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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

De cover gezien, beste lezer? Dit had u niet 
verwacht van een braaf en deftig magazine 
als de Zemstenaar, hé? Geef toe, toch eens 
iets anders dan beslijkte venten met hun fiets 
op hun rug en een plastieken deksel op hun 
kop? Als die gasten putje winter ongestraft 
mogen rondrijden in korte broek en met 
een flashy zonnebril op hun neus, waarom 
zouden mooie meisjes dan op hetzelfde mo-
ment niet in leuke lingerie mogen poseren 
in een knusse, warme fotostudio? Yasmine 
De Borger of Sven Nys? Onze huisfotograaf 
twijfelde niet lang. “Wablief? Een fotoshoot 
met onze eigenste Miss Vlaams-Brabant?” Wij 
hebben hem nog nooit zo snel zijn materiaal 
zien boven halen (zijn camera!). Bij het zien 
van zoveel moois heeft de man wat nazorg 
nodig gehad (his dicky ticker!), maar stilaan 
wordt hij weer de oude. Volgende keer kijken 
wij beter uit met dit soort opdrachten.

Eén en ander heeft natuurlijk te maken 
met 14 februari, dat had u al begrepen. 
Alhoewel. Er zijn op dat vlak drie types 
van mensen. Eerst heb je een minderheid, 
hoofdzakelijk mannelijk. “14 februari? Een 
donderdag, ja, en dan? Wie zegt u, Valen-

Mieke Tambuyzer combineert droomjobs 5

Twee nieuwe broodjeszaken  7

Valentijn  8

Nieuwe dirigent voor Sint-Martinus  11

Nieuw openbaar speelbos  12

Wow! Slik!  12

Ralf Pairiot zingt valentijnspecial  14

Asielzoekster in hongerstaking  16

Theo Hijzen bij WIK  19

tijn? Nooit van gehoord, sorry, ik weet niet 
waarover u het heeft. En mag ik nu passe-
ren, ik heb nog werk te doen.” Daarnaast 
heb je de grote massa, zowel mannelijk 
als vrouwelijk. “Ach ja, Valentijn, het heeft 
wel iets, maar goh, ik weet niet, het houdt 
niet op hé. De kerstman heeft zijn rendie-
ren nog niet op stal en in de verte duikt 
de paashaas al op. Moet die flauwe cupido 
zich daar zo nodig nog tussen wringen?” 
Ten slotte is er nog een derde soort, ook 
een minderheid. Hoofdzakelijk vrouwelijk, 
met een lichte mannelijke inbreng, zij het 
van het soort dat eerder mijmert in roze 
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gedachten. “Jáá, Valentijn, zo romantisch. 
En oh, al die rode en roze hartjes, die pak-
jes, die strikjes, zo schattig! Een etentje, een 
bloemetje erbij, oh, super toch!”

U kent inmiddels de Zemstenaar. Wij wil-
den weten hoe het gesteld is met het Va-
lentijngevoel in Zemst en stuurden onze 
lifestyle-redactrice op pad. Haar verrassen-
de bevindingen (mét compromitterende 
foto van een notoir redactielid) vindt u ver-
der in dit sprankelende nieuwe nummer. 
Geniet ervan!
 De redactie (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

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

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

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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ExprEssiEdrang
Reeds als kind was Mieke voortdurend 
aan het tekenen en was ze creatief be-
zig. In de jaren tachtig woonde ze drie 
jaar in Zuid-Afrika met haar gezin. Daar 
kwam ze voor het eerst echt in contact 
met kunst. Terug in België besloot ze 
voortaan deeltijds te werken en een 
acht jaar durende opleiding schilder-
kunst te volgen in de Portaelsschool in 
Vilvoorde.  “Daar heb ik erg veel gehad 
aan lesgever Walter Goossens”, bena-
drukt Mieke.
 
WErkEn in allE vrijhEid
Meestal werkt Mieke met abstracte 
vormen. Ze wil een sfeer scheppen 
waarbij licht, kleur en vorm mekaar 
evenwichtig aanvullen. Ze is vooral 
op zoek naar de puurheid, de rust en 
de eenvoud. Ze vertrekt niet van een 
welomlijnd idee of met een vast eind-
resultaat in gedachten. “Daarom maak 

ComBineert 

WEERDE – MiEkE TaMbuyzER  is klEu-
TERjuf MET haRT En ziEl , MaaR bEslooT 
DEElTijDs TE WERkEn oM DE vRijgEko-
MEn TijD aan schilDEREn TE bEsTEDEn. 
DiE passiE oEfEnT zE nu MET succEs uiT 
in bijbERoEp. 

   mieke 
tamBuyZer

ik ook nooit werken in opdracht, dat 
zou afbreuk doen aan mijn vrijheid. 
Mijn creaties krijgen geen titel of bij-
schrift. Ik vind dat de toeschouwer dan 
vrijer kan interpreteren. Een schilderij 
groeit, krijgt stilaan vorm. Ik werk er 
zo lang aan tot ik er zelf voor de volle 
honderd procent tevreden over ben. 
Soms gebeurt het dat ik even afstand 
neem om later de draad weer op te 
pikken of zelfs helemaal opnieuw te 
beginnen. Ik vind het zalig om thuis 
in mijn eigen atelier in alle rust op 
mijn eigen tempo te werken, de éne 
dag uren aan een stuk, de andere wat 
minder. Creativiteit laat zich immers 
niet dwingen. Aanvankelijk werkte ik 
vooral met acryl op ruw linnen, soms 
gecombineerd met zand en papier. La-
ter ontdekte ik nieuwe mogelijkheden 
met katoen. Recent ben ik ook begin-
nen te werken met Chinese zijde en 
Chinese inkt.”

ExposErEn
Schilderen is voor Mieke een bijberoep. 
Dat betekent natuurlijk ook dat ze haar 
werken verkoopt. “Ik heb het geluk dat 
ik op een aantal vaste plaatsen mijn 
werken permanent kan presenteren. 
Zoals in Meise bij Cockaert Design, 
een prestigieuze meubelzaak. Ook 
vind je werken van mij bij De Venkel in 
Kortenberg, een feestzalencomplex.”  
Mieke exposeert geregeld op tijdelijke 
tentoonstellingen. Op 29 mei is er een 
vernissage in Londerzeel. Meer nieuws 
daarover binnenkort op de website 
www.mieketambuyzer.be.

