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‘Mijn broer en ik’ 
houden van hun 

accordeon



�

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 o
kt

ob
er

 2
00

7



�

d
e Z

em
stenaar | oktober 2007

Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Zemst staat op zijn kop! Vuurwerk! 
Champagne! Muziek, maestro! Heel 
het dorp danst de polonaise op de oe-
vers van de Zenne! Een nieuw tijdperk 
breekt aan. Feestelijk wordt de eerste vis 
na Christus uit de Zenne gehaald, een 
snoek van dertig kilo. Een karper, een 
zalm, een witte haai of een driedoornige 
stekelbaars, heeft geen belang. Hou ons 
tegen of wij raken in hogere sferen. “Kla-
terend kabbelt de zilv’ren Zenne, met 
zijn krinkelende winkelende waterding”. 
Lap, het begint al. Gezelle krijgt koude 
koorts in zijn graf.

U volgt niet? U schudt meewarig het 
hoofd en denkt spontaan aan het vallen 
van de bladeren, altijd een kwaaie perio-
de voor het slag van volk dat zijn dagen 
vult met schrijven en dichten. 
En toch, beste Zemstenaar, wij staan 
niet onder medisch toezicht. U heeft het 
goed gelezen: er zit opnieuw vis in de 
Zenne! Nog niet bij ons in Zemst, oké, 
Rome is ook niet in één dag gebouwd. 
Maar wij zijn op goede weg. Waarom 
ligt heel Zemst op dit eigenste moment 
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open, denkt u? De Zenne, die schone! 
Ziet u het al gebeuren? De Zenne op 
tv in Vlaanderen Vakantieland! Verhuur 
van kajaks aan de Weerdse molen! Zes 
café-restaurants met terras aan de wa-
terkant. En elke dag verse Zennepaling 
op het menu.

Mmm, misschien toch nog even af-
wachten. Wie weet wat er gebeurt als 
u zo’n nieuwe Zennevis in de pan legt. 
Misschien geeft dat beest een licht flu-
orescerende glans af. En een beetje 
voorzichtig met straffe kruiden. Kan een 
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gevaarlijk explosief mengsel opleveren. 
Vóór u het weet is uw keuken en uw hele 
buurt weg.

Hoe dan ook, de toekomst oogt roos-
kleurig voor de Zenne en alle omwo-
nenden. Onze nieuwe wetenschappe-
lijke medewerker vertelt er u alles over 
in dit euh, spartelverse nummer van de 
Zemstenaar. Dat en nog veel méér leuks, 
natuurlijk.
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Ploegen stellen ZiCh voor

terugval. Uiteindelijk behaal-
den ze toch een mooie vijfde 
plaats. Even goed doen als vo-
rig jaar is de ambitie van deze 
groep die gecoacht wordt door 
Sammy Torsin. Sfeer, vriend-
schap, amusement en bijleren 
is hun motto. Thuiswedstrijden 
zondag 13.30u sporthal Zemst.

Veteranen: Alle 35-plussers die 
nog een balletje willen gooien 
doen dit op woensdag om 
21.15u in de sporthal van Ep-

pegem. Verleden jaar grepen ze met een 
vierde plaats net naast promotie naar 
hoogste klasse. Pret maken en de oude 
knoken nog wat beweging geven is het 
hoofddoel. En de après-basket is zeker 
niet te versmaden. Wiet Jacobs is de 
coach die al dat oude gekraak in goede 
banen moet leiden
Meer info op www.bkweerde.be maar 
noteer zeker hun 5de palingfeesten op 
20 en 21 oktober en hun quiz op 7 de-
cember, telkens in zaal Prins Leopold.

PVG

Dames A: Wisten vorig seizoen het be-
houd te verzekeren in eerste provinciale 
met een afgeslankte kern. Deze afslan-
king was te wijten aan kwetsuren en af-
zeggingen wegens het werken aan het 
nageslacht. Dit seizoen willen ze een 
stevige subtopper worden. Danny Ver-
cammen begint aan zijn tweede seizoen 
als coach. Thuiswedstrijden zondag 16u 
sporthal Eppegem.

Dames B: Spelen in reeks drie van het 
Antwerpse Vriendenverbond. Na een 
knappe heenronde kenden ze een lichte 

Heren A: Behaalden vorig jaar een 
vijfde plaats in de laagste provincia-
le reeks en grepen net naast promo-
tie. Dit jaar moet beter en willen ze 
de overgang naar tweede provinci-
ale forceren. Het inpassen van twee 
nieuwkomers, Lucas Alloing en 
Wide Verknocke, zal wat tijd vragen, 
maar moet tot een positief resultaat 
leiden. Op de valreep werd nog een 
ancien van Racing Mechelen aange-
trokken, Willem Coosemans, die het 
klappen van de zweep kent. Het fa-
nionteam wordt gecoacht door Ar-
mand Goovaerts en zijn assistent Geert 
Van Grunderbeek. Thuiswedstrijden zon-
dag 11.15u sporthal Zemst.

Heren B: Vorig seizoen kampioen in de 
reservereeks en nu verplicht om aan te 
treden als  eerste ploeg met bijzonder 
statuut. Deze specials kunnen niet stijgen 
en mogen aantreden bij Heren A. Pret 
maken en een wedstrijdje meepikken is 
hun devies. Geert Van Grunderbeek is 
de coach die alles in goede banen moet 
leiden. Thuiswedstrijden zondag 09.30u 
sporthal Zemst.

WEERDE – DooR EEn EigEnaaRDigE hERsEnkRonkEl van EEn aantal bonDslEDEn in hEt baskEtbal WERD DE compEtitiE vooR 
REsERvEspElERs vERbannEn. vanaf Dit sEizoEn spEElt bk WEERDE mEt tWEE EERstE ploEgEn in DERDE pRovincialE. in totaal 
hEbbEn zE vijf ploEgEn in compEtitiE.

BK WeerDe Brengt vijf Ploegen in stelling
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bities. De oplossing ligt voor de hand: 
“Jeppe B en wie weet in de toekomst 
Jeppe C.”

samenWerKing
Tevens zal er nog meer werk gemaakt 
worden van externe samenwerking 
buiten het basketbal. Basket Jeppe is 
verliefd op de Stal (toneelacedemie van 
Vilvoorde), vandaar een extra Jeppe 
toneelavond in de loop van de maand 
november. Eerstdaags gaat men aan 
tafel zitten met een volleybalploeg en 
herneemt men de contacten met een 
voetbalclub. Samenwerken met andere 
sportverenigingen moet kunnen.
Bij Jeppe probeert men zo lang mogelijk 
aan iedereen een kans te bieden om te 
blijven basketten, op welk niveau dan 
ook. Jeugdwerking speelt men met ge-
noegen door aan de buren van Avanti 
Zemst. 
Inmiddels steekt de website (www.bas-
ketjeppeeppegem.be) in een nieuw 
kleedje. 

PVG

geboren. Zij spelen in derde provinciale. 
Deze ploeg wordt getraind door Fons 
de De Decker die eveneens als assistent 
fungeert van hoofdcoach Jos Peeters.
Het A-team werd verder aangevuld met 
Yves Woit (Woluwe), Christophe Kortle-
ven (Kangoeroes Willebroek) en Michaël 
Van den Bril (Boom).

Klaagmuur
Eind augustus was An Pira (bekend van 
Nancy in Thuis) de gastvrouw van een 
boeiende ploegvoorstelling in het Spor-
timonium in Hofstade . Hét moment 

voor voorzitter Jos Borteel 
om even aan de klaagmuur 
te staan over de  weinige 
trainingsuren voor de Jeppe 
basketfamilie en de hoge 
onkosten.
Jos verduidelijkte ook de 
doelstellingen van de club. 
Hij weigert een club te lei-
den die voortdurend spelers 
aan de deur moet zetten 
omwille van bepaalde am-

De kern van de afgelopen jaren bleef 
behouden: Roel Coenen, Tim Borteel, 
Yoerie Huyssen, Alan Rombouts, Kevin 
Germis, Stijn Verhaegen, Nicky Moreels, 
Tim Breemersch en Bruno Nijs. Een 
aantal vrienden van het Jeppe team 
besloot om voor Jeppe B in competitie 
aan te treden. Ex-reserven zoals Danny 
Matheus, Guy Rombouts, Wim Van de 
Mosselaere, Raf Rossaert en Stephane 
Brandelet kregen het gezelschap van 
o.a. Ben De Groef , Jeroen Van Godtsen-
hoven, Ruben Brasseur, Gery Jacobs en 
Greg Lamarche. Meteen was Jeppe B 

EppEgEm - baskEt jEppE EinDigDE voRig sEizoEn op EEn knappE 
DERDE plaats in EERstE pRovincialE vlaams bRabant. bEtER pRE-
stEREn bEtEkEnt spElEn Richting pRomotiE. vooRzittER jos boRtEEl: 
“DEzE ambitiE is gEEn must, maaR gRaag mEEgEnomEn!”

BasKet jePPe ZoeKt
samenWerKing

A-ploeg
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JUBEL MOTORS
Jubellaan 88 I 2800 Mechelen I 015 43 20 00

www.jubelmotors.be I jubelmotors@skynet.be

JUBEL MOTORS Aanbod Stockwagens

1.9TiDS 150Pk Smoke Beige
31.000 € ipv 35.735 €
Convenience Pack I 150W/7 LS + GPS + CD I Metaalkleur

1.9TiD 120Pk Silver
28.000 € ipv 32.735 €
10-spoke 16" alu velgen I spoilers in koetswerkkleur Comfort Pack I
Deurgrepen in koetswerkkleur I 150W/7 LS + GPS + CD I Parking Assistance

9-3 Sport Hatch

9-5 Estate
1.9TiDS 150Pk Silver
32.000 € ipv 34.650 €
Business Edition I Metaalkleur I Lederen interieur I Voor-, achter- en 
zijspoilers in koetswerkkleur I Saab Parking Assistance I Comfort Pack I 
Regensensor op ruitenwisser I Geïntegreerde mistlampen

2007-00222-1DeZemstenaar.indd   1 21-09-2007   12:20:34

	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 

 

NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUW-
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK
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Erik, vorig seizoen was een succes met 
de promotie naar vierde tevreden?
Natuurlijk, promoveren doet altijd 
deugd, ook al was het met een vierde 
plaats. Daar doen we het tenslotte 
voor. Deze promotie is vooral te dan-
ken aan de sfeer en de inzet die er in de 
ploeg heerst. De jongens spelen hier 
graag en blijven hier dan ook. Boven-
dien komt er dit jaar een vijftal nieuwe 
spelers bij.

avanti Wil BehouD verZeKeren

Wat verwacht je van 
dit seizoen?
Het is algemeen ge-
weten dat eerste pro-
vinciale Brabant een 
sterke reeks is. Als 
nieuwkomer zullen 
we het moeilijk krij-
gen. De kern is nage-
noeg gebleven en we 
hebben ons versterkt 
met nieuwkomers 
Jannick De Bock van 
Grimbergen, Pieter De 
Pooter van Putte, Jorn 
Leemans van Weerde, 
Martijn Berckmans van 
Berkenhof en Rutger 
Lataire van Vilvoorde. 
Met deze ploeg moet 

in ons eerste jaar in de hoogste reeks het behoud verzekerd kunnen worden.

Kern 2007 – 2008
Herman Erik(coach), Jef De Mey, Nicolas Frias, David Verhulst, Bart Van Meerbeeck, 
Fred De Groef, Jannick De Bock, Pieter De Pooter, Jorn Leemans, Martijn Berckmans, 
Rutger Lataire, Hubert Vercauteren, Pieter Sobry, Glenn Boulanger.

