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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

De feestdagen overleefd, beste le-
zer? Nog wat duizelig? Zwaar hoofd, 
lichtjes bevend, wat bleekjes rond de 
neus? Nog een beetje gevoelig aan 
fel licht en schelle stemmen? Geeft 
niks, dat gaat wel over. Of heeft u er 
niks aan gehad? En laat de hele rim-
ram u Siberisch koud?

Speelt allemaal geen rol, nu is er pas 
reden tot feesten! U beseft wellicht 
niet wat een juweeltje u in handen 
heeft, beste lezer. Bekijk dit nummer 

Keniaanse bouwt aan toekomst in Zemst  5

Wie maakt het mooiste liefdesdeken  6

Het BK veldrijden  7

Ronny zorgt voor licht  9

Nieuwe stek voor Wereldwinkel  10

Zemstse bed & breakfast  12

Prinses Astrid bezoekt Elewijt  14

Line Dance met The Blue Sky Dancers  17

Druk bezette schooltrein afgeschaft  18

van de Zemstenaar eens aandachtig. 
Dit is een jubileumuitgave! U heeft 
een zilveren Zemstenaar in handen! 
Dit is nummer 25!

Meteen heeft u een verklaring voor 
alles wat kan fout gelopen zijn! U 
had dat hier moeten zien op de re-
dactie. In vergelijking met de tafere-
len die zich hier hebben afgespeeld, 
is een wilde nieuwjaarsfuif of carna-
val in Rio klein bier. Wij besparen u 
de details, maar als sommigen op 

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 HOFSTADE
tel 0479/66.46.66, 0475/42.02.76 mail info@dezemstenaar.com website www.dezemstenaar.com 
btw Be 877.888.404 rek. 734-0160765-45

redactie Jean Andries,  Karin Andries, Jean-Marie Brassine, Jolien Beullens, Bart Coopman, Juliaan Deleebeeck,  
Liesbeth Lacante, Fons Jacobs, Marijke Pots, Ellen Van de Wijgaert, Evelien Van Grunderbeek, Piet Van Grunderbeek,  
Erika Vannoten, Dirk Van Roey, Dirk Verdeyen, Paul Verdoodt illustrator Rudy Moens (RUMO)

advertenties Jean Andries 015/61.10.06, 0475/42.02.76, adverteren.dz@gmail.com administratie Hilde Delabie

lay-out Marijke Pots webmaster Geert Vanhorenbeeck hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever Paul Verdoodt

druk Drukkerij Binst Humbeek bedeling De PostCo
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dit spoor verder gaan, lijkt interne-
ring nog de meest vriendelijke op-
lossing.

Gelukkig houden anderen het hoofd 
koel in deze decadente dagen. In 
naam van heel onze redactie wenst 
de Zemstenaar u een vrolijk, aange-
naam en vooral gezond schrikkeljaar. 
Wij zullen ons best doen om u ook in 
2008 elke maand een paar leuke mo-
menten te bezorgen.
 De redactie (PV)
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	verhuurt het materieel 

voor karwei en feest

nu:  

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

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

Tuin:

Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op
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Afrikaanse zijn is een goed synoniem 
om als ‘looptalent’ betiteld te worden?
Wij hebben een reputatie, ja, maar het 
zou ook wat met fysiologische verschil-
len te maken hebben. Ik herinner mij 
toch vooral dat ik als kind al veel moest 
lopen, omdat dat de enige mogelijk-
heid was om op school te geraken. Als 
zevenjarige naar de lagere school heen 
en terug, 10 kilometer elke dag en als 
negenjarige al het dubbele. Ik  kreeg 
mijn eerste loopschoenen pas toen ik 17 
was. Op een piste van gemalen baksteen 
klokte ik blootsvoets 4.26 op de 1500 
meter en 2.05 op de 800 meter en op de 
Keniaanse trials, de selectieproeven voor 
de WK-beloften, werd ik derde.
Die veelbelovende prestaties waren de 
managers niet ontgaan?
Inderdaad. In Kenia schuimen de talent-
scouts de steden af om goede atleten te 
ronselen voor het Europese circuit. Ze be-
loven geld en een luxueus leventje. Ook 
ik ben daar ingetrapt. Ik kwam in Frankrijk 
en Italië terecht. De premies en het prij-
zengeld werden door de manager snel 
afgeroomd met extra kosten voor ver-
blijf, voeding en transport. We verbleven 
in een kleine flat, maar de huurprijs werd 
aan iedereen van ons voor de volle pot 

Keniaanse loopster rosemary Kithusi Bouwt aan

HOFSTADE  –  ROSEmARy  Ki�
THuSi  (24) wOOnT Al DRiE jAAR 
in ZEmST. ZE wERKT ER KEiHARD 
AAn  HAAR  niEuwE  TOEKOmST. 
OOiT  wAS  ZE  EEn  jEugDTAlEnT 
vAn  HAAR  lAnD  En  DAT  blEEF 
niET  OnOpgEmERKT  DOOR  mA�
nAgERS. DiE vOORSpElDEn HAAR 
EEn  mOOiE  bAnKREKEning  AlS 
pREmiElOOpSTER  in  EuROpA, 
mAAR  ZE  gEbRuiKTEn  HAAR  Al�
lEEn  Om  ZicHZElF  TE  vERRijKEn. 
ROSEmARy    iS  nu  bElgiScHE  En 
vEcHT  TERug  Om  EEn  vERlOREn 
DROOm TOcH wAAR TE mAKEn.

aangerekend en vaak hield de manager 
ook nog onze persoonlijke papieren op 
zak. Wie teveel klaagde, mocht inpakken 
en werd op het vliegtuig gezet. Het is een 
verhaal van intimidatie en uitbuiting.
Na een ommetje bij VAC in Vilvoorde 
vond je nu onderdak bij  Hulshout, de 
club van Veerle Dejaeghere en Nathalie 
De Vos. 
VAC was alleen geïnteresseerd in mijn 
kwaliteiten als 800 meterloopster om 
de Interclub te winnen. Vooral de vedet-
ten krijgen er alle aandacht. Bij Hulshout 
word ik beter begeleid en ik heb nu ook 
een contract bij de Lotto-crosscup. Al-
hoewel veldlopen niet mijn eerste ding 
is, zie ik het vooral in functie van het pi-
steseizoen en bovendien levert het ook 
wat prijzengeld op. Dat is mooi meege-
nomen. In de crosscup van Brussel werd 
ik vijftiende en vierde Belgische waar-
door ik opschoof naar de zesde plaats 
in de tussenstand. Dat is al heel mooi. 
Ik durf nu denken aan een top 5-plaats, 
want er zijn nog crosscupwedstrijden in 
Hulshout, Hannuit en Dour en de top-
conditie moet er nog aankomen. Op het 
BK wil ik mij ook tonen en doordat Veerle 
niet deelneeemt, schuif ik alvast een 
plaatsje op.

Het is hier behoorlijk koud. Mis je de 
zon van Kenia niet?
Voor een veldloopwedstrijd geraak ik 
nooit echt opgewarmd. Ik wen heel 
moeilijk aan de vriestemperatuur. Wel-
licht voel ik mij daardoor ook beter in het 
zomerseizoen. 4.23 op de 1.500 meter 
en 9.28 op de 3.000 zijn top 10- en top 
5-tijden die ik dit seizoen lukte. Ik weet 
dat ik beter kan. Ik wil volgend seizoen 
‘knallen’ op de 1.500 meter en een stukje 
van de droom die ik ooit had als loopta-
lent invullen. Wat de vrieskou betreft, de 
warmte van mensen die nu om mij ge-
ven compenseert ook veel.
Is Hofstade een goede plek om te  
wonen?
Ik ben met Guy, mijn vriend, nu net 
verhuisd tot over de Barebeek. Dat is al 
grondgebied Mechelen, maar op slechts 
een boogscheut van Hofstade. Het Bloso-
domein blijft mijn favoriete trainingspar-
cours. Daar kom ik soms ook Vero Collard 
tegen, een grootheid uit de Belgische 
atletiek die op het Steppeke woont. Dat 
is altijd prettig en communicatie is geen 
probleem meer. Vroeger sprak ik alleen 
Swahili en Engels. Nu kan ik het ook in 
het Nederlands.
 Juliaan Deleebeeck

toeKomst 
in Zemst
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Café

't Steen
bij Chris en Alain
rubenslaan 2 - elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur - 
GROOT ZONNETERRAS

De Beste Pint van De streek !
specialiteit : echte trappist

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

DE KROEG
Iedereen welkom

Brusselsesteenweg �8�
�980 Zemst

Diana Behets is geen onbekende in 
Hofstade. Dit jaar organiseert Diana 
een opmerkelijke wedstrijd ter gele-
genheid van het Feest in het Dorp. Zij 
lanceert een dubbele oproep.

Eerst voor een grote quilt-wedstrijd. 
Diana roept alle Zemstenaren op om 
mee te doen: “Maak iets feestelijk, iets 
plezant, gebruik het door mij gekozen 
stofje. Een tafereeltje of iets met sterren, 

wie maaKt De mooiste “quilt” 
of liefDesDeKen? 

HOFSTADE – mAAnDElijKS KRijgT de Zemstenaar vRAgEn vAn pERSOnEn 
OF  vEREnigingEn  DiE  AAnKOnDigingEn  OF  OpROEpEn  lAncEREn.  niET  AlTijD 
KAn de Zemstenaar  DAAROp  ingAAn. mAAR  vOOR  DE  OpROEp  vAn DiAnA 
bEHETS uiT HOFSTADE OvER DE mOOiSTE OF liEFDEvOlSTE quilT mAKEn wE EEn 
uiTZOnDERing.

van verschillende kleuren die samen 
een tekening vormen. Een klein kunst-
werk dat op of aan elkaar wordt ge-
naaid met de hand of met de machine. 
Daar wordt dan een boord rond gezet 
en die wordt, in het vakjargon, gedub-
beld met volumevlies (gewatteerd). Zo 
krijg je een comfortabele deken.” 
In de Rode Roos komen niet alleen de 
laureaten van de wedstrijd in de spots. 
Ook de Little Quilts of Love (LQOL) wor-
den tentoongesteld. Deze kleinere 
quiltjes, die liefde en genegenheid uit-
stralen, worden achteraf geschonken 
aan de LQOL-organisatie (http://Lit-
tleQuiltsOfLove.blogspot.com). Wan-
neer er een kindje geboren wordt, 
kan het wel eens misgaan doordat het 
kleintje niet levensvatbaar is of voor 
een andere medische reden. En dan 
komen de Little Quilts of Love. Zo kun-
nen de ouders liefdevol afscheid ne-
men van hun kindje, gewikkeld in een 
zacht quiltje. Achteraf laten sommige 
ouders het baby’tje in het dekentje ge-

bloemen, vlaggen, hartjes, enz. Het op-
gelegde stofje moet in de voorkant van 
het quiltje zichtbaar verwerkt zijn. De 
quilt moet minimum 2 meter omtrek 
hebben, afgewerkt zijn met minimum 
3 lagen, met de hand of de machine 
en alle technieken zijn toegelaten.” Die 
quilt moet klaar zijn op 16 juni 2008. In-
schrijven kan tot 1 mei 2008. Onder de 
winnaars worden waardebonnen en 
boeken verdeeld. De werken worden 
het laatste weekend van juni tentoon-
gesteld in zaal De Rode Roos.

Maar wat is een quilt of “liefdesdeken” 
nu precies ? Diana legt uit: “Een quilt 
is een deken of wandtapijt dat uit ver-
schillende lagen stof bestaat. De voor-
kant is een tafereel van vierkantjes, 
driehoekjes, ruiten of andere motieven 

wikkeld, anderen bewaren het deken-
tje als een teder aandenken. Wie zulke 
LQOL wil helpen maken, kan iedere 
laatste zaterdagnamiddag bij Diana sa-
menkomen vanaf 13u30. Meer info op 
0473-539970 of 015-61-79-36.

BC
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Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Banden
redant
Zemst
n.v.