Dirk Verdeyen

haar
twee

DroomjoBs
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 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

 

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: kantoorvanpraet.be
Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769A-cB 
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be

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.

Hazenhof

“Van een eenvoudig etentje tot een uitgelezen 
menu. Wij maken het met plezier voor u klaar”
Gezellig feestzaaltje met bar voor een  gezelschap 
van 8 tot max. 35 personen.
Tijdens het weekend en op feestdagen wordt  er 
een vast bedrag voor het zaaltje gevraagd voor een 
 gezelschap van minder dan 12 personen.
Tijdens de lente- en zomermaanden staat ook 
onze tuin met prachtige verlichte treurwilg ter 
 beschikking. Ideaal voor bbq’s,  paellafeesten of 

wat u ook maar wenst. Er kan met een partytent 
 gewerkt worden : aantal personen bespreekbaar.

Kerstmis, Nieuwjaar, Valentijn,  Pasen, 
 Communiefeest, Lentefeest, Halloween, 
 Verjaardagen, Trouwfeest, Walking dinner,  
Feesten van verenigingen, Themafeesten, ...
... en  alles wat u maar bedenken kan !

MAANDELIJKSE THEMAMENU RESTAURANTFORMULE

(aparte tafels) INSCHRIJVING GELDIG NA RESERVATIE

14 FEBRUARI 2008 VALENTIJNSMENU

LAAT HET ONS WETEN INDIEN U VAN DEZE MENU’S OP DE

HOOGTE WENST GEHOUDEN TE WORDEN.

eef_adv_90x135.indd   1 17-01-2008   09:06:49
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VALENTIJN 
�� februari

dinsdag �� en 
woensdag �� februari: 

OPEN tot �0u

Tervuursesteenweg ��8
�98� Hofstade     tel.: 0�� �� 08 9�
www.lingeriebugattis.be

.
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Ze kennen elkaar als opgroeiende tie-
ners en ook vandaag kunnen ze het best 
met elkaar stellen.
Serge heeft hotelschool gevolgd in Colo-
ma (Mechelen), maar was drie jaar actief 
in de computersector. Kenny deed trans-
port en is de vriend van Serge’s zus. Nu 
werken ze samen. ”Het idee voor Dujoo 
komt van mij”, zegt Serge. ”Wij combine-
ren een brasserie met een broodjesbar, 
waar iedereen zich thuis voelt en terecht 
kan voor een hartig hapje, een dessertje 
of alleen maar een drankje. Pal in het hart 
van Elewijt, langs een drukke weg en met 
veel parking vlakbij de kerk, willen we 
zowel passanten als vaste bezoekers tot 
eten en drinken verleiden. Bij mooi weer 

Tine (24) werkte vier jaar lang bij groen-
tewinkel Laurent in Elewijt voor ze haar 
eigen zaak opende. Al snel wist ze dat 
ze later zelf iets wou opstarten, maar 
wat dat was bleef even een vraagteken. 
Ze wou iets oprichten waar je zo weinig 
mogelijk personeel voor nodig hebt en 

serge en kenny serveren geZonDe kost in Dujoo
ElEWijT - in EEn nagElniEuW panD aan DE kERk van ElEWijT opEnDE DE bRassERiE En bRooDjEsbaR Dujoo in januaRi DE 
DEuREn. hET jongE onDERnEMEnDE Duo sERgE sTillEMans (22) En kEnny paTRy (21) sERvEREn vooRal gEzonDE kosT in EEn 
RookvRijE oMgEving. fRiETEn sTaan niET in hET aanboD.

ene met hesp en ene met kaas
EppEgEM – EEn sMoskE, EEn WoRsTEnbRooDjE, vERsE soEp, zElfgEMaakTE ballETjEs En allERhanDE slaaTjEs zijn 
MaaR EEn gREEp uiT hET assoRTiMEnT. sinDs sEpTEMbER voRig jaaR kan jE in EppEgEM DEzE lEkkERnijEn kopEn bij bRooD-
jEsbaR baguETEl, op DE hoEk van DE bRussElsEsTEEnWEg En DE sTijn sTREuvElslaan. TinE vERcaMMEn En haaR MaMa 
Els janssEns sERvEREn ER vooR Elk WaT Wils. 

waar sociale contacten belangrijk zijn. 
De drang om zelf iets op te starten groei-
de en Tine zette in september haar crea-
tieve ideeën om in daden. 

Baguetel levert ook belegde broodjes aan 
bedrijven. “Onze specialiteiten zijn vooral 

niets hebt voorzien voor Valentijn, kan dit 
zeker als verrassing tellen”, lacht Tine.

Tine en Els moeten wel toegeven dat 
het hard werken is. Tijdens de weekda-
gen helpt mama Els bij de leveringen, 
het dagelijkse snijden van de groenten 
en de boodschappen. In het weekend 
staat jobstudent Elke paraat. “Van ’s mor-
gens half zeven tot ’s avonds half zeven 
en dit zes dagen op zeven. Niet te on-
derschatten! Maar zolang je het graag 
doet, vormen de lange werkdagen geen 
probleem voor moeder en dochter. Als 
oud-bestuurslid van jeugdhuis De Jeppe 
weet Tine als geen ander dat je de han-
den uit de mouwen moet steken om iets 
te bereiken in het leven”. 