Thuiswedstrijden
Zaterdag om 20u30 sporthal de Waterleest in Eppegem

PVG

zEmst – avanti zEmst bEhaalDE voRig sEizoEn EEn knappE viERDE plaats in tWEEDE pRovincialE. Dat blEEk nEt vol-
DoEnDE vooR EEn vERDiEnDE pRomotiE naaR DE hoogstE pRovincialE baskEtbalREEks. coach ERik hERman hoopt op zijn 
minst hEt bEhouD tE vERzEkEREn.

snelle PomPiers
ZEMST – De brandweerkorpsen van Mechelen en die van Vilvoorde zijn beiden op grondgebied Zemst actief. Beide korpsen 
onderzoeken al geruime tijd hoe ze de Zemstenaren de meest efficiënte hulpverlening kunnen bieden. In het verleden bleek 
al duidelijk dat de pompiers sneller in Eppegem zijn dan hun collega’s uit Mechelen maar dat het omgekeerde het geval is in 
Hofstade. In bepaalde gevallen gaat het zelfs om een verschil van een kwartier. De brandweerkorpsen van Vilvoorde en van 
Mechelen hebben inmiddels al gedurende een jaar de tijden bijgehouden om na te gaan in welke delen van Zemst zij het 
snelst kunnen ter plaatse zijn. Ze plegen nu verder overleg om de meest gunstige regeling uit te tekenen. Hofstade wordt in 
de toekomst voor brandweerhulp door het Mechelse korps bediend en Eppegem en de andere Zemst deelgemeenten door 
Vilvoorde.       

FoJ
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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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Vanwaar die vreemde keuze om ac-
cordeon te spelen? Is dat niet iets voor 
oude mensen?
Toon: “Wij wilden graag accordeon leren 
omdat bijna niemand dat kan. We spe-
len regelmatig bij de scouts of als het 
koers is in Zemst, dan stellen we ons op 
langs de kant van de straat. Soms geven 
ze ons dan geld, maar daar doen we het 
niet voor. Wij willen accordeon weer cool 
maken.”
Arnoud: “Nu komt er maar één keer per 
maand accordeonmuziek in de ether. Wij 
gaan ervoor zorgen dat dat twee keer 
wordt! Da’s toch al beter hé!”
 Waarom zouden jullie ons land moe-
ten vertegenwoordigen op het Junior 
Eurovisiesongfestival? 
Toon: “Omdat wij iets origineels bren-
gen. Jumpmuziek op accordeon. Het is 
ook een nummer met een internationaal 
geluid. We noemen het balkanjumpmu-
ziek”
 Hoe reageert het thuisfront op jullie 
deelname? 
Arnoud: “Thuis is iedereen opgeroepen 
om te stemmen. Onze vrienden doen 
heel wat acties, in onze school werd een 
groot scherm opgesteld om de shows 
te volgen… We zijn ondertussen ook al 
bekend in Zemst. Mensen komen aan 

de deur bellen en ze herkennen ons op 
straat. Dat is wel heel leuk. We vinden het 
spijtig dat we de liveshow niet kunnen 
volgen op het grote scherm, maar ja, we 
staan dan natuurlijk zelf op het podium, 
hé.”
 Hebben jullie geen last van zenuwen 
tijdens de liveshows? (de kandidaten 
doorlopen twee liveshows waarna de 4 
sterksten doorgingen naar de finale op 
29 september)
Toon: “Tijdens het zingen zelf hebben we 
geen last van zenuwen. Maar bij het be-
kendmaken van de resultaten is het alsof 
je hart eruit klopt. We dachten elke keer 
dat we eruit zouden vallen omdat de an-
dere nummers zo goed zijn.”
 
De jongens hadden alle redenen om 
zenuwachtig te zijn tijdens de tweede 
liveshow op zaterdag 22 september. Zij 
behoorden namelijk tot de drie afvallers 
na het tellen van de stemmen die via 
SMS binnenkwamen. De vakjury besliste 
daar anders over en gaf de jongens een 
tweede kans, waardoor ze een plaatsje in 
de finale wisten te bemachtigen. 
 Hoe ziet de toekomst eruit voor Mijn 
broer en ik? 
Arnoud: “Of we nu winnen of niet, we 
willen sowieso blijven accordeon spelen 

en veel optreden enzo. De mensen mo-
gen ons altijd vragen om ergens te ko-
men spelen. Ook andere instrumenten 
willen we graag leren. En als het in de 
muziek niet lukt, wil ik graag weerman 
worden… Alhoewel, de mensen zullen 
me dan wel niet zo graag zien.”
 
Daarover hebben de jongens nu alleszins 
geen klagen. Ze liggen goed in de groep 
en stelen menig hart met hun kwajon-
gensglimlach!
 
Na de show port Arnoud zijn broer in z’n 
zij en zegt: “Kom we gaan het nummer 
van Trust (één van de drie andere finalis-
ten) eens spelen.” De perszaal stroomt al 
na de eerste accordeonklanken vol met 
nieuwsgierigen. Arnoud en Toon blijken 
geboren entertainers te zijn. 
 
Pianist Trust: “Ge moogt vinden wa ge 
wilt, maar ik vind die twee de max.” 
 
Ook het nummer van medefinalistes The 
Dalton Sisters spelen de jongens moeite-
loos op hun accordeons. Het charmeof-
fensief van de broers valt in de smaak bij 
de sisters. Bloeit hier iets moois?

BC

ElEWijt – gans ElEWijt stonD DE jongstE DagEn als één blok achtER DE tWEE jongE DEElnEmERs mijn bRoER En ik aan DE 
WEDstRijD junioR EuRosong. hoE komEn tWEE bRoERs uit ElEWijt, aRnouD En toon vangRunDERbEEk, op hEt poDium van 
junioR EuRosong tEREcht? Dankzij EEn kEilEuk, zElfgEschREvEn nummER mEt EEn intERnationalE sounD, EEn iEtWat opval-
lEnDE instRumEntkEuzE En EEn uniEkE act. volgEns juRyliD kaREn van k3 zoRgEn DE jongEns vooR ‘fEEst op hEt poDium.’
knallEn is DE toEpassElijkE titEl van hEt nummER Dat DE jongEns bREngEn op… jaWEl: EEn accoRDEon! of zE DE finalE van 
29 sEptEmbER hEbbEn ovERlEEfD En ons lanD zullEn vERtEgEnWooRDigEn in EuRopa, Wist de Zemstenaar bij hEt tER pERsE 
gaan nog niEt. maaR de Zemstenaar kon, onDanks DE stREngE REgEls van vRt, DE tWEE jongElui tijDEns DE livEshoW op 
22 sEptEmbER Wél stRikkEn vooR EEn intERviEW.

‘mijn Broer en iK’
                            Knallen met hun aCCorDeon
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7 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

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

Schoolstraat  13
1980 Zemst

Tel .  0477 / 83 92 15
Sporthal Zemst-centrum

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

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

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

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

Van Welden woont al sedert 1975 in 
Zemst. Eerst tien jaar in Hofstade en 
vervolgens in Weerde. Hij geniet erken-
ning als publicist in de vakpers voor 
architecten. Paul was tot voor enkele 
maanden te zien als ‘televisiearchitect’ 
op de regionale zenders, samen met 
Pascal Bal – ook al uit Zemst – in woon- 
en bouwprogramma’s. Ondertussen 
stapte Paul Van Welden als producer 
over naar Vitaya in een programma 
met doe-het-zelver Roger. Als ‘archi-
tect Paul’ geeft hij er wekelijks, behalve 
op maandag en woensdag, bouw- en 
woonadvies.
“Een hele klus”, omschrijft Paul die op-
dracht omdat hij zelf de research voor 
dit programma doet net zoals hij de 
scenario’s en de presentatie van het 

programma voor zijn rekening neemt. 
Voor alle duidelijkheid: Paul Van Wel-
den blijft in de eerste plaats architect, 
gerechtelijk expert en rechtshulpbie-
der aan de verbruiker. Het journalis-
tieke luik van zijn bezigheden ziet hij 
veeleer als een hobby.

Pajottenland
Nog niet langer geleden dan in juni 
zetten de productiehuizen Inner-Space 
Studio’s en Perilous Landings het licht 
op groen voor het draaien van een film 
over het ontstaan van de naam ‘Pajot-
tenland.’ In deze regio wonen ongeveer 
200.000 Pajotten. Het hoofdpersonage 
in de film is de ‘Gronckelman’, Frans-Jo-
zef De Gronckel die op 6 maart 1816 in 
Sint-Kwintens-Lennik werd geboren en 

die in 1871 overleed. De Gronckel was 
een advocaat die als allereerste het 
begrip ‘Pajot’ in de mond nam. Hij was 
ook de ‘belleman’ in zijn gemeente. In 
die functie verkondigde hij de nieuw-
ste gemeentelijke reglementeringen in 
een tijd dat er nog geen andere com-
municatiemogelijkheden tussen over-
heid en inwoners waren.
Zijn leven wordt dus nu verfilmd na-
dat Paul Van Welden de figuur van de 
‘Gronckelman’ romantiseerde. “Zonder 
de historische waarheid geweld aan 
te doen”, voegt de regisseur-scenarist 
daar onmiddellijk aan toe.
De rolbezetting voor de productie be-
vat zo maar eventjes 175 acteurs en fi-
guranten. Zij reserveren 38 draaidagen 
in oktober en november. De opnames 
gebeuren in Vilvoorde, Lennik, Pede en 
elders in het Pajottenland. Een speci-
ale locatie is het kasteel van Gaasbeek 
waar voor de filmgelegenheid Jo Le-
maire haar intrek als markiezin neemt. 
Paul Van Welden zou zichzelf niet zijn 
moest hij voor 
zijn dochter Xan-
dra geen plaatsje 
in het scenario 
hebben voorzien. 
Zwangere Xandra 
treedt in de film 
op als de moeder 
van de Gronckel-
man, uiteraard 
net voor de ge-
boorte van het 
hoofdpersonage.

Volgend jaar
Als het allemaal 
volgens plan 

WEERDE –aRchitEct paul van WElDEn blikt DEzE maanD zijn EERstE hEusE 
langspEElfilm in. ‘DE gRonckElman’ is hEt histoRisch vERantWooRDE maaR 
gERomantisEERDE vERhaal van EEn ‘bEllEman’ uit hEt pajottEnlanD. vooR 
paul van WElDEn, DiE al EEn honDERDvijftigtal filmDocu’s, koRtfilms En RE-
poRtagEs maaktE, WoRDt hEt zijn EERstE ‘gRotE’ film. Ruim 175 mEDEWERkERs, 
onDER WiE hEEl Wat figuRantEn uit zEmst, tREDEn ER in op.

verloopt, dan is ‘De Gronckelman’ om-
streeks dit tijdstip volgend jaar tot in 
de kleinste details gerealiseerd. De film 
zal alvast op dvd te bekijken zijn. Paul 
Van Welden onderhandelt met een 
aantal televisiezenders om de produc-
tie eventueel ook op de buis te krijgen 
en wie weet zit er misschien ook een 
commercialisering van de prent in.
Wie zijn ongeduld niet kan bedwingen, 
kan de vorderingen van de opnames 
volgens op www.gronckelman.be. 

Als cineast en regisseur geniet Weerde-
naar Van Welden bekendheid dank zij 
een aantal mooie prijzen die hij in een 
recent verleden in de wacht sleepte. 
Zijn realisatie ‘Honger en Dorst” le-
verde hem de nationale prijs van het 
culinaire erfgoed op. Maar ook met zijn 
filmische realisaties rond de ‘Kapel van 
het Hammeke’ en het ‘Raadsel van de 
Halve Steen’ in Zemst belandde hij op 
het ereschavotje.