Hoge Buizen 11
1980 Eppegem

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

Mail info@redant-banden.be

het sportieve programma van het 
BelgisCh KampioensChap 

     op 5 en 6 januari

de Zemstenaar schenkt 20 vrijkaarten weg voor 
het Belgisch Kampioenschap cyclocross van 
zondag 6 januari 2008 in Hofstade
 
Hoe kaarten aanvragen?

Uitsluitend telefonisch op zaterdag 5 januari 2008 tussen 14 en 17u. 
Bel als de bliksem het telefoonnummer 0497/10.80.47 van café De 
Kroeg in Zemst.
Geef je naam, adres en telefoonnummer door. Opgelet, slechts 1 kaart 
ter waarde van 14 euro is mogelijk per gezin.
Uit de binnengekomen telefoontjes worden twintig gelukkigen ge-
loot. Ben je er bij, word je na 17u opgebeld en mag je je vrijkaart ko-
men afhalen in café De Kroeg. Veel succes!

•

•

•

winwinwinwinwinwinwinwinwinwinwinw
inw

inw
inw

inw
inw

inw
in

Toegangskaarten op zaterdag 5 januari 5 euro, op zondag 6 januari 14 euro, -12 
jarigen gratis

Hoe Het Bloso-domein Bereiken?
Kom als het even kan met de fiets of maak er een fikse wandeling van.
Wie via de N26 (Mechelen- Leuven) komt, kan parkeren op de grote publieks-
parking van het domein Planckendael. Van daaruit vertrekken gratis pendel-
bussen die de bezoekers naar het domein brengen. 
Wie via de E19 komt, kan parkeren op de grote parking (Parking C) van het 
Bloso-domein zelf, alsook op twee voorbehouden terreinen langsheen de 
Molenheidebaan. 
Op zondag 6 januari 2008 kan er ook nog worden geparkeerd op de parking 
van Carrefour, waar pendelbussen zullen klaarstaan.
Verdere verkeersbeperkende maatregelen worden niet genomen. Het verkeer 
in Hofstade zal op deze dagen stroef verlopen. Er wordt afgeraden om met 
doorgaand verkeer langs het Bloso-domein te passeren.

•
•

•

•

•

Zaterdag 5 januari 2008
11u00 Masters C en D
12u00 Masters B
14u00 Nieuwelingen
15u00 Juniores

Zondag 6 januari 2008
11u00 Amateurs en Masters A
12u00 Dames
13u30 Beloften
15u00 Elite zonder/met contract

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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De verpleegkundige helpt mee om de bejaarden 
in het rusthuis een zo comfortabel en aangenaam 
mogelijk verblijf  te bezorgen, door optimale en 
deskundige hulp en verzorging.  
De kandidaten dienen het diploma A1 of A2-ver-
pleegkundige te bezitten.
Aantrekkelijk loon met extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatiever-
zekering, vergoeding onregelmatige diensten,…

De functies zijn voltijds of deeltijds te begeven.

Interesse ?
Solliciteer schriftelijk naar het OCMW Zemst, 
Hoogstraat 69 te 1980 Zemst of stuur een e-mail 
naar info@ocmw-zemst.be.  U voegt uw curricu-
lum vitae bij uw kandidatuurstelling.  Bijkomende 
inlichtingen zijn te bekomen bij het rusthuis op het 
nummer 015 61 14 96 of bij  de personeelsdienst op 
het nummer 015 61 87 17.

OCMW ZEMST: Het rusthuis Releg-
hem zoekt personeel (M/V)
gegradueerde/gebreveteerde ver-
pleegkundigen voor dag/nachtdienst

De gemeente Zemst werft:

EEN ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE FINANCIËN
(NIVEAU B)

houder zijn van het diploma van boekhouder of gegra-
dueerde in het bedrijfsbeheer richting accountancy-fis-
caliteit van het hoger onderwijs buiten de universiteit 
van het korte type;
slagen voor een selectieprocedure.

EEN PLANOLOOG (NIVEAU B)
Vereisten

houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs 
buiten de universiteit van het korte type of van het di-
ploma van het hoger onderwijs van één cyclus en bereid 
zijn om de opleiding ruimtelijke ordening te volgen en 
bij voorkeur de studies al aangevat hebben;
slagen voor een selectieprocedure.

Wij bieden
Glijdende werktijden, maaltijdcheques, premie voor wie 
naar het werk fietst of stapt.
Zend uw kandidatuur, met curriculum vitae en een kopie 
van het vereiste diploma, aangete¬kend aan het College van 
burgemeester en schepenen van en te 1980 Zemst, De Griet 
1 in 1980 Zemst.  Ze moet uiterlijk door de post afgestem-
peld zijn op vrijdag 18 januari 2008.  U kunt ze ook tegen 
ontvangstbewijs afgeven op de Personeelsdienst, tot vrijdag 
18 januari 2008 om 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41) en www.
zemst.be, onder de rubriek Handel en Werken, sectie Jobs.

•

•

•

•

 

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

 

GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

vw auDi
skoDa

 

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
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‘Je kan wel zeggen dat het een passie is. 
Het is mooi, ik vind het leuk om naar te 
kijken en het geeft me dat warme kerst-
gevoel. Zo’n twintig jaar geleden ben ik 
er mee begonnen en jaar na jaar is het 
uitgegroeid tot een ware hobby. Ik was 
ook een beetje de trendsetter in mijn 
straat. Na mijn opvallende versieringen 
zijn de mensen er ook meer aandacht 
aan beginnen schenken. 
Dit jaar hebben we met vier mensen 
vier uren gewerkt aan de inrichting van 
de kerstversiering. Maar dit jaar, moet ik 
eerlijk toegeven, is het hier ook minder 
dan vorige jaren.
In 2000 had ik voor de meest opvallende 
kerstverlichting gezorgd. Ik had meer 
opvallende attributen, omdat het een 
bijzonder jaar was.
Ik ben ook energiebewuster en probeer 
zoveel mogelijk te besparen, ik denk dat 
iedereen daar tegenwoordig mee bezig 
is. Nu heb ik me ledlichten aangeschaft. 
Die zijn duurder om aan te kopen, maar 

ElEwijT – Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way. KERSTmiS, EEn TijD Om iEDER jAAR wEER nAAR uiT TE KijKEn. En ZOn�KERSTmiS, EEn TijD Om iEDER jAAR wEER nAAR uiT TE KijKEn. En ZOn�
DER KERSTvERlicHTing iS ER nATuuRlijK gEEn KERSTSFEER. mAAR HET lEvEn iS DuuR. HET vAlT Op DAT DE mEnSEn EnERgiEbEwuST 
KiEZEn vOOR minDER KERSTvERlicHTing. in DE lAngE RAvESTRAAT in ElEwijT  iS ER AlvAST één HuiS DAT ElK jAAR in HET OOg 
SpRingT DOOR DE mASSAlE AAnwEZigHEiD vAn KERSTvERlicHTing En ORiginElE DEcORATiE. ROnny DE SmEDT (41) ScHAFTE ZicH 
lEDlicHTEn AAn, OmDAT DEZE lAmpjES minDER EnERgiE vERbRuiKEn. OOK DiT jAAR TREKT Zijn HuiS DE AAnDAcHT.

verbruiken veel minder. Nu is 75% van 
de lampjes die in mijn voortuin hangen, 
ledlicht.’

licHtstoet
‘Ik heb al veel reacties gekregen tijdens 
de kerstperiode. Er is zelfs ooit vóór mijn 
huis een ongeval gebeurd door twee 
chauffeurs die te afgeleid waren.
En ongeveer twee jaar geleden heeft 
iemand uit de buurt een klacht inge-
diend tegen mij en mijn buurman. Die 
persoon beweerde dat we aan lichtver-
vuiling deden.
Uiteindelijk stonden er enkele mensen 
van VTM vóór mijn deur met de vraag 
of ik een interview wilde geven voor Het 
Nieuws. Ik ben daar niet op ingegaan 
en het is niet uitgezonden. Een rechts-
zaak is er ook niet van gekomen en heb 
me er verder niets van aangetrokken. 
Toen kocht ik mijn lichtdecoratie nog in 
Rumst, waar ze ook alles verkopen voor 
de stad Antwerpen. En op dat moment 

had ik een lichtpaal met elektrisch vuur-
werk in de tuin geplaatst. Maar die paal 
heb ik uiteindelijk verkocht, omdat hij te 
veel verbruikte. 

Op tweede kerstdag zal ik meelopen 
in de lichtstoet in Sint-Katelijne-Waver. 
Samen met mijn familie en kennissen 
ga ik een praalwagen maken. Op de 
wagen zullen we een echte Ameri-
kaanse slee plaatsen. Die mochten we 
gebruiken van het Koetsenmuseum 
in Maarkedal (Oudenaarde, nvdr). We 
willen ook graag sneeuwkanonnen 
gebruiken, maar dat mag enkel als het 
niet vriest. Het is de eerste keer dat we 
deelnemen. We vonden de stoet vorig 
jaar zo mooi dat we ook eens wilden 
meerijden. 
Eigenlijk ben ik meer een zomermens en 
probeer ik de winter op deze manier toch 
aangenaam te maken. Kerstmis is voor 
mij licht en warmte in donkere dagen.’

Jolien Beullens

Zorgt voor ronny
liCht

in DeZe 
DonKere 

Dagen
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nieuwe steK 

EppEgEm – DE ZEmSTSE OxFAm wE�
RElDwinKEl OpEnDE OnlAngS DE DEuREn 
vAn HAAR niEuwE winKEl in DE KREupEl�
STRAAT. “wE  KREgEn  Al  vEEl  pOSiTiEvE 
REAcTiES.”

Negen jaar, zolang vond de Wereldwinkel 
onderdak langs de Brusselsesteenweg in 
Eppegem. “Het huis was in behoorlijk slech-
te staat, en altijd was er wel iets stuk”, zegt 
vrijwilligster Chris De Neef (44). “Daarom 
besloten we om een nieuw onderkomen 
te zoeken in plaats van geld te blijven uit-
geven aan herstellingen.” Chris en haar col-
lega-vrijwilligers zijn blij met hun nieuwe 
locatie, al had het voor de dames misschien 
nog net iets groter gemogen. “Onze winkel 
in de Kreupelstraat is niet groter, maar wel 
praktischer. In onze vorige winkel waren 
twee aparte ruimtes die via een smalle gang 
met elkaar verbonden waren. Hier vloeien 
onze twee ruimtes mooi in elkaar over.

De nieuwe winkel werd op 7 december 
ingewijd. De twee maanden ervoor heb-
ben de vrijwilligers met man en macht 
de hele winkel ingericht.
“We kregen al heel veel positieve re-
acties”, vertelt Chris. “Op voorhand 
hebben we een enquête gedaan om 
te polsen of de klanten nog bij ons 
zouden komen winkelen als we zou-
den verhuizen. En daaruit bleek toch 
dat niemand een probleem had met 
een verhuis.” 
Klanten moesten vroeger steeds in een 
zijstraatje van de Brusselsesteenweg 
parkeren, maar daar was het moeilijk 
parkeerplaats vinden. “Nu hebben we 

onze eigen parking, daar is iedereen 
zeer tevreden mee. Het is gemakkelij-
ker voor onze leveranciers, maar ook 
voor klanten om bijvoorbeeld dozen 
wijn in te laden. Met de feestdagen 
kwamen verschillende jeugdvereni-
gingen hun drank halen bij ons, en het 
was heel gemakkelijk om hun auto zo 
vol te laden.” 

Wie graag eerlijk gaat winkelen, kan dat 
op woensdag van 14 tot 18u, op vrijdag 
van 17 tot 19u en op zaterdag van 10 tot 
16u in de Oxfam Wereldwinkel, Kreupel-
straat 32.

Marijke Pots

werelD
voor

Vrijwilligers Chris, Carina, Rit en Rit’s dochter Trees in de nieuwe Wereldwinkel in de Kreupelstraat. “Het 
huis langs de Brusselsesteenweg was in behoorlijk slechte staat’”, aldus Chris (tweede van links).

winKel

gras maaien op ZonDag!
ZEmST� wiE HET EcHT niET lATEn KAn, mAg vOORTAAn Zijn gAZOnnETjE OOK mAAiEn Op ZOn�En FEESTDAgEn. mAAR Alléén mET 
EEn gEluiDSARmE ElEKTRiScHE mAAimAcHinE.