LL

kan er ook op het 
terras genoten 
worden en wie 
haastig is kan zijn 
lunch meenemen.”
Serge en Kenny 
leggen de na-
druk op een ruim 
aanbod, met veel 
aandacht voor 
dagverse warme 
en koude slaatjes. 
Ze weten dat 
het hard werken 
wordt, maar dat 
schrikt hen niet af. Dujoo is open van 7u 
tot 22u en op zaterdag en zondag van 

11u tot 22u. Maandag is het gesloten.
       JD

de panini’s, verse 
soepjes en ons 
ruim aanbod aan 
slaatjes. Je kan hier 
ook je broodje op-
eten met een warm 
of koud drankje.” 
Ook ontbijtman-
den met diverse in-
grediënten worden 
aan huis geleverd. 
“Dus als je nog 

gRaTis DRankjE

Knip deze bon uit en ontvang een gratis blikje drank bij aankoop van 

een belegd broodje. Geldig tot 29 februari 2008.
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zEMsT – 
viER jij valEnTijn? 

EEn koRTE RonDvRaag op DE RE-
DacTiE gaf ons al snEl hET anTWooRD: 

nEEn. zElfs DE vRouWElijkE lEDEn van 
de Zemstenaar hEchTEn WEinig bE-

lang aan 14 fEbRuaRi. oM zEMsT 
DiT jaaR MET RoManTiEk TE bETo-

vEREn, bREngEn Wij hiER 
EnkElE valEnTijn-

Tips.

De ouderwetse liefdesbrief
Wie smelt er niet bij het lezen van een handgeschreven liefdesverklaring? 
Denk eens na waarom je zo verliefd werd op je partner en zet het in een 
klein briefje. Of…laat de poëet in jou helemaal los, en schrijf eens een ge-
dichtje. Voor het geval u even niet meer weet wat rijmt op nachtkleed of 
diepblauwe ogen, één adres: www.rijmwoordenboek.nl.  Geen inspiratie? 
Een post-it met I love you zal ongetwijfeld menig hart sneller doen slaan.

Valentijn

Wist je dat?
Tieners in Zuid-Afrika in het openbaar niet mogen 
kussen? Profiteer er dus maar van dat onze burge-
meester geen enkel probleem heeft met uitingen 
van liefde op straat. Pak elkaar eens goed vast, kus 
er op los, maar hou het zedig natuurlijk!
Valentijn oorspronkelijk een dag was waarop men-
sen anoniem hun liefde aan iemand verklaarden 
door hen een zelfgemaakte kaart te sturen?
Er in Zemst een jongen woont die Valentijn heet?
Valentijn een priester was in de derde eeuw? Hij 
huwde een heidense soldaat en een christen meis-
je, wat toen verboden was. De keizer liet hem ar-
resteren en folteren om hem tot slot op 14 februari 
te doden. 
De gemeenteraad op 14 februari vergadert en 
daardoor de gemeenteraadsleden en hun partners 
geen Valentijn kunnen vieren?

•

•

•
•

•

Door de maag
Niet echt een man of vrouw van veel woorden? 
Geen nood, ook voor jou is er een oplossing! 
Hij of zij zal een lekker diner wel appreciëren, 
zeker als het zelf werd klaargemaakt. Vroeger 
spoorde men toekomstige bruidjes aan om dil-
lezaadjes in hun schoenen te strooien. Als ze 
terwijl nog mompelden: “Mosterd en dille en 
mijn man doet wat ik wille”, dan kwam het he-
lemaal in orde. U weet alvast welk kruid te ge-
bruiken. Het zal ongetwijfeld ook bij vrouwen 
werken. Nog even deze tip voor de miserabele 
koks: een goede traiteur vind je overal, zolang 
je de verpakking maar weet te verstoppen.

Cadeautjes
Sommige mensen denken dat een prijselijk cadeau altijd geapprecieerd 
wordt. Fout! Strijkijzers, keukenrobots en boormachines zijn op deze dag 
uit den boze. Niets beter dan een onromantisch cadeau op Valentijn: par-
fum of juwelen kunnen nog net, maar laat je gedachten liever eens de 
vrije loop. Is meneer een echte voetbalfan, geef hem dan een paar tickets 
en vergezel hem voor een keer. Mevrouw geeft misschien de voorkeur 
aan een theatervoorstelling? Saint Amour, de literaire romantische lezin-
gen, met dit jaar onder andere Axel Daeseleire en Stef Kamil Carlens, is 
zeker een absolute aanrader.

PS Je gsm gaat op deze dag onherroepelijk uit! 

Vieren jullie Valentijn? Of vinden jullie dat maar stom gedoe? 
Breng je stem uit op www.dezemstenaar.com.
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 Mannelijk bekeken

Iedereen is nog volop in extase door de 
start van het nieuwe jaar, wanneer vrouwen 
Valentijn al beginnen voor te bereiden. In 
de winkelstraten stoten we voortdurend 
onze man aan. ‘Mooie ring.’ ‘Die bloemen 
ruiken fantastisch!’ Of ‘Dat restaurant lijkt 
me héérlijk.’ Meestal volgt op al deze sub-
tiele aanwijzingen hetzelfde antwoord: 
‘hmm’. Ergens hoop je nog dat hij met die 
instemmende grom zijn enthousiasme 
(Yes, het perfecte cadeau gevonden!) 
probeert te verbergen, maar eigenlijk 
weet je wel beter, hé? De teleurstelling is, 
vaker wel dan niet, groot én elk jaar weer 
vraag ik me af waarom ik nog probeer. 

Veel gehoord in deze periode is het zin-
netje ‘Valentijn vier je het hele jaar door.’ 
Eerlijk, dames, nu wil ik wel eens weten 

Weet je, voor mij hoeft Valentijn helemaal 
niet. Valentijn is dé viering van het jaar waar 
de man het minst trots op mag zijn. Er wor-
den in cafés dan ook heel weinig woorden 
vuil gemaakt aan dit evenement. De dag 
nadien lijkt het steeds of het nooit heeft 
plaats gevonden. Vragen wie wat gekocht 
heeft, worden enkel opgeworpen door 
pussies en losers, volk dat je niet vaak tegen 
komt in donkere kroegen en speelholen.

