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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Wij zitten met een probleem op onze 
redactie. Anderhalf jaar lang al proberen 
wij u elke maand opnieuw een blad aan 
te bieden dat het lezen waard is. Goed, 
goed, de ene keer lukt dat al beter dan 
de andere, maar daar gaat het niet om.
De verhalen in de Zemstenaar komen 
liefst uit uw onmiddellijke leefomgeving. 
Zo heeft u het graag, weten wij inmiddels. 
Om deze story’s te schrijven, beschikken 
wij over een ploeg medewerkers die tot 
alles in staat is. Zij hangen rond in uw 
buurt, infiltreren in uw vereniging, zitten 
uren aan de toog van uw stamcafé, met 
maar één doel voor ogen: u een mooi 
verhaal aanbieden.
Maar wat is nu ons probleem? Dat enkele 
van onze medewerkers in hun opdracht 
overdrijven? Ach neen. Wij weten wel dat 
sommigen in staat zijn om –– alléén maar 
om op de hoogte te blijven van wat er 
reilt en zeilt – indiscrete vragen te gaan 
stellen, zelfs uw brievenbus leeg te ma-
ken. Anderen zijn bang om het jongste 
gerucht te missen en blijven dagen aan 
één stuk op de hoek van de toog han-
gen. Dat wordt dan vaak verkeerd geïn-
terpreteerd als “blijven plakken”, terwijl 

Fonske en Peter als god in Portugal 4

Alexia heeft zeven broers en zussen 6

Bewoners willen niet weg uit ‘kattenkamp’ 8

Kazoe, coverband met ambities 11
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Spar Elewijt is PostPunt 14

Bailly-clan rijdt zich in de prijzen 17

deze jongens gewoon hun werk doen. 
Neen, beste Zemstenaar, zolang zij, in 
hun onvermoeibare zoektocht naar een 
mooi verhaal, geen geweld gebruiken, 
kunnen wij hen niks verwijten.
Ons probleem zijn enkele blinde vlekken. 
Wij bedoelen het volgende. In Elewijt, 
Hofstade, Weerde en Zemst hebben wij 
mannetjes (m/v) zitten. Daar laat geen 
koe een wind – schadelijk voor het mi-
lieu overigens, maar dit geheel terzijde 
– of één van hen was erbij, of deed alsof 
of weet er minstens alles over te vertel-
len. In Eppegem en in Zemst-Laar tasten 
wij wat in het duister. Oké, in Eppegem 

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 HOFSTADE
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spelen ze fantastisch voetbal en komen 
ze met z’n allen al eens op tv. In Zemst-
Laar staat een prachtige cultuurhal, waar 
van alles gebeurt. Toch zouden wij graag 
ook hier een paar antennes hebben.
Dus, beste lezer, bent u thuis in Eppegem 
of Zemst-Laar, weet u waar er de klepel 
hangt, zit u er midden in het bruisende 
leven? Voelt u er iets voor om er nu en 
dan een leuk stuk over te schrijven in 
dit prachtblad? Neem dan als de blik-
sem contact op met de redactie. Jong 
en mooi zijn hoeft niet echt, al is het ook 
niet verboden.

De redactie (PV)
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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 !

Vinho Verde

Fonske Mathys, voormalig biersteker, ho-
reca-uitbater, ceremoniemeester en dui-
vel-doet-al uit Elewijt en Peter De Roover, 
zijn jongere levensgezel uit Zemst, begin 
dit jaar in het huwelijksbootje gestapt 
maar ondertussen bijna 25 jaar samen, 
hebben ongeveer veertien jaar geleden 
definitief hun hart verloren in Portugal. 
Ze kochten er in februari 1994 hun Quinta 
Serrado de Bouças, in het dorpje Abragao, 
in het noorden van Portugal, in de vinho 
verde-streek. Vinho verde is, letterlijk ver-
taald, ‘groene wijn’. Het is de naam van de 
wijn waarvoor het noorden van Portugal 
wereldvermaard is. Fons “van Koffer”, zoals 
hij bij de autochtonen van Elewijt wellicht 
nog goed gekend is: “Het was liefde op het 
eerste gezicht (nvdr. hij heeft het over zijn 
Quinta). We waren betoverd door dit stukje 
paradijs en hebben blindelings ons gevoel 
gevolgd. Het schoonste bewijs: de site is 
een paar jaar geleden opgemeten door 
een befaamde Zemstse landmeter en waar 
de verkopers ons voor 3 ha grond hadden 

Fonske Mathys en Peter de rooVer 
leVen ‘als God in PortuGal’ELEWIJT -  ZEMST - ABRAGAO. 

DE REDAcTIE vAn de Zemstenaar 
vAARDIGDE EEn vAn hAAR REpORTERS 
Af nAAR hET nOORDEn vAn pORTuGAL 
OM ER fOnSkE En pETER TE BEZOEkEn. 
ZIJ hEBBEn ER SInDS DERTIEn JAAR hun 
QuInTA SERRADO DE BOuçAS En OnT-
vInGEn DAAR OnDERTuSSEn hOnDERDEn 
BELGEn Op vAkAnTIE, WAAROnDER vELE 
TIEnTALLEn ZEMSTEnAREn.

verkocht blijkt het in werkelijkheid om 2 ha 
te gaan.”
Die twee hectaren liggen wel in een prach-
tige omgeving, tegen een heuvel aan, met 
zicht op de vallei. Het domein zelf is zo 
mogelijk nog groener door de aanwezige 
boomgaard en wijnranken en bossen van 
eucalyptus en dennen. Serrado de Bouças 
betekent niet voor niets: veld van bosjes. 
Onze twee Zemstenaren hebben het oude 
boerderijtje op het domein in de voorbije 
jaren omgetoverd tot een pensionnetje 
met acht kamers, een klein restaurant, 
en warempel een zwembadje (4 X 7) voor 
de kinderen. Voor zeer schappelijke prij-

zen huur je er een kamer met ontbijt en 
Fons kan je ’s avonds, als je dat wil, ook 
op een van zijn lekkere maaltijden of een 
barbecue vergasten. In de nabije en wijde 
omgeving van Abragao kan je tal van be-
zienswaardigheden verkennen en uitstap-
pen maken. Om er maar enkele te noemen: 
Porto ligt op 40 km, Braga op 45 km en 
Coimbra op 100 km. Ook de oceaan is niet 
veraf en in de vallei zelf is er ook nog een 
groot stuwmeer en de rivier Douro is ook 
niet veraf. Fons wil het zijn gasten zoveel 
als mogelijk naar de zin maken en is altijd 
bereid om te gidsen en hij schudt heel wat 
tips voor trips uit zijn mouw. 

Fons en Peter en passant Coiske in de buurt van de toog.
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straFFe kerel

Een blik in het rijk gevulde gastenboek 
leerde ons dat alle bezoekers ook en 
vooral het warme en huiselijke onthaal 
van Fons en Peter waarderen. Coiske 
(François) Verlinden (ook op de foto bij 
dit artikel) uit Weerde, ook verslingerd 
op het Portugese noorden sinds ettelijke 
jaren, en een niet-toevallig dagelijkse 
passant tijdens ons verblijf in de Quinta, 
getuigt: “Met Peter en Fons is er altijd ple-
zier en dikwijls tot in de vroege uurtjes. En 
om een straf verhaal meer of minder zijn 
ze ook nooit verlegen”. Ook als ze over 
Zemst beginnen, kunnen ze uren en uren 
doorgaan. Coiske is zelf trouwens ook 
een straffe kerel want volgens zijn rijbe-
wijs loopt hij al 957 jaar op deze aardbol. 
Van Zemst gesproken: Fons en Peter zijn 
ook niet onbekend in het Elewijtse jiu-
jitsu-milieu en ze hebben in de Vinho 
verde-streek al tientallen jongeren in de 
geheimen van deze sport ingewijd. Voor 
het behalen van de zwarte gordel zakten 
al een aantal Portugezen trouwens af, ja-
wel, naar Zemst.

PortuGese aVond

Zemstenaren zijn in de Quinta nog altijd 
meer dan welkom. Het contact met het 
thuisfront willen Alfonso en Pedro, zoals 
hun Portugese vrienden ze aanspreken, 
absoluut niet kwijtspelen. Op 19 januari 
2008 organiseren ze in Elewijt, in zaal In 
den Prins, hun zoveelste Portugese avond 
waar je tegen kostprijs een hele avond 
Portugees eten en Portugese dranken 
kunt nuttigen en Portugese reiserva-
ringen kunt uitwisselen. Peter ziet het 

Fons en Peter en passant Coiske in de 
buurt van de toog.
 Zicht op de Quinta.

zitten:”Op ons huwelijksfeest, dat 
ook in Zemst plaats vond, waren alle 
vaten gewoon allemaal leeggedron-
ken, zodat we onze Portugese bieren 
al hebben moeten aanboren. Maar 
wees gerust, tegen volgend jaar is de 
voorraad weer aangevuld”. 

Je kunt, voor meer inlichtingen over de 

Exclusief voor de lezers van de Zemstenaar: win 
een gratis verblijf van vijf nachten voor twee 
personen in de Quinta Serrado de Bouças! 
Mail als de bliksem naar info@dezemstenaar.
com of schrijf een briefje naar het adres van de 
Zemstenaar met het antwoord op de volgende 
vraag : hoeveel verschillende Zemstenaren 
bezochten de Quinta Serrado de Bouças van 
1994 tot nu? Wie het juiste aantal het dichtst 
benadert, wint het gratis verblijf.

Quinta of de Portu-
gese avond, contact 
opnemen met het 
duo via toerisme. 
peterenfons@hot-
mail.com of tel. op 
00351-964.976.113 
of 255.94.2517. Wie 
deelneemt aan de 
wedstrijd wint mis-
schien zelfs een 
gratis weekje ver-
blijf in hun Quinta.