De gemeenteraad besliste om de geluidsoverlast anders aan te pakken. Er wordt meer gebruik gemaakt van administratieve 
boetes om krachtdadiger te kunnen optreden tegen bepaalde vormen van overlast. De term geluidsoverlast wordt ook anders 
omschreven. Blijkbaar  kunnen enkel nog ontploffingsmotoren voor overlast zorgen. Grasmaaiers met geluidsarme elektrische 
motoren mogen voortaan op zon- en feestdagen gebruikt worden.
Geluid van spelende kinderen overdag kan nooit als hinderlijk worden beschouwd. Ook geluiden die eigen zijn aan het platteland 
komen niet in aanmerking. Een loeiende koe? Een haan die kraait? U noemt het maar. Ook het geluid van kerkklokken wordt nooit 
aanzien als hinderlijk.
 PV
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MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

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

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•Stri-PeXan-Treatment
Duidelijke rimpelreductie tot 25%*

* Reductie van de rimpeldiepte aangetoond. 
 Dermatologische in viva studie met REGESTRILTM

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

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

Leuvensesteenweg 47 - Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

 

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

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

GSM 0475/869 163

 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.
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

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

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0477 / 83 92 15

DE SCHOONHEIDSBEHANDELING VAN DE STERREN EXCLUSIEF IN EIGEN REGIO!

Angélique
B -EIO STHETIEK

Verpleegkundige - Schoonheidsspecialiste 
Geniet nu van onze speciale

introductie- en abonnementstarieven! 
Laat ook één helft van het gelaat of lichaam 

vrijblijvend behandelen en overtuig uzelf  
van het resultaat! 

bij Bio-Esthetiek Angélique, Zemst
Internationale beroemdheden als Gwyneth Paltrow, 
Cameron Diaz, Jude Law, Madonna of dichterbij huis 

Sofie, Paul Michiels, Zohra, Marleen Merckx, Belle 
Perez, Alexandra Potvin… zijn overtuigde gebruikers van 
de revolutionaire huidbehandelingen van Crystal Clear. 

Daarbij komt nog de positieve berichtgeving in de 
media waardoor Crystal Clear een vaste plaats als 

één van de beste merken in de schoonheidsbranche 
over heel de wereld heeft veroverd. 

Een natuurlijk alternatief voor cosmetische chirurgie. Helpt het lichaam op een niet agressieve 
manier cellulitis te bestrijden en de algemene conditie van de huid te verbeteren. 

• Crystal Clear Microdermabrasie  
Het is de zachtste en meest gecontroleerde peeling om een frisse en jongere huid te bekomen 
en resulteert in een zichtbare verbetering van alle onregelmatigheden in de opperhuid.
• Crystal Clear Zuurstofbehandeling  
De behandeling vult de verloren zuurstof in de huid aan waardoor lijntjes en rimpels zichtbaar 
worden opgevuld. Ook uitstekend geschikt voor de acnéhuid door het antibacteriële effect! 
• Crystal Clear Instant Spray Tanning  
Het veilige alternatief voor een gezonde kleur. Bruinen zonder zon en in minder dan 15 minuten 
het salon verlaten alsof u 2 weken op het strand hebt gelegen. 

• NIEUW: Crystal Clear Cellulitis- & Huidverstevigingstherapie 

Bio-Esthetiek Angélique 
Bovenweg 33 te 1980 Zemst 

Tel: 015/62.09.90   GSM: 0475/959.377 
www.bio-esthetiek.be 

CLEAR CRYSTAL

Zemst mag best trots zijn op het suc-
ces van de nieuwe b&b-initiatieven 
in onze gemeente. Na het succesver-
haal van De Werfhoeve in Hofstade, 
dat eerder dit jaar verscheen in De 
Zemstenaar, gingen we een kijkje ne-
men in een nieuwe bed & breakfast in 
Elewijt. Nicole Milants startte in sep-
tember dit jaar met haar b&b Bare-
beekhof aan de Kampenhoutsebaan 
in Elewijt. 

In september kwam er een einde aan 
de lange renovatie. Nicole kocht vijf 
jaar geleden een ruïne in Elewijt zon-
der bijbedoelingen. Uiteindelijk to-
verde ze het pand om tot een prach-
tig gebouw met vier slaapkamers. 
“Mijn man en ik runnen momenteel 
een schoonmaakbedrijf in Machelen. 
Wij hebben heel ons leven zaken ge-
daan en zijn het gewoon altijd con-
tact te hebben met andere mensen. 
Ik wou niet in een zwart gat vallen bij 
de stopzetting van ons bedrijf. Om 
dat te vermijden, knapte ik het pand 
op. Momenteel is er iemand in dienst 

“gastenKamers uit angst 
voor het Zwarte gat”

Zemstse bed & breakfast neemt goeDe start
ElEwijT – nicOlE milAnTS OpEnDE in SEpTEmbER HAAR bed & breakfast bA�
REbEEKHOF. vOORAl bEDRijvEn liggEn AAn DE bASiS vAn HET gROEiEnDE SuccES, 
mAAR DE viER AuTHEnTiEKE gASTEnKAmERS STAAn nATuuRlijK OOK TER bEScHiK�
King vAn TOERiSTEn.

die zorgt voor het ontbijt en krijg ik 
hulp van de schoonmaaksters van 
ons bedrijf. Zo blijft het project lopen 
zonder dat al mijn tijd er naartoe gaat 
en toch heb ik later iets om op terug 
te vallen.”

De vier luxekamers werden afge-
werkt met authentieke materialen 
en technieken. Elke kamer heeft een 
eigen badkamer met bad, douche, 
dubbele lavabo en toilet. En ze be-
schikken allemaal over een draad-
loze internetverbinding. Bovendien 
kunnen de gasten genieten van een 
jacuzzi. Het project is een succes. “Ik 
mag zeker niet klagen, vooral wan-
neer de hotels in Mechelen en Brus-
sel volgeboekt zijn, krijgen we veel 
aanvragen. De reserveringen komen 
dan vooral van bedrijven uit de re-
gio. Zij boeken voor buitenlandse 
werknemers die in België zijn voor 
zaken. Soms zijn alle kamers ver-
huurd aan één bedrijf. In het week-
end krijg ik vooral Nederlandse toe-
risten over de vloer die Brussel of 
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Antwerpen komen bezoeken. Het 
succes is vooral te danken aan de 
mond tot mondreclame binnen de 
zakenwereld en onze vaste klanten. 
Ik krijg nu zelfs de vraag van firma’s 
voor opleidingen, vergaderingen 
met een lunch of warm eten. We 
hebben zelfs al aanvragen voor com-
muniefeesten of vergaderingen van 

serviceclubs in onze woonkamer. Ik 
had nooit gedacht dat het zo’n suc-
ces zou worden.”

EVG

B&B Barebeekhof
Kampenhoutsebaan 23/25
1982 Elewijt
http://www.barebeekhof.be

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

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

Dinsdag tot donderdag : 9 u. tot 18 u.
Vrijdag : 9u. tot 20 u.

Zaterdag 8 u. tot 17 u.
Enkel op afspraak

Kleempoelstraat 42
1980 Zemst

Kapsalon 
dames & heren

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

Een netwerk van deze poelen moet 
bedreigde diersoorten zoals de kam-
salamander meer voortplantings-
kansen bieden. “Vroeger was het 
landschap bezaaid met dergelijke 
ondiepe poelen”, zegt gedeputeerde 
Jean-Pol Olbrechts (CD&V). Ze ont-
stonden als drinkplaats voor vee, als 
put om vlas in te roten of als bomkra-
ter. Ze vormden een bron van leven 
voor planten, kikkers, padden en sa-
lamanders. Veel is daarvan verloren 
gegaan omdat poelen gedempt wer-
den of toegeslibd zijn. Wij willen dat 
herstellen.”
Tom stelde een perceeltje weiland 
beschikbaar waarop Regionaal Land-

ZEmST�lAAR – bij TOm vAn DOREn in ZEmST�lAAR  wERD EEn niEuw gE�
gRAvEn pOEl vOORgESTElD. DiE KwAm ER Op Zijn vRAAg AAn HET REgiOnAAl 
lAnDScHAp gROEnE cORRiDOR, DAT OnDERmEER in ZEmST�lAAR, KApEllE�Op�
DEn�bOS En lOnDERZEEl, TwAAlF niEuwE pOElEn liET gRAvEn. 

regionaal lanDsChap 
graaft nieuwe poelen

schap de poel liet graven. ”Eerst dacht 
ik het allemaal op eigen kosten te 
doen, maar toen kreeg ik te horen dat 
Regionaal Landschap een aardig stuk-
je helpt. Een gemiddelde poel kost 
ongeveer 600 euro, waarvan zij 80% 
toestaken.”
Het poelenproject is bijzonder suc-
cesvol. Vorig jaar werden vijfentwin-
tig poelen hersteld, dit jaar zijn er 
twaalf nieuwe gegraven en voor 2008 
liggen er al zeven goedgekeurde op-
drachten klaar. 
Wie een poel op zijn eigendom wil kan 
dat voorstellen bij Regionaal Land-
schap, Wim Solie, 02-253.43.04. 

JD
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in elewijt

prinses astriD BeZoeKt stuDieDag ZelfmoorDpreventie

ElEwijT – HET gEbEuRT ZEmST niET ElKE DAg, mAAR in DE�
cEmbER 2007 KREgEn wE KOninKlijK bEZOEK. pRinSES ASTRiD 
KwAm nAAR HET ElEwijT cEnTER vOOR EEn bEZOEK AAn DE STu�
DiEDAg OvER ZElFmOORDpREvEnTiE.

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

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197

Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

De studiedag kwam er naar aanleiding van het tienjarig be-
staan van het Project Zelfmoordpreventie van de Centra Gees-
telijke Gezondheidszorg (CGG). 

Het was een diepspijtig toeval dat net op die dag een dame uit 
Grimbergen een wanhoopsdaad ondernam op de spoorweg 
in Zemst. Karl Andriessen, coördinator van het project, weet 
dat informatie en sensibilisatie veel van zulk leed kan voorko-
men. “Een belangrijke boodschap voor de suïcidale persoon is 

dat het nuttig is om jezelf 
een extra kans te geven. 
Meestal voelt de suïcidale 
persoon zich hopeloos. 
Hij of zij gelooft niet dat 
de dingen kunnen veran-
deren, of dat de ervaring 
of de kijk op zaken kan 
wijzigen. Juist op dat mo-
ment is het belangrijk om 
jezelf opnieuw een beetje 
tijd te gunnen. En om (op-
nieuw) hulp te vragen.” 
Voor de suïcidale persoon 
bestaan enkele laag-
drempelige telefonische 

KoninKlijK BeZoeK

Prinses Astrid luistert aan de zijde van de gouverneur van Vlaams-Brabant geboeid mee op het congres over zelfmoordpreventie

Fo
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hulpdiensten die gratis kunnen worden 
gebeld: Tele-Onthaal 106, en de Zelf-
moordlijn 02 649 95 55. Ook de huisarts 
speelt een niet te onderschatten rol. Hij 
is een vertrouwenspersoon die mensen 
kan ondersteunen en doorverwijzen 
naar gespecialiseerde hulp. Er bestaat 
ook een website: www.zelfmoordpre-
ventie.be.

Of de Zemstenaar een klein steentje aan 
de preventie kan bijdragen? “Jazeker, 
een positief klimaat en verbondenheid 
tussen mensen (waar de Zemstenaar 
prat op wil gaan) heeft, zo leerde het 
congres, een beschermende invloed 
ten opzichte van zelfmoord. Daarnaast 
is het altijd nuttig om hulpverlenings-
mogelijkheden of diensten bekend te 
maken.”