Fons Jacobs

Op deze werkfoto uit ‘De Gronckelman’ krijgen we al een voorsmaakje. Rechts in beeld de ‘Gronckelman’

Paul van WelDen verfilmt
        ‘De gronCKelman’

Paul Van Welden schreef het scenario van ‘De Gronckelman’ en regisseert zelf 
zijn eerste langspeelfilm.

Zemstenaren figureren in langsPeelfilm

Zemst is tWintigste rijKe gemeente
ZEMST - In Keerbergen wonen de meeste rijke mensen van de provincie Vlaams-
Brabant. Zij hebben een gemiddeld jaarinkomen van 18.984 euro. Alleen het Oost-
Vlaamse Sint-Martens-Latem doet het beter met gemiddeld 19.223 euro.
In de lijst van gemeenten met de rijkste inwoners, staat Zemst op de twintigste 
plaats. Binnen het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zijn er ook zes Brusselse 
gemeenten met het laagste inkomen per inwoner. De armste gemeente is Sint-
Joost-ten-Node met 6.897 euro gemiddeld inkomen.

FoJ
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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

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

Schoolstraat  13
1980 Zemst

Tel .  0477 / 83 92 15
Sporthal Zemst-centrum

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

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

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

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

Van Welden woont al sedert 1975 in 
Zemst. Eerst tien jaar in Hofstade en 
vervolgens in Weerde. Hij geniet erken-
ning als publicist in de vakpers voor 
architecten. Paul was tot voor enkele 
maanden te zien als ‘televisiearchitect’ 
op de regionale zenders, samen met 
Pascal Bal – ook al uit Zemst – in woon- 
en bouwprogramma’s. Ondertussen 
stapte Paul Van Welden als producer 
over naar Vitaya in een programma 
met doe-het-zelver Roger. Als ‘archi-
tect Paul’ geeft hij er wekelijks, behalve 
op maandag en woensdag, bouw- en 
woonadvies.
“Een hele klus”, omschrijft Paul die op-
dracht omdat hij zelf de research voor 
dit programma doet net zoals hij de 
scenario’s en de presentatie van het 

programma voor zijn rekening neemt. 
Voor alle duidelijkheid: Paul Van Wel-
den blijft in de eerste plaats architect, 
gerechtelijk expert en rechtshulpbie-
der aan de verbruiker. Het journalis-
tieke luik van zijn bezigheden ziet hij 
veeleer als een hobby.

Pajottenland
Nog niet langer geleden dan in juni 
zetten de productiehuizen Inner-Space 
Studio’s en Perilous Landings het licht 
op groen voor het draaien van een film 
over het ontstaan van de naam ‘Pajot-
tenland.’ In deze regio wonen ongeveer 
200.000 Pajotten. Het hoofdpersonage 
in de film is de ‘Gronckelman’, Frans-Jo-
zef De Gronckel die op 6 maart 1816 in 
Sint-Kwintens-Lennik werd geboren en 

die in 1871 overleed. De Gronckel was 
een advocaat die als allereerste het 
begrip ‘Pajot’ in de mond nam. Hij was 
ook de ‘belleman’ in zijn gemeente. In 
die functie verkondigde hij de nieuw-
ste gemeentelijke reglementeringen in 
een tijd dat er nog geen andere com-
municatiemogelijkheden tussen over-
heid en inwoners waren.
Zijn leven wordt dus nu verfilmd na-
dat Paul Van Welden de figuur van de 
‘Gronckelman’ romantiseerde. “Zonder 
de historische waarheid geweld aan 
te doen”, voegt de regisseur-scenarist 
daar onmiddellijk aan toe.
De rolbezetting voor de productie be-
vat zo maar eventjes 175 acteurs en fi-
guranten. Zij reserveren 38 draaidagen 
in oktober en november. De opnames 
gebeuren in Vilvoorde, Lennik, Pede en 
elders in het Pajottenland. Een speci-
ale locatie is het kasteel van Gaasbeek 
waar voor de filmgelegenheid Jo Le-
maire haar intrek als markiezin neemt. 
Paul Van Welden zou zichzelf niet zijn 
moest hij voor 
zijn dochter Xan-
dra geen plaatsje 
in het scenario 
hebben voorzien. 
Zwangere Xandra 
treedt in de film 
op als de moeder 
van de Gronckel-
man, uiteraard 
net voor de ge-
boorte van het 
hoofdpersonage.

Volgend jaar
Als het allemaal 
volgens plan 

WEERDE –aRchitEct paul van WElDEn blikt DEzE maanD zijn EERstE hEusE 
langspEElfilm in. ‘DE gRonckElman’ is hEt histoRisch vERantWooRDE maaR 
gERomantisEERDE vERhaal van EEn ‘bEllEman’ uit hEt pajottEnlanD. vooR 
paul van WElDEn, DiE al EEn honDERDvijftigtal filmDocu’s, koRtfilms En RE-
poRtagEs maaktE, WoRDt hEt zijn EERstE ‘gRotE’ film. Ruim 175 mEDEWERkERs, 
onDER WiE hEEl Wat figuRantEn uit zEmst, tREDEn ER in op.

verloopt, dan is ‘De Gronckelman’ om-
streeks dit tijdstip volgend jaar tot in 
de kleinste details gerealiseerd. De film 
zal alvast op dvd te bekijken zijn. Paul 
Van Welden onderhandelt met een 
aantal televisiezenders om de produc-
tie eventueel ook op de buis te krijgen 
en wie weet zit er misschien ook een 
commercialisering van de prent in.
Wie zijn ongeduld niet kan bedwingen, 
kan de vorderingen van de opnames 
volgens op www.gronckelman.be. 

Als cineast en regisseur geniet Weerde-
naar Van Welden bekendheid dank zij 
een aantal mooie prijzen die hij in een 
recent verleden in de wacht sleepte. 
Zijn realisatie ‘Honger en Dorst” le-
verde hem de nationale prijs van het 
culinaire erfgoed op. Maar ook met zijn 
filmische realisaties rond de ‘Kapel van 
het Hammeke’ en het ‘Raadsel van de 
Halve Steen’ in Zemst belandde hij op 
het ereschavotje.

Fons Jacobs

Op deze werkfoto uit ‘De Gronckelman’ krijgen we al een voorsmaakje. Rechts in beeld de ‘Gronckelman’

Paul van WelDen verfilmt
        ‘De gronCKelman’

Paul Van Welden schreef het scenario van ‘De Gronckelman’ en regisseert zelf 
zijn eerste langspeelfilm.

Zemstenaren figureren in langsPeelfilm

Zemst is tWintigste rijKe gemeente
ZEMST - In Keerbergen wonen de meeste rijke mensen van de provincie Vlaams-
Brabant. Zij hebben een gemiddeld jaarinkomen van 18.984 euro. Alleen het Oost-
Vlaamse Sint-Martens-Latem doet het beter met gemiddeld 19.223 euro.
In de lijst van gemeenten met de rijkste inwoners, staat Zemst op de twintigste 
plaats. Binnen het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zijn er ook zes Brusselse 
gemeenten met het laagste inkomen per inwoner. De armste gemeente is Sint-
Joost-ten-Node met 6.897 euro gemiddeld inkomen.
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TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u, zaterdag tot 18 u 
GESLOTEN: zondag en maandag

mannen
Dames 3 + 1 gratis

 

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

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 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

 

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

 

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



��

d
e Z

em
stenaar | oktober 2007

ten naar de Spelen te zenden en dat is 
nog zo. Toch hou ik eraan om mijn grote 
waardering uit de drukken voor dit heel 
belangrijk sport-historisch cultureel mu-
seum, dat een prachtig overzicht geeft 
van de sportontwikkeling in Vlaande-
ren. Het getuigt van de doortastendheid 
waarmee een hele ploeg mensen dit ge-
stalte hebben gegeven.”
Rogge kwam niet met lege handen 

naar het Sporti-
monium. Naast 
een kunstwerkje 
schonk de 65-jari-
ge Gentenaar ook 
zijn eigen trai-
ningspak van de 
Spelen van Mos-
kou 1980 aan het 
museum. Rogge 
was toen delega-
tieleider van het 
Belgische team. 
Aan het trainings-
pak kleeft geen 

sportieve prestatie maar wel een heel 

hofstaDE - jacquEs RoggE, vooR-
zittER van hEt intERnationaal olym-
pisch comité, bRacht EinD sEptEmbER 
EEn bEzoEk aan hEt spoRtimonium in 
hEt blosoDomEin van hofstaDE.   ook 
EnkElE olympischE mEDaillEWinnaaRs 
als gaston RoElants, RogER moEns, 
ulla WERbRoEck En WiElERkampioEn 
EDDy mERckx WaREn aanWEzig. RoggE 
kWam niEt mEt lEgE hanDEn. 
 
Als de grote baas van het Internationaal 
Olympisch Comité op bezoek komt naar 
een bescheiden plekje als Hofstade heeft 
dat wel iets te betekenen en Rogge ver-
raste iedereen met zijn opening. ”Deze 
plek is mij niet onbekend. Hier heb ik 
mijn eerste zeilwedstrijd gevaren. Dat is 
inmiddels al zolang geleden dat ikzelf 
ook al een museumstuk geworden ben.”
Jacques Rogge kwam er zijn waardering 
uitdrukken voor het Vlaams sportmu-
seum. ”Toen ik jaren geleden als voorzit-
ter van het Belgisch Olympisch Comité 
voor de museumplannen aangesproken 
werd, kon ik alleen maar antwoorden dat 
het museum voor mij de laatste prioriteit 
was. De middelen die het olympisch co-
mité beschikbaar krijgt moeten in eerste 
instantie aangewend worden om atle-

opmerkelijke anekdote.
“In mijn trainingspak heeft  judoka Ro-
bert Vande Walle zijn olympische me-
daille in ontvangst genomen”, zei Rogge. 
”Roberts slordigheid was legendarisch. 
Toen hij na zijn winnende kamp tegen 
de Rus Khoeboeloeri van de tatami 
kwam, vond hij zijn trainingspak niet 
terug. Hij moest dat dringend hebben 
om naar de medailleceremonie te gaan. 
Robert vroeg mij of hij mijn pak mocht 
lenen, wat ik natuurlijk direct toestond. 
Wij mochten daar niet afgaan.”
Het trainingspak met de mooie anek-
dote hangt nu in het Sportimonium  en 
kleurt er mee de wondere wereld van de 
sport.