En toch, we kunnen er niet tussenuit. Op 
14 februari is het Valentijn, en dat zullen 
we geweten hebben. Heel lang uitsla-
pen is een oplossing maar daarna, waar 
ich mi wende of kere, Valentijn wordt in je 
gezicht gesmeten. Dat begint ‘s morgens 
al. Bij de krantenwinkel is het dan net iets 
drukker, parkeerplaatsen zijn schaarser, 
bloemenwinkels (ik ben benieuwd hoe 
zoiets er van binnen uit ziet) lopen vol. 
Naar het schijnt zijn er in de stad winkels 
waar je op Valentijn geschenken kan ko-
pen. Mooi verpakt, klaargezet in vitrines 
en al. Kan je dat geloven? 

Niet met ons, makkers van stavast! Laat 
dit evenement geen impact krijgen op 
je huishoudelijke beslommeringen! Je 

hebt van die echtgenotes 
die, diep in hun hartje, nog 
steeds dat sprankeltje hoop 
koesteren, dat hun echtge-
noot “met iets afkomt”. Dat 
is natuurlijk een illusie die 
ze zichzelf opleggen en 
waar we niet aan toegeven. 
Verwachtingen scheppen 
die niet realistisch zijn, is 
blijkbaar een vrouwelijk 
trekje. Dat is onze schuld 
niet. Nee, we moeten dat 
kiempje hoop, droog hou-
den. Er voor zorgen dat op 
de cactus van het huwelijk 
nooit een bloempje ont-
luikt op 14 februari.

hangt wat losser en de kinderen moe-
ten vroeg naar bed. Net voor midder-
nacht, bij volle maan, sluipen we naar 
de slaapkamer. Het zachte maanlicht 
werpt een wulpse schijn op haar prach-
tige lichaam en, ik sta hier niet te zeve-
ren, we vrijen de hele nacht door, dat 
het niet mooi meer is. Ga dat maar eens 
kopen in Mechelen!

JMB

wie er het voorbije jaar regelmatig on-
verwacht werd verrast (zo ja, heeft uw 
man nog een broer van rond de 25?!). En 
dan tel ik er niet die keer bij dat hij met 
een boeket bloemen thuis komt omdat 
hij je lievelingsvaas, een erfstuk van je 
grootmoeder, heeft omgestoten. Of die 
doos pralines omdat hij de avond ervoor 
op de voetbal is blijven plakken.

‘Dat is platte commercie, daar doe ik niet 
aan mee.’ Nog zo’n uitspraak waar ik van 
gruwel! Heren, wie heeft er ooit uit een 
vrouwenmond gehoord dat Valentijn (veel) 
geld moet kosten? Het is het gedacht dat 

dat je eraan gedacht hebt. En nu we toch 
bezig zijn, hetzelfde geldt voor onze ver-
jaardag, de dag dat we getrouwd zijn én, als 
u heel veel moeite wil doen, ook de dag dat 
we elkaar voor het eerst hebben gekust.

Daarom een oproep aan de mannelijke 
bevolking én alle vrouwen die ondertus-
sen Valentijn al hebben opgegeven: ga er 
dit jaar voor! Doe eens goe zot! Probeer het 
gewoon een keer, met onze tips hiernaast 
kom je al ver. Wedden dat u er op het eind 
van de avond, misschien zelfs nog weken 
daarna, de vruchten van plukt? 

EVDW

 Vrouwelijk bekeken

De vooravond is dan ook niet het leukste 
moment van de dag. De avondmaaltijd 
wordt op het bord gesmeten, we onder-
gaan stilzwijgend de afwas, deuren klap-
pen wat harder dicht en mijn muziek 
staat te luid. Eerlijk gezegd, je kan op 
zo’n avond niet vroeg genoeg naar bed.  
Maar dan gebeurt het ieder jaar weer. 
Een frisse cava wordt uitgeschonken. Ik 
haal tapas uit de kast, haar nachtjapon 

telt! Met een lief briefje op 
de ontbijttafel of een zelfge-
maakt diner zijn wij al lang 
content. Laat gewoon zien 

Zemstse paparazzi betrappen redactielid op valentijnaankoop
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Tuinwerken Kristof

ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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Op parking café ‘T Steen Elewijt - Tervuursesteenweg

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar 
 

 Gespecialiseerd voor de particulier en de KMO
 Samenwerking met verschillende verzekeraars
 Eigen schadebeheer
 Een uitgebreide service aan de beste voorwaarden

Agentschap bank

 Volledige bankservice
 Hypotheekleningen, financieringen, beleggingen
 U heeft persoonlijk contact met uw bankier
 Cliëntvriendelijke openingsuren

•
•
•
•

•
•
•
•

Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
  Tel 015/61.66.98  -  Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be
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Stel jezelf even voor, Pieter.
Ik ben geboren Truienaar en woon in Za-
ventem. Werken doe ik in Tessenderlo als 
directeur van de muziekacademie. Mijn 
muziekstudies begonnen in Sint-Truiden. 
Toen ik vijftien was, stapte ik over naar 
de kunsthumaniora in Brussel en aan het 
conservatorium behaalde ik eerste prijzen 
in notenleer, dwarsfluit en kamermuziek. 
In vijf academies gaf ik les. Dirigeren doe 
ik niet alleen in Weerde, ook in Haacht leid 
ik het Koninklijk Harmonieorkest Sint-Ce-
cilia. Jammer genoeg blijft er te weinig 
tijd over om zelf te spelen.
Hoe is de samenwerking met Weerde 
tot stand gekomen, Ronny?
We plaatsten een aankondiging op de 
website van VLAMO, de Vlaamse Ama-
teurmuziekorganisatie. Pieter reageerde 
hierop en hij leek ons de geknipte man.

koninklijke harmonie sint-martinus weerDe

WEERDE - na hET afhakEn van piETER lagaciE zochT DE haRMoniE van WEERDE 
EEn niEuWE DiRigEnT. DE kEuzE viEl op piETER lEEMans, DiE vooRgEsTElD WERD op 
DE niEuWjaaRsREcEpTiE. de Zemstenaar schoof EvEn MEE aan TafEl MET vooR-
ziTTER Ronny van gRunDERbEEk En DE kERsvERsE DiRigEnT. 