We vroegen aan Karl Andriessen of prinses Astrid het 
congres apprecieerde. “Prinses Astrid was heel erg 
geïnteresseerd in het thema, de rol van psychische 
aandoeningen, en de preventiemogelijkheden. Zij is 
de hele voormiddag gebleven wat toch wijst op haar 
belangstelling.” 

Dat bleek ook in het prettige gesprek dat de Zemste-
naar met de prinses had tijdens de pauze. Je zou voor 
minder tot de redactie toetreden.

Bij haar aankomst in Elewijt Center nam de prinses ter 
verwelkoming een ruikertje bloemen in ontvangst

 

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

rup molenvelD Klaar
ELEWIJT - Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Gemeenschapszone Molenveld 
Elewijt werd opgemaakt om aan een nieuwe kleuter- en lagere school de ge-
paste accommodatie en buitenterreinen te kunnen bezorgen. De terreinen ach-
ter de huidige schoolgebouwen liggen immers in agrarisch gebied en moeten 
derhalve herbestemd worden. In het RUP is ook de nodige aandacht besteed 
aan het behoud en de versterking van de natuur in de Barebeekvallei. Op die 
manier zal er een toegankelijk groene long ontstaan aan de rand van de kern. 
De gemeenteraad heeft dit RUP voorlopig aanvaard op de gemeenteraad van 
20 december jongstleden. De langswoners die dat zouden willen kunnen vanaf 
de maand januari bezwaar indienen.
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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

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 1Iedere zaterdag van 8 u tot 16 u,
zondag en alle feestdagen van 8 u tot 14 uur

Op parking café ‘T Steen Elewijt - Tervuursesteenweg
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Wat is dat eigenlijk, Line Dance?
Afhankelijk van het aantal dansers worden 
één of meerdere rijen gevormd en voert 
elke deelnemer dezelfde danspassen uit. 
Soms worden er ook paren gevormd.

Hoe ben jij beginnen dansen, Corina?
Zelf heb ik les gevolgd in Tildonk en ik 
was de eerste minuut al verkocht. Ook 
in Keerbergen danste ik. Daarna ben ik 
overgestapt naar een groep uit Kapel-
le-op-den-Bos, maar daar ben ik door 
omstandigheden gestopt. Dus dacht ik, 
waarom zelf geen groep oprichten in 
Zemst? Dit jaar zijn we dan met negen 
dansers van start gegaan. Via een flyer 
hebben we geprobeerd nieuwe mensen 
aan te trekken, met succes want we zijn 
nu al met zeventien. Samen met Sonja 
Van Den Broeck leer ik de danspassen 

line DanCe met 
the Blue 
sKy DanCers
ZEmST – Op DE TOnEn vAn cOunTRy 
& wESTERnmuZiEK ZETTEn DE bluE SKy 
DAncERS  ElKE  vRijDAgAvOnD  lETTER�
lijK  Hun  bESTE  bEEnTjE  vOOR  in  ZAAl 
nORmAnDiE  TE  ZEmST.  lESgEEFSTER 
cORinA  ScHOREElS  uiT  ZEmST�lAAR 
gEEFT  TOElicHTing  bij  DEZE  niET  AllE�
DAAgSE bEZigHEiD.

aan. Die passen en de muziek vinden we 
op het internet. Iedere dans staat op pa-
pier, wie wil kan thuis ook oefenen. Ge-
regeld neem ik zelf deel aan workshops 
waar ik dan wel iets van opsteek.

Bestaat jullie groep uit jonge mensen?
Helemaal niet. Alle leeftijdsgroepen zijn 
aanwezig, van zeventien tot zeventig 
jaar. Maar de groep bestaat wel alleen 
maar uit dames. Het zou best leuk zijn 
mochten er enkele mannen bijkomen. 
Wie het graag eens wil proberen kan 
altijd één of twee gratis proeflessen bij-
wonen zonder verplichting. Een beetje 
conditie is wel nodig, want het is niet zo 
makkelijk als het lijkt. Daarom oefenen 
we eerst met de beginners en daarna 
zijn de gevorderden aan de beurt. Ik wil 
er wel de nadruk op leggen dat wij het 

puur doen voor het plezier en om eens 
lekker te ontspannen. Mensen die andere 
ambities hebben en bijvoorbeeld willen 
deelnemen aan wedstrijden gaan beter 
op zoek naar een andere dansgroep.

Zijn er nog andere activiteiten ge-
pland?
In de zomer zijn er festivals of country&
westernsamenkomsten waar we op uit-
nodiging naartoe mogen gaan. Volgend 
jaar in april organiseren wij zelf een bal 
in de Prins Leopold te Zemst. Er zijn ook 
plannen om in de zomer naar Pullman 
City in Duitsland te trekken. Dat is een 
authentiek nagebouwd westernstadje 
met tal van wildwestactiviteiten, veel 
countrymuziek en uiteraard line dance.” 
Website : www.blueskydancers.be

Dirk Verdeyen
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In het ruimtelijk Ontwikkelingsplan (RUP) Dorp Weerde wordt het 
uitzicht van het dorp op sommige punten grondig hertekend.
Op het vlak van woningbouw, wordt de voorrang gegeven aan 
de ontwikkeling van de binnengebieden in de Kostersvoetweg 
en de Ketelstraat. Zoals bekend ruimen ook de huidige terrei-
nen van voetbalclub VK Weerde plaats voor bebouwing.
VK Weerde krijgt een nieuwe thuishaven in de recreatiezone 
aan de Galgenberg. Er is ook goed nieuws voor de chiromeis-

toeKomstplannen voor DorpsKern weerDe
wEERDE – DE DORpSKERn vAn wEERDE KAn ER in DE TOEKOmST FlinK AnDERS gAAn uiTZiEn. EEn En AnDER wERD bESliST Op DE jOng�
STE gEmEEnTERAAD in ZEmST.

jes. Voor hen is er een uitbreiding van hun terreinen mogelijk.
Ook het kerkhof van Weerde gaat uitbreiden. Het gebied 
wordt uitgebouwd tot de centrale begraafplaats van de fusie 
Zemst, met de mogelijkheid voor bijkomende accommodatie, 
zoals een begroetingsruimte.
Ten slotte wordt ook gedacht aan het afbakenen van gebieden 
voor verdichting en ter ondersteuning van kleinhandel.
 PV
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Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
ontstoPPinGswerken 24/24

GEERT LUYCX

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

 Garage 
Coloma

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

“Onze kinderen hebben nu de keuze 
om een trein te nemen om 7.23u 
of om 8.12u”, zeggen Anja en Yves 
Huenaerts, de ouders van Stefanie. 
“ Neemt ze de vroege trein dan staat 
ze al om 7.45u aan de schoolpoort. 
De kinderen kunnen dan gedurende 
drie kwartier in de stad rondhangen 
of binnengaan in de school. Als ze de 
trein van 8.12u nemen, hebben ze pre-
cies achttien minuten om op school te 
raken. Dat is te nipt en dan komen ze 
bijna dagelijks te laat.”
Verschillende ouders hebben zich al 
beklaagd bij de NMBS en de ombuds-
dienst, maar veel respons kwam er 
nog niet.
“Als ouders voelen we ons toch wel 
beetgenomen”, gaan Anja en Yves ver-
der. “We kochten een jaarabonnement 
omdat de trein het ideale vervoermid-
del is voor onze kinderen. Het loopt 
al jaren goed en nu halen ze plots de 
hele uurregeling door elkaar. Wat we 
helemaal niet begrijpen is dat er in 
Weerde tussen 8.12u en 8.23u twee 
treinen stoppen. Twee treinen in tien 

DruK BeZette sChooltrein naar 
meChelen

EppEgEm � wEERDE – DE ScHOOlTREin RicHTing mEcHElEn vAn 7.54u 
in wEERDE En EnKElE minuTEn vROEgER in EppEgEm, iS vAnAF 9 DEcEmbER AF�
gEScHAFT  En  DAT  ZORgT  vOOR  pROblEmEn. vOORAl  DE  OuDERS  vAn  ScHOOl�
gAAnDE jEugD vinDEn DE bESliSSing OngEHOORD. DE lEERlingEn KOmEn vEEl 
TE vROEg OF TE lAAT Op ScHOOl in mEcHElEn.

minuten en voor wie? Om leeg naar 
Mechelen te rijden? Terwijl de vroege-
re trein van 7.54u vol zat. De nieuwe 
regeling kwam er bovendien net voor 
de examenperiode. Voorlopig redden 
we ons door met ouders uit Eppegem 
en Weerde onderling af te spreken wie 
de kinderen wegbrengt met de auto.”
Ook de Mechelse scholen hebben 
het probleem aangeklaagd. “ Het Ber-
thoutinstituut heeft een boze brief 
naar de NMBS gestuurd”, zegt Roger 
Bertels, directeur van de eerste graad 
van het BIM. “Er zijn ook contacten 
gelegd met de Scholengemeenschap 
Mechelen, met het Onderwijsoverleg 
en de stad. De nieuwe regeling staat 
op de agenda van de eerstvolgende 
samenkomst.”
Vele ouders uit Eppegem en Weerde 
vragen met aandrang dat de gouwe 
ouwe schooltrein naar Mechelen te-
rug in ere hersteld wordt. Tot ieders 
tevredenheid! De NMBS heeft beloofd 
de nieuwe uurregeling na één maand 
te evalueren.

PVG

afgesChaft
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Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

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

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

 

Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.grasmaaiersverbinnen.be

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

Win twee tickets voor Milow!
  
Wij geven de rest van Zemst alvast nog een ex-
tra kans, wil je gratis naar Milow gaan, dan stuur 
je een foto naar info@dezemstenaar.com voor 18 
januari. Maar hij moet wel nog spectaculairder 
zijn dan die van onze Chinese vrijwilliger!

winwinwinwinwinwinwin w
inw

inw
inw

in

win twee tiCKets voor milow!
WEErdE - Op 25 januari komt Milow d’ Oude School in Weerde onveilig maken 
en vorige maand kon je een interview met hem versieren. Groot was onze ver-
bazing toen er nauwelijks reactie binnen kwam. Is Zemst niet betoverd door de 
schone ogen van Jonathan Vandenbroeck? Is er echt niemand fan? Of zijn jullie 
gewoon te verlegen? 
 
Mits het uitoefenen van wat lichte dwang vonden wij een Chinese vrijwilliger 
en daar was het tweede obstakel al! Jonathan zat in tijdsnood en de intieme 
tête-à-tête kon niet 
doorgaan. Omdat 
Lies Bohets nu een-
maal al haar prachtige 
foto heeft ingestuurd, 
krijgt ze van ons al-
vast een gratis ticketje 
en van mij een leuk 
troostcadeau met 
nieuwjaar, beloofd! 

EVDW
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Onder de   mensen
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  De eerste kerstmarkt in Zemst, georganiseerd door de Tramateurs, werd 

een voltreffer en is zeker voor herhaling vatbaar. De prijs voor de meest ori-

ginele stand werd in de wacht gesleept door het Poolse standje van Hans 

Verberckt . Yo Gebuur uit Eppegem werd tweede en het standje van Chiro 

Hofstade won de derde prijs.

  Zaalvoetbalclub Rust Roest, de Zemstse club met krasse 

senioren is iedere vrijdagavond actief. Op de foto bovenaan 

v.l.n.r. Lucien Lauwers, Luc Francois, Luc Selleslagh en Patrick 

Holbrechts, zittend v.l.n.r. Bert Van Doorslaer, Luc Janssens, 

Fons Maes en Paul Saerens.

  De damesploeg van KFC Eppegem won ver-

diend met 4-0 cijfers tegen een onmondig FC 

Zemst Sp. Liesbeth Lacante, Tine Sels, Jane Hae-

mels en Tine Maesschalck zorgden voor de doel-

punten.

KFC Eppegem (staande): Anie Jacobs (laatste 

match nvdr), Liesbeth Lacante, Tine Sels, Nikki 

Van Meert, Leen Cox, Tina Maesschack, Wendy 

De Kok, Jana Haemels, Melissa Stevens, Kathline 

Versavel, Dina Nauwelaerts, Tamara Ham, Sanne 

Ham, Sanny De Neef en An Vercruysse.