 Juliaan Deleebeeck

 

jaCques rogge BeZoeKt sPortimonium
ioC voorZitter ZeilDe Zijn eerste WeDstrijD in hofstaDe

Grote namen uit de sportwereld in het Sportimonium. vlnr: judoka Ulla Werbrouck, IOC-voorzitter Jacques 
Rogge, wielerkampioen Eddy Merckx en de atleten Gaston Roelants en Roger Moens.
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Jacques Rogge, schenkt aan het sportimonium het trainingspak waarmee hij 
zelf heel lang geleden aan de olympische spelen heeft deelgenomen.
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De wit C.v.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

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

Omdat ze slachtoffer was van deze 
‘parentale’ ontvoering, begon voor 
Shana (tweede van links op de foto) 
het schooljaar veertien dagen later 
dan voor haar leeftijdsgenootjes. Haar 
mama, Christel Van Win, vond het be-
ter dat haar dochter nog even thuis 
bleef om te bekomen van haar on-
aangename avontuur. Shana trok op 
dinsdag 18 september pas terug naar 
school in Coloma (Mechelen). Haar 
schoolvriendinnetjes en -vriendjes 
heetten haar hartelijk welkom. Ook zij 
volgden de benarde lotgevallen van 
hun klasgenootje van dag tot dag. 
De opluchting was groot en dat was 
ook bij heel wat Zemstenaren, maar 
vooral bij de familie en de vrienden 
van Christel Van Win het geval.

ontVoerd
Op 29 juni kwam Shana’s vader, Roger 

vaDer verDWijnt tWee maanDen 
met elfjarige shana 

ontvoerD meisje leefDe hele vaKantie in auto

hofstaDE – tWEEënEEnhalvE maanD lang DoolDEn DE ElfjaRigE sha-
na En haaR vaDER in fRankRijk En spanjE RonD. RogER joossEns Was zijn 
DochtER op 29 juni in hofstaDE bij zijn Ex komEn ophalEn. hij bRacht haaR 
EEn maanD latER niEt tERug zoals hij haD bEloofD. DE politiE zEttE EEn 
intERnationalE zoEkactiE op. moEDER chRistEl van Win kon haaR Doch-
tERtjE uitEinDElijk op 13 sEptEmbER in EEn opvangtEhuis in anDoRRa gaan 
ophalEn. DE nachtmERRiE is vooRbij. zEmst haalt opgElucht aDEm.

Joossens (41) uit Tienen, het meisje bij 
haar moeder op de Tervuursesteen-
weg in Hofstade ophalen. Christel Van 
Win en Roger Joossens zijn al vijf jaar 
gescheiden. Twee maanden voor dat 
Roger zijn dochter kwam oppikken 
voor een vakantie die een maand zou 
duren, was hij uit zijn huis gezet in Tie-
nen. De politie kon achterhalen dat 
hij zijn huishuur niet meer betaalde. 
Roger toerde rond in een verhakkelde 
Citroën XM.
De politie kwam bovendien aan de 
weet dat de man al op 7 juni in het ge-
meentehuis in Zemst een kinderidenti-
teitskaart voor Shana had opgehaald. 
“Roger vroeg me een schriftelijke toe-
lating om met Shana naar het buiten-
land te reizen. Maar daar ging ik niet 
op. Ik moest hem Shana wél meege-
ven omdat hij bezoekrecht heeft”, zegt 
Christel. Shana’s mama herinnert zich 
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 maes-Pils   JuPiler   stella   safir   wiJnen   likeuren   sterke Dranken
geschenkartikelen 

en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

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

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

dat haar ex ook vroeg om al de school-
boeken van Shana mee te geven.
Omdat Roger zijn dochter Shana op 
dinsdag 31 juli niet terug naar haar 
moeder bracht, schakelde Christel 
Van Win de politie in. Die naam de 
zaak heel ernstig. Er werden een op-
sporingsbericht en een internationaal 
aanhoudingsbevel tegen Roger uit-
gevaardigd. Volgens de politie wer-
den Roger en zijn dochter zowel aan 
de Belgische kust gezien als elders in 
ons land. In Goetsenhoven tankte de 
man benzine maar hij ging er zonder 
te betalen aan de haal. Shana lag toen 
achteraan in de auto te slapen. De wit-
te Citroën van Roger, met een grijze 
aanhangwagen, werd ook in Frankrijk, 
Spanje en Andorra opgemerkt. 

andorra
Het einde van een twee maanden lan-
ge nachtmerrie voor Christel maar ook 
voor Shana en haar zusje Lynn kwam er 
pas op 13 september met een telefoon-
tje uit Andorra. Nadat de motor van 
de auto van Roger Joossens het begaf, 
strandde hun zwerftocht in Andorra. De 
politie merkte hen op. Vader en dochter 
hadden al die tijd in de wagen geleefd. 
Ze sliepen er in en aten er.  Shana werd 
naar een opvangtehuis gebracht van 
waar haar moeder werd opgebeld.
Om aan geld te geraken, knapte Roger 
in Andorra hier en daar wat klusjes op. 
Hij verbood zijn dochter om met haar 
gsm naar haar moeder te bellen.
“Gelukkig is alles nu achter de rug”, 

zegt Christel Van Win aan de Zemste-
naar. “Maar ik laat het hier niet bij. Ik 
ga langs gerechtelijke weg proberen te 
het hoederecht dat Roger over Shana 
heeft, te beperken. Ik wil er vooral voor 
zorgen dat dergelijke geschiedenis zich 
niet meer kan herhalen.” Christel is ook 
van plan om een aanzienlijk achterstal-
lig alimentatiegeld dat ze van haar ex 
moet krijgen, te bemachtigen.
Christel Van Win heeft, nu de ouder-
lijke ontvoering van haar dochter 
toch nog goed is afgelopen, lovende 
woorden aan het adres van inspecteur 
Jacqui Jacobs van de politie Kastze en 
aan haar advocate Anne Van de Velde 
uit Mechelen. “Beiden hebben mij in 
de moeilijke weken die ik moest door-
maken, onvoorwaardelijk gesteund. 
Mijn advocate heeft werkelijk alle 
middelen aangewend om deze zaak 
tot een goed einde te brengen.”
En Christel Van Win richt ook dank-
woorden aan het adres van het Bel-
gische consulaat in Barcelona dat er 
voor zorgde dat zij haar dochter snel 
kon gaan ophalen in Andorra.
Roger Joossens die zijn dochter twee-
enhalve maand op een zwerftocht 
die als een echte ontvoering wordt 
beschouwd meezeulde, zit in de ge-
vangenis van Andorra. Hij wordt bin-
nenkort aan de Belgische autoritei-
ten overgeleverd en zal hier moeten 
terechtstaan. Dat lot wacht ook zijn 
39-jarige nieuwe vriendin Gaetan die 
hem al die tijd vergezelde.

           Fons Jacobs
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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

Tuinwerken Kristof
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Hoe is Sweet Jazz ontstaan?
De band werd in 1999 opgericht door 
Zemstenaars Roger Robberechts en Gil-
bert Leheu, beiden voordien actief bij 
‘Corti.’ Met Sweet Jazz wilden ze een an-
dere richting uit, met een moderner en 
gevarieerder repertoire. Ook wordt nu 
veel aandacht besteed aan soleerwerk, 
waar verschillende muzikanten even op 
de voorgrond treden.

Was het geen hele klus om al dat volk bij-
een te krijgen?
Het is niet zo dat zo’n groep er staat van 
vandaag op morgen. Via via komt er al 
eens iemand naar een repetitie. Som-
migen blijven, anderen niet. Het is een 
kwestie van aanvoelen of de persoon in 
kwestie past in de groep, zowel wat be-
treft het technische niveau als sociaal. 
Dat wijst nogal vlug zichzelf uit.

sWeet jaZZ orChestra, 

zEmst – WiE sWEEt jazz oRchEstRa boEkt, 
bEschikt bEst ovER EEn poDium mEt REspEctabElE 
afmEtingEn. ongEvEER 20 muzikantEn, van jong 
tot minDER jong,  mEt 9 zEmstEnaaRs in DE Ran-
gEn, bREngEn EEn gEvaRiEERD REpERtoiRE, vaaRDig 
gEDiRigEERD DooR tim ackE. de Zemstenaar 
WoonDE EEn gEsmaakt apERitiEfconcERt bij En 
spRak mEt vooRzittER-DRummER luDo coubERt.

Zijn jullie allemaal geschoolde muzikan-
ten?
De meesten zijn gedreven amateur, maar 
we hebben ook enkele profs in huis. Diri-
gent Tim Acke uit Aalst kwam erbij als alt-
saxspeler. Hij studeerde jazz en klassiek 
aan het Brusselse conservatorium. Hij 
doet het merendeel van de arrangemen-
ten en bepaalt in grote lijnen het reper-
toire. Noodgedwongen verving hij eens 
de afwezige dirigent en sindsdien is hij 
dat gebleven. Tim is overigens ook een 
bijzonder sterke zanger. Hij speelde sax 
in de musical ‘Jesus Christ Superstar.’ Ook 
onze pianist Pieter Smout uit Hofstade is 
niet van de minste. Hij zat op het conser-
vatorium van Mechelen en Brussel. Hij 
zingt en speelt in het cabaretgezelschap 
‘Het Creatief Complot’ en componeerde 
in 2006 het nationale jaarthemalied voor 
Chirojeugd Vlaanderen. Ook zat hij ach-
ter de keyboards in de musical ‘Kuifje en 
de zonnetempel.’ Andere Zemstenaars in 
de band: Gerrit Calluy, trombone; Roger 
Robberechts, trombone en bastrombo-
ne; Gerrit Van Humbeeck, Johan De Cree 
en Ruben Van Acker, trompet; Gilbert 
Leheu, trompet, flugelhorn, zang; Ludo 
Goubert, drums; Ronny Van Grunder-
beek, percussie. 

Wat kunnen de mensen verwachten die 
naar een optreden komen?
We zijn geen dans- of balorkest, laat dat 
duidelijk zijn. Wel passen we ons reper-
toire aan in functie van het gebeuren. Zo 
is een receptie wat anders dan bv een 
kroegentocht. Uiteraard brengen we in-
strumentale bigbandklassiekers, maar 
ook een zangrepertoire met bigbandbe-
werkingen van bekende nummers van 
o.a. Sinatra, Sammy Davis Jr., Ella Fitzger-
ald…Ook pop komt aan bod. Latin, salsa, 
samba en mambo zorgen voor meer zui-
derse klanken.

Waar treden jullie zoal op?
In augustus stonden we op de affiche 
van ‘Aalst 69’, waar hulde werd gebracht 
aan Jan De Wilde. Ook doen we al jaren 
de eindejaarsreceptie van KV. Mechelen. 
Op uitnodiging van ‘De Internationale 
Gemeenschap Brussel’ staan we in ver-
schillende cultuurcentra in Brussel en in 
november nemen we deel aan een jazz-
kroegentocht in Lier. We maken er ech-
ter ook een punt van minstens 2 keer in 
Zemst op te treden.

Meer informatie over Sweet Jazz Orches-
tra op www.sweetjazz.be.

Dirk Verdeyen

Big(gest) BanD in toWn
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Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

meYsmans J. b.v.b.a
- Grondwerken - Afbraakwerken
- Leveren van zand, teelaarde
- Nivelleren van terreinen en parkings
- Lossen en laden van schepen
- Verhuur kranen, bulls, dumpers

Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

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

Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

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

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197

Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN
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malinWa

REné DE mooR, 65 jaaRtjEs jong, Woont al sinDs 1965 
in ElEWijt samEn mEt zijn vRouWtjE chRistianE. hun 

huWElijk is bEzEgElD mEt 2 kinDEREn DiE op hun 
bEuRt vooR 2 klEinkinDEREn zoRgDEn. REné is bij 

vElEn allicht nog bEkEnD als DE man DiE bij kv 
mEchElEn mEE hEt mooiE WEER maaktE tijDEns 

DE jaREn ’60 En ’70.

Hoeveel maal per week trainden jullie 
toen?
Wij trainden drie tot vier maal per week 
’s avonds vanaf 19 uur.  De meeste jon-
gens werkten ook nog overdag. Dat 
maakte het wel extra zwaar. Zo heb ik 
tot begin van dit jaar gewerkt voor de 
Vlaamse Overheid op de afdeling wege-
niswerken. 

Bij welke ploegen heb je gespeeld?
Bij Malinwa dus vanaf 1960 tot 1975 
in eerste en tweede klasse en in alle 
jeugdreeksen. Nadien nog twee avon-
tuurlijke jaartjes in het Franstalige lands-
gedeelte bij Charleroi in eerste klasse. 
Mijn voetbalcarriere sloot ik af op pro-
vinciaal niveau als speler-trainer van 
achtereenvolgens Steenokkerzeel en 
Peutie.  Nadien heb ik nog wat matchkes 
gespeeld bij de reserven van Elewijt.