Ga jij nu je eigen stempel drukken?
Ik ben op een rijdende trein gestapt 
die stevig op de rails staat. Eerst wil 
ik me wat inpassen, zowel sociaal als 
muzikaal. Later kan ik eventueel wat 
andere accenten zetten.
Ronny, voor de dummy’s onder ons, 
wat is nu eigenlijk het verschil tussen 
een harmonie en een fanfare?
Een harmonie bestaat uit zowel houtbla-
zers als koperblazers, terwijl een fanfare 
uitsluitend koperblazers telt. Mag ik ook 
nog zeggen dat onze harmonie er één 
is van eerste categorie. Die titel hebben 
we verdiend op een provinciaal tornooi, 
waar we vijfentachtig percent haalden. 
Daarvoor moesten we een opgelegd en 
een vrij werk uitvoeren.
Langs deze weg wil de Weerdse harmo-
nie ook graag nieuwe muzikanten aan-

trekken. Kom eens een kijkje nemen op 
een repetitie, elke vrijdagavond in zaal 
Alcazar. Contact: Ronny Van Grunder-
beek, tel. 0495-87.50.49

Dirk Verdeyen

verwelkomt

nieuwe Dirigent

 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

verBouwingswerken pastorij elewijt
ELEWIJT - De gemeente Zemst gaat over tot het renoveren van de pastorij van Elewijt. Er werd een provinciale subsidie bekomen 
voor het onderhoud van dit niet-beschermde, waardevolle pand. De bouwkundige werken worden door de aannemer Dillen ge-
realiseerd. De gemeentelijke werkliedendienst zal instaan voor de realisatie van de technische uitrusting (elektrische installaties, 
sanitair en verwarming). De werken starten op 10 maart 2008.
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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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg �8�
�980 Zemst

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

Met toestemming van de gemeente 
heeft de Chiro van Hofstade, en veel 
helpende vrijwilligers, een sparrenbos 
omgevormd naar een openbaar speel-
bos. De werken zijn gestart in de win-
ter van 2006 en werden vorige maand 
januari afgewerkt. Het sparrenbos si-
tueert zich in het recreatiegebied Os-
sebeemden en grenst enerzijds aan de 
toekomstige speelweide van de Chiro 
en anderzijds aan het B-terrein van 
voetbalclub Verbroedering Hofstade.

Wij zochten één van de helpende vrij-
willigers op en vonden Marcel Deprins 
op onze weg.  Hij vertelt: “Go4Nature 
sponsort de aanleg en vraagt om in het 
speelbos de educatieve en recreatieve 

nieuw

hofsTaDE – DE chiRo van hofsTaDE hEEfT hET iniTiaTiEf gEnoMEn oM 
hET spaRREnbos in hET REcREaTiEgEbiED ossEbEEMDEn oM TE TovEREn ToT EEn 
opEnbaaR spEElbos.

elementen te combineren. Daarom is 
een amfibieënpoel gegraven en met 
deze aarde hebben wij een klein open-
luchttheatertje gemaakt. Er moet ook 
nog een insectenhotel komen en er zijn 
plaatsen voorzien waar kampen kunnen 
gebouwd worden. In samenspraak met 
de bosgroep Groene Corridor, de bos-
wachter en de gemeente is beslist om 
ongeveer een 0,5ha. fijnspar te kappen 
en terug aan te planten met inheemse 
bomen en struiken zoals zomereik, win-
terlinde, tamme kastanje, spork, haze-
laar, lijsterbes,enz… In de speelweide 
naast het bos is een boomgaard aan-
geplant met zeventien hoogstamfruit-
bomen. Deze worden in een latere fase 
omringd met een meidoornhaag.”

speelBos
in hofstaDe

openBaar

Op 1 maart mogen de leerlingen van 
de lagere school in Eppegem tonen 
wat ze geleerd hebben na twee maan-
den hard werk en oefenen. Enkel kinde-
ren van het muziekatelier en het zesde 
leerjaar kunnen zich inschrijven. Tot nu 
toe nemen er een dertigtal kinderen 
van de school deel en vijftien anders-
valide kinderen met een begeleider. 
“De mindervalide kinderen mogen 
hun inschrijvingen nog steeds op-
sturen naar de school. Er nemen ook 
nog vijftien andersvalide volwasse-
nen deel uit Levedale. In totaal zullen 
er zo’n vijftig kindjes op het podium 

wow! slik!
minDervaliDe kinDeren maken muZiek in eppegem
EppEgEM – hET MuziEkaTEliER Maf uiT EppEgEM oRganisEERT EEn Muzikaal 
pRojEcT vooR invaliDE kinDEREn. als zE zich inschRijvEn, kRijgEn zE DE kans 
oM MEE TE spElEn in DE vooRsTElling WoW! Slik! ’t iS Water. hET spEkTakEl 
zal plaaTsvinDEn op 1 MaaRT in DE basisschool DE WaTERlEEsT in EppEgEM. 

staan”, zegt Luc De Donder, directeur 
van De Waterleest.
Wow! Slik! ’t Is Water is een muzikaal 
verhaal met zang, dans, vertelling, 
voordracht, verkleding en animatie. 
Het verhaal speelt zich af in een haven 
waar schepen, sloepen, zigeuners en 
piraten hun stek vinden. Alle deelne-
mers blijven de hele tijd op de scène 
en de muziek wordt live uitgevoerd. 
Er was eerder al een voorstelling in De 
Pimpernel in Zemst-Laar. “Toen was ik 
ook initiatiefnemer. Ik heb het altijd 
belangrijk gevonden dat onze leer-
lingen over de grenzen van de school 



��

d
e Z

em
stenaar | februari 2008

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

di, woe, do, vrij en za van 06.00 tot 18.00 U 
zon- en feestdagen 07.00 tot 14.00 U

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Op zondag 27 januari organiseerde de 
Chiro een happening waarop leden, 
leiding, oud-leiding en ouders werden 
uitgenodigd om bomen en struiken 
aan te planten. Bijzondere dank gaat uit 
naar sponsor Go4nature en de bosgroep 
Groene Corridor die met hun financiële 
steun, raad en daadwerkelijke hulp dit 
project mogelijk hebben gemaakt. En 
natuurlijk worden de vele vrijwilligers 
niet vergeten. De creatie van dit open-
baar speelbos, met hoogwaardige in-

landse bomen, betekent een meerwaar-
de voor het groene karakter van Zemst.