Bart Coopman
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Deelgemeente Hofstade is duidelijk 
‘vruchtbare bodem’ Hier wonen de drie 
‘grootste gezinnen’ van Zemst. De familie 
Van de Poel van de Kriekelaarstraat telt 
maar liefst tien kinderen waar er nog 8 
van thuis wonen. Hofstade heette twee 
jaar geleden ook een allochtoon gezin 
met 9 kinderen welkom dat zich lang-
zaam maar zeker thuis gaat voelen maar 
dat op privacy gesteld is.

Brand
‘Mama’ Marina en ‘papa’ Dirk stellen hun 
kinderen even voor. Jill is negentien en 
de oudste. Dan volgen Joyce (18), Larissa 
(16), Laurien (14), Yannick (12), Ellyne (8), 
Dean (1,5) en Alexia ( 1 maand). Tot de 
vaste huisgenoten van de familie Maris 
behoort ook Mick, een twaalf jaar oude 
Golden Retriever en in de wei achter de 
woning hebben twee paarden, Ricardo 
(een ruin van twintig jaar) en Radetzka 
(een negenjarige merrie) hun vaste stek.
Marina en Dirk zijn in september 21 jaar 
getrouwd. Met hun acht kinderen vor-
men ze een gelukkig gezin dat echter 
niet van tegenslagen gespaard bleef. 
Twaalf jaar geleden brandde -eveneens 
in september- de woning van Marina en 
Dirk op het Steppeke volledig uit. Als bij 
wonder vielen er geen gewonden maar 
op de nachtkleding na die ze op dat 
ogenblik droegen, hadden de leden van 
het gezin niets meer. Omdat Dirk zijn 
uitbreidend gezin een passend onder-

Broers en Zussen

HofstaDe HerBergt grootste geZinnen van Zemst

hOfSTADE – DE nu één MAAnD OuDE 
ALExIA  kWAM BIJ hAAR GEBOORTE In EEn 
WEL uITZOnDERLIJk GROOT GEZIn TEREchT. 
Op DE AMBROOSSTEEnWEG In hOfSTADE 
hEEfT ZE MAAR LIEfST ZEvEn ZuSJES En 
BROERTJES DIE hAAR nu AL Op DE hAnDEn 
DRAGEn. “MAAR nu IS hET WELLETJES 
GEWEEST”, ZEGGEn DIRk MARIS (44) En 
MARInA vERBERGT (42) DIE DOLGELuk-
kIG ZIJn MET hun GROTE kROOST DIE uIT 
ZES MEISJES En TWEE JOnGEnS BESTAAT. 

Het was een kracht-
toer om het voltallige 
gezin Maris op de foto te 
krijgen. de Zemstenaar 
slaagde er in.

komen wilde bezorgen, bouwde hij zijn 
huidige woning. Het afgebrande huis 
was zo goed als verkocht. “Ik hield aan 
die brand een financiële kater van jewel-
ste over. Vooral dank zij buurman Jean-
Pierre Sente die een solidariteitsactie in 
de gemeente organiseerde, geraakten 
we er terug bovenop. Een jaar na de 
brand konden we onze nieuwe woning 
betrekken na een jaar van improviseren 
in de Kriekelaarstraat.

Bewuste keuze
“Veel kinderen hebben is onze bewuste 
keuze”, laten Marina en Dirk daar geen 
twijfel over bestaan. “We zien gewoon 
graag kinderen en hopen dat we later 
ook veel kleinkinderen rond ons zullen 
krijgen”, zegt Marina. “Al hoop ik wel dat 
ze niet alle acht even productief gaan 
worden als wijzelf zijn geweest”, voegt 
Dirk daar aan toe.
Acht kinderen in één gezin betekent dat 
er altijd veel ‘leven in de brouwerij’ is. 

“We laten onze kinderen niet bestendig 
voor elkaar zorgen. Ik heb al jaren gele-
den mijn baan opgegeven om me vol-
ledig aan hun opvoeding te wijden. Dat 
heb ik me nog geen seconde beklaagd”, 
aldus Marina.  Voor een groot gezin zor-
gen, impliceert zowel dag- als nachtwerk 
en een onvoorwaardelijke beschikbaar-
heid. “Zelfs als ik soms eens ziek ben, is 
dat nog geen reden om in bed te blijven 
liggen!”. En als er eentje de griep krijgt, 
dan breekt bij de familie Maris een mini-
epidemie uit.
Het gezinsleven bij Maris is organisato-
risch goed gestuurd zonder dat er een 
strakke discipline heerst. Op de jongsten 
na gaan alle kinderen nog naar school. 
Na schooltijd kunnen zij bij papa voor 
hulp terecht. Tot op heden brengen de 
dochters en zonen Maris goede school-
resultaten mee naar huis.

spaarzaam
Zonder écht financiële problemen te 

alexia Heeft Zeven
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hebben, dienen Marina en Dirk spaar-
zaam met het huishoudgeld om te gaan. 
Dirk verdient de boterham als technisch 
regioverantwoordelijke bij de firma Na-
shuatec. Hun kinderen zijn volgens de 
ouders Maris niet hebberig en stellen 
geen hoge eisen. “Als ze echt iets graag 
hebben, dan dienen ze daar zelf voor te 
sparen. Bij verjaardagen en feestjes ste-
ken zowel de ouders als de peters en de 

meters hun kinderen graag een extraatje 
toe.” Om alle misverstanden te voorko-
men benadrukken Dirk en Marina dat ze 
met het kindergeld hun kroost niet groot 
kunnen krijgen.
Alle kinderen Maris hebben een eigen 
kamer. In hun ouderlijke huis staat een 
viertal televisietoestellen zodat ze per 
leeftijdsinteresses hun eigen program-
ma’s kunnen bekijken.

niet steeds welkom
Tijd voor een hobby hebben Dirk noch 
Marina. “Onze kinderen zijn onze grote 
hobby! Als de oudsten straks gaan uit-
vliegen, gaan we het zonder twijfel 
moeilijk hebben.
Niet steeds even gelukkig zijn Marina 
en Dirk met het feit dat sommigen on-
begrijpend de schouders ophalen als ze 
aan de weet komen dat ze een dergelijk 
groot gezin hebben. “We worden nogal 
eens meewarig bekeken. We zijn mét al 
onze kinderen ook niet overal welkom. 
Als iemand ons voor een etentje wil uit-
nodigen, denkt die doorgaans wel twee 
keer na!”
Marina verheelt niet dat ze best blij is 
als vrienden haar een stuk speelgoed of  
nog draagbare kleding voor haar kinde-
ren toestopt. “We vinden ook veel spul-
letjes op de rommelmarkten!”.
En als ze het allemaal nog eens konden 
overdoen? “Dan gaan we terug voor acht 
kinderen”, klinkt het resoluut bij Marina 
en Dirk.

  Fons Jacobs

Van de tien kinderen Van de Poel (van 5 
tot 25 jaar) zie je er negen op deze foto. 
Grote broer Dennis (inzet) werkt momen-
teel in Slovakije.

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
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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

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

gouDen paar ‘kampeert’ 
         al vijftig jaar 

          in felix Cottage CluB

vaste Bewoners willen niet weg uit Het ’kattekamp’

ELEWIJT – YOLAnDE DE REYck (70) En AnTOInE DE cOEnE (74) ‘kAMpEREn’ 
AL vIJfTIG JAAR In DE fELIx cOTTAGE cLuB. ZE WOnEn DAAR nET EvEn LAnG ALS 
ZE GETROuWD ZIJn. ZOWEL Op DE cAMpInG In DE ELZEnSTRAAT ALS MET ELkAAR 
hEBBEn YOLAnDE En AnTOInE hET BEST nAAR hun ZIn. “WE hOpEn nOG vELE JA-
REn In hET kattekamp (ZOALS DE fELIx cOTTAGE cLuB BEkEnD STAAT) TE kunnEn 
BLIJvEn WOnEn”, ZEGGEn ZE.

De Felix Cottage Club (FCC) wordt 
in de volksmond het kattekamp ge-
noemd. Daaraan is een verhaal ver-
bonden. De vele zwerfkatten die – tot 
ergernis van nogal wat bewoners – de 
kampeerplaats bevolken hebben er 
wel iets mee te maken. Een verkla-
ring voor die ongewone omschrijving 
schuilt ook in het feit dat tientallen 
jaren geleden de kinderen die op het 
meer dan 3 ha grote terrein verbleven, 
een poezenafbeelding op hun kleding 
droegen. “Zo kon men ze gemakkelijk 
terug naar huis brengen in het geval 
dat ze in het dorp, of verder, verloren 
liepen”, weet Antoine.