FC Zemst Sp. (zittend): Els Walschaerts, Sofie Bras-

sine, Nancy Dockx, Daina Van Camp, Yoline De 

Voster, Marleen Doppe, Kelly Busschots, Raphael-

la Kabika, Hilde Mues, Caro Floridor en Lisa Baert.

  Schoon volk achter de tap bij FC Zemst. Niks dan vrolijke 

gezichten bij de thuismatch van FC Zemst tegen SC Keer-

bergen.  Zemst won niet alleen vlotjes met 5-0, ook in de 

kantine kregen de mensen waar voor hun geld. Karin, Chris-

tel en Joke vormden samen de mooiste tappersploeg uit 

het provinciale voetbal. P-Magazine bereidt een reportage 

voor, Playboy werd op de wachtlijst gezet.



��

d
e Z

em
stenaar | januari 2008

 

Onder de   mensen

Fo
to

’s 
Je

an
 A

nd
rie

s

��

d
e Z

em
stenaar | januari 2008

  Op 13 december organiseerde basisschool De Meer in Zemst een boeken-

beurs. Jeugdauteur Nico De Braeckeleer was er aanwezig om zijn werk te sig-

neren. Na schooltijd was ook het grote publiek welkom. Buiten boeken werd 

er ook glühwein, warme chocolademelk en cake verkocht. Met de opbrengst 

van de beurs worden nieuwe boeken aangekocht voor de schoolbibliotheek. 

   Dirk Verbesselt en David Leemans uit 

Elewijt eindigden derde in de einduitslag van 

het raceseizoen 2007 in de Trophy klasse.

  Arne Kennes is negen jaar en heeft de smaak van het moun-

tainbiken te pakken. De renner uit Weerde schitterde in zijn ei-

gen gemeente tijdens de Kids tours. Op een zware technische 

omloop van 15 km werd hij laureaat voor Bram Van Paepeg-

hem. Op de foto beide toekomstige atleten met organisatoren 

Ronald Hoogsteyn en Stefan Verschoren.
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Megatour Travel Agency (Oezbekistan) 
met zijn partner ERCIC vzw (Belgie)  

stelt  voor
Groepsreis naar het onbekende Oezbekistan.

Duur van de reis : 11 dagen/ 9 nachten:

van 25 maart tot en met 4 april 2008
van 20 tot en met 30 mei 2008
van 9 tot en met 19 september 2008

U bezoekt de hoofdstad Tasjkent en de ste-
den Urgench, Khiva, Boechara, Samarkand 
en bewondert oudheden van de 10e eeuw, 
moskeeёn en moderne monumenten van die 
steden en u doorkruist de woestijn van Kizil-
Koem. 

Prijs: 1.620 Euro, alles inbegrepen

Uitgebreid programma en meer inlichtingen zijn 
te bekomen:

Tel : 015/62 38 57 -  0494/14 73 21 of   
E-mail : ercic@skynet.be

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

 PESS
MEN'S FASHION

Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

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

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

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

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

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

 

wintErstop tot 7 fEbruari 2008

Brusselsesteenweg 8�
�980 Zemst

0��/��.��.0�
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onZe voetBalCluBs en de Zemstenaar 
maKen Balans op van De eerste Competitiehelft
ZEmST  �  mET  DE  HElFT  vAn  DE  cOm�
pETiTiE AcHTER DE Rug pEilDEn wij nAAR 
DE  AmbiTiES  vAn  DE  ZEmSTSE  clubS  én 
ScHATTEn  wE  ZElF  in  HOE  REAliSTiScH 
Hun vERwAcHTingEn Zijn.

EERSTE pROvinciAlE

kFc eppegem - 13e met 15 punten
AMBITIE
Secretaris Benny Vaneycken: “De start 
van de competitie in de hoogste provinci-
ale reeks was een grote stap in het onbe-
kende. We vulden de spelerskern, waar-
mee we in derde en tweede provinciale 
kampioen speelden, aan met een aantal 
nieuwkomers en hadden dus zeker niet 
de bedoeling terug kampioen te spelen. 
Het behoud verzekeren is ons streefdoel. 
We tellen nu vijftien punten, de bedoe-
ling was twintig. We komen er dus een 
paar tekort. Er is echter geen reden tot 
paniek. We moeten in de terugronde het-
zelfde spelpeil halen en dan zullen we 
zeker genoeg punten sprokkelen om de 
degradatie te kunnen vermijden.”
ONZE VISIE
De kampioen van 2005-2006 bleef twee-
entwintig wedstrijden ongeslagen op 
eigen veld. Vorig jaar trok de ploeg de 
positieve lijn. Ook in eerste provinciale 
verloor de ploeg niet in de eerste zes 
thuiswedstrijden en klasseerde zich in 
de linkerkolom. De pijnlijke nederlaag 
tegen Tildonk en de zware kwetsuur 
van Gunter Vercammen is een serieuze 
domper. Als trainer Mon Temmerman 
de ploeg in de hoogste provinciale reeks 
kan houden, verdient hij een standbeeld 
in het Frans Vercammen-stadion.

TwEEDE pROvinciAlE

VerBr. HoFstade - 7e met 24 punten
AMBITIE
Trainer Erwin Van Halle: “We willen zo 

vlug mogelijk het behoud verzekeren zo-
dat we kunnen werken naar volgend sei-
zoen toe. Na een grondige ploeganalyse 
kunnen besprekingen met de spelers 
aangevat worden. Bij eventuele vertrek-
kers zal er uitgezocht moeten worden 
om dit vertrek deskundig op te vangen. 
Natuurlijk wil ik zo lang mogelijk voeling 
met de top behouden en eventueel een 
rol opeisen in het titeldebat.”
ONZE VISIE
Verbr. Hofstade is tot meer in staat dan de 
huidige achtste plaats. Met zeven gelijke 
spelen in de laatste negen wedstrijden 
schiet de ploeg niet veel op. De jonge 
ploeg groeit elke week, is technisch sterk 
en moet in de buurt van de topvijf kun-
nen eindigen!

viERDE pROvinciAlE

cijFERS ZEggEn niET AllES, mAAR TOcH: 
ZElDEn wAS DE TOpvijF in viERDE pROvin�
ciAlE  mET  plOEgEn  vAn  gROOT�ZEmST 
ZO bREED AlS DiT SEiZOEn. Fc ZEmST Sp. 
iS vOOR DE TwEEDE KEER Op Rij HERFST�
KAmpiOEn. vK wEERDE En ZElFS Kcvv 
ElEwijT lOnKEn nOg nAAR DE EinDROn�
DE.  DAT  wORDT  STRAKS  DRingEn  vOOR 
EEn  pROmOTiEplAATS  nAAR  DERDE  pRO�
vinciAlE. 

Fc Zemst sp. - 1e met 39 punten
AMBITIE
Voorzitter Jan Verdoodt: “Derde keer, 
goede keer? De voorbije twee seizoenen 
eindigden we telkens derde, de meest 
ongelukkige plaats. Enkele geslaagde 
versterkingen werpen al hun vruchten 
af: herfstkampioen, de meeste goals ge-
maakt en de minste tegen. Onze enthou-
siaste trainers houden de ploeg scherp 
en geconcentreerd, wat gezien de con-
currentie (Perk, Weerde, Beigem, Elewijt 
e.a.) nodig is. Ook zijn we fier om het feit 
dat in onze kern dertien van de vijftien 

spelers in onze gemeente wonen. Door 
hard te blijven trainen en steeds gecon-
centreerd te spelen hopen we dat het dit 
jaar toch lukt. Een eventuele titel zou sa-
menvallen met het 75-jarig bestaan van 
FC Zemst Sp.”
ONZE VISIE
Met een perfecte mix van klasse, werk-
kracht, ervaring en jeugdig enthousi-
asme en de winning mood van vorig sei-
zoen (derde plaats met eenenzeventig 
punten), kon FC Zemst Sp. zich verdiend 
in de leiderszetel hijsen. De leiders zullen 
het niet graag lezen, maar wij schrijven 
het toch: de ploeg van voorzitter Jan 
Verdoodt wordt kampioen en speelt vol-
gend seizoen in derde provinciale! “Het is 
heel plezant voorzitter zijn van FC Zemst 
Sp.”, liet de voorzitter zich ontvallen na 
afloop tegen SC Keerbergen. En gelijk 
heeft hij!

kcVV elewijt - 5e met 26 punten
AMBITIE
Voorzitter Luc Deheyder: “Het seizoen is 
nog lang en er kan nog veel gebeuren 
in deze verrassend gelijkwaardige reeks. 
De favorieten lijken ons FC Perk en FC 
Zemst Sp. Elewijt miste zijn start niet, 
maar viel even terug door gekwetste 
en/of geschorste basisspelers. Maar 
dankzij de uitgebreide kern en de eigen 
jongeren, slaagden we er zelfs in tijdens 
verloren matchen behoorlijk voetbal te 
brengen. Het lukte ons om voldoende 
punten te halen om de aansluiting met 
de top te behouden. We blijven op de 
ingeslagen weg voortgaan en zijn er-
van overtuigd dat onze gestelde ambi-
tie om te eindigen binnen de eerste vier 
haalbaar is.”
ONZE VISIE
Vorig jaar eindigde de ploeg op een be-
scheiden achtste plaats. De kwantiteit 
en kwaliteit zijn er, nu nog regelmaat. 
Een vierde plaats lijkt realistisch, maar 
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Steven De Graeve: “De klus is niet geklaard”
ZEMST - Met de komst van de 27-jarige 
Steven De Graeve haalde FC Zemst Sp. 
een clubspeler in huis. Na vier mooie 
jaren bij Verbr. Hofstade en drie teleur-
stellende jaren bij eersteprovincialer 
Boortmeerbeek heeft de verdediger zijn 
voetbalcarrière nieuw leven ingeblazen 
en kroonde zich als de meest verdienste-
lijke speler van de ploeg. 
Steven De Graeve en zijn vriendin Karen 
wonen al vier jaar in een knap ingerichte 
flat in Zemst. Steven vond een club naar 
zijn hart bij FC Zemst. Karen’s hobby is 
haar voetballer soigneren.
“Bij FC Zemst Sp. word ik enorm ge-
waardeerd”, zegt Steven. “Ik streef er-
naar het jeugdige talent bij te sturen. Ik 
ben kritisch voor 
mezelf, dat kun-
nen mijn mede-
spelers beamen. 
FC Zemst Sp. 
heeft een toffe 
ploeg. Ook de 
sfeer onder de 
vrouwen en trou-
we supporters is 
uitstekend. Het 
gaat er allemaal 
g e m o e d e l i j k 
aan toe. Over de 

prestaties van mijn nieuwe ploeg denk 
ik dat we tevreden mogen zijn. Met de 
titel van herfstkampioen krijgen we 
loon naar werken.”
“De klus is nog niet geklaard. We heb-
ben twee doelstellingen voor ogen: 
onze supporters verwennen en pro-
moveren. Daarnaast willen we een re-
vanche voor het verlies tegen Weerde 
en Perk. Hoe ik de spelersgroep best 
kan omschrijven? Verdedigers Peter 
Cordemans, Kevin Opdebeeck en Ken 
Pelgrims zijn spelers met ervaring. We 
hebben acht keer de nul op het bord 
gehouden, dat geeft vertrouwen. Er is 
ook veel intelligentie in de ploeg. De 
jongeren praten na een wedstrijd meer 
over voetbal dan pinten pakken.”

gen Weerde (20/1) kunnen het verdere 
verloop bepalen. Een killer-spits die elk 
moment kan scoren is het enige wat 
we nodig hebben in derde provinciale. 
Voorzitter Jan Verdoodt en het bestuur 
hebben graag dat ik blijf. Ik verander niet 
graag en ik heb momenteel geen enkele 
reden om dat te doen. De sfeer is uniek 
bij FC Zemst Sp.”

Fc Zemst sp. Voor de tweede keer op rij HerFstkampioen

“De verwachtin-
gen? Drie of vier 
ploegen zullen 
het elkaar nog 
moeilijk maken. 
De eerste ver-
plaatsing naar 
Beigem en de 
thuismatch te-

dan moet de ploeg wel uit een ander 
vaatje tappen en de laatste wedstrijd 
tegen Koningslo vlug vergeten. 