De hoofdleiders Niek De Meester en 
Katrien Verschoren staan natuurlijk al 
te popelen om te verhuizen van ach-
ter de kerk naar hun nieuwe, groenere 
domein. VB’s Ignace Roose en Werner 
Keersmaekers ervaren dit als een leu-
ke aanzet naar het uitdagende nieuw-
bouwproject van Chiro Hofstade.

 Dirk Van Roey
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heen kunnen samenwerken met ie-
mand die soms anders is of anders 
denkt”, zegt De Donder.

BoEiEnd En lEErrijk
De voorstelling wordt uitgevoerd door 
alle deelnemers. Alles wat de kinderen 
op de voorstelling doen, wordt in het 
atelier aangeleerd en alle instrumen-
ten zijn beschikbaar. 
“Muziek is een interessant bindmiddel 
om zo’n samenwerking te realiseren. 
Tevens haal je andersvaliden hiermee 
uit hun isolement. Hoewel zij vaak zelf 
al veel inspanningen leveren om zich 
te integreren. Het contact tussen de 
deelnemers maakt het dan ook boei-
end en leerrijk voor iedereen.”
Het is geen concert, maar een muziek-
happening waarbij het publiek pas 
op het einde even mag meegenieten. 
Want in totaal wordt er twee maanden 
lang hard aan gewerkt.
Alle deelnemers, vóór en achter de 

schermen, leveren een enorme inspan-
ning gedurende deze twee maanden. 
We proberen het zo gezellig en muzi-
kaal mogelijk te houden en dat merkt 
het publiek ook als we op het podium 
staan. Niemand is verplicht om aan 
iets mee te doen, zelfs de dag van de 
show niet. Voor zulke projecten ben ik 
altijd organisator. Ook in de gemeente 
waar ik vroeger werkte, organiseerde 
ik dergelijke projecten. Ik heb daar-
voor in 1999 de cultuurprijs van Meise 
ontvangen”, zegt De Donder.
“Nu en in het verleden heb ik altijd 
heel positieve reacties gekregen. Maar 
logischerwijze ook met een zekere 
voorzichtigheid. Wow! Slik! staat voor 
verbazing en plezier in het eigen kun-
nen en de iets moeilijkere momenten 
en hindernissen die we moeten ne-
men. We streven vooral naar een ge-
zellig muzikaal moment van ongeveer 
zestig minuten.”

Jolien Beullens



��

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 fe
br

ua
ri 

20
08

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)

	

	 	 			

Ralf Pairiot moest door blijvende kwet-
suren enkele jaren terug zijn tennismat-
chen in de Elewijtse tennisclub De Weh-
zel opzeggen. Voor Ralf een harde noot 
om kraken, maar gelukkig had hij nog 
een andere passie waarin hij zich kon 
uitleven: het Franse chanson. Ralf zingt 
al zijn leven lang, maar pas onlangs ont-
dekte hij dat zijn uitvoeringen van Franse 

elewijtse Chansonnier 
ralf pairiot 
Zingt 
valentijnspeCial

ElEWijT – de Zemstenaar hEEfT allEEn MaaR hET bEsTE vooR MET DE inWonERs van zEMsT. DaT is aloM bEkEnD. oM DiT 
TE bEkRachTigEn, is ER vooR DE RaDElozEn DEzE hEERlijkE Tip oM TE scoREn op valEnTijn. WaT DachT jE van EEn avonDjE uiT 
in één van gEzElligsTE MEchElsE ThEaTERs? WaaR jE in EEn baD WoRDT gEDoMpElD van fRansE liEfDEsliEDEREn, u gEbRachT 
DooR Ralf paiRioT, EEn gEpassionEERDE En zEER TalEnTRijkE chansonvERTolkER uiT ElEWijT? bécauD, bREl, MonTanD, 
aDaMo En TREnET zullEn DE REvuE passEREn in EEn oRiginElE sETTing. DE avonD afsluiTEn MET EEn goEDE MERloT En DE 
volgEnDE MaanDEn ziT jE gEbEiTElD! 

levensliederen naar waarde werden ge-
schat door kenners en publiek. De ken-
tering voor Ralf was de kennismaking in 
2005 met Adriaan La Roy, die 33 jaar lang 
de vaste klankman was bij alle optredens 
van Gilbert Bécaud. Sindsdien heeft Ralf 
al menig succesvolle optredens gege-
ven. Deze Valentijnmaand heeft Ralf in 
samenwerking met Theater Korenmarkt 

een speciaal programma chansons 
d’amour uitgewerkt. Alle weekends, op 
vrijdag en zaterdag, zingt Ralf tijdens 
de Valentijnmaand een avondvullende 
show met zangeres Marina Stockx, die 
selecties van Piaf brengt. 
Meer info via 015 414432 of secretari-
aat@korenmarkt.be. 

  Parlez-moi d’amour, JMB

de Zemstenaar mag hier-
voor 3 x 2 tickets weg-
geven! Snelle en alerte 
duifjes bellen op zater-
dag 2 februari tussen 14u 
en 15u op het nummer 
0475-534186. Trekking 
direct nadien. Uit te kie-
zen data zijn 15, 16, 22 en 
23 februari. Veel geluk! 
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NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
     “KAMUTBROOD, 
     ZIEL DER AARDE”

KAMUT lang vergeten, nu terug ontdekt:
Kamut is een oude verwant van harde tarwe, zoals spelt een 
oude verwant is van zachte tarwe 
heeft geen industriële selectie ondergaan> is nog in ‘natuurlijke’ staat 
wordt uitsluitend biologisch verbouwd

KAMUT laat uw lichaam bloeien in gezondheid:
Zoete tarwe: met een rijk boterachtig aroma; het kruim is 
goudkleurig
Energierijk graan: scoort in voedingswaarde beter dan gewone tarwe: 
20 tot 40% méér eiwitten en 30% méér vitamine E
Rijk aan 8 vd 9 mineralen: consumptie van 200gr kamutbrood 
dekt de dagelijkse behoefte van selenium
Deze tarwesoort mag wel: studies gedaan door de 
Internationale Voedsel Allergie Vereniging wijzen uit dat de 
grote meerderheid zelfs -70%- van wie sterk allergisch reageert 
op tarwe toch géén probleem heeft met Kamut
Kamut verteert gemakkelijk:
 KAMUT > DA MUT!!
 (Ka’moet) (Dat moet)
 
 gratis proevertje op zondag 11 februari

•

•
•

•

•

•

•

•

Klantenreactie:
“Zoveel keus en zo lekker; ik 
eet elke dag ’n ander brood..”