Brusselaars
Net zoals de meesten van het tachtig-
tal koppels dat de Felix Cottage Club 
als vaste woonplaats heeft, hebben 
Yolande en Antoine Brusselse roots. 
Een cottage staat zowel synoniem 
voor vakantiehuisje als voor arbei-
derswoning. Vooral de betaalbaarheid 
van dergelijke woning lokte zestig jaar 
geleden veel Brusselaars naar de kam-
peerplaats in Elewijt. De vrijheid en de 
ruimte werden er graag bij genomen. 
Antoines vader en moeder, Jean en 
Marie, belandden zestig jaar geleden 
achter de tapkraan van de camping-
kantine, de Laiterie du Bon Air die ze 
vele jaren zouden uitbaten.
In die tijd vonden de bewoners van 
de Felix Cottage Club een eerder pri-

mitief onderkomen in tenten en oude 
tramstellen. “Het waren vooral Brusse-
laars die hier op congé kwamen of er 
het weekeinde wilden doorbrengen”, 
herinnert Antoine zich. Zelf kwam hij 
met zijn charmante echtgenote Yo-
lande naar Elewijt wonen. Eerst even 
in de Vekestraat, maar precies vijftig 
jaar geleden werd chalet 33 in de Felix 
Cottage Club hun vaste verblijfplaats.

zelf geBouwd
Antoine is er nog steeds apetrots op dat 
hij zijn knusse woning steen voor steen 
en balk na balk met eigen handen heeft 
opgebouwd. “Iedereen mag dat resul-
taat komen bekijken”, nodigt Antoine 
uit. Nog iedere dag steekt hij graag de 
handen uit de mouwen bij zijn mede-
campingbewoners die zijn hulp en ad-
vies naar waarde weten te schatten.
Beroepshalve was Antoine tot aan zijn 
pensioenleeftijd chauffeur-verhuizer 
bij een Brussels bedrijf. Ook echtgenote 
Yolande stapte tientallen jaren lang ie-
dere ochtend om vijf uur in de auto om 
met haar man Brusselwaarts te rijden, 
waar zij aan de slag was als naaister. 
“We hebben ons gans leven lang hard 
gewerkt en weinig verdiend. Ons pen-
sioen is ook al niet van die aard om 
ons een riant verblijf te kunnen ver-
oorloven”, zijn Yolande en Antoine blij 
dat ze goedkoop wonen. De woning 
die ze betrekken is hun eigendom 
maar voor de campinggrond dienen 
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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

Yolande De Reyck en Antoine De Coene hebben het best naar hun zin in de Felix 
Cottage Club. Zij wonen daar nu al vijftig jaar, even lang als ze getrouwd zijn.

ze huurgeld te betalen aan een telg 
van de familie d’Udekem, waartoe 
ook prinses Mathilde, echtgenote van 
kroonprins Filip, behoort.

Voorzitter
Antoine De Coene was tot voor vier 
jaar gedurende een tiental jaren voor-
zitter van het campingbestuur van de 
Felix Cottage Club. Hij bracht het voor 
elkaar dat ‘zijn’ camping gedeeltelijk 
ontsnapte aan de strengere contro-
les van Toerisme Vlaanderen. Dank zij 
een aanpassing van het gewestplan 
en een doordachte sanering, blijft 
permanent wonen op de FCC (voor-
lopig?!) mogelijk. Antoine, maar ook 
zijn twee dochters en evenveel klein-

kinderen, een broer, een zus en een 
handjevol verdere familieleden die op 
het Elewijtse kampeerterrein een vast 
onderkomen hebben, zijn daar geluk-
kig om.
“Wij zitten hier goed. We hebben toffe 
buren. We helpen elkaar als dat nodig 
is. Bovendien is hier wonen voor ons 
betaalbaar. Wat kunnen we nog meer 
verlangen?”, zeggen de bewoners van 
FCC.
Enkele maanden geleden hieven zij 
met z’n allen het glas op het gouden 
huwelijksjubileum van Yolande en An-
toine, van wie hun huwelijk nu al net 
zo lang duurt als de tijd dat ze in de 
Felix Cottage Club verblijven.

    Fons Jacobs

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 Zem-
stenaar, Hofgrachtlaan  22, 1981 Hofstade. Sluit 10 euro per zoekertje in.

Gezin uit Hofstade zoekt een 
lieve dame om 2 dagen in de 
week van 15.30 u. tot 18 u. kleu-
ter thuis te brengen van school 
en er op te passen. Vergoeding 
overeen te komen. Inlichtingen: 
0495/51.53.53

Basisschool De Kriekelaar Hofstade is op zoek 
naar onderhoudspersoneel. Wie wil de kleu-
terklassen, de eetzaal en het sanitair proper 
houden voor onze kleine kapoenen? 14 uur 
waarvan een deel buiten de schooluren. Info 
via mail school@kriekelaar.be of na 20 augus-
tus op 015/61.09.84



�0

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 a
ug

us
tu

s 
20

07

  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

Tuinwerken Kristof

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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Eddy is van oorsprong Weerdenaar maar 
woont al lang met Nick en Ken in de De 
Tilbourgstraat in Hofstade.
Eddy, heb jij op een bepaald ogenblik 
beslist om je eigen groep op poten te 
zetten?
“Neen, dat is geleidelijk aan gegroeid. 
Ik heb altijd in veel groepen gespeeld 
en ben ook altijd actief geweest als dj. 
Met mijn zonen Nick en Ken ben ik dan 
beginnen spelen op familiefeestjes e.d. 
Nick behaalde de grootste onderschei-
ding als slagwerker-drummer aan het 
Mechelse conservatorium, waar ook Ken 
zijn opleiding volgde. 
Hoe zijn jullie dan nadien uitgebreid?
Ik was toevallig aanwezig op Hever-Schi-
plaken zingt, een soort karaoke waar Na-
talie, Charlotte en Annick uit Bonheiden 
hun meerstemmige zangtalenten de-
monstreerden. Ik heb hen dan gevraagd  
om bij ons te komen zingen. Ook zij heb-
ben conservatorium achter de rug.  Char-
lotte beoefent de piano en Annick speelt 
sax. Nathalie volgde net als haar zussen 
ook notenleer en A.M.C. Zij hebben al er-
varing met koor, jazzsamenspel, zang en 
toneel. Na een tijdje repeteren hebben 
we dan een try-out voor 300 mensen ge-

kaZoe hOfSTADE –  ZEvEn In hET cOnSERvATORIuM GESchOOLDE MuZIkAnTEn vORMEn 
DE uITSTEkEnDE cOvERGROEp kAZOE. DRIE ZuSSEn-ZAnGERESSEn, EEn vADER kEY-
BORDSpELER-GITARIST-SAxOfOnIST , EEn ZOOn DRuMMER-ZAnGER, EEn AnDERE ZOOn 
pIAnIST, AAnGEvuLD MET EEn BASSIST-GITARIST. Op AAnvRAAG STAAn ZE OOk AAn DE 
DRAAITAfEL.  AAn vEELZIJDIGhEID GEEn GEBREk DuS. de Zemstenaar SpRAk MET EEn 
EnThOuSIASTE EDDY GILISSEn  En ZIJn JOnGE BEnDE.

daan. “Dat was toch even stressen”, zegt 
Charlotte. Om het plaatje compleet te 
maken is later Pieter er bij gehaald. Hij 
speelt elektrische gitaar en basgitaar. Dat 
geeft wat meer ruimte aan de keyboards.
Jullie spelen covers. Ooit van plan ei-
gen nummers te brengen?
We hebben het er al over gehad, en mis-
schien komt het er wel eens van. We spe-
len meestal op feestjes en daar verwacht 
het merendeel van de mensen toch her-
kenbare nummers. Ik durf in alle beschei-
denheid zeggen dat we sommige num-
mers zelfs beter brengen dan de originele 
versies. We zijn heel flexibel qua muziek-
keuze en hebben het voordeel dat we zo-
wel mannelijke en vrouwelijke zangpartij-
en kunnen brengen. Nick, onze drummer, 
zingt ook verschillende nummers, een 
overigens niet zo’n evidente combinatie. 
Om het geheel vloeiend in mekaar te laten 
lopen, gieten we de liedjes in een medley.
Kazoe heeft ook al bekende artiesten 
mogen begeleiden.
Dat was eerder toevallig, het is zeker 
geen doel op zich. Zo hebben we al het 
podium gedeeld met Jean Bosco Safari 
en met Jelle Cleymans.
Eddy, nooit last van een muzikale gene-

ratiekloof met die jonge gasten?
Helemaal niet. Zowel ik als de anderen 
hebben een heel brede smaak. Uiteraard 
hebben we soms discussies of menings-
verschillen over bepaalde zaken, maar 
dat mag en moet. We staan op gelijke 
voet en iedereen heeft zijn inbreng. Ik 
wil trouwens benadrukken dat de goede 
verstandhouding en sfeer mee de sterkte 
uitmaakt van de groep.
Hebben jullie een drukke agenda?
Dat varieert, eigenlijk is het niet goed ver-
deeld. In de zomer is het soms wat te druk, 
en in de winter zou het wat meer mogen 
zijn. Enfin, hoe meer we kunnen spelen, 
hoe beter. We doen niet liever. Waar men 
ons vraagt, zijn we van de partij. We doen 
zowat alles: bedrijfsfeesten, trouwpartijen, 
kroegentochten, fuiven enz. Veel optre-
den betekent meer mensen die je kennen, 
met als gevolg veel mondelinge reclame. 
Ik wil er trouwens nog aan toevoegen dat 
we overal waar we al gespeeld hebben, 
we opnieuw gevraagd worden. Jullie ho-
ren nog van ons”, besluit Eddy.
Hoor je hen graag eens aan het werk, be-
zoek dan eens de website www.kazoe.be.
Contacteren kan via Info@Kazoe.be

    Dirk Verdeyen

CoverBanD 
met amBities 
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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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGKONIJNEN HAMSTERS

cAVIA’S pARKIETEN KANARIES

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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De onderzoeker naar de verdwenen 
Rechtvaardige Rechters wenst anoniem te 
blijven. “De man heeft een groot stuk van 
zijn leven aan opzoekingswerk naar De 
Rechtvaardige Rechters gespendeerd”, zegt 
Reinold. We brengen even in herinnering 
dat de triptiek Het Lam Gods van de hand 
van de gebroeders Van Eyck is. De aanbid-
ding van het Lam, het middelste paneel 
van Het Lam Gods, wordt beschouwd als 
het begin van de Vlaamse schilderkunst. 
Het Lam Gods is een veelluik dat bestaat 
uit twee registers. Het paneel De Recht-
vaardige Rechters werd in de nacht van 
10 op 11 april 1934 gestolen en is nooit 
teruggevonden. Het werk is te zien in de 
Sint-Baafskathedraal in Gent met een ko-
pie van het gestolen originele luik.’
Over de vindplaats van het paneel doen 
talloze theorieën de ronde. Het aange-
kondigde boek van Reinold Vallinga be-
vat daar de nieuwste versie van.