Welke positie speelde je in het elftal en 
welk waren je sterke punten?
De positie als stopper, libero, centraal 
van achter in de defensie was echt iets 

voor mij. Als laatste man had ik een goed 
zicht op het spel. Mijn opstelling was dan 
ook één van mijn sterke punten. Binnen 
de ploeg was ik ook de vaste penalty-
trapper. En ik trapte bijna altijd raak door 
de bal hoog en hard in het dak van het 
doel te jagen.

Hoe kijk je nu naar het huidige voetbal?
In het voetbal is er nu veel meer geld 
mee gemoeid. Waardoor het individu 
meer op de voorgrond komt en het so-
ciale aspect meer in het gedrang komt. 
Spelers kunnen nu ook jaarlijks verande-
ren van ploeg. Vroeger was dat niet het 
geval. Ik beperk mij tot het volgen van 
het voetbal via de televisie.

Heb je nog een boodschap voor de 
Zemstenaars?
Oei moeilijke vraag. Ik zou zeggen dat 
Zemst een ‘rijke’ gemeente is. Daarmee 
bedoel ik vooral dat wij ideaal gesitueerd 
liggen in ons landje. Kort bij alles bij.  Ge-
niet dus allemaal van deze voordelen.

Dirk Van Roey

Als kleine gast heeft ondergetekende 
René toentertijd zien schitteren van op 
de KV tribunes. Leuk dus om hem nu nog 
eens terug te zien voor dit interview voor 
de Zemstenaar.

Hoe ben je eigenlijk bij Malinwa begon-
nen René?
Wij woonden met ons gezin, vijf kin-
deren groot, op de Kerkhoflei in Me-
chelen nadat we verhuisd waren van 
Willebroek. Vanaf tienjarige leeftijd ben 
ik begonnen bij KV en ik heb daar alle 
jeugdreeksen doorlopen. Op mijn acht-
tiende maakte ik mijn debuut in het eer-
ste elftal. In totaal heb ik 23 jaar bij KV 
gespeeld.

Met wie speelde je zoal samen gedu-
rende al die seizoenen?
Enkele namen zullen bekend klinken: 
Jean Dockx, Kamiel Van Damme, John 
Talbut, Louis De Weerdt, Roger Mergeay, 
Bob Stevens, Guy Van Herp, enkele De-
nen zoals Pedersen en Kjaersgaerdt en 
nog veel meer spelers uiteraard.

rené De moor

is ouDe glorie van
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Onder de   mensen
 De familie Albert Janssens-Spruyt uit Zemst was niet weinig 

verrast toen familieleden uit Canada op bezoek kwamen. Ma-

riette Lambrechts (63), geboren in Zemst-Laar, vertrok door 

toedoen van haar echtgenoot Marcel Van der Veken in 1966 

naar Canada, waar ze werkte in een fabriek van auto-onderde-

len van General Motors. Na ruim veertig jaar kwamen de nicht 

van Albert Janssens en haar echtgenoot voor de eerste keer 

terug naar België. Op de foto Mariette Lambrechts, haar zuster 

Hortensia (12 jaar woonachtig in Landen en in Zemst-Laar be-

ter bekend als Francine), echtgenoot Claus, Albert, Mariette, 

Gunter en Ilse.  
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  De allerkleinsten van Yoshi-Kan Hofstade leren op spelen-

de wijze de basis van judo. De lesgevers leggen aanvankelijk 

vooral de nadruk op valoefeningen.

Wietse Van Meerbeek, Fran Van Meerbeek, Bavo Van der Elst, 

Tibo Van Deuren, William Dingenen, Geoffrey De Maeyer, 

Large Lemmens, Ruben Casteels, Jarno Peeters, Jago Willems, 

Jitsi Van Rompuy, Judith Helders, Nicola Cloutier, Maro Van 

Deurn, Nicola Craus, Luca Dumortier, Maarten Van Kapellen, 

Ennio Algaba en Ferre Hannaert met hun lesgever Koen Sta-

quet en lesgeefster Karin Belmans. 

  Ter gelegenheid van 60 jaar Chirojongens werd op en rond de voetbalterreinen van VK 

Weerde een authentieke Vlaamse Kermis georganiseerd. Jong en oud waren talrijk opgeko-

men om allerlei traditionele volksspelen uit te proberen zoals kegelspel, hoefijzerwerpen, 

sjoelbak; bierpulschuiven, fietsen op rollen, hamerkloppen, strobaalwerpen,…Tijdens al deze 

activiteiten kon men met paard en kar Weerde verkennen op een heel andere manier. Aan-

sluitend was er unieke voetbalmatch tussen de leiding enerzijds en ouders, oud-leiding en 

sympathisanten anderzijds. De leidersploeg won nipt met 3-2. De geslaagde Vlaamse Kermis 

werd afgesloten met een gigantische barbecue. 

  De topdrie van de Vlaams-Brabant Classic 2007 in Zemst-Laar werden be-

loond voor hun inspanningen. Belgisch kampioen Jens Debusschere mocht bij 

de huldiging op het podium een nieuwe fiets in ontvangst nemen. Stefan Van 

der Aerschot en Maurice De Bekker kregen uit de handen van het gemeentebe-

stuur van Zemst een waardevolle beker.
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  Wannes Van Praet, Corne Jasper en Corne Sander werden door Reko Roller Club Zemst 

tijdens een receptie letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Wannes Van Praet won 

tijdens de Europese Kampioenschappen Jeugd in Heerde een bronzen medaille 20 km 

marathon, een bronzen medaille ploegenkoers piste, een zilveren medaille ploegenkoers 

weg en een ticketvoor deelname aan het wereldkampioenschap. Corne Sander mag 

deelnemen aan de marathon van het Europees Kampioenschap juniores en Corne Jasper 

aan het Europees Kampioenschap seniores in Ovar (Portugal). Trainster Marie-Claire Van 

Damme wilde graag mee op de foto.

  Op het stationsplein van Weerde hield het feestcomité van café De Rut 

haar maandelijkse happening. Deze keer pakten ze uit met een heuse tro-

tinettenrace. Het werd een bonte bedoening, met een massa prettig ge-

stoorde rare snuiters aan de start. De chirojongens van Weerde pakten de 

prijs van de snelste groep, JIZ had de mooiste trottinet, de WOL-meisjes 

de leukste outfit. Organisator Willem Vermost glimlachte gelukzalig bij het 

zien van zoveel pret. Hij kijkt al uit naar het 10-jarig jubileum van de Rut op 

5 oktober. (PV)

  Vorige maand was de Zemstenaar getuige van de her-

opening van de viswinkel van Luc en Olivia aan de Brussel-

sesteenweg/Leopoldstraat in Zemst-centrum. Luc en Olivia 

hadden kosten noch moeite gespaard om het de buren, de 

handelaars en de klanten naar de zin te maken. Tot in de 

vroege uurtjes werd gefeest. Proficiat met de heel geslaag-

de herinrichting van de winkel Luc en Olivia ! (BC)
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zEmst – jE moEt maaR EEns op hEt volgEnDE iDEE komEn, En 
nog gEkkER, uitvoEREn. 18 maanD gElEDEn ontstonD bij bRam 
bal En gEzEllEn - hEt Was in aanloop naaR DE biERfEEstEn - 
hEt iDEE om EEn Wc-RollEnRakEt tE bouWEn. hEt iDEE lEEk EEn 
vluchtig plan maaR ging stilaan EEn EigEn lEvEn lEiDEn tijDEns 
DE biERfEEstEn,….Wat Wil jE! hoE zE hEt aangEpakt hEbbEn 
vERtElt bRam hiERonDER:

“Voor ik het wist had ik samen met den Dale (chiroleider) afgespro-
ken om effectief een raket van 25.000 wc-rollen te bouwen. Het 
verzamelen startte onder de slogan U kakt tog ook (een schrijffout 
met een eigen verhaal) en al gauw was er geen weg meer terug. 
Ons doel veranderde na enkele maanden naar 50.000 rollen, want 
het verzamelen ging heel vlot, waarvoor veel dank aan alle rolle-
tjesverzamelaars. Voor het bouwen werd een plan uitgewerkt, nl. 
7 zeshoekjes telkens van 18 wc-rollen zouden verbonden worden 
met een mantel er rond. Zo hebben we uiteindelijk 60 plateaus ge-
maakt. Omdat ze allemaal gesorteerd moesten worden, werd het 
een titanenwerk. Na 420 zeshoeken, 30.000 nietjes en weken werk, 
werd begin september een 6 meter hoge raket op elkaar gezet en 
bevestigd. Op een zondagmiddag werd de raket samen met heel 
de chiro gelanceerd. Natuurlijk vliegt karton niet, maar je kan er 
prachtige dingen mee doen. Een gouden tip als je ooit van plan 
bent iets te doen wat nog nooit gedaan is: bouw geen wc-rollen-
raket en kies iets niet al te groot, want het is belachelijk veel werk. 
Maar het is wel iets waar ik uiteindelijk best trots op ben, vooral om 
later aan de kindjes te vertellen.”
                                                                      Jmb 

 

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 - Afwateringssyste-

Bram Bal 
     lanCeert WC-rollenraKet

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

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

Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en t

t dakbedekking
Dakvernieuwing: leien, pannen,  

t kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties
t Plaatsen van dakramen en lichtkoepels

Dakwerken De DonDer
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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, 
Hofgrachtlaan  22, 1981 Hofstade. 
Sluit 10 euro per zoekertje in.

Te kp: VOLVO V40, bordeaux, bwj 
2000, diesel 62.000 km. In go-
ede staat. Prijs overeen te komen 
0497/85.81.29

U schakelt over van mazout op 
aardgas? Ik kom gratis uw rest 
mazout ophalen. Boven- of onder-
grondse tank. Gsm 0497/99.74.37
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David de
 Boeck

Brusselsesteenweg 4B 
- 1980 Zemst
Oud ijzer - schroot -- Koper - 
aluminium - lood - inox --Auto-
wrakken -- Kabels --Inboedels 
-- Overstock -- Faillissementen

For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

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

w
w
w
.blom

elia.be
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@
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om
el

ia
.b

e

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

Erik Peeters  Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen

Tel. 015 41 63 21

Fax 015 41 87 31

erik@iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

laeremans
RAMEN BVBA

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde 

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 

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

‘Toen ik zes à zeven jaar was, ben ik be-
gonnen met vissen. Die hobby is altijd 
een deel van mijn leven gebleven. Ik vis 
nog steeds, maar enkel op zoetwatervis-
sen in kanalen en vijvers. Op zee is niet 
aan mij besteed, omdat ik gauw zeeziek 
word.
Veertig jaar geleden is mijn verzameling 
gestart. Ik begon alles bij te houden wat 
met vissen te maken heeft en sindsdien 
heb ik nooit iets weggesmeten.
Mijn verzameling is heel uitgebreid. Ze 
bestaat uit pennen, dobbers, lepeltjes, 
loodjes, vishaken, vislijnen, kunstaas, 
vismolens, boeken, enzovoort. Sommige 
materialen sorteer ik zelfs op naam en 
materie. Plastieken, houten, antiek of in 
balsahout, noem maar op. De meeste 
zaken heb ik geruild, gekregen of gevon-
den op markten en beurzen.’

Buitenland
‘Op het internet vind je ook veel infor-
matie. Ebay is één voorbeeld van een site 
waar je tweedehands vismateriaal kan 
kopen.

