeck: 
“Als alles naar wens ver-
loopt, kan de afbraak van 
de oude loods beginnen 
in de loop van september. 
De nieuwe loods zal voor 

BotenlooDs 
hofstade - iedere Zemstenaar is aL WeL eens gepasseerd aan de botenLoods in het bLoso-domein van hofstade. deZe 
Loods Werd eind jaren Zestig gebouWd en verKeert in sLechte staat. ZeiLcLub hofstade heeft in oKtober van vorig jaar 
de Loods overgenomen en is voLop beZig met de bouWaanvraag voor het optreKKen van een nieuWe Loods. aLs aLLes voL-
gens pLan verLoopt, ZaL de bouW van de Loods starten in de Loop van de maand september.

de vorming – over zestien Optimisten en 
vijf Cadetten. Er worden wel geen boten 
verhuurd.

Welke activiteiten bieden jullie aan?
Vooreerst even meegeven dat op onze 
zeilactiviteiten iedereen, ook niet-leden, 
van harte welkom zijn. De belangrijkste 
activiteit bestaat uit interne wedstrij-
den met daaraan gekoppeld het club-
kampioenschap. Elke tweede en vierde 
zondag van de maand september tot in 
juni wordt er gevaren in clubverband. 
De eerste start is rond 11u. Na twee 
manches eten we onze boterhammen 
en biedt de club gratis soep aan. Daarna 
zeilen we, al naargelang de wind, nog 
drie of vier manches. Rond 16 u. tuigen 
we af. En tussen pot en pint wordt al-
les nog eens overgedaan. Iedereen is 
hier welkom, zelfs de beginners of de 
minder ervaren zeilers. De sfeer is zeer 
vriendschappelijk en iedereen helpt 
iedereen om het beste uit de boten te 

krijgen. Met een gemiddelde van 250 
boten op een gans seizoen doen we 
hiermee beter dan gelijk welke andere 
zeilklasse in België. Onze club heeft in 
het verleden bewezen een kweekvijver 
te zijn van talrijke Belgische en Europe-
se kampioenen.

Jullie hebben ook een school voor de 
vorming van jonge zeilers?
Scholing vormt een belangrijk onder-
deel in onze club. Wij geven uitsluitend 
vorming aan jongeren. Vanaf acht jaar 
kan je deelnemen aan de cursus Opti-
mist. Aan zeilers vanaf elf en twaalf jaar 
kan het brevet Topaz/Cadet worden uit-
gereikt. Deze cursussen vinden plaats in 
juli en augustus. Ze lopen van maandag 
tot vrijdag van 10 tot 17 u. 
Wil je deze zomer bijscholen of 
zeil je voor het eerst? Surf naar  
www.zeilclubhofstade.be of contacteer 
Francis De Roeck 015/41.91.09

 Piet Van Grunderbeek

driekwart bestaan uit bergruimte voor 
zo’n vijftig boten en voor één vierde uit 
een nieuw clubhuis, kleedkamers voor 
mannen en vrouwen, vier toiletten en 
twee douches. Het clubhuis zal aan de 
waterkant gelegen zijn. De nieuwe loods 
zal minder hoog zijn dan de bestaande 
en onderin liggen, in een onopvallende 
bruine natuurkleur, zodat ze weinig 
zichtbaar zal zijn. Tegelijkertijd worden 
alle oude verwaarloosde boten en trai-
lers van de andere club opgeruimd.”

Jullie hopen waarschijnlijk door de 
bouw van deze botenloods nieuwe le-
den aan te trekken. Wie kan er zoal te-
recht in jullie zeilclub?
Onze club is enkel toegankelijk voor le-
den met een boot . Wij hebben ongeveer 
driehonderd leden, vooral uit Vlaams Bra-
bant, Mechelen en omstreken. De club 
beschikt over drie reddingsboten als be-
geleiding voor wedstrijden of zeilstages. 
Tevens beschikken we – uitsluitend voor 

ZeilcluB Bouwt nieuwe

��
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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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GSM (0475) 76 68 61
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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

Papa en mama Beugoms zijn fier hun jon-
ge meid aan de Zemstenaar voor te stel-
len. Ze fronsen de wenkbrauwen als die 
domme en wereldvreemde reporter zijn 
eerste vraag stelt: “Wat is clip dance eigen-
lijk?” “Dommeke: clip dance is een dans-
sport die erin bestaat om de choreografie 
van bekende videoclips na te dansen.”

De daad wordt bij het woord gevoegd. 
Kleine Gaëlle, die zelf bescheiden doet 
over haar prachtprestaties en geen ver-
wend kindsterretje, maar een brokje dy-
namiet blijkt te zijn, geeft onmiddellijk 
een staaltje van haar sportieve kunnen. De 
ganse living van het gezin, ook uitgerust 
met een heuse dj-installatie en de kasten 
volgestouwd met bekers en medailles, 
wordt onmiddellijk in een clip dancezaal 
omgetoverd. Tafels en zetels opzij en Ga-
elle slaat voor ons aan het clipdansen.  We 
geloven Gaëlle als ze ons even later buiten 

eLeWijt – jongedame gaëLLe 
beugoms, 10 jaar jong, Werd beL-
gisch en vLaams Kampioen cLip dance. 
vorig jaar aL Werd Ze achttiende op 
het europees Kampioenschap disco 
soLo in bochum in duitsLand. Wij 
schrijLings naar de bonenKruids-
traat voor een intervieW.

adem vertelt: “Het is fysiek een heel zware 
klus, dat clipdansen. Hoewel een clip maar 
3 à 4 minuten duurt, ben je volledig uit-
geput na afloop. Tijdens wedstrijden zijn 
er heel wat meisjes en jongens die flauw-
vallen van de inspanning of het door de 
wedstrijdstress begeven. Ons mama geeft 
mij voor de wedstrijd een goede massage 
zodat ik daar minder last van heb.”

Gaëlle zit in het vierde leerjaar en danst 
al twee jaar “clips”. Ze doet zowel solo- als 
duo-acts als groepsdansen; formatiedan-
sen heten ze dat laatste. Haar lievelings-
act zijn de Pussycat Dolls. De microbe 
kreeg Gaëlle te pakken in een dansschool 
in Herent, waar ze kinderdisco volgde. 
Nu volgt ze dansles in de dansschool van 
Anja Blockx in Kampenhout. Elke week 
moet er geoefend worden en als er een 
wedstrijd wordt voorbereid dagelijks. De 

laatste week is dan een “drilweek”. Iedere 
dag moeten ze dan op het appèl zijn.

We hebben het gevoel dat de indrukwek-
kende zegerij van Gaëlle (met onder meer 
de Belgische kampioenstitel op 6 mei 
laatstleden) nog niet ten einde loopt. Dit 
jaar is Gaëlle zelfs geselecteerd om deel te 
nemen aan het wereldkampioenschap in 
Slovenië, in een hogere leeftijdscategorie, 
de juniores, waar ze normaal nog niet toe 
behoort. En haar eerste tv-optredens zit-
ten er ook al op, in VTM-live en Ketnet Go. 
Onze kleine Gaëlle kreeg er zelfs de eer 
om aan de groteren der aarde, zoals Dina 
Tersago, het discodansen aan te leren.

de Zemstenaar wenst Gaëlle veel succes 
in haar clip dancecarrière en alvast nog 
vele uren dansgenot! 

Bart Coopman

verovert België en europa  

clip-
Danseresje gaëlle
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  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

ZomeraCtie
-10% op alle zonweringen 

en opbouwrolluiken
-5% op sectionale  

garagepoorten
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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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