Zemstse sCHrijver puBliCeert ZesDe Boek
hOfSTADE – OvER EnkELE MAAnDEn puBLIcEERT REInOLD vALLInGA ZIJn nIEuWSTE BOEk. DIT kEER hEEfT hIJ hET OvER DE 
vInDpLAATS vAn hET vERDWEnEn pAnEEL De RechtvaaRDige RechteRs vAn hET Lam goDs. DE AuTEuR BASEERT ZIJn vERhAAL 
Op hET OpZOEkInGSWERk vAn IEMAnD DIE DERTIG JAAR LAnG OnDERZOEk nAAR hET vERDWEnEn pAnEEL hEEfT GEDAAn En DIE ZIJn 
BEvInDInGEn In EEn MEER DAn DuIZEnD DOcuMEnTEn TELLEnDE ThEORIE hEEfT GEGOTEn. “hET WAS EEn hELE OpDRAchT OM ALLE 
InfORMATIE In EEn LEESBAAR BOEk TE BunDELEn, MAAR hET ScRIpT IS InTuSSEn kLAAR”, kOnDIGT vALLInGA ZIJn nIEuWE BOEk AAn. 
WááR hIJ De RechtvaaRDige RechteRs DEnkT TERuG TE vInDEn, hOuDT DE AuTEuR vOORLOpIG nOG GEhEIM.

Onder eigen naam publiceerde misdaad-
auteur Reinold Vallinga bij Van Halewyck 
ondertussen al vijf boeken. Zijn literaire 
oeuvre bestaat uit Angel Falls, Naxus, het 
Ultieme, Verborgen Jammer, Zaad van 
Icarus en Rosy’s Waarheid. Van dit laatste 
boek, dat het wedervaren van Willy Van 
den Wijngaert als veelbesproken ex-voor-
zitter van KV Mechelen vertelt, gingen 
meer dan 10.000 exemplaren over de 
toonbank. Er zijn zelfs plannen om dit 
boek in China te lanceren.
Hoe productief auteur Reinold Vallinga 
ook is, van zijn literaire bezigheden al-
leen kan hij niet leven. “Om de geeste-
lijke moeheid die schrijven veroorzaakt, 
maar ook om de financiële gaatjes te vul-
len, ben ik aan de slag bij een Willebroeks 
evenementenbureau”, verduidelijkt hij.

teleVisiewerk
Schrijven blijft niettemin de creatieve 

hoofdbezigheid van Vallinga. Binnenkort 
horen we van hem in het televisiewereldje. 
In oktober richt de VRT de schijnwerpers 
op een Vallingaproject waarvan Reinold 
voorlopig nog geen details kwijt wil.
Met zijn ‘literair klankbord’ Raymond 
Rombout (52) uit Weerde, werkt Rein-
old Vallinga ondertussen aan een nieuw 
misdaadverhaal.
Raymond Rombout is redacteur van Het 
Spoor. Hij schrijft artikels, kortverhalen 
en essays, maar is vooral bekend als de 
winnaar van De Vraag van 1 Miljoen in 
het eerste bestaansjaar van VTM. Na die 
televisie-ervaring schreef Rombout De 
James Bond-Saga en geniet hij bekend-
heid als Bondkenner.

Liefhebbers van Vallinga’s misdaad- en 
non-fictieromans kunnen veel informatie 
over de schrijver en zijn werk vinden op 
www.vallinga.be. Ze kunnen ook terecht 
in alle boekhandels in Zemst, in het Vil-
voordse en in de openbare bibliotheek 
van Zemst.
Vermelden we nog dat Reinold Vallinga 
in Duffel geboren werd. Hij woonde tien-
tallen jaren in Eppegem en vestigde zich 
enkele maanden geleden, na een rela-
tief kort verblijf aan de kust, in Hofstade. 
“Met de bedoeling hier voor goed te blij-
ven”, geeft hij de Zemstenaar mee.

                                  Fons Jacobs

“Of het gestolen paneel 
na de publicatie van 
mijn boek nu al dan 
niet gevonden wordt, is 
minder mijn zorg. Maar 
dat het een spannend 
boek wordt, kan ik de 
lezers nu al garande-
ren!”, zegt Reinold.

misdaadauteur

reinolDvallinga konDigt
vinDplaats ‘reCHtvaarDige 

aan
reCHters’
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LAEREMANS
RAMEN BVBA

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

“Met dit PostPunt neemt het nieuwe 
servicenetwerk van De Post in de regio 
Zemst vaste vorm aan”, zegt persverant-
woordelijke Fred Lens van De Post. “In 
heel het land worden dit jaar gelijkaar-
dige PostPunten geopend.”
De verschillende PostPunten die al be-
staan, worden positief onthaald door het 
publiek. Dat blijkt uit recent marktonder-
zoek. Vooral de flexibele openingstijden 
worden bijzonder op prijs gesteld. Dat is 
ook zo voor PostPunt Spar Elewijt het ge-
val omdat het tijdens de openingsuren 
van de winkel open blijft.

Voor alle producten en diensten die niet 
in PostPunt Spar Elewijt worden aange-
boden, kan je terecht bij de postkanto-

spar elewijt is postpunt
ELEWIJT – ‘DE pOST’ OpEnDE EEn nIEuW SERvIcEpunT In OnZE GEMEEnTE. SpAR 
ELEWIJT Op DE RuBEnSLAAn 1 IS vOORTAAn EEn pOSTpunT. DIRk MORIAu En ZIJn 
TEAM BIEDEn ER 90 % vAn DE MEEST cOuRAnTE pOSTALE pRODucTEn En DIEnSTEn vAn 
‘DE pOST’ AAn.

ren in de buurt.
In PostPunt Spar Elewijt kan je terecht 
voor het kopen van postzegels en kan 
je raad vragen over frankering. Je kan er 
ook aangetekende zendingen versturen 
of in ontvangst nemen, pakjes versturen 
of in ontvangst nemen en facturen met 
gestructureerde mededeling tot 300 
euro betalen.

Fred Lens: “ PostPunt Spar Elewijt is na 
een doorgedreven selectie uitgekozen. 
Dirk Moriau en zijn team werden gron-
dig opgeleid door het opleidingscen-
trum van De Post. PostPunt Spar Elewijt 
kan gebruik maken van de infrastructuur 
en de kennis van De Post. Alle verplich-
tingen die op De Post van toepassing 

zijn, zijn ook van toepassing op deze 
partner.
PostPunt Elewijt werkt met dezelfde 
informaticasystemen als de lokale post-
kantoren en hun post wordt elke dag 
door De Post gebracht en gehaald. 
Poststukken worden via PostPunt Spar 
Elewijt met dezelfde snelheid, zorg en 
discretie behandeld als in een postkan-
toor.”
Net als in een postkantoor moet Post-
Punt Spar Elewijt en zijn/haar personeel 
alle wettelijke verplichtingen naleven. 
Het vertrouwelijke karakter van de post 
en het privé-leven van de klanten wordt 
gerespecteerd.

De openingsuren van PostPunt Spar Ele-
wijt, Rubenslaan 1 in 1982 Elewijt zijn 
dagelijks (niet op zondag) van 8.30u. 
tot 19u. (uitgezonderd maandag vanaf 
12.30u. en zaterdag tot 18 u.)

Fons Jacobs
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ELEWIJT: 315.000€: Gezel-
lige half  open bebouwing in 
oude villa stijl met � slaap-
kamers en mogelijkheid 
slaapkamer bij te maken.

ZEMST-LAAR: 290.000€: 
Goed verzorgde charmante 
woning op 11a52ca met 3 
slaapkamers. Zeer rustig 
gelegen, met zicht over 
weilanden. Maak nu een af-
spraak, misschien is dit wel 
uw droomwoning.

STEENOKKERZEEL: 
393.000€: Prachtig en resi-
dentieel gelegen villa met een 
mooie verzorgde tuin.

ELEWIJT: 450.000€: Zeer 
rustig gelegen en ruime villa 
met grote tuin en tennister-
rein.  Een ideaal speelterrein 
voor uw kinderen. 

ELEWIJT: 
195.000€: Rustig 
gelegen half  open 
bebouwing met 
moderniserings-
kosten.  Gelegen 
nabij het centrum. 

WEERDE: 
367.000€: Sym-
pathieke woning 
met � slaapkam-
ers, bureau en een 
mooie tuin. 

ELEWIJT: 345.000€: Goed 
gelegen en instapklare won-
ing met � slaapkamers en een 
mooi verzorgde tuin. 

WEERDE: 294.000€: Zeer 
ruim en prachtige penthous 
met � slaapkamers en mo-
gelijkheid tot 4de op zolder 
en �badkamers. Ook garage 
voor 2 wagens is aanwezig. 
Kom zeker eens een kijkje 
nemen. 
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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

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

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

De twee broers Bailly en hun zusje 
skeeleren al enkele jaren bij de Zemst-
se club en zijn er helemaal weg van. 
Skeeleren voor de fun maakte plaats 
voor rijden om de beste te zijn en 
dat lukt het drietal aardig. Zo ook op 
de internationale tweedaagse op de 
baan in Eppegem.

arno
Arno is 11, tweedejaarspupil en heeft al 
een Belgische titel in de trofeeënkast. 
Hij won in Zemst al zijn wedstrijden en 
uiteraard ook het eindklassement .
“Ik rij vooral de langere afstanden 
graag, maar ik heb ook een behoorlij-
ke eindsprint”, zegt hij. ”In alle koersen 
van meer dan vijf pisterondjes ben ik 
goed. Ik kan dan zelf de wedstrijd hard 
maken en zo de tegenstand slopen en 
dat doe ik graag.”

keVin
Kevin (12) rijdt zijn eerste jaar bij de 
cadetten en legt de jongens, die een 
jaar ouder zijn, het vuur aan de skee-
lers. ”Ik stopte met voetballen omdat 

EppEGEM – kEvIn, ARnO En JuLIE BAILLY DOEn In DE JEuGDREEkSEn AAn 
cOMpETITIESkEELEREn BIJ REkO ZEMST. ZE GAAn ER vOOR En RIJDEn ZIch vRIJWEL 
WEkELIJkS In DE pRIJZEn En Op hET pODIuM.