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
 WO+DO GESLOTEN

“Gebakken plezier”
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Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

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

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

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

In Eppegem zijn Murat en Adile be-
kend dankzij hun vier kinderen Yase-
min (11), Yasar (10), Zilan (6) en Walat 
(5). Zij zitten allemaal op school in De 
Waterleest in Eppegem, spreken vloei-
end Nederlands en hebben ook goe-
de studieresultaten. Vader Murat is 
bekend van pitabar Ararat in het cen-
trum van Eppegem, die hij uitbaatte 
van midden 2005 tot midden 2007. 

Op onze theevisite (meer dan water 
en thee was er in het gebouw natuur-
lijk niet te vinden) in Brussel, waar een 
150 hongerstakende asielzoekers ver-
blijven, vroegen we aan Adile naar het 
verhaal van hun politieke asielaan-
vraag.

Adile : “We vroegen al in september 
2003 politiek asiel aan in België. Onze 
asielvraag werd afgewezen. Wij gin-
gen dan in beroep bij de Raad van Sta-

Zemstse asielZoekster 
al een maanD in hongerstaking

EppEgEM – poliTiEk asiElzoEkER MuRaT usTunER En zijn vRouW aDilE 
zijn koERDEn uiT TuRkijE. MET hun viER kinDEREn WonEn zE al anDERhalf 
jaaR in zEMsT En MEER Dan viER jaaR in vlaanDEREn. zE zijn goED ingEbuR-
gERD. MaaR nu is aDilE in hongERsTaking. de Zemstenaar ging op DE 
ThEE in hET panD aan DE bRussElsE koningssTRaaT, WaaR DE hongERsTaking 
plaaTsvinDT.

te en dit beroep is nog hangende. We 
leerden Nederlands en integreerden 
ons, eerst in Leuven en sinds septem-
ber 2006 in Zemst. In november 2005 
vroegen we regularisatie (verblijfsver-
gunning omwille van humanitaire re-
denen) aan. In december 2007 stuur-
den we nog een pakket met recente 
bewijzen van onze integratie: het werk 
van mijn man, onze onafhankelijke fi-
nanciële situatie, de school, de steun 
van kennissen in Zemst …. Kan je 
begrijpen hoe die lange onzekerheid 
weegt op mij en mijn gezin? Ten einde 
raad heb ik mij eind december 2007 
aangesloten bij een initiatief van hon-
gerstakende asielzoekers in Brussel.”

Of dit niet op de gezondheid weegt, 
vroeg de Zemstenaar? “Ja, ik besef 
het”, weet Adile, “Ik ben de eerste 
veertien dagen 10 kilo vermagerd. 
Voorlopig voel ik mij nog goed. Maar 

De hongerstakende Alida  tussen enkele lotgenoten
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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

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

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

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

Op woensdag 20 februari organi-
seert AZIZ een gratis debatavond, 
Racisme. Wat kan? Wat kan niet? 
in de bibliotheek, Schoolstraat 23 
in Zemst, om 20u. Gratis toegang. 
Sprekers: Reyhan Görgöz, docente 
en Marco van Haegenborgh, Cen-
trum Racismebestrijding

Directeur Luc De Donder van de Wa-
terleest, die ons vergezelde op ons 
bezoekje bij Adile, licht het initiatief 
voor de petitie even toe: “Het is niet 
onze bedoeling om een politiek state-
ment te maken, maar een signaal te 
geven dat er een schrijnende situatie 
ontstaat, doordat deze mensen jaren-
lang procederen en ondertussen echt 
ingeburgerd zijn in onze leefgemeen-
schap en de kinderen in onze school. 
We willen gewoon op het menselijke 
drama wijzen. Dat ze zich integreren 
is een feit dat niet ter discussie kan 
staan: de kinderen doen het zeer goed 
op school. Vader en moeder Ustuner 
volgen de schoolresultaten op, gaan 
naar de oudervergaderingen en ze 
willen dat hun kinderen een betere 
toekomst krijgen dan zijzelf.”

Zemstenaren die de petitie willen 
tekenen, kunnen dit doen via www.
aziz.be. Meer info ook bij de voorzit-
ster van VZW Aziz, Josée Goethals (tel. 
0486/51.24.90).

ik heb geen andere keuze. Of ik het 
lang ga volhouden weet ik niet. Het 
is niet mijn bedoeling om tot het bit-
tere einde door te gaan. We zien wel. 
Chantage willen we niet plegen, al-
leen onze schrijnende situatie onder 
de aandacht brengen en de ellenlan-
ge procedures aanklagen.”
 
Een aantal leerkrachten, ouders en 
sympathisanten zijn gestart met een 
petitie. De school van Eppegem en 
vzw Aziz verlenen er steun aan. Vol-
gens de petitie is de familie Ustuner 
in feite één van de slachtoffers van de 
afgebroken regeringsonderhandelin-
gen in 2007: er was toen een akkoord 
binnen rooms-blauw om bij de regu-
larisatiecriteria ook langdurig verblijf 
(vier jaar voor families met school-
gaande kinderen) mee te tellen. Die 
nieuwe wet loopt nu natuurlijk ver-
traging op. De ondertekenaars van 
de petitie vragen daarom dat de be-
trokken diensten de familie niet de-
porteren naar een centrum of, erger 
nog, terug naar Turkije. Ze vragen dat 
gedoogd wordt dat de familie min-
stens in Zemst mag blijven wonen 
totdat een nieuwe federale regering 
de verruimde criteria over verblijfs-
duur toepast. Ook de gemeente-
raad van Zemst keurde op 17 januari 
laatstleden trouwens een motie goed 
om deze vraag te ondersteunen.