Vk weerde - 4e met 29 punten
AMBITIE
Jan Van Goethem: “De ambities voor 
een plaats in de top drie blijven behou-
den. Nog een zevental ploegen kunnen 
een sleutelrol spelen in het titeldebat. 
Elke wedstrijd zal met de juiste inge-
steldheid moeten aangevat worden, 
dat hebben we zelf ondervonden. We 
wonnen tegen Zemst en Elewijt en 
tegen Perk konden we aanspraak ma-
ken op een punt. Gespaard blijven van 
blessures en domme kaarten zal voor 
VK Weerde heel belangrijk zijn. We hoe-

ven niet echt iemand te vrezen, maar 
dat noem ik eerder voetbalfilosofie.”
ONZE VISIE
VK Weerde met Eric Viscaal, Ben Clarem-
beau en Wouter Sels is de ploeg die het 
dichtst bij de top aanleunt. Blijft de ach-
terstand in de maanden januari-februari 
beperkt tot de huidige vijf punten op FC 
Perk, dan doet Weerde nog mee voor de 
tweede plaats. 

sk laar
Trainer Kevin Vanrompaey: “Het eerste 
elftal van SK Laar heeft de voorbije maan-
den een sportieve vooruitgang geboekt. 
Onze kern is nu veel breder en jongere 
spelers hebben een jaartje kunnen rij-
pen. We hebben een goede mix waarbij 

de toekomst van Laar voor enkele jaren 
is gewaarborgd. De meeste jeugdspelers 
zijn kwalitatief sterk genoeg om later 
door te stoten naar het eerste elftal. Ook 
al staan we in de topvijf van het klasse-
ment, onze doelstelling blijft voorlopig 
toch nog steeds niet degraderen. Het is 
tof spelen en trainen bij SK Laar. Onze 
spelers vinden het niet erg om geen fi-
nanciële tegemoetkoming te krijgen. Er 
wordt ons niets in de weg gelegd, de 
club levert meer dan voldoende inspan-
ningen op het vlak van trainingsmateri-
aal en het onderhoud van de terreinen. 
Bedankt aan alle vrijwilligers en suppor-
ters om dit allemaal te verwezenlijken. 
En kijk zeker eens op onze nieuwe web-
site: www.sklaar.be.”

Jean Andries
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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

 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00
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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

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

tuinwerken Kristof
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Garage Lauwers Patrick bvba

Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)

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

De twee kleine bossen in de Sint-
Pietersstraat zijn eigendom van de 
gemeente Zemst. In het gemengd 
bos langsheen de Stationslaan hellen 
de bomen over aan de kant van de 
Sint-Pietersstraat. Aan de kant van de 
Zenne zorgden werken voor heel wat 
schade aan de bomen. Bij het uitdie-
pen van de afleidingsgracht werden 
de wortels van de bomen ernstig be-
schadigd. Het gaat hier om kaprijpe 
Canadabomen en enkele wilgen. Om 
de veiligheid te garanderen, besloot 
de gemeente de bomen te rooien. De 
bomen die zich dieper in het bos be-
vinden worden behouden. Hier groei-
en enkele mooie essen. 

Verder in de Sint Pietersstraat be-
vindt zich nog een bos, met vooral 
kaprijpe Canadabomen. Hevige stor-
men hielden er lelijk huis. Heel wat 

Bossen Krijgen opKnapBeurt

ZEmST – TwEE KlEinE bOSSEn AAn DE SinT�piETERSSTRAAT in ZEmST KRijgEn 
EEn  OpKnApbEuRT.  wERKEn  En  STORmEn  ZORgDEn  DE  jOngSTE  wEKEn  vOOR 
nOgAl wAT ScHADE in DE bOSjES. DE OmwOnEnDEn REAgEREn OpgElucHT.

bomen zijn ontworteld of afgestor-
ven. De bomen groeien ook scheef in 
de richting van de Sint-Pietersstraat 
en de privé-woningen daar. Omwo-
nenden en weggebruikers zijn er al 
een tijdje niet helemaal gerust meer 
op. Ook hier rooit de gemeente de 
bomen die een gevaar opleveren 
voor de veiligheid.

Dirk Cordemans woont vlakbij het 
tweede bos en reageert opgelucht: 
“Goed idee om dat bos een opknap-
beurt te geven. Het bos helemáál 
kappen, neen, dat zagen wij niet zit-
ten. Dat bos hoort bij onze buurt. Bo-
vendien, wat krijg je dan in de plaats? 
Stel je voor, misschien wel een café 
of iets in die aard? Ik mag er niet aan 
denken! Neen, dit is echt wel de beste 
oplossing.”

PV

Er bestonden al langer plannen om 
het RWZI aan het Steppeke en de Am-
broossteenweg in Hofstade uit te brei-
den. De huidige installatie voldoet niet 
inzake opvangcapaciteit, waardoor 
flink wat afvalwater ongezuiverd in de 
Barebeek terechtkomt. 
De plannen stuitten echter op hoofdza-
kelijk planologische bezwaren. Volgens 
het gewestplan zou de uitbreiding van 
het RWZI terechtkomen in agrarisch 
gebied en in woongebied voor de toe-
gangsweg. Om hieraan te verhelpen, 
werd de zone herbestemd naar gebied 
voor gemeenschapsvoorziening en 

groen liCht voor 
uitBreiDing rwZi hofstaDe

HOFSTADE  –  DE  uiTbREiDing  vAn  HET  RwZi  (RiOOlwATERZuivERingSin�
STAllATiE) AAn HET STEppEKE in HOFSTADE KRijgT DEFiniTiEF gROEn licHT. DAT 
bESliSTE DE gEmEEnTERAAD in DEcEmbER. in DE DEFiniTiEvE plAnnEn wERD REKE�
ning gEHOuDEn mET DivERSE ADviEZEn én mET HET OpEnbAAR OnDERZOEK.

openbare nutsvoorziening, met detail-
bestemming van waterzuivering. De 
bestendige deputatie van Vlaams-Bra-
bant, het agentschap RWO en de Ge-
meentelijke Commissie voor Ruimte-
lijke Ordening van Zemst brachten een 
voorwaardelijk gunstig advies uit.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat 
liep van mei tot juli 2007, werden bij 
de GECORO 69 bezwaarschriften inge-
diend. 
De uiteindelijke plannen hielden reke-
ning én met de adviezen én de resulta-
ten van het openbaar onderzoek.
 PV
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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

 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
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat
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Waarom doe jij aan indoor-
karting?
Ik heb een interesse voor auto’s 
en indoorkarten brengt veel fun 
met zich mee. Het virus heb ik 
te pakken gekregen in Mache-
len door deel te nemen aan een 
proefsessie.
Welk voertuig bestuur jij dan 
juist?
Mijn kart is een 200cc met 9PK. 
Ik rijd in de gewichtsklasse maxi 
tussen 55 en 70kg.
Ben jij bij een club aangesloten?
FKI Machelen is mijn thuisbasis 
en daar train ik dan ook elke 
woensdagavond.
Zijn er regelmatig competitie-
wedstrijden?
Maandelijks is er minstens één 
wedstrijd, steeds op zondag. 
Eén van mijn ouders gaat dan 
mee. Met deze wedstrijden 
doorkruisen wij gans Vlaande-
ren. Ik reed al races in Antwer-
pen, Herselt, Mol, Puurs, Sint-
Niklaas, Kortrijk, Huizingen, 
Machelen en Poperinge.

navriC De laet

HOFSTADE – DE vijFTiEnjARigE nAvRic DE lAET uiT HOF�
STADE iS Al bijnA TwEE jAAR in DE bAn vAn HET inDOORKAR�
TEn. de Zemstenaar vOnD HET DAn OOK HOOg TijD vOOR 
EnKElE vRAgEn OvER Zijn pASSiE vOOR DEZE AuTOSpORT.

Iedere wedstrijd bestaat uit vier races 
van vijftien minuten. De toewijzing van 
je startplaats gebeurt via loting. De race 
zelf wordt geleid door vier baancom-
missarissen.
Wat is je beste resultaat?
Ik ben in mijn eerste jaar mooi vijfde 
geëindigd. Mijn beste resultaat na een 

race was de derde plaats, net op het po-
dium dus.
Welk materiaal heb je zoal nodig om 
aan indoorkarting te doen?
Een pak, een helm, handschoenen, een 
nekbeschermer, een ribbenbeschermer 
en schoenen. De kart zelf wordt gehuurd. 
Voor een oefensessie kost dit 40 euro, 

voor de races betaal je 65 euro 
per keer. Het is een mooie maar 
dure sport.
Zijn er gevaren verbonden aan 
de sport?
Elk circuit is op zich een nieuwe 
uitdaging met vele bochten. 
Daardoor moeten wij veel op-
trekken en remmen. Het groot-
ste risico is een blessure aan 
de ribben of een whiplash. Er 
worden snelheden gehaald tot 
50km/uur.
Over welke kwaliteiten moet 
je beschikken om te kunnen 
karten?
Je moet over de nodige dosis 
durf, agressiviteit en lef beschik-
ken. Daarnaast is het uithou-
dingsvermogen zeer belangrijk 
bij karting.
Wat zijn jouw ambities?
Begin 2008 rij ik mee met de 24 
uur van Machelen. Met vijf pilo-
ten rijden we ieder gemiddeld 
4,5 uur, waarvan een groot deel 
tijdens de avond en de nacht.
Daarnaast zou ik graag over-

schakelen naar BEKC (Belgisch Endurance 
Karting Challenge) en nog later naar de 
Formule 1.6 en 2.0.

Mensen die meer informatie willen, kun-
nen zelf contact opnemen met Navric. 
(015/34.00.95 of navricdl@hotmail.com)

Dirk Van Roey

KiCKt inDoorKartingop

Chiro sKippy ZoeKt KooKouDers
ZEMST-LAAr – Chiro Skippy uit Zemst-Laar is op zoek naar enkele kookouders. Als je graag kookt, als je graag kinderen ziet en je 
vindt de chiro helemaal te gek, dan is dit iets voor jou. Je voelt je geroepen?  Mail naar chiroskippygmail.com of spreek hen aan op 
een zondagnamiddag. Je kan ook hoofdleidster Lies bereiken op 0472 83 98 10.



�0

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 ja
nu

ar
i 2

00
8

Lily en Willy De Praet zijn al jaren verslin-
gerd aan het bridgen. Drie keer per week 
vind je ze aan de kaarttafel in het Veiling-
hof in Kampenhout, de thuishaven van 
BC Haacht, waarvan Lily ook ondervoor-
zitter is.

Vertel op, Lily en Willy, wat is er nu zo 
speciaal aan bridgen?
Bridgen heeft alles. Bridgen werkt met 
een systeem van koppels, die telkens 
wisselen van tafel. Op die manier heb je 
altijd opnieuw andere tegenspelers. Dat 
zorgt niet alleen voor veel variatie in het 
spel, het bevordert ook de sociale con-
tacten tussen de spelers. Bridgen is in de 
eerste plaats een denksport, het is goed 
voor de hersenen en stimuleert zelfs de 
aanmaak van witte bloedcellen!

Is bridgen iets voor specialisten, of kan 
iedereen het leren?
Iedereen kan het leren. Je moet natuurlijk 
graag kaarten. Voor de meeste mensen 
die beginnen te bridgen is wiezen de eer-
ste stap. Bij bridgen komt wel iets méér 
kijken, je kunt het nog het best bekijken 
als een kruising tussen kaarten en scha-

initiatieCursus BriDgen van start in eppegem

een DenKsport voor het leven

ZEmST – EppEgEm – u lEgT gRAAg 
EEn KAARTjE? u wilT wEl EEnS iETS An�
DERS DAn KlEuREnwiEZEn OF pRESSEn? 
u  TREFT  HET.  DEZE  mAAnD  gAAT  in 
SpORTHAl DE wATERlEEST in EppEgEm 
EEn cuRSuS bRiDgEn vAn START. lily En 
willy DE pRinS uiT ZEmST�lAAR Zijn 
DE  bEZiElERS  vAn  DEZE  lESSEnREEKS. 
mET  DE  vOllE  STEun  vAn  bRigDE�
club  HAAcHT  (bcH)  En  DE vlAAmSE 
bRiDgE ligA  (vbl). DE ZEmSTEnAAR 
ging KijKEn wElKE TROEvEn Zij in HAn�
DEn HEbbEn.

ken. Maar je moet in elk geval een cursus 
volgen, want zomaar lukt het niet.