Julie, Kevin en Arno Bailly vormen een trio met toekomst voor Reko Zemst

ik skeeleren toffer vond, maar ik kruip 
ook regelmatig op de mountainbike 
zoals mijn clubgenote Maaike Pols-
poel. Ik maak later wel een keuze wat 
mijn hoofdsport gaat worden. Op het 
BK reed ik al tweemaal brons. Ik rij bij 
voorkeur de langere afstanden. Vanaf 
tien rondjes is mijn diesel opgewarmd 
en kom ik op mijn beste rendement. 
Op het nationaal kampioenschap over 
tien kilometer ga ik dan ook voor een 
podiumplaats.”
Kevin won twee koersen in Eppegem 
en eindigde tweede in de criterium-
stand.

Julie
Zusje Julie is nog maar zeven, maar al 
een podiumrijdster bij de miniemen. Zij 
kan alle afstanden aan. Met twee eerste 
plaatsen, een tweede en een derde ein-
digde ze als tweede in de totaalstand 
op één puntje van tornooiwinst.
Het Bailly-trio belooft de Rekokleu-
ren nog regelmatig op het podium te 
brengen.

  Juliaan Deleebeeck

Bailly-Clan
rijDt in De 

prijZenZiCH
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  Rolschaatsclub Reko Roller Club Zemst organiseert jaarlijks sportweken waar kin-

deren op een speelse manier kennis kunnen maken en de juiste techniek van het 

inline skaten aanleren. Tevens promoot de club de sport om jeugdige kinderen lid te 

maken van Reko en zo de stap naar competitie te doen. 

  De stratenloop voor jonge-

ren in Weerde was een groot 

succes. Op een vlakke omloop, 

langs landelijke wegen rondom 

de Weerdse Visvijver, zorgden 

de -12 jarigen atleten voor 

spektakel.

Simon Peeters (112 Weerde) 

nam onmiddellijk de leiding 

en won met ruime voorsprong 

voor Matthias Vandenhulle 

(Hofstade), Jory Degheldere 

(Mechelen), Scimo Staessens 

(Eppegem), Sammi Kuyucoglu 

(Zemst), Sam Vermeulen (Ele-

wijt), Indy Matthys (eerste 

meisje Elewijt), Arno Andries 

(Zemst) en Ben Schaepherders 

(Weerde).

  Maaike Polspoel (17) 

werd in Steenokkerzeel 

provinciaal kampioene 

wielrennen op de weg. 

Nog niet zo lang gele-

den focuste ze zich nog 

volledig op skeeleren en 

werd ze zelfs verkozen 

tot meest beloftevolle 

jongere van Vlaams-Bra-

bant. “Skeeleren is geen 

Olympische sport. In 

wielrennen kan ik meer 

verdienen”, zei de atlete 

toen. De Europees kam-

  Het was 20 jaar geleden dat de bewoners van de Hofstraat nog eens allemaal samen aan tafel zaten. Het straat-

comité nam daarvoor nu het initiatief en bijna iedereen, 67 volwasssenen en 18 kinderen waren op de  afspraak. De 

jongste jaren werd er in de straat druk gebouwd. 15 nieuwe woningen zorgden voor een vloed aan nieuwe mensen 

die met elkaar nu wat uitgebreider kennis maakten. Met een heerlijke brunch, een lachsessie, een fotozoektocht, een 

petanquebaan en een springkasteel werd het een geslaagd buurtfeest.

pioene hield woord. “Zie je nu, koersen kan ik ook. Deze titel is een 

stimulans om meer te rijden op de weg. Ik volg topsport bij het 

leger. Mountainbike heeft wel prioriteit.”
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  Willy Van Eeckhoudt (Verbr. Hofstade) won de Zilveren Voetbal en dat werd, samen met 

zijn vrouwtje Nancy, medemaats en Marijn Boma De Valck, uitbundig gevierd in de Carré in 

Willebroek.

  Wannes Van Praet (16) uit Eppegem won op de Europese 

jeugdkampioenschappen in Heerde zilver met de ploegkoers 

op de weg en brons met de ploegkoers op de piste en met 

de marathon. De eerstejaarsjunior hoopt op een selectie voor 

het WK in Colombia (eind augustus) en er een goede presta-

tie neer te zetten.

  Op 24 juni 2007 vond voor de tweede maal de vissers-

beker van Zemst plaats, ditmaal op de visvijver van De Ste-

kelbaars te Heffen. Vissersclub De Winde, Ons Genoegen, De 

Stekelbaars en de Egleghemse Zeevissers maakten er een 

spannende strijd van. Het was uiteindelijk De Stekelbaars 

(foto) die voor de tweede maal op rij de wisselbeker van de 

gemeente in ontvangst mocht nemen. De club die de wed-

strijd driemaal wint mag de beker defintief houden.

    Het jeugdbestuur van FC Eppegem (rechts) kijkt vol verwach-

ting uit naar het nieuwe voetbalseizoen. De club start met dertien 

ploegen en wil bewijzen dat de jeugd de reeks C aankan. Nieuw: een 

zelfde lijn in trainingen van de jeugd tot de eerste ploeg.

Ook het hoofdbestuur is klaar met het huiswerk, vanaf begin septem-

ber is het aan de spelers om te tonen wat ze waard zijn. Tijdens de pers-

voorstelling was iedereen het eens om “met een homogeen sterk ge-

heel het behoud in eerste provinciale te kunnen verzekeren.” (boven)
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For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

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

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

GSM 0475/869 163

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

Verkenner Bob is al acht jaar een ras-
echte scout en ziet reikhalzend uit naar 
de jamboree waar scouts uit de hele 
wereld, in totaal een 45.000 jongeren, 
elkaar veertien dagen aan een stuk zul-
len ontmoeten: “Zo’n Jamboree gaat 
maar één keer om de vier jaar door, de 
vorige keer in Thailand, nu dus in Groot-

oB en 

ELEWIJT - OnZE 15-JARIGEn BOB MAES En LIESE cOLLYS, RESpEcTIEvELIJk vAn 
DE TuILSTRAAT En hET MOLEnvELD In ELEWIJT, ZuLLEn DE ScOuTS vAn ELEWIJT 
vERTEGEnWOORDIGEn Op DE InTERnATIOnALE JAMBOREE TE GROOT-BRITTAnnIë, 
ESSEx, hIGhLAnD pARkS, DIE DOORGAAT vAn 23 JuLI TOT 8 AuGuSTuS. 

Brittannië. Voor zover ons geheugen 
reikt, heeft van onze scouts nog nooit 
iemand daaraan deelgenomen. Liese 
en ik hebben ons twee jaar geleden al 
kandidaat gesteld en we zijn geselec-
teerd omwille van onze motivering en 
omdat we er op tijd bij waren; er is een 
hele wachtlijst, weet je.” 
 

opjamBoree
in groot-Brittannië

B iesel

Fo
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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:

uniek
Bob vervolgt: “We zien er echt naar uit. 
Dit is een unieke kans. Dit maak je maar 
een keer in je leven mee. Het programma 
en het eten en zo zijn er op de Jamboree 
op afgestemd dat je zoveel mogelijk an-
dere culturen en volkeren leert kennen.” 
 “Of ze geen schrik hebben verloren te 
gaan in die massa?” “Daar zitten we zo niet 
mee”, weet gids Liese, “De voertaal is Frans 
en Engels en dat gaat nogal. Hoewel ik me 
afvraag of de Portugezen en Pakistani die 
in mijn groep zullen zitten die talen goed 
machtig gaan zijn. Maar we trekken onze 
plan wel. Bovendien hebben we tijdens 
de voorbereidende weekends de scouts 
van Vlaanderen die op Jamboree gaan, al 
op voorhand leren kennen. Dus we gaan 
zeker niet verloren lopen.”

1.300 euro
De twee jonge scouts hebben voor hun 
avontuur heel wat over gehad. Op de 

 !

 

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

vraag of de ouders diep in hun tas heb-
ben moeten duiken om die jamboree 
(kostprijs € 1.300 met alle voorbereiden-
de weekends en kledij inbegrepen) te 
financieren, horen we Liese: “We hebben 
zelf een financiële actie op touw gezet 
door bics te verkopen, waarmee we een 
aanzienlijk deel van de inschrijvingsprijs 
kunnen betalen.”

lem en Tom zijn fier op hun twee disci-
pelen en poseerden graag mee op de 
foto. De scouts van Elewijt hebben met 
hun 240 leden, waarvan er 160 op kamp 
gaan deze zomer, al bewezen een van de 
meest actiefste scoutsbewegingen van 
Vlaanderen te zijn. Ze staan niet voor 
niets in de top 10. Nu voegen ze er dus 
deze internationale ervaring aan toe.

            Bart Coopman

de Zemstenaar 
was erbij toen de 
scouts van Ele-
wijt op 21 juli, op 
hun barbecue 
aan de scoutslo-
kalen, waarvan je 
een glimp kunt 
opvangen op de 
foto’s, hun twee 
avontuurlijke tel-
gen uitzwaaiden. 
Hoofdleiders Wil-
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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

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.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1
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te paarD

ZEMST – DE pOLITIE vAn DE ZOnE kASTZE (kAMpEnhOuT, STEEnOkkER-
ZEEL, ZEMST) ZET TIJDEnS DE vAkAnTIEpERIODE EEn pATROuILLE TE pAARD 
In Op pLAATSEn WAAR fIETS- Of GEMOTORISEERD TOEZIchT MOEILIJk IS.