Ik loop ook vaak rond op beurzen en 
rommelmarkten, zelfs in het buitenland. 
Ik ben reeds in Duitsland, Frankrijk en Ne-
derland geweest. In oktober ga ik weer 
naar Nederland voor een beurs in Eind-
hoven.
Je moet op zoek gaan om iets te vinden 
en je collectie te kunnen vervolledigen. 
Zelf heb ik ook een site aangemaakt. Op 
die manier is het makkelijker om in con-
tact te komen met andere verzamelaars.
Sommige exemplaren uit mijn verzame-
ling zullen later wel wat meer waard zijn. 
Ik heb bijvoorbeeld het eerste vismo-
lentje van het gekende merk Mitchell en 
boeken uit de jaren dertig.
Als ik iets tegenkom dat leuk is, koop ik 
het. Maar ik ben niet op zoek naar speci-
fiek visgerief. Er is wel één ding dat ik nog 
graag zou hebben en dat is het vijfde vis-
molentje van het merk Hendryx.
Hendryx heeft ooit vijf vismolens ge-
maakt, waarvan ik er vier in mijn bezit 
heb.
Ik vind het jammer dat tweedehands-
winkels veel wegsmijten in plaats van 

het aan mensen te geven die er iets aan 
hebben.
Ik ben begonnen met het sorteren van 
alle dubbele exemplaren, zodat ik ze bin-
nen een jaar kan verkopen. Maar niet al-
lemaal, want sommige dingen wil ik voor 
mezelf houden. Niet alles uit mijn collec-
tie is veel waard, maar voor mij is het dat 
wel.’

                                             Jolien Beullens

Als je ook verzamelaar bent of graag vis-
gerief  kwijt wil, kan je Jean-Marie steeds 
contacteren op het nummer 0472 54 96 
71 of via de website http://users.telenet.
be/dobbertjes.

ElEWijt – jEan-maRiE van DEn EynDE (58) hEEft EEn uniEkE hobby. in zijn vRijE tijD schuimt hij DE Rom-
mElmaRktEn af op zoEk naaR ouD visgERiEf. hij vERzamElt allEs Wat mEt DE visspoRt tE makEn hEEft. van 
ouDE canaDEsE vislijnEn tot balpEnnEn En aanstEkERs. de Zemstenaar bEzocht zijn vERzamElRuimtE.

jean-marie vist oP 
                        rommelmarKten

        eleWijtenaar heeft unieKe verZameling
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OPENDEURWEEK

&BODY BEACH FASHION

Lingerie, Bad- en 
Nachtmode voor 

Dames en Heren

-10%

Naam:

Adres:

Gemeente:

Handtekening:

Tervuursesteenweg 358  •  1981 Hofstade  • tel.: 015 62 08 96
www.lingeriebugattis.be

-10% directe korting 
(geldig op 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 13 oktober 2007)

Waardebon 

zaterdag 6 oktober doorlopend van 10 tot 18 uur
zondag 7 oktober doorlopend van 10 tot 16 uur
dinsdag 9 oktober doorlopend van 10 tot 18 uur
woensdag 10 oktober doorlopend van 10 tot 18 uur
donderdag 11 oktober doorlopend van 14 tot 18 uur
vrijdag 12 oktober doorlopend van 10 tot 18 uur
zaterdag 13 oktober doorlopend van 10 tot 18 uur
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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.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1
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  Neal Verstaeten werd 12 jaar op de openingsdag van de nieuwe 

competitie. Een unieke gelegenheid om de aftrap te geven tegen van 

de wedstrijd FC Eppegem-SK Halle. Beide kapiteins zagen dat het stijl-

vol was en volgden zijn voorbeeld. Met een verdienstelijk gelijkspel 

heeft de club van erevoorzitter Pepe Cois Verstraeten de ouverture 

van de nieuwe voetbalcompetitie in de hoogste provinciale niet ge-

mist.

 Eric Viscaal (39) tekende een aansluitingskaart bij vierdeprovin-

cialer VK  Weerde. “Om er zoveel mogelijk te spelen, te scoren en 

te winnen”, maakte de ex-speler van o.a. AA Gent en KV Mechelen 

duidelijk. En hij hield woord. In de eerste competitiewedstrijd bij 

Nieuwenrode scoorde hij in de slotminuten de gelijkmaker. “Ik tip 

gewoon op een tof seizoen. En laat VK Weerde maar heel hoog 

eindigen, daar wil ik met plezier aan meehelpen. We zijn alvast al 

goed vertrokken.”

 De competitiewedstrijd VK Weerde - FC Zemst Sp. werd verdiend ge-

wonnen door de thuisploeg. “Zondag 20 januari sportieve weerwraak”, 

reageert Zemst.

 Voor de derby VK Weerde - FC Zemst Sp. speelden de oud-spelers van 

beide ploegen een voorwedstrijd. Met acht tegen acht zorgden de ve-

detten van toen voor spektakel van de bovenste plank. Patrick De Laet 

scoorde een own-goal, Marco Crabeels met volle tip de gelijkmaker, Da-

niël Devos kopte Zemst weer op voorsprong en Ronny Baecke zorgde met een afstandsschot voor een logische puntendeling.

VK Weerde: Luc Sels, Paul Van Humbeeck, Patrick De Laet, Guy Bauters, Ronny Baecke, Patrick Van der Aerschot, Patrick Van Steenwinckel, 

François De Hertogh, Marco Redolfi, Marco Crabeels, Koen Schellemans en Marc Van Waeyenbergh (onder).

FC Zemst Sp.: Jürgen Deman, Marc Tuyaerts, Jan Verdoodt, Paul Verdoodt, Nagid Bouchdig, André Silverans en Rudy Heirmans (boven).

SPORT

  KFC Eppegem heeft een bloeiende supportersclub. 

Het bestuur van Rood-Groen KFC Eppegem, Alain Ver-

faillie, Koen Muyldermans, Ludwig Cooreman, Peter 

Lepage, Steve De Deyne en Kris Versees maakten er 

onmiddellijk werk van. Na enkele weken had de club 

reeds een totaal van 120 leden. Maria Piessens werd het 

honderdste lid en werd na de gewonnen wedstrijd te-

gen Sterrebeek letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes 

gezet.
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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

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

DrankenCentrale louis niJs
Bieren en wiJnen

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

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

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
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“Wij worden nog altijd weggemoffeld 
aan de rolschaatspiste van Eppegem”, 
vertelt Randy. “Onze groep skaters wordt 
alsmaar groter en toch krijgen wij ner-
gens een plek waar wij ons volop kunnen 
uitleven. Op de rolschaatspiste zijn wij 
het vijfde wiel aan de wagen, en boven-
dien moeten wij er elke keer 1,5 euro per 
persoon ophoesten. Zo rijk zijn wij niet. 
Waarom kunnen wij nergens terecht? 
Vroeger konden wij ons volop amuseren 
op de parking naast het voetbalveld van 
VK Weerde. Wij hinderden er niemand. 
Toen wij vorig jaar onze petitie gingen 
afgeven aan het gemeentebestuur, werd 
ons een oplossing beloofd. Wij hebben 
nog niks gezien.” Lauwers en zijn makkers 

stappen eerstdaags opnieuw naar het 
gemeentebestuur met hun grieven. Zij 
blijven hopen op een nieuwe lokatie.

de Zemstenaar klopte aan bij jeugdsche-
pen Bart Nobels en informeerde naar mo-
gelijke initiatieven voor de jonge skaters. 
“De twee ramps van de gemeente staan 
momenteel binnen de Reko-rolschaatspi-
ste in Eppegem”, legt Nobels uit. “Omdat 
de skaters daar een verzekering moeten 
betalen – iets wat het gemeentebestuur 
aan Reko Roller Club oplegt voor alle ge-
bruik van deze infrastructuur – kwam er 
inderdaad wat gemor.”
Nobels bekijkt het probleem in een bre-
der perspectief. “Eender welke skate-in-
frastructuur staat best niet te ver uit het 
zicht, omwille van de sociale controle 
van de buurt. Maar gelijk welke inwoner 
heeft zo’n ding liever niet naast zijn huis. 
Je kent de klachten wel: overlast, lawaai, 

zwerfvuil, dat soort dingen. Daarom 
besliste het gemeentebestuur om één 
ramp naast de parking van het voetbal-
veld van Eppegem te plaatsen, buiten de 
rolschaatspiste dus. Aan Bloso stelden wij 
de vraag om de andere aan het zwembad 
te mogen zetten. Vanuit die hoek hebben 
we nog geen antwoord gekregen. Wat de 
lokatie in Eppegem betreft: FC Eppegem 
en Reko plannen bouwwerkzaamheden 
en in het kader daarvan wordt de beste 
plaats voor (her)inplanting gekozen.”
De inrichting van een heus skatepark 
zit Nobels niet zitten: “Het gemeentebe-
stuur plant dat voorlopig niet, wegens de 
slechte ervaringen in het verleden. Aan 
de ene kant heb je de skaters, die geen 
pottenkijkers dulden en aan de andere 
kant heb je de omwonenden, die geen 
overlast van de skaters willen. Tja, die 
twee zijn blijkbaar onverzoenbaar.”

Paul Verdoodt

zEmst – DE skatERs van gRoot-
zEmst zijn nog altijD op DE Dool. in DE 
zomER van voRig jaaR staRttE RanDy 
lauWERs uit zEmst mEt EEn pEtitiE, DiE 
hij mEt zijn makkERs aan hEt gEmEEn-
tEbEstuuR bEzoRgDE. Eén jaaR latER 
staan DE skatERs nog altijD EvEn vER. 
nERgEns Dus.

sKaters staan nog altijD in De Kou

ElEWijt – koninklijkE afRichting club ElEWijt – zEmst (kacEz) 
viERt Dit jaaR zijn 75stE vERjaaRDag En ging tijDEns hEt vooRbijE bEl-
gischE kampioEnschap mEt EEn hoop mEDaillEs lopEn.

Het kampioenschap ging door in de club zelf en in alle drie de categorieën 
werd een lid van Kacez winnaar. In groep 1 won Patrick Merckx met Eros, in 
groep 2 en 3 won Alex De Wit met respectievelijk Casper en Bjorn. In groep 
3 was ook de tweede plaats voor een van hen, Luc Corbesier met Schumi. 

Hun vijfenzeventigste verjaardag viert Kacez met een hele hoop verrassingen. Zo is er het teerfeest waarop alle leden zijn uitge-
nodigd. Die avond mogen ze zich te goed doen op een leuke receptie en daarna kunnen ze de beentjes strekken op de beats van 
een DJ. Onlangs organiseerden ze een wandelzoektocht waarbij de winnaar een fles drank mee naar huis mocht nemen. En ter 
gelegenheid van het BK werden er taarten voor de deelnemers en toeschouwers gebakken. 

Zin gekregen om een kijkje te gaan nemen bij Kacez? Volgens Carine Nijs, samen met haar echtgenoot eigenaar van maar liefst 
vier honden, heerst er bij de club een zeer familiale sfeer. “Alles kan en niets moet. Deelnemen aan de wedstrijden wordt gestimu-
leerd, maar is vrijwillig. Als je met je puppy of hond bij ons wil starten, moet je hond al zijn inentingen hebben gehad, vooral die 
tegen kennelhoest. Daar zijn we streng op. Voor de rest moet je hond er vooral zelf zin in hebben.”