Wie speelt er eigenlijk bridge? Zijn dat 
vooral bejaarden, heeft het iets eli-
tairs?
Bridgen is voor iedereen, jong en oud, 
arm of rijk, speelt allemaal geen rol. 
Kijk, in onze club BCH is het jongste lid 
vooraan in de twintig, de oudste is er 
zesentachtig. De vrachtwagenchauffeur 
vormt er een koppel met de chirurg, 
samen spelen ze tegen een mecanicien 
en een piloot. En daarna tegen een 
arbeider en een ingenieur. Iedereen 
speelt er met én tegen iedereen. Dat 
maakt het juist zo boeiend.

Vanwaar het idee om in Eppegem een 
bridgecursus te starten? En wat moe-
ten we ons daar bij voorstellen?
Wij hadden al een paar keer de vraag 
gekregen vanuit onze vriendenkring. 
Op aandringen van oud-schepen Bob 
Van Steenbergen zijn we uiteindelijk 
gezwicht. Het wordt een echte begin-
nerscursus, waarbij iedereen start vanaf 
nul. Twaalf dinsdagen na elkaar, vanaf 

15 januari, komt een officiële lesgever 
uit Grimbergen, erkend door de Vlaamse 
Bridge Liga, de cursisten wegwijs ma-
ken. De BC Haacht betaalt de lesgever, 
de deelnemers betalen enkel het lesma-
teriaal en hun registratie. Let op, er is een 
maximum van twintig deelnemers, an-
ders wordt het te onoverzichtelijk. En als 
locatie kozen we sporthal De Waterleest 
in Eppegem.

En, Lily of Willy, is dit de opstap naar 
een eigen club in Zemst?
Bijlange niet! Integendeel, hoe méér 
mensen onze cursus met succes doorlo-
pen, hoe liever wij ze zullen meenemen 
naar onze club uit Haacht. Want zo’n 
bridgeclub is méér dan alleen bridgen, 
hoor. BCH organiseert uitstapjes, eten-
tjes, een damestornooi, een ledenfeest, 
enzovoort. Een heel gezellige boel, kort-
om!
U wilt zich meteen inschrijven? U wilt 
meer informatie? Surf naar www.bridge-
clubhaacht.be, mail naar henkcuyle@
skynet.be of lilywillyskynet.be of bel naar 
015-61.58.90.

Paul Verdoodt

Lily en Willy De Prins willen hun passie voor het bridgen delen met nieuwkomersBriDgen,
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laeremans
RAMEN BVBA

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

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

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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Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

Nagelstyliste & Medische pedikuur
Acryl & Gelnagels

Op afspraak
Gsm : 0478 / 95.94.99
¡ Ook aan huis !
¡ Ook ‘s avonds !

Vercoutere D.
Hoogstraat 249
1980 Zemst

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGKONIJNEN HAMSTERS

CAVIA’S PARKIETEN KANARIES

 

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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Bart Diricx (32 jaar) en zijn vriend Sven De 
Smet zijn, na hun Zemstse voetballoop-
baan, blijven sporten. Met hun tweetjes 
zijn zij beginnen fietsen. En via een we-
kelijkse trip op zondag en meermaals 
trainen in de week werd het fietsen meer 
en meer een passie voor hen. 
Hun fietstochten gingen dan ook zowel 
door in binnen- als in buitenland. En zij 
schuwden tot op heden zeker de uitda-
gingen niet. In ons eigen land heb je de 
bekende E3-Prijs, de Ronde Van Vlaan-
deren, Tilff-Bastogne-Tilff. In Nederland 
hebben zij de klassieker Amstel Gold 
Race, Limburgs Mooiste en Steven Rooks 
Classic gereden. En om het nog wat ex-
tremer te maken hebben ze in Frankrijk 
de befaamde Marmotte gereden. Op 
een fietstraject van 170km in de Alpen 
kom je dan vier cols van eerste categorie 
tegen, waaronder de Alpe d’Huez, de Ga-
libier, de Croix de Fer en de Télégraphe.

nieuwe Zemstse 

ZEmST – EnKElE DEElgEmEEnTEn bEScHiKKEn REEDS jAREn OvER EEn FiETSclub. in ZEmST mOcHT mEn DAn OOK niET AcH�
TERblijvEn. wij TROFFEn EEn EnTHOuSiASTE bART DiRicx AAn DiE mEEwERKT AAn EEn niEuw, mOOi, uiTDAgEnD, SpORTiEF 
FiETSpROjEcT in ZEmST.

Hun fietsavonturen kwam ondertussen 
aan de oren van hun Zemstse cafévrien-
den. Zodat er nu reeds een twaalftal 
fietsavonturiers, waaronder twee vrou-
wen, zich verenigen. De leeftijd speelt 
geen rol. Wij vonden leeftijden tussen 32 
en 52 jaar. In de huidige winterperiode 
(september t.e.m. maart) doen zij mee 
aan mountainbike tourtochten.
Elke zondagmorgen vertrekken zij om 8u 
en om 12u staan zij terug in Zemst.
Er is de ambitie om in januari 2008 een 

vergadering te houden in café De Kroeg in 
Zemst. Ze willen de club verder uitbouwen 
tot maximaal 25 fietsliefhebbers. Mensen 
die graag uitdagingen zoeken zijn wel-
kom. Het nieuwe gezelschap wil een klei-
ne, leuke en vriendelijke fietsclub zijn. Eén 
van de uitdagingen in 2008 zou onder an-
dere de Elfstedentocht zijn, een fietstocht 
van liefst 240km. Het fietszomerseizoen 

loopt van april t.e.m. augustus.

Voor kledij is men op zoek naar lokale 
sponsors, zodat men met een eigen look 
de baan op kan. Café De Kroeg te Zemst zal 
als centraal lokaal fungeren. Sportievelin-
gen die interesse hebben, contacteren best 
Bart Diricx via mail diricx.bart@telenet.be.

Dirk Van Roey

fietsCluB in De maaK
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overDeKte petanqueBaan in Bloso-Domein
ZEMST – De gemeente denkt al een tijdje aan een overdekte petanquebaan. Op die manier kunnen liefhebbers ook in de winter 
hun geliefkoosde sport beoefenen. De gemeente vroeg Bloso of zij eventueel geschikte infrastructuur ter beschikking hebben 
(die voor het ogenblik niet gebruik wordt).  Daarnaast werd ook bij andere partners, zoals de petanquefederatie, gepolst naar 
mogelijke interesse. Alle partners lieten weten het project genegen te zijn. De gemeente dient alvast een subsidieaanvraag in bij 
minister Bert Anciaux om, als dit project verder doorgang zou vinden, eventueel te kunnen genieten van Vlaamse subsidies voor 
sportinfrastructuur.
 PV
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“Na het overlijden van onderwijzer Juul 
Verdoodt, vroeg pastoor Van Itterbeeck 
mij of ik de toenmalige Vrije Parochiale 
Bibiliotheek niet wilde overnemen. Vrij-
willigerswerk was dat toen uiteraard. 
Vanaf dan leende ik elke zondagvoor-
middag boeken uit in een bijlokaaltje 
van de toenmalige jongensschool, waar 
nu de De Semse zit. In de winter was dat 
’s zondags om 9u een stinkende mazout-
kachel aansteken en dan tot de middag 
boeken manueel in- en uitschrijven in 
een register. Met de fusie der gemeen-
ten begon een odyssee van verhuizen 
naar kleine huisjes tot in 1981 de Vrije 
Bibliotheek werd overgenomen door 
de gemeente Zemst. In handen van de 
gemeente, weer na enkele verhuizen, 
heb ik ten slotte toch het geluk gehad 
om nog vier jaar te kunnen werken in 

jean vanhaeCht 

ZEmST  –  Op  31  DEcEmbER  nAm  EEn 
vERTROuwD  gEZicHT  in  DE  plAATSElijKE 
bibliOTHEEK  AFScHEiD  vAn  bOEKEnmin�
nEnDE  ZEmSTEnAREn.  33  jAAR  lAng 
HEEFT  jEAn  vAnHAEcHT  ZicH  ingEZET 
Om DE lEESculTuuR  in ZEmST lEvEnDig 
TE  HOuDEn,  mAAR  nu  STOpT  Hij  ERmEE. 
DAnKbAAR  vOOR  DE  vElE  uREn  lEES�
plEZiER  En  DE  lAgE  bOETES,  SpRAK  DE 
ZEmSTEnAAR  AF  mET  jEAn  in  Zijn  vER�
TROuwDE HAbiTAT En bRAcHT DE lAATSTE 
wERKSHiFT  mET  HEm  DOOR.  TijD  vOOR 
EEn TERugbliK. 

comfortabele omstandigheden in het 
prachtige nieuwe functionele gebouw 
in de Schoolstraat. Iets wat ik dacht 
nooit meer vóór mijn pensioen te kun-
nen beleven.”

Als kenner en groot liefhebber van jeugd-
boeken en thrillers heeft Jean menige 
Zemstenaren uren leesplezier verschaft. 
Hij zag de bibliotheek, als ontmoetings-
plaats voor leesgezinden, evolueren 
van romanbibiliotheek naar een heus 
informatiecentrum. Lezers profiteerden 
graag van zijn rijke onderwijservaring, 
bij hun opzoekwerk voor diverse eind-
werkjes en talloze boekbesprekingen. 
Hoeveel boeken Jean heeft uitgeleend 
is niet te tellen, maar het leukste inge-
leverde boek, herinnert hij zich nog. Dat 
was deze waarin hij 34.000 frank vond. 

Gelukkig was de lezer nog ergens tussen 
de rekken boeken aan het kiezen.

Omdat Jean vond dat hij in een fantastisch 
team heeft gewerkt, verwende hij zijn col-
lega’s bij zijn afscheid met zijn culinaire ta-
lenten. Toch maakt hij zich wat zorgen. 
“Momenteel werken er in de bibliotheek 
twee mensen full-time en vier part-time, 
maar er is intussen een afbouw begon-
nen van de budgetten. Het feit dat er 
geen vervanging is voorzien voor mijn 
functie, smaakt wat wrang. Aan de an-
dere kant start de bibliotheek per 1 janu-
ari met een uitleendienst voor dvd’s. Met 
de aankoop van de “betere” films, docu-
mentaires en mooie reeksen, trekken we 
misschien een nieuw publiek. Aldus blijft 
de bibliotheek een levendig instituut”.

         jmb

BiBliotheCaris sluit De BoeKen
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BoB niet altijD aan het stuur
ZEMST – De politiezone KASTZE hield in december, in samenwerking met studenten van de politieschool (GIP), een actie “sturen 
onder invloed“. Er werden tests gedaan naar het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. De actie kaderde in het lokaal actie-
plan verkeer en de BOB-campagne. Er werden controleposten opgesteld in Zemst op de Brusselsesteenweg en in Kampenhout op 
de Leuvensesteenweg. Een honderdtal adem- en drugtesten werden afgenomen. Vijftien bestuurders bleken onder invloed. Acht 
rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Er werden ook verschillende processen-verbaal opgesteld voor verkeersinbreuken 
en gerechtelijke feiten, zoals drugbezit. Eén voertuig dat niet verzekerd was werd getakeld en één bestuurder werd betrapt op 
rijden zonder rijbewijs. In de toekomst zullen dergelijke acties frequenter plaatsvinden.