In het begin van de vakantie reden de 
wijkinspecteurs Marleen Pasteels en col-
lega Peter Craenhals hun eerste patrouille 
in dienst van de wijkpolitie. Ze berijden 
daarvoor hun eigen paarden. ”Het voor-
stel komt ook van ons. We hebben beiden 
een opleiding en jaren rijervaring als ruiter.
We denken dat het een meerwaarde kan 
zijn in de acties op het terrein. Korpschef 
Patrick De Munter is ons daarin gevolgd“, 

zeggen Marleen en Peter. ”Voorlopig is 
het een proefproject dat na de zomer ge-
evalueerd wordt door de korpsleiding en 
het politiecollege van de zone.”

Hoe positie
Commissaris Achiel Croon licht de ac-
tie toe: ”Dit project past perfect in onze 
doelstellingen”, zegt hij. ”Naast fietsende 
wijkinspecteurs en interventieploegen 

op de motorfiets is dit een bijkomende 
manier om de politie zichtbaar op straat 
te brengen. Er zijn evidente voordelen 
want van op hun hogere positie kunnen 
de ruiters beter observeren en worden ze 
zelf ook beter gezien. Dat verhoogt het 
contact met het publiek en is één van 
de vriendelijkste preventiemiddelen om 
kleine vervelende overlast tegen te gaan. 
We zijn duidelijk aanwezig op hangplek-
ken, in parken en recreatiegebieden en 
op moeilijk toegankelijke plaatsen in 
onze landelijke zone.”

CaValerie
De inzet van de paardenpatrouille staat 
los van de cavalerie van de politie.
”Die wordt echt wel bij acties ingezet en 
ook daarop kan en zal onze zone nog al-
tijd een beroep blijven doen”, zegt Croon. 
”Onze eigen ruiters gaan geen interventies 
doen in cowboystijl maar kunnen wel een 
interventieploeg oproepen en gidsen.”
Als het proefproject positief onthaald 
wordt, zal een ruimere inzet en een mo-
gelijke uitbreiding van de paardenpa-
trouille onderzocht worden.
Marleen en Peter kunnen nauwelijks ver-
bergen dat op paardenpatrouille gaan 
wel bijzonder aangenaam politiewerk is.

                           Juliaan Delebeeck

politie
klimt

geluiDsmeter
ZEMST - Samen met een twintigtal andere Vlaams-Brabantse 
gemeenten kocht Zemst gezamenlijk een geluidsmeter aan. 
Dat toestel zal gebruikt worden om milieuovertredingen door 
kleine bedrijven en particulieren vast te stellen. De mensen die 

het apparaat moeten bedienen, krijgen een opleidingscursus.
De samenaankoop van de geluidsmeter is verantwoord omdat 
een groot deel van bevoegdheden om op te treden bij overtre-
dingen bij de gemeenten en bij de politie ligt.          FoJ
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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

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

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

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftme-

thode

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

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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WAT: Charcuterie, groenten en fruit verkopen en de kassa doen in ‘Groenten en 
Jessica Cornet (19) uit Boortmeerbeek

Fruit Laurent’ in Elewijt.
UREN: Ongeveer 15 uur per week, 
maar ik werk hier ook soms tijdens het 
weekend.
TAKEN: De charcuterietoog in orde bren-
gen, de mensen bedienen en omgaan 
met de kassa en het geld, een beetje op-
ruimen op het einde van de dag.
PLUSPUNT: Het zijn toffe collega’s en 
het is een afwisselende job.
MINPUNT: Ik vind het aanvullen van de 
rekken minder leuk.
WAAROM: Mijn mama is hier klant en zij 
raadde me aan om hier eens te komen 
horen. Ondertussen ben ik hier al een 
jaar en een half en ik blijf nog een tijdje.

ZEMST – ER ZIJn In OnZE BuuRT vER-
SchILLEnDE MOGELIJkhEDEn vOOR EEn vA-
kAnTIEJOB. JE kunT AAn DE SLAG In EEn 
GROOTWAREnhuIS, BIJ hET SpEELpLEIn, 
MAAR ER ZIJn OOk SpAnnEnDER pLEkkEn 
ZOALS hET BLOSODOMEIn BIJvOORBEELD. 
WIJ vOnDEn EnkELE JOBSTuDEnTEn DIE 
EnThOuSIAST ZIJn OvER hun TIJDELIJkE 
JOB. DE nOG STuDEREnDE LEZERS vAn de 
Zemstenaar WETEn nA hET LEZEn vAn 
hun REAcTIES ALvAST WAAR ZE vOLGEnD 
JAAR ZEkER WEL (Of nET nIET) MOET SOL-
LIcITEREn!

WAT: Verpleegkundige in rusthuis Releghem in Zemst.
TAKEN: De mensen wassen, eten geven, op het toilet zetten en in de namiddag acti-
viteiten organiseren.
UREN: Belinda: fulltime, Elke: ongeveer 30 uur
PLUSPUNT: Beiden vinden ze het een groot pluspunt dat je veel met mensen bezig 
bent en hen kan helpen.
MINPUNT: Als ze echt een minpunt moeten bedenken, vindt Elke het wel een beet-
je vermoeiend als ze de ene dag een late heeft en de volgende dag een vroege 
shift. Belinda vindt het werk best wel lichamelijk zwaar en daardoor soms wel ver-
moeiend.
WAAROM: Belinda: “Ik deed mijn stage hier en het was hier echt leuk, leuke mensen, 
leuke collega’s, dus mijn keuze was snel gemaakt.” 
Elke: “Vroeger woonde mijn overgrootmoeder bij mijn oma en ook toen al vond ik het 
leuk om voor haar te zorgen. Dat heeft me doen besluiten om hiervoor te studeren. 
Zo ben ik hier dan ook terecht gekomen.”

Belinda Cnops (22) uit Elewijt en Elke Van Roost (18) uit Zemst

 

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

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

joBstuDenten vertellen
over Hun

vakantiewerk
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WAT: 3 weken op het gemeentehuis, 
1 week in de bibliotheek
TAKEN: Klasseren, boeken kaften, la-
bels maken, updaten van de vereni-
gingendatabank
UREN: Fulltime
PLUSPUNT: Op de dienst ‘Vrije Tijd’ 
moest ik de verenigingendatabank 
updaten. Daarvoor moest ik veel 
telefoneren, iets wat ik vroeger niet 
graag deed, ik ben nogal verlegen. 
Maar op deze manier heb ik mijn 
angst overwonnen en ik ben een 
stuk zelfverzekerder geworden.
MINPUNT: In de bibliotheek was ik tij-
dens de middag helemaal alleen en 

WAT: Een ganse zomer ijsjes 
verkopen in ’t Eekhoorntje, 
het ijssalon van hun ouders.
UREN: 14 uur tot ongeveer 22 
uur
TAKEN: Ijsjes verkopen, snacks 
klaarmaken, met de ‘tripor-
teur’ (het ijskarretje) rondrij-
den en opkuisen.
PLUSPUNT: Je ziet elke dag 
veel mensen, je bent bezig 
en zit helemaal niet stil én je 
zit vlak bij de ijsjes. Als je zin 
hebt, kan je er gewoon eentje 
nemen!
MINPUNT: Het werk is afhan-
kelijk van het weer. Als het slecht weer is, komen er geen mensen.
WAAROM: Toen onze ouders beslisten hun eigen zaak te openen, vroegen 
ze ook hoe wij daar over dachten. Het is dus logisch dat wij een beetje 
helpen. En het is ook gewoon leuk werk.

Jeroen (16) en Kevin (18) Lobijn uit Hofstade

Shahana Van der Meulen (20) uit Elewijt 

WAT: Animator en hoofdanimator speelplein-
werking
TAKEN: Je moet opdrachten voorzien in samen-
spraak met andere animatoren. Als hoofdani-
mator moet je erop toezien dat iedereen zijn 
taken uitvoert en het maken van de opdrach-
ten opvolgen. Soms moet een animator ook 
praktische taken uitvoeren zoals het aanvullen 
van de frigo’s
UREN: Van 9u tot 16u – soms ook ochtend (van-
af half acht) of avondopvang (tot 18u)
PLUSPUNT: Leuk om met de kinderen te spe-
len en ook omdat ik na 3 jaar speelplein al veel 
mensen heb leren kennen. Onder de animato-
ren heerst er ook een zeer goede sfeer. Ik be-
schouw mijn job dus niet als werken maar als  
amuseren.
MINPUNT: Geen.
WAAROM: Vier jaar geleden ben ik dankzij een 
vriendin als vrijwilliger een dag komen helpen 
op de speelpleinwerking en daarna heb ik zelf 
een animatorcursus gevolgd.
De animatorcursus is niet verplicht om aan de 
slag te kunnen als jobstudent. 4 of 5 dagen 
op kamp en dan leer je hoe je met de kinde-
ren moet omgaan en hoe je grote spelletjes 
in elkaar knutselt. Na twee weken als anima-
tor op het speelplein heb je dan een attest als 
animator.