Ellen Van de Wijgaert

KaCeZ viert DuBBel feest

Bart noBels : 

“sKaters DulDen geen PottenKijKers”



�0

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 o
kt

ob
er

 2
00

7

	

	 	 			Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61
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ElEWijt – tRuDy biEsEmans kREEg 
ER koRtgElEDEn EEn hElEboEl vRiEnDEn 
bij. tRuDy is 26 En al hEEl haaR lEvEn 
lang gEhanDicapt. zE Woont in EEn 
gEzElligE buuRt in ElEWijt. zE hEEft 
EEn bRoER En EEn plEEgzus. tRuDy lijDt 
aan hEt synDRoom maRfan. Dat is 
EEn binDWEEfsElafWijking WaaRDooR 
tRuDy op hEt nivEau van EEn kinDjE 
van 3,5 jaaR lEEft. Dat zal naaR 
allE WaaRschijnlijkhEiD altijD zo 
blijvEn. mEt DE EEnvouDigE vRaag “ik 
bEn chRistEl. mag ik hElpEn?”, zEttE 
chRistEl EnkElE WEkEn gElEDEn DE 
hElE buuRt van DE maRjolEinstRaat 
in bEWEging. 

Christel Peremans woont al enkele jaren 
in de Marjoleinstraat.  “Ik zie Francine 
en Jan Biesemans dikwijls met hun ge-
handicapte dochter door de straat wan-
delen.” Trudy, het meisje in kwestie, kan 
wel zelf eten, ze kan overdag zelf naar 
het toilet en ze kan stappen met beu-
gels. Maar ze kan zichzelf niet wassen 
noch aankleden en ’s nachts draagt ze 
een pamper.

Mag ik?
Francine en Jan zijn van ’s ochtends als 
ze haar ogen opent tot ze ’s avonds als 
ze gaat slapen, constant met Trudy be-
zig. ‘Er voor Trudy zijn’ is voor Francine 
een fulltime bezigheid, waarvoor ze 
haar baan heeft opgegeven. In de week 
gaat Trudy overdag naar Ons Tehuis Bra-
bant in Kampenhout. In het weekeinde 
is ze thuis. Haar hobby’s zijn ponyrijden 
en muziek.
“Ik ben Christel. Mag ik helpen?” Het 
kostte Christel enige moed toen ze en-
kele weken geleden op Francine en Jan 
toestapte.
En het mocht! Financieel kunnen Fran-
cine en Jan het redden, zonder dat er 
overschot is. De verzorging van Trudy 

weegt bij hen uiteraard zwaar door.
Belangrijk in de ontwikkeling van Trudy 
is therapeutisch verantwoord speel-
goed.
Christel: “Je staat er niet altijd bij stil, 
maar kinderen als Trudy hebben ook 
graag speelgoed. Speelgoed voor kin-
deren zoals zij, moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Het moet veili-
ger zijn, moet tegen een stootje kunnen 
en therapeutisch verantwoord zijn.” Dat 
maakt hun speelgoed een pak duurder.

klankwieg
Muziek is heel belangrijk in Trudy’s leven. 
Een klankwieg zou Trudy graag hebben. 
Een klankwieg is een therapeutisch ver-
antwoord toestel waarin Trudy kan gaan 
liggen en staan en die uiteraard muziek 
produceert. Zo’n klankwieg is een heel 
duur toestel. Om dat geld bijeen te krij-
gen vatte Christel de idee op om in de 
vakantie mee te stappen in de Doden-
tocht van Bornem. Ze liet zich sponso-
ren door de verkoop van tombolalotjes 
in de wijk waar ze woont. “Niemand die 
ook maar geweigerd heeft om mee te 
werken”, glundert Christel nu nog na.
Uiteindelijk stapte een aantal van Chris-

tels collega’s bij de firma Continental 
in Mechelen mee in de Dodentocht 
ten voordele van Trudy. Het bedrijf zelf 
sprong mee op de kar. Algemeen direc-
teur Stefan Van Thielen verdubbelde 
maar liefst het bedrag van 3.000 euro dat 
Christel en haar collega’s bijeenkregen. 
Ook Christels nicht Marleen Delmotte, 
die in de buurt woont en haar collega 
Christel De Decker (met Hofstaadse 
roots, maar die nu in Mechelen onder-
dak heeft gevonden) stapten mee.
“Hartversterkend”, reageert Christel, 
“hoe heel onze buurt zich op een uit-
zonderlijke manier als bijzonder sociaal 
heeft gedragen.” Heel wat van die bu-
ren, onder wie ook Trudy’s ouders, kwa-
men de moedige stappers en diegenen 
die het project logistiek ondersteunden 
(w.o. Christel zelf ) overigens persoon-
lijk op de Dodentocht aanmoedigen. 
De ouders van Trudy weten met hun 
dankbaarheid t.a.v. van hun buren haast 
geen blijf. “Nog niemand heeft ooit voor 
ons zoiets liefs gedaan!”, zeggen ze. 
Een dolgelukkige Trudy mocht vorige 
week haar klankwieg ontvangen in de 
feestzaal van Continental.

 Fons Jacobs

“iK Ben Christel. mag iK helPen?”
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Heeft	u	geen	tijd	of	gewoon	geen	zin	om	uw	
tuin	te	onderhouden	of	wil	u	hulp	omdat	
het	teveel	of	te	zwaar	is	om	alleen	te	doen?
DE	OPLOSSING!!!!!!!!!
BEL	HET	TUINTJE!!!!

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

Gespecialiseerd	in	kleine	tuintjes.

Met	vriendelijke	groeten	 de	tuinman

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

	

					
Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

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

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

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

 

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

 Garage 
Coloma

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

Fons en Peter zijn in het Portugese Abra-
gao eigenaar van een boerderijtje Quinta 
Serrado de Bouças waarin ze een pensi-
onnetje met acht kamers onderbrachten. 
Heel wat toeristen en vooral veel vrien-
den en kenissen uit Zemst komen er op 
bezoek. Dat deed twee maanden gele-
den ook ons redactielid Bart Coopman. 
Hij bracht exclusief voor de lezers van de 
Zemstenaar een gratis verblijf voor vijf 
nachten voor twee personen mee voor 
wie het dichtst het juiste aantal kon ra-
den van de Zemstenaren die tussen 1994 
en nu de Quinta Serrado de Bouças be-
zochten.
Het juiste antwoord op die vraag luidde 

‘142 verschillende Zemstenaren.’ Mie-
ke Lauwens, echtgenote van Willy De 
Roover, was er met ‘153’ het dichtst bij. 
Zij wint bijgevolg het gratis verblijf.

reislustig
“We trekken er volgend jaar samen naar-
toe”, kondigt Maria aan. Ze had er hele-
maal geen moeite mee om Willy tot de 
reis aan te zetten. Het tweetal is nog 
maar enkele maanden op pensioen maar 
heeft de reismicrobe al goed te pakken. 
Willy heeft er een loopbaan bij de F.O.D. 
Mobiliteit en Vervoer in Brussel opzitten 
en Maria was medewerkster op de per-
soneelsdirectie van de RIZIV.

Nu ze een punt achter hun actieve loop-
baan hebben gezet, breekt voor hen 
de ‘reistijd’ aan. In een recent verleden 
maakten ze al rondreizen door Turkije en 
Griekenland. In oktober bezoeken ze Ve-
netië en Trier.
Tussen al die reizen door ontpoppen Ma-
ria en Willy zich als nauwgezette stam-
boomonderzoekers op zoek naar hun 
verre voorouders en weidvertakte fami-
lieleden.
Het tweetal is daarenboven nog fervent 
supporter van KV Mechelen. Zich verve-
len is er bij hen bijgevolg niet bij.

  FoJ

hofstaDE  - mEDE Dank zij de Zemstenaar tREkkEn maRia lauWEns En Willy 
DE RoovER uit hofstaDE volgEnD jaaR op vakantiE naaR abRagao in poRtugal. 
maRia is DE WinnaREs van EEn gRatis vERblijf van vijf nachtEn vooR tWEE pER-
sonEn in DE quinta sERRaDo DE bouças van fonskE mathys En zijn lEvEnsgEzEl 
pEtER DE RoovER, bEiDEn afkomstig uit zEmst.

maria en Willy 
             Winnen vaKantie 
         in Portugal

huisvuilZaK WorDt DuurDer
ZEMST - Van 1 januari af wordt de huisvuilzak in Zemst voelbaar duurder. De prijs van de GFT-zak van 20 liter stijgt met de helft tot 
0,25 euro. Die van 60 liter kost dan 1,20 euro, wat 0,45 euro meer is. De restafvalzak van 30 liter wordt een derde duurder en kost 
voortaan 0,80 euro. Voor die van 60 liter betaal je in de toekomst 1,60 euro of 0,35 euro meer dan nu.
Voor groot huisvuil, snoeihout en groenafval moet vanaf 1 januari ook 2 euro meer betaald worden per begonnen halve kubieke 
meter. Het kost dan 7 euro. 

FoJ

Maria Lauwens wint een gratis verblijf 
in Portugal bij Fons Mathys en Peter De 
Roover. 
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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

OKTOBERMAAND = AUTOMATISATIEMAAND

WWW.MECHELSEPOORTSERVICE.BE
info@mechelsepoortservice.be

0473/85.95.51
015/20.70.98

Garagepoorten

Automatisatie

Toegangscontrole

Zonweringen

Afsluitingen

Lichtsturingen

Voorzetrolluiken

Tuinpoorten

BIJ ELKE AUTOMATISATIE VAN EEN GARAGE- OF TUINPOORT
GRATIS SUPPLEMENTAIRE DOORRIJBEVEILIGING

TWIJFELT U AAN DE VEILIGHEID VAN UW BESTAANDE AUTOMATISCHE POORT,
LAAT HET ONS WETEN EN WIJ KOMEN VRIJBLIJVEND BIJ U LANGS
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zEmst – WiE al EEns in hEt gEmEEn-
tEhuis hEEft RonDgEDoolD of hEt 
niEuWE Rusthuis al EEns hEEft bE-
zocht, hEEft ongEtWijfElD DE mooiE 
pEntEkEningEn En schilDERijEn van 
luc van noyEn opgEmERkt. luc, DEn 
hoEikEs vooR iEDEREEn, WERkt al mEER 
Dan 20 jaaR aan DE gEmEEntE En in DiE 
tijD hEEft hij in opDRacht van DE gE-
mEEntE al mEnigE histoRischE gEbou-
WEn, WinDmolEns En hoEvEs, DiE ons 
lanDschap siERDEn, gEtEkEnD. alDus 
EEn mooiE hERinnERing En oDE nala-
tEnD aan onzE gEmEEntE. 

Luc koos in de jaren zeventig in de TSM 
als opleiding voor tekenen. Die passie 
heeft hem nooit losgelaten. Niet enkel 
staat Luc sindsdien gekend als schilder 
van de gemeente, maar houdt hij zich 
ook bezig met vele andere variaties in 
schilder- en tekenvaardigheid. Zo schil-
dert hij reclameborden voor evenemen-
ten, privé-huizen op doek, of ontwerpt 
hij logo’s voor verenigingen en schetst 
hij pentekeningen van personen. “Dat 
is allemaal een leuke bezigheid, maar 
jammer genoeg volstaat dat bijlange 
niet om geld mee te verdienen”, vertelt 
Luc daarover in zijn gezellig atelier. “De 

meeste werken zijn trouwens op vraag 
van vrienden, bekende verenigingen of 
de gemeente. Bijna alle tekeningen en 
schilderijen die ik heb afgewerkt zijn 
weggeschonken. Ik heb hier quasi niks 
staan voor mijn eigen, want ik schilder 
altijd met een doel voor ogen. Eens iets 
bedenken en uitwerken voor mezelf zal 
voor wat later zijn, want dat heeft zijn 
tijd nodig.”