PV



��

d
e Z

em
stenaar | januari 2008

Bakker VAN EECKHOUT
bakt voor U

elke zondag doorlopend
verse pistolets

met de laatste bak om 16 u

Battelsesteenweg 82 
Mechelen 
015/26.11.98
‘s Zondags open tot 17u

Tervuursesteenweg 233 
Hofstade 
015/61.12.19
‘s Zondags open tot 17u30
-> maak het u gemakkelijk en gebruik onze gratis parking

Bakkerij VAN EECKHOUT

Bij afgifte van deze bon - 2 PISTOLETS GRATIS
* geldig op zondag om 16u, 1 bon per klant
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passie
Voor Marleen Claes is koken 
steeds een passie geweest 
en die wil ze nu professio-
neel uitbouwen. Met een 
koksdiploma als extra troef 
wil ze Eef tot een begrip 
maken voor al wie graag 
culinair wordt verwend. Het 
interieur van het Hazenhof 
bleek geknipt voor haar 
plannen. De hoeve werd 
smaakvol ingericht, er werd 
een professionele keuken 
geplaatst en de tuin werd 
opgeknapt.

naar ieders Beurs en 
smaak
Voor alle duidelijkheid, Eef 

eten en genieten 

ZEmST – in DE FRAAi gERESTAuREERDE HOEvE “HET HAZEnHOF”, EEn gEbOuw uiT DE 15DE EEuw En OOiT EigEnDOm vAn DE 
HEREn vAn gRimbERgEn, vOnD mARlEEn clAES EEn iDEAlE lOcATiE vOOR EEF. EEF STAAT vOOR edere et frui, wAT ZOvEEl wil 
ZEggEn AlS “ETEn En gEniETEn”. 

oproepen. De aankleding 
en het meubilair sluiten 
perfect aan bij het karak-
ter van de hoeve. Een klein 
gezelschap kan eten in de 
intieme mezzanine, gro-
tere groepen kunnen in de 
gezellige bar en de eetzaal 
terecht.
Geregeld zal Eef speciale 
menu’s aanbieden bij sei-
zoensgebonden evene-
menten, waarvoor men zich 
dan kan inschrijven. Dat zal 
vooraf gemeld worden via 
e-mail, folders of pers. 

dagVers 
Marleen gaat er prat op uit-
sluitend dagverse produc-

is geen restaurant. Alles wordt vooraf be-
sproken, zowel de samenstelling van het 
menu als het budget. Een no-nonsense-
etentje  of een uitgelezen meergangen-
menu kunnen beide. Zowel kleinere als 
grotere groepen tot vijfendertig perso-
nen zijn welkom.
Eef wil zich richten op kleine of grote 
familiefeesten, een apart kindermenu 
is steeds mogelijk. Kinderen kunnen 

overigens ook in de afgesloten ruime 
tuin spelen. In die tuin kan in de zomer 
worden getafeld onder de prachtige 
treurwilg. Verder kunnen ook perso-
neelsfeestjes, zakenlunches en noem 
maar op.

tHuisgeVoel
Veel aandacht werd besteed aan het 
interieur, dat een groot thuisgevoel wil 

ten te gebruiken en alles zelf in eigen 
huis te bereiden, van de hapjes vooraf 
tot het dessert. Omdat alles uitsluitend 
op bestelling gebeurt, hoeft ze immers 
geen voorraden in te slaan. Je vindt Eef 
aan de Gulderij 26 in Zemst.
Tel.015/616615. E-mail: marleen@ee-
fzemst.be. Aan de website wordt nog 
gewerkt: www.eefzemst.be.

Dirk Verdeyen

eef,

ontmoetingsCentrum hofstaDe
HOFSTAdE - Het gemeentebestuur wil meer investeren in cultuur. Daarom werd een cultuurbeleidsplan opgemaakt voor de 
periode 2008 – 2013. De gemeente kan voor haar cultureel beleid subsidies krijgen van de Vlaamse Gemeenschap, maar dan 
moet het nog aan een paar bijkomende voorwaarden voldoen, o.a. over de nodige culturele infrastructuur beschikken. Één van 
de infrastructuurvereisten is het in eigen beheer hebben van een polyvalente zaal van minimum 200 m². Door de polyvalente zaal 
van het Ontmoetingscentrum Hofstade zelf te beheren, kan de gemeente voldoen aan deze voorwaarde. Hiervoor is een wijziging 
van de concessieovereenkomst met de drankenleverancier nodig. Die gaat ermee akkoord voortaan alleen nog de cafetaria bij 
het Ontmoetingscentrum Hofstade in concessie te hebben. De vergoeding wordt verhoudingsgewijs teruggebracht tot de huur-
waarde van de cafetaria. De gemeenteraad wordt donderdag 20 december 2007 verzocht de concessieovereenkomst van het 
Ontmoetingscentrum Hofstade zo te wijzigen dat de polyvalente zaal niet langer tot de concessie behoort.
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steeds verse snijbloemen, 
de mooiste bloemstukken, 
en de tofste plantjes

bij...

alles van de 
beste kwaliteit !

openingsuren:
09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.

maandag:
dinsdag: 
woensdag:  

donderdag:  
vrijdag:  
Zaterdag:
Zondag: 

wekelijkse rustdag
09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.
07.30 u. - 14.00 u.
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“Liever dan bij de pakken te gaan zitten, sta-
ken we de hoofden bij elkaar om na te gaan 
hoe we de malaise die in het begin van de 
tachtiger jaren de bouwsector trof, de kop 
konden indrukken”, blikt het Zemstse drie-
tal op die beginperiode van de bouwbeurs 
terug. Een bouwbeurs organiseren leek hen 
geen slecht idee, ook al niet omdat er in de 
regio geen vergelijkbare manifestatie be-
stond. De plannen kregen vaste vorm met 
de eerste uitgave van de bouwbeurs die een 
kwarteeuw geleden nog plaats vond in de 
oude groentemarkt op de Zandpoortvest, 
op de plaats waar nu de stadsrandparking 
en de gebouwen van KHM, Katholieke Ho-
geschool Mechelen, staan. Vandaag barst 
iedere editie van de tot woon- en interieur-
beurs Wonen omgedoopte bouw- en interi-
eursalon uit zijn voegen. De jubileumeditie 
die voor de deur staat, zit eivol. Dat geldt zo-
wel voor het attractieve programma als voor 
het aantal standhouders.

erVaring
Freddy Brems (62) leidt in Zemst een groot-
handel in bouwmaterialen en zijn broer Willy 
(69), die ook van onze gemeente is, runt net 
over de grens met Vilvoorde een bouwbedrijf. 
Patrick Swinnen (56) is al jarenlang actief in de 
publiciteit. Hij opereert vanuit de Muizenstraat 
in Hofstade. De ervaring die ze in hun beroeps-
leven opdeden, kwam hen bij de organisatie 
van die eerste bouwbeurzen, maar evengoed 
bij het inrichten van de huidige woon- en in-
terieursalons die Wonen een bijzondere allure 
geven, bijzonder goed van pas.
Een tijdlang is overigens nog een andere 
Zemstenaar, de inmiddels overleden Guido 
Vanderstraeten uit Weerde, actief geweest als 
een steeds even bedrijvige coördinator van 
het administratieve secretariaat van Expo +.
Zonder exposanten is een beurs net zo wei-

Drietal van Bij ons is spil van Zilveren ‘wonen’

meChelse regionale Bouw- en interieurBeurs heeft Zemstse roots
ZEmST, HOFSTADE � DRiE ZEmSTEnAARS, DE bROERS willy En FREDDy bREmS En pATRicK SwinnEn, ORgAniSEREn in jA�
nuARi ‘Hun’ ZilvEREn jubilEumbEuRS wonen in DE nEKKERHAllEn in mEcHElEn. SAmEngETElD KREEg DEZE bEuRS gEDuREnDE 
DE vOORbijE 25 jAAR EnKElE HOnDERDDuiZEnDEn bEZOEKERS, Al DAn niET mET ‘EEn bAKSTEEn in DE buiK’, OvER DE vlOER. willy, 
pATRicK En FREDDy OpEREREn OnDER DE vlAg vAn DE vZw ExpO +.ZE HERinnEREn ZicH nOg HEEl gOED DAT ZE in 1983 DE bEuRS 
lAncEERDEn Om DE TOEnmAligE cRiSiS in DE bOuwSEcTOR TEgEn TE gAAn.

nig waard als een café zonder bier. Gemid-
deld brengen een kleine driehonderd stand-
houders op de voorjaarsbeurs Wonen in de 
Mechelse Nekkerhallen een totaalkijk van de 
nieuwe evoluties, trends en technologieën 
die bij bouwen en wonen te pas komen. 
Standhouder van het eerste uur op Wonen 
is andermaal een Zemstenaar. François Van 
Haesendonck zet er schouwen, kachels en 
energiebesparende warmteleveranciers in de 
schijnwerper. Hij doet het samen met een trits 
familieleden die stuk voor stuk bij het bedrijf 
betrokken zijn.
En het kan haast niet anders dat ook Freddy 
Brems met zijn bouwmaterialenbedrijf uit 
Zemst van meet af aan bij de exposanten van 
deze overbekende regionale beurs behoort. 
Voor alle duidelijkheid: Willy Brems en zijn 
bouwbedrijf waren er in de beginjaren nog 
niet bij. Hij trok pas tweeëntwintig jaar gele-
den met een vijftigtal medewerkers naar de 
grens tussen Vilvoorde en Zemst van waaruit 
hij de plaatsingen en de bouwactiviteiten in 
goede banen leidt.

BeHoeFte
Willy en Freddy Brems die samen met hun 
negen voorvaders hun naam al tien genera-
ties lang aan bouwen en wonen verbinden, 
zijn er van overtuigd dat de formule zoals de 

woon- en interieurbeurs Wonen die hanteert, 
nog zal aanhouden. “Onze beurs speelt tot op 
vandaag in op de behoefte van zowel publiek 
als standhouders. De bezoekers zien op één 
beurs en in één grote ruimte even veel als wat 
elders in verschillende zalen en zelfs bedrijven 
wordt verspreid”, is hun vaststelling.
Patrick Swinnen: “Zeer belangrijk is dat 
kandidaat- (ver)bouwers op Wonen recht-
streeks in contact komen met de uitvoer-
ders zelf. Op andere plaatsen moeten ze 
het nogal eens stellen met leveranciers 
en/of fabrikanten.”
Veronderstellen dat na 25 jaar de organisa-
tie van de jaarlijkse woon- en interieurbeurs 
door de automatische piloot kan gestuurd 
worden, is verkeerd gedacht. Samen met 
Anne Dhaens die de administratie voor haar 
rekening neemt, zitten de bestuursleden 
van Expo +, Willy en Freddy Brems en Patrick 
Swinnen maandelijks aan de vergadertafel. 

gratis naar wonen
De feesteditie van de bouw-, woon- en 
interieurbeurs Wonen vindt plaats van 26 
januari tot en met 3 februari 2008. In de 
weekends van 11 tot 19u, in de week vanaf 
14u en de nocturne loopt op vrijdag 1 fe-
bruari tot 22u. 
De vijfentwintigste verjaardag wordt o.a. 
gevierd met de verkiezing van de knapste 
bouwvakster op 2 februari, een tekenwed-
strijd waarbij elke deelnemer een prijs wint 
en de hoofdprijs een reis naar Disneyland is 
en met de terugkomst van ’t Bouwerke. Dit 
is een blond bier dat in 1987 op de beurs 
werd gelanceerd in samenwerking met de 
Mechelse brouwerij Het Anker, maar dat 
verdween in 1989. 
Zondag 27 januari is er een expertisiedag 
voor antieke, eigenaardige en misschien 
waardevolle voorwerpen van particulieren. 
Wie wat op zolder heeft liggen en er graag 
meer wil over te weten komen, kan het dan 
gratis laten bekijken door de vereniging 
Curieus. Informatie op tel. 015/42 04 79 en 
info@expoplus.be - www.expopmus.be.

Fons Jacobs

Deze bon geeft recht op één gratis 

toegang voor 1 persoon op de bouw- 

en interieurbeurs ‘Wonen 2008’.

Bon is af te geven aan de kassa van de beurs en 

is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

   de Zemstenaar, januari 2008

Patrick Swinnen in charmant gezelschap
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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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