Lotte Van Praet (19) uit Eppegem

dat was niet zo leuk. Je hoort van alles en nog wat en eerlijk gezegd, je zou 
er op de duur een beetje schrik van krijgen (lacht).
WAAROM: De vorige jaren deed ik vakantiewerk op het werk van mijn 
mama, dit jaar wou ik iets anders. Ook was ik nieuwsgierig naar hoe het er 
op een gemeente aan toe gaat.
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Ellen Van de Wijgaert en Evelien Van Grunderbeek

WAT: Parkeerwachter in het Blosodomein te Hofstade
UREN: Ongeveer 8 uur per dag.
TAKEN: Parkeertickets verkopen, de mensen de juiste parking wijzen, hun vragen op-
lossen en vooral veel uitleggen waar de speeltuin is.
PLUSPUNT: Je moet hier niet veel doen, ik zit hier rustig in de zon, kan lekker tekenen, 
naar muziek luisteren en er hangt geen baas in mijn nek te hijgen. Dit is zowat de 
beste job ooit!
MINPUNT: Soms is het wel wat saai, maar je moet gewoon zien dat je iets mee brengt 
waarmee je je kan bezig houden. En als het regent, moet je wel ander werk doen.
WAAROM: Ik heb deze job ook vorig jaar gedaan en vond het leuk. Mijn vader werkt 
hier trouwens ook. Zo ben ik aan de job gekomen, en het is hier een fijne werksfeer. Ik 
kom dus zeker nog terug als ik mag.

Sam Wagemans (18) uit Mechelen

WAT: Kassierster Car-
refour
TAKEN: Wanneer er aan 
de kassa niet genoeg 
werk is, mag je ook op 
andere afdelingen de 
rekken gaan aanvullen.
UREN: 25u per week
PLUSPUNT: Je kan steeds 
overuren doen en de tijd 
gaat voorbij omdat je 
constant bezig bent en 
ook steeds met mensen 
in contact komt.
WAAROM: Het is kort bij 

Leen De Smet (22) uit Zemst

en maar 25u per week waardoor je toch nog iets hebt van je 
vakantie. Bovendien is de job goed betaald en heb je afwis-
selende uren. Ik kom niet toe met het zakgeld dat ik krijg en 
ik ga op kot. Dus werk ik in de vakantie om het jaar rond te 
komen.
MINPUNT: Het werk is een zware belasting voor je rug.

 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.

	

					
Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

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

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

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

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

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT

 Garage 
Coloma

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

snaarinstrumenten 
‘maDe in Zemst’

ZEMST – MuZIkAnTEn ZIJn ER vOLOp In ZEMST. pIAnISTEn, GITARISTEn, TROM-
pETTISTEn, nOEM MAAR Op. MAAR ALS WE hET hEBBEn OvER EEn saz, EEn uD, EEn 
bachiR Of EEn chitaRRone, WORDEn ER WELLIchT WAT WEnkBRAuWEn GEfROnST. 
fRAnk vAn DE pEER, TAnDARTS uIT ZEMST, BESpEELT nIET ALLEEn ZO’n MID-
DEn-OOSTERSE SnAARInSTRuMEnTEn, hIJ BOuWT ZE OOk ZéLf. hIJ TROk ER In 
JunI ZELfS vOOR nAAR ISTAnBuL, vOOR EEn OnTMOETInG MET één vAn DE MEEST 
vERMAARDE LuITEnBOuWERS TER WERELD.

Van De Peer is in muzikaal Zemst be-
kend als de oprichter van het muziek-
project aKt, een bonte verzameling 
van Belgen, migranten en asielzoe-
kers. Deze jongens brengen muziek 
uit de hele wereld en zijn vaak te be-
wonderen op initiatieven als de Week 
van de Amateurkunsten, de Pinkster-
jaarmarkt, hetAZIZ-feest, enz. 
Maar waar komt die interesse voor 
Midden-Oosterse muziek vandaan? 
En hoe komt iemand erbij om zélf zijn 
instrumenten te bouwen? de Zemste-
naar ging het hem vragen.

Vertel op, Frank, hoe ben je bij die 
Midden-Oosterse muziek terecht ge-
komen?
Ja, hoe gaat dat? Toen ik jong was, 
speelde ik zelf gitaar. Gaandeweg 
raakte ik in de ban van Andalousi-
sche muziek, Amina Alaoui en derge-
lijke. Vanuit die typische Zuid-Spaanse 
sound is het maar een kleine stap naar 
Arabische en Turkse muziek. Via vrien-
den uit het Brusselse en Antwerpse 
wereldmuziekmilieu leerde ik ook hun 

snaarinstrumenten bespelen: een ud, 
een bachir, een saz, enz. Dat zijn – net 
als onze gitaar trouwens – allemaal 
varianten van de luit.

En hoe kom je dan op het idee om ze 
ook nog eens zelf te gaan ineenknut-
selen?
Via via maakte ik kennis met het Cen-
trum voor Muziekinstrumentenbouw 
(CMB) in Puurs. Een geweldige mee-
valler. Eerst bouw je er een “rugzakgi-
taar”, zo’n klein gitaartje met alles erop 
en eraan. Daarmee krijg je de basis-
technieken onder de knie. Mijn eerste 
‘echte’ instrument sloot meteen aan 
bij mijn favoriete muziek: een ud met 
dertien snaren, een combinatie van 
zogeheten mannelijke en vrouwelijke 
klanken. Het houdt zowat het midden 
tussen een luit en een gitaar. Twee jaar 
geleden werkte ik het helemaal af.
Mijn tweede project is de chitarrone, 
opnieuw een soort luit die je vooral te-
genkomt in middeleeuwse, Andalousi-
sche of Sefardische muziek. In het MIM 
(het Muziekinstrumenten Museum) in 
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Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

 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

Brussel kocht ik hiervoor een plan van 
de hand van Paul Rans, lid van de le-
gendarische Vlaamse folkgroep Rum. 
Ik ben er nog volop aan bezig.

Wat ging je vorige maand dan in Is-
tanbul zoeken?
Da’s nog iets anders. Ik ben ook volop 
bezig met de bouw van een saz, een 
Turkse luit. Bij Muziekpublique, een 
Brusselse vzw die aan de hand van 
concerten, cursussen, workshops en 
tentoonstellingen traditionele muziek 
en dans wil promoten, leerde ik de 
Turk Emre Gültekin kennen. Hij regelde 
voor mij een afspraak met de grote 
Kemal Eroğlu, de meest vermaarde lui-
tenbouwer van Turkije. Een geweldige 
ervaring. Emre had mij verteld dat die 
mannen gek zijn op goeie Franse wijn. 
En effectief: ik had twee uitstekende 
flesjes mee en die openden alle deu-

ren. Ik heb met Eroğlu kennis gemaakt, 
heb een halve dag rondgelopen in zijn 
atelier, hij heeft mij geweldig vooruit-
geholpen. Ik kreeg van hem zelfs de 
kuip van een saz! Dat is het moeilijkste 
en meest tijdrovende onderdeel om te 
maken. Zomaar meegekregen! Onge-
looflijk, zeker als je weet dat een door 
hem gemaakte saz vlot 2500 euro kost.

En wanneer krijgt Zemst je instru-
menten te zien of te horen?
Zwijg stil! De tijdsdruk neemt almaar 
toe. Op het einde van het cursusjaar 
2007-2008 moet ik mijn instrumenten 
op het CMB in Puurs kunnen voorleg-
gen. Op het afsluitingsconcert wordt 
het dan de eerste keer officieel in ge-
bruik genomen.

Succes ermee!
Paul Verdoodt
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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

	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:

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61
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 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

Residentie Hestia is een hedendaags 
koopproject dat gestart is in 2006. Het 
perceel, dat eigendom is van de ge-
meente Zemst, is gelegen langsheen de 
gemeenteweg Vekestraat, nabij het cen-
trum van Elewijt. 
Het project is een tijdelijke samenwer-
king tussen Vlabo, de gemeente Zemst 
en het architectenbureau Jef Van Oeve-
len. Alcobo is de bouwheer-promotor en 
aannemer. Vooraf werd er een wedstrijd 
gehouden waarbij verschillende ontwer-
pen werden voorgesteld. Uiteindelijk 
werd het beste project gekozen.
Vlabo of voluit ‘Vlaanderen Bouwt’ is een 
vereniging zonder winstoogmerk die 
kwalitatieve woningen ter beschikking 
wil stellen tegen betaalbare prijzen. Ze 
organiseert en coördineert de samen-
werking tussen de grondeigenaars, 
meewerkende aannemers, architecten 
en openbare diensten.

nieuwBouw
De nieuwbouw bevindt zich op het terrein 
waar de plaatselijke bibliotheek stond en 
enkele jaren geleden een gemeente-
school was. De werken zijn al een tijdje 
bezig, maar de laatste fase is in opbouw 

BiB ruimt plaats 
voor 27 woningen

ELEWIJT – ALS JE In hET DORp vAn ELEWIJT BEnT, kAn JE ER nIET nAAST kIJkEn. 
DE pLAATSELIJkE BIBLIOThEEk In DE vEkESTRAAT hEEfT pLAATS MOETEn MAkEn 
vOOR EEn EnORME BOuWWERf.
WIE nOG Op ZOEk IS nAAR EEn vOLLEDIG nIEuWE WOnInG Of AppARTEMEnT MOET 
SnEL ZIJn. hET WOnInGBOuWpROJEcT STELT nOG MAAR 2 WOnInGEn TE kOOp. 

en men hoopt tegen het ein-
de van 2008 klaar te zijn met 
de laatste woningen.
Alle nieuwe bewoners, waar-
onder veel jonge gezinnen, 
kunnen er dan hun intrek 
nemen. Er zijn enkele men-
sen, die al officieel hun huis 
mochten intrekken.
“In oktober 2005 hebben we 
Alcobo gecontacteerd om 
een woning te kopen. Onze voorlopige 
oplevering was in april 2007”, vertelt An-
nemie Bakelants. “Ik wou in Elewijt blij-
ven wonen. Er is geen huizentekort, maar 
als je tegenwoordig een oud huis koopt, 
kost het enorm veel om het op te knap-
pen. Daarom hebben we gekozen voor 
dit huis, want de prijs viel ook goed mee.” 
Annemie kocht een eengezinswoning 
samen met haar partner. “Ik vind het een 
origineel project. De bouwfirma moet en-
kel nog een paar zaken komen afwerken 
en dan kunnen we ons volledig settelen.”
Het is een gesloten bebouwing bestaan-
de uit 27 koopwoningen. Er zijn 8 ver-
schillende woongelegenheden, waar-
van 12 woningen, 6 appartementen en 
9 duplexappartementen.

parking
Het complex is ook voorzien van on-
dergrondse parkeergelegenheid en 
bijbehorende bergruimte, die men 
apart kan kopen. Voor de parking is 
er een inrit langs de Vekestraat en uit-
gang op het centrale binnenplein, zo-
dat ze voor alle bewoners makkelijk 
bereikbaar is.
In het midden van het complex werd 
een binnenplein aangelegd en sommige 
woningen hebben een eigen stadstuin. 
Er zijn nog geen specifieke beveiligings-
maatregelen getroffen.