  Jmb 

hoeiKes teKent De 
gesChieDenis van Zemst

Hieronder zie je zes mooie pentekeningen van den Hoeikes. Van elke deelgemeente is er één  pentekening en het is aan jullie 
om uit te vissen welke tekening van Zemst, Hofstade, Elewijt, Eppegem,Weerde of Zemst-Laar is.  De winnaar, bij loting indien 
nodig, krijgt een bierkorf aangeboden of, mag het geen alcohol zijn, zes flessen water. 

WanDelPaDen
ELEWIJT - VVV Toerisme Zemst opende in Elewijt twee nieuwe wandelpaden. Beide wandelingen vertrekken aan de kerk. 
Het Rubens Wandelpad is zes kilometer lang en voert de wandelaars terug naar de 17 de eeuw, de tijd dat grootmeester Rubens 
op het kasteel woonde. Hij zette hier verscheidene landschappen en openluchttaferelen op doek.
Het Natuurrijk Elewijt Wandelpad is elf kilometer lang en kronkelt langs donkere bossen, drassige paden en onbekend natuur-
schoon aan de rand van het dorp.
Meer info op de dienst toerisme van Zemst, 015/61.88.90 en toerisme@zemst.be
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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 !

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:

Brusselsesteenweg ��
���0 Zemst

0��/��.��.0�

MECHELEN: 
90.000€: Gezel-
lig gelijkvloers 
appartement 
gelegen in 
een rustige 
straat �min van 
station en �min 
van centrum.

WEERDE: 280.000€ U droomt 
van een ochtendkoffie op het 
terras, een afternoon tea in 
het privétuintje, dan is deze 
woning zeker iets voor u.

WEERDE: 
345.000€: 
Sympathieke 
woning met � 
slaapkamer en 
bureau en een 
mooie tuin. 

ELEWIJT: 346.000€: Prachtige 
nieuwbouw in pastorijstijl 
met � slaapkamers bureel. 
bouwjaar 2005, verkoop onder 
BTWstelsel 

EPPEGEM: 325.000€: Rustig 
gelegen open bebouwing met � 
slaapkamers, goede verbin-
dingen met E19 en openbaar 
vervoer 

ELEWIJT: 295.000€: Doe je 
graag een barbeque in uw 
tuin? Dan is deze prachtig 
woning zeker iets voor u. 

ELEWIJT: 273.000€: Zoekt 
u een woning met huiselijke 
sfeer met kleine verfraariings-
werking? Kom dat zeker een 
kijkje nemen.

WEERDE: 294.000€: Zeer ruim 
en prachtige penthous met � 
slaapkamers en mogelijkheid 
tot 4de op zolder en 2bad-
kamers. Ook garage voor � 
wagens is aanwezig.

ZEMST: 273.000€: Om uw 
fantasie en creativiteit de 
vrijle loop te laten gaan is deze 
ruime woning met een prachtig 
uitzich op natuur zeker iets 
voor u. 

EPPEGEM: 268.000€: U droomt 
allang van een oud boerderijtje 
met schuur dan mag u dit zeker 
niet missen.

ELEWIJT: 410.000€: Ideaal 
voor paardenliefhebbers. 
Ruime woning met 8 paarden-
boxen en binnen en buitenpiste

ELEWIJT: 
250.000€:Laat u 
charmeren door 
deze knusse 
woning met een 
prachtige tuin.
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Wat zijn de voornaamste oorzaken van deze 
snelle groei van uw school?
Door de nieuwe verkavelingen en de 
vele jonge gezinnen die Eppegem rijk is, 
groeit onze school snel.
Vorig schooljaar bouwden we hier 4 extra 
klaslokalen om aan de groei tegemoet te 
komen. Deze klassen zijn nu ook allemaal 
in gebruik genomen. In vergelijking met 
vorig jaar is het leerlingenaantal met 30 
gestegen.
Wat maakt van de Waterleest een aan-
trekkelijke school volgens jullie?
Dit komt vooral door de gunstige ligging. 
De school ligt midden in een woonwijk 
en in een rustige buurt. De accommoda-
tie is zeker onze grote troef. We beschik-
ken over een binnen- en buitenspeel-
plaats en over een grasweide, die de 
gemeente ons onlangs ter beschikking 
stelde. Grote lokalen met veel mogelijk-
heden en elke kleuterklas beschikt ook 
over een apart tuintje. De lokalen zijn 
ook zo gebouwd dat andere verenigin-
gen er gebruik van kunnen maken. Zo 
worden de lokalen in de zomer onder an-
dere gebruikt door de speelpleinwerking.  
Natuurlijk is dit ook te danken aan onze 
uitmuntende leerkrachten. Zij brengen 
onze kinderen elke dag veel bij. De school 
heeft ook een zorgteam met een zorgco-
ordinator, die onder andere instaat voor 

het contact met de ouders. Een voltijdse 
taakjuf neemt kinderen met een leerach-
terstand even apart om deze individueel 
te begeleiden. Ook 3 mobiele leerkrach-
ten vervolledigen het team. Zij helpen de 
leerkracht in de klas. Dit zorgteam creëert 
een echte meerwaarde voor onze school.  
Vanaf het tweede leerjaar worden er 
openluchtklassen ingericht en in het 
zesde leerjaar gaan ze zelfs op sneeuw-
klassen. Deze uitstappen worden deels 
door de school gefinancierd, door aller-
lei activiteiten te organiseren waaronder 
eetfestijnen. Er worden niet enkel uit-
stappen georganiseerd voor de kinde-
ren. Ook voor anderstalige ouders wordt 
een Nederlandse taalcursus ingericht in 
onze school. De ouders krijgen hiervan 
een getuigschrift van de gemeente als 
zij de cursus voltooien. De Waterleest 
is een Nederlandstalige school maar 
staat zeker open voor andere cultu-
ren, verzekert Luc De Donder ons nog. 
Het oudercomité van de school ver-
dient ook een grote pluim, zij orga-
niseren allerhande activiteiten waar-
mee we onze speeltuigen bekostigen. 
Laatst werd er op de speelplaats nog een 
avonturenpad aangelegd door de werk-
lieden van de gemeente, volledig betaald 
door het oudercomité. Elke hindernis 
heeft een specifieke naam zoals Hercules, 

Tarzan….
Komen er veel kinderen naar de Water-
leest die niet in Eppegem wonen?
Schepen Koen Vandermeiren weet dat 
meer dan 30% van de leerlingen niet in 
Eppegem woont waarvan een derde niet 
in Zemst. Zo komen er veel kinderen uit 
Vilvoorde. De reden daarvoor is dat ze 
de stad willen ontvluchten. De school is 
natuurlijk ook goed gelegen op de ver-
keersas tussen Vilvoorde en Mechelen. 
Veel kindjes lopen hier ook school omdat 
de grootouders in Eppegem wonen. Door 
de mond-aan-mond reclame zien we hier 
veel kinderen uit andere gemeenten.  
Zal de school in de toekomst nog uit-
breiden?
Voorlopig hoeft dit zeker niet, we wensen 
ook niet nodeloos uit te breiden en willen 
in de eerste plaats een goede school zijn.

LL

De Waterleest groeit
EppEgEm – zoals ovERal ging ook DE schoolpooRt in DE WatERlEEst WEER 
opEn. DiREctEuR luc DE DonDER mocht op DE EERstE schoolDag mEER lEERlin-
gEn vERWElkomEn Dan in hEt voRigE schooljaaR. maaR liEfst 463 lEERlingEn 
vonDEn EEn plEkjE op DE schoolbankEn van DE EppEgEmsE gEmEEntEschool. de 
Zemstenaar lEgDE DiREctEuR DE DonDER op DE RoostER.

Politie Controleert
ZEMST - In het kader van de campagnes ‘BOB in Vlaams-Brabant’ en ‘Bij mij ben je veilig’, controleren de politiediensten in Vlaams-
Brabant intensief op rijden onder invloed en op gordeldracht in de week van 7 tot en met 14 oktober. Ook de politie van Zemst 
doet aan de actie mee.
Rijden onder invloed blijft één van de belangrijkse verkeersveiligheidsprobelemen in ons land, naast snelheid en het niet dragen 
van de veiligheidsgordel.
Om meer Vlaams-Brabanders aan te zetten hun gordel te dragen, startte in maart 2007 de campagne ‘Bij mij ben je veilig.’ De vei-
ligheidsgordel in de wagen redt levens. Wie de gordel draagt, heeft 50 % meer kans om een ongeval te overleven. Als 20 % meer 
mensen hun gordel dragen, vallen er 5.000 doden minder in het verkeer.

FoJ
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Maar hoe zit het met de zuiverheid van de Zenne in Zemst zelf? 
Volgens milieuambtenaar Rony Sanchez wordt ook bij ons op 
korte termijn verbetering verwacht. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan een waterzuiveringsstation in Grim-
bergen. Dit zou binnen afzienbare tijd in werking treden. “Een 
groot deel van het afvalwater dat nu in de Zenne terechtkomt, 
zal door het waterzuiveringsstation van Grimbergen gezuiverd 
worden wat een zichtbaar effect op de kwaliteit van het Zen-
newater bij ons in Zemst zal opleveren”, aldus Sanchez.
Vanuit Brussel en Vilvoorde stroomt heel wat afval mee tot in 
Zemst. De waterzuiveringsinstallatie in Brussel-Zuid is al actief 
en verklaart ten dele de aanwezigheid van vis op een aantal 
plaatsen. Het waterzuiveringsstation van Brussel-Noord be-
vindt zich net als dat van Grimbergen in de eindfase en de 
twee samen zullen het afvalwater van meer dan een miljoen 
inwoners zuiveren. Wanneer de kwaliteit van het Zennewater 
in Zemst verbetert, is de kans groot dat ook hier bij ons weer 
vis zal worden aangetroffen.

Volgens Luc Rits uit Schiplaken, al actief als hengelaar sinds zijn 
jeugd, zal vissen in de Zenne nog niet voor morgen zijn. Rits 
noemt de Zenne ‘de grootste riool van Brussel.’ Hij is zelf werk-
zaam in Vilvoorde aan de Zenne en wordt dagelijks met de ver-
vuiling en de stank van het water geconfronteerd. “Vis die daar 
overleeft, moet wel heel sterk zijn”, zegt Rits. Wel gelooft hij in 
het nut van de talrijke waterzuiveringsacties, die volgens hem 
ten vroegste over een aantal jaren resultaat zullen opleveren. 
“Bovendien zal ook de bodem gesaneerd moeten worden om 
het vuil van jaren weg te halen”, voegt hij er nog aan toe. 
Voorlopig verkiest Rits de Leuvense vaart om zijn hobby uit te 
oefenen. Rony Sanchez raadt ook de waters in het Blosodo-
mein van Hofstade en de Weerdse Visvijver aan voor een goede 
visvangst. Vissen in de Zenne blijft voorlopig nog toekomstmu-
ziek.

                          Erika Vannoten

zEmst - ER zWEmt opniEuW vis in DE zEnnE. al-
thans, Dat is hEt gEval in DRogEnbos, lEmbEEk En 
lEEst. DE inspanningEn van DE vooRbijE jaREn om hEt 
WatER van DE zEnnE tE zuivEREn, hEbbEn hun EffEct 
Dus niEt gEmist. bij EERDER onDERzoEk in 2003 Was 
ER nog gEEn vis tE bEspEuREn. vooRlopig zijn ER nog 
maaR EEn bEpERkt aantal vissEn En vissooRtEn aan-
WEzig, maaR DaaR zou op tERmijn vERanDERing in moE-
tEn komEn.

er ZWemt vis 
     in De Zenne
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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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