De vier kinderen van het gezin zijn in de school goed geïntegreerd

Fo
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Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

Doelgerichte gecombineer-
de technieken met maxima-
le resultaten voor het gelaat

o.a. GK4 en Stri-pexan (NIEUW)
     Caviar/hyaluron treatment,
     Xenmphus lihaamspakking
Permanente make-up
Zonnebank
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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�

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 Garage 
Coloma

Jubellaan 82  2800 Mechelen
Tel. 015 430 430  -  Fax 015 430 545  -  www.vw-audi.be/coloma
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

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

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

Theo ging na zijn opleiding aan het 
muziekconservatorium in Brussel 
aan de slag in het Mechels Miniatuur 
Theater. 34 jaar lang heeft hij talrijke 
rollen gespeeld met andere BV’s en 
gekende producties geregisseerd met 
grote professionelen. De toneelstuk-
ken waren uiteenlopend, komedie, 
klassiek, modern, ook musicals ging 
hij niet uit de weg. Zelfs kindertheater 
is voor Theo geen ongekend terrein.
Ook in film en tv liet Theo zijn acteerta-
lent gelden, met rollen in De Collega’s, ‘t 
Pleintje, Vrouwenharten en Mannendro-
men, Thuis, Familie, Mira…  Buiten deze 
gevulde en gevarieerde carrière gaf hij 
van 1973 tot 2000 ook nog dictielessen.

Hoe ben je eigenlijk in Zemst ver-
zeild geraakt, Theo? Want je bent in 
’s Gravenhage geboren en je hebt 
gestudeerd in Brussel.
Onmiddellijk na mijn opleiding kon ik 
aan de slag in het Mechels Miniatuur 
Theater. Ik kreeg een rol in De Collega’s 
en ben dan in de buurt van Mechelen 
een woonst gaan zoeken. En Zemst was 
voor mij heel centraal gelegen en is aan-
genaam om wonen. Meerdere acteurs 
hebben hun woonstekje in Zemst.
Waar ben je nu nog mee bezig?
Mijn hart blijft bij het theater. Momen-
teel hou ik mij bezig met het amateur-
theatergezelschap WIK in Zemst-Laar. 

Een toneelstuk brengen met ama-
teurs, waar we kunnen improviseren 
met simpele middelen, dat schenkt 
mij voldoening. Het is soms niet te 
geloven hoeveel talent en inzet onze 
amateurs hebben. Ik geef ook toneel-
lessen bij WIK en iedereen kan zich 
hiervoor inschrijven. Alle info vind je 
op de website van WIK.
Hoe zie je de toekomst?
Sinds september 2007 ben ik free-
lance en zal ik proberen verder te blij-
ven regisseren of, als het mogelijk is, 
nog voor tv te werken. Film blijft na-
tuurlijk ook één van mijn passies. Via 
mijn website http://theo.fifthcircle.be 
kunnen gezelschappen, regisseurs, 
… eigenlijk iedereen mij bereiken en 
vind je mijn uitgebreid cv.
Kunnen we momenteel één van jouw 
werken komen bekijken?
Ja, hoor! Het laatste weekend van ja-
nuari en het eerste weekend van fe-
bruari 2008 kan je in de cultuurhal van 
de WIK te Zemst-Laar het toneelstuk 
Peer komen kijken. Het is bewerkt en 
geregisseerd door mij en het artistiek 
ontwerp is van Viviane Corthals. Ook 
Theo Doms heeft zijn steentje bijge-
dragen. Het stuk wordt met humor 
gespeeld door zestien acteurs in een 
suggestieve en meeslepende stijl. Wij 
hopen op een grote opkomst!

Karin Andries

zEMsT-laaR – ThEo hijzEn? WiE? hEEl EvEn TERug in DE TijD. ThEo 
TiEnponDT uiT DE lEgEnDaRischE Tv-REEks De Collega’S …, naTuuRlijk 
kEnnEn WE hEM nog.  MoMEnTEEl is ThEo niET MEER TE ziEn op Tv, MaaR 
hij is nog sTEEDs bEzig MET acTEREn En REgissEREn. WE gingEn EEn pRaaTjE 
MakEn MET onzE bz (bEkEnDE zEMsTEnaaR).

theo hijZen geeft les Bij wik
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Onder de   mensen
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  De Blauwe Duiver Hofstade huldigde zijn kampioenen van 2007. Algemeen kam-

pioen Quevrain en Noyon werd G. Van der Aerschot. Quievrain: Wasteels (oude), De  

Coninck (jaarse), Van der Aerschot (jonge). Noyon: Wasteels (oude), Faes (jaarse),  

Deckmijn (jonge). Asduiven: Wasteels (oude), De Coninck (jaarse), Van Etterijck (jonge).

  Traditiegetrouw stond het eerste weekend van janu-

ari de kerstboomverbranding op de weide van Chiro Tijl 

Zemst op het programma. Veel sfeer, een leuke babbel, 

een heerlijk glaasje glühwein en gezellige muziek lokten 

veel chirovrienden naar het drassige veld. Het vuur werd 

aangestoken door, wie anders, peetvader Flore Van de 

Sande. Waarna iedereen de metershoge vlammen kon 

bewonderen. 

  Soms is redactielid zijn wel fijn, bijvoorbeeld tijdens de wereldbekerwedstrijd veld-

rijden in Hofstade. Onze redactie verzamelde in de VIP-tent in het Blosodomein en 

smulde en dronk dat het niet mooi meer was. De wedstrijd zelf was natuurlijk ook een 

boeiend spektakel mét Sven Nijs, volgens de kenners, als verdiende winnaar. Als bo-

nus kregen we aan onze tafel een bezoekje