Voor meer informatie: 
www.vlaanderenbouwt.be , 03/366 36 70

Jolien Beullens
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DRANKENCENTRALE LOUIS NIJS
BIEREN EN WIJNEN

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

 

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

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

 

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

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

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
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verBr. HofstaDe: nieuwe struCtuur en nieuwe voorZitter 

kinDerBos gerooiD
ZEMST - Het Witte Kinderbos op de middenberm van de E19 wordt te-
gen sneltreintempo gerooid. Het bos moet wijken voor de aanleg van 
een dubbel treinspoor tussen Schaarbeek en Mechelen dat de luchtha-
ven van Zaventem rechtstreeks met Brussel, Mechelen en Antwerpen 
verbindt.
Het Witte Kinderbos werd een tiental jaren geleden aangelegd in de 
marge van de zaak Dutroux als herinnering aan de verdwenen kinderen. 
Als compensatie voor het verdwijnen van het kinderbos, legt Infrabel (in-
frastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet) een 50 ha groot 
nieuw Witte Kinderwandelbos aan op het Hoogveld en het Tangebeek-
bos in Vilvoorde. Gespreid over vijf jaar wordt ook nog eens 62.500 euro 
uitgetrokken voor organisaties die begaan zijn met de witte beweging 
en bosbehoud. Met dit geld zullen o.a. nieuwe bosaanplantingen langs 
de E19 uitgevoerd worden.

FoJ

De post sluit 
Zeven roDe BrievenBussen
ZEMST – De Post verwijdert  in Elewijt, Weerde, 
Hofstade en Eppegem in totaal zeven rode brieven-
bussen. “Het gaat om de brievenbussen waar maar 
enkele brieven per dag gepost worden”, zegt pers-
woordvoerder Fred Lens van De Post.
De brievenbussen die uit het netwerk van De Post 
verdwijnen, zijn die op de Tervuursesteenweg aan 
het sporthotel in Hofstade, op de Tervuursesteen-
weg aan de grens met Perk en in de Steendreef 
aan woning 6 in Elewijt, aan d’Oude School in de 
Damstraat, aan het stationsgebouw en in de Wever-
straat 79 in Weerde en aan de Grimbergsesteenweg 
177 in Eppegem.
Deze maatregel wil het gebruik van de postbus-
sen optimaliseren. “Bussen met een laag gebruik 
worden weggenomen waardoor er nieuwe bussen 
kunnen geplaatst worden aan warenhuizen, tank-
stations, winkelcentra e.a. Negentig procent van de 
bevolking vindt een brievenbus op 500 meter in 
stedelijke gebieden en op 1.500 meer in landelijke 
zones”, zegt Fred Lens.
Wie toch nog moeilijkheden zou ondervinden om 
een brief op de post te doen, kan zijn zending nog 
altijd met de postbode meegeven op zijn dagelijk-
se ronde.       

  FoJ 

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

fiets De Duvelroute
EPPEGEM - Ook nog in augustus (behalve 
op 15 augustus) kunnen fietsliefhebbers 
op veilige en gevarieerde manier deelne-
men aan de Duvelroute in een organisatie 
van de KWB van Kapelle-op-den-Bos. De 
route kan twee keer per week, op woens-
dag en vrijdag, begeleid gefietst worden. 
Geïnteresseerden verzamelen om 9.30 
u. aan de Schranshoeve in de Stijn Streu-
velslaan in Eppegem. Ze worden er ver-
welkomd met koffie en gebak. Een van 
de hoogtepunten van de fietstocht is een 
bezoek aan de brouwerij Duvel in Breen-
donk. De deelnemers krijgen hier een 
lunchpakket. ‘s Namiddags wordt halt ge-
houden in het Hof van Laar in Zemst en 
rond 16.30 u. bereiken de fietsers terug de 
Schranshoeve.
         FoJ

HOFSTADE - In het tussenseizoen wer-
den grondige wijzigingen doorgevoerd 
bij Verbr. Hofstade. Het organigram werd 
opgesteld onder de vorm van werkcel-
len, die onder de verantwoordelijkheid 
staan van celleiders. De celleiders wor-
den bijgestaan door een schare vrijwil-
ligers, die instaan voor de realisatie van 
de doelstellingen.
Luc Straetman werd als nieuwe voorzit-
ter van het hoofdbestuur verkozen, sa-
men met twee ondervoorzitters.
Walter Hendrickx wordt ondervoorzitter 
van de cellen Administratie, Financiën, 
Public Relations, Kantine en Activiteiten. 
Danny De Coster wordt ondervoorzitter 
van de cellen Sport, Jeugd, Infrastruc-
tuur en Dagelijkse Werking. Pers en 
Communicatie: Roeland Sanctorum.

“Deze structuurwijziging zal een nieu-
we aanzet geven tot de verdere bloei 
en groei van de club”, zegt de nieuwe 
voorzitter. “De eerste zware inspan-
ningen op het vlak van infrastructuur 
en verfraaiing staan voor de deur (ver-
lichting, kleedkamers en kantine). Met 
een ploeg gemotiveerde vrijwilligers 
kan het ook niet anders dan dat dit 
een positieve bijdrage levert aan de 
unieke sfeer bij Verbr. Hofstade. Onze 
club is fier te mogen rekenen op deze 
positieve inbreng. Wij zijn ervan over-
tuigd dat de spelers, supporters en 
sympathisanten ook hun steentje zul-
len bijdragen aan de verdere uitbouw 
van onze club, via deelname aan onze 
talrijke activiteiten. 

JA
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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

Bijna 1000 reizigers per werkdag na vijf 
maanden?
De nieuwe buslijn 682 heeft onmiddellijk 
heel wat reizigers kunnen bekoren. Van-
daag maken 971 reizigers per werkdag er 
gebruik van. Als men weet dat een nieuwe 
buslijn normaal pas een hoog rendement 
haalt na vijf jaar, is dit een uitstekend resul-
taat. Volgens de prognoses moet lijn 682 
op haar volle rendement 2160 reizigers 
per werkdag vervoeren. Na vijf maanden 
haalt lijn 682 dus al bijna de helft van haar 
vooropgestelde eindrendement.

30% van de reizigers in relatie met te-
werkstellingszones in luchthavenregio?
30% (298/971) van de reizigers reist van/
naar of binnen de tewerkstellingszones Za-

lijn 682 kent een vliegenDe start

met DuiZenD op De Bus naar Zaventem
ZEMST – EInDE vAn vORIG JAAR LEGDE DE LIJn vLAAMS-BRABAnT BuSLIJn 682 (MEchELEn-ZEMST-WEERDE-ELEWIJT- pERk-
cARGO-ZAvEnTEM) In, vAn En nAAR DE LuchThAvEn vAn ZAvEnTEM. DEZE BuSLIJn IS DE DERDE uIT hET  OpEnBAAR vERvOER-
pLAn vAn DE LIJn vOOR DE LuchThAvEnREGIO. vIJf MAAnDEn nA DE LAncERInG vERvOERT LIJn 682 BIJnA DuIZEnD REIZIGERS pER 
WERkDAG. vOOR EEn nIEuW OpGESTARTE LIJn IS DIT EEn ERG STERk cIJfER. “vAn EEn ‘vLIEGEnDE START’ GESpROkEn”, ZEGT WOORD-
vOERDER vAn DE LIJn phILIppE JAcOBS!

ventem Luchthaven of Cargo. We kunnen 
dus stellen dat lijn 682 niet aan haar doel 
voorbijschiet, met name de bereikbaarheid 
van de bovenvermelde tewerkstellingszo-
nes met het openbaar vervoer verbeteren.
Dat dit zo snel resultaat oplevert, is ook 
voor De Lijn een positieve verrassing. 
Het bestaande verplaatsingsgedrag van 
werknemers veranderen is immers erg 
moeilijk. Dit geeft aan dat de 13 recht-
streekse toevoerlijnen naar de luchtha-
venregio, die De Lijn voorziet tussen 2006 
en 2008, voldoen aan een reële vraag en 
laat het beste verhopen voor de andere 
lijnen die zullen worden opgestart.

Lijn 682 bekoort Zemst?
Ook Zemst weet lijn 682 te smaken. Ie-

dere werkdag hebben 394 busgebrui-
kers van lijn 682 hun herkomst of be-
stemming in de deelgemeenten Zemst, 
Weerde en Elewijt. Dat is maar liefst 40,5 
% van de totale bezetting van deze lijn. 
Karel Mathys uit Weerde neemt dagelijks 
de bus naar Zaventem: “Vroeger reed 
ik altijd met de wagen naar het werk in 
Zaventem, met de nodige stress en file-
leed… Nu stopt de bus vlakbij mijn deur 
en ik stap uit vlak voor de luchthaven. 
Gedaan met stress, risico en aanschui-
ven. Ik kan het iedereen aanraden.”
De relatie met de luchthavenregio is goed 
voor ongeveer 15 % van alle Zemstenaars 
op de buslijn. De relatie met Mechelen 
vertegenwoordigt meer dan 75 %. 

PVG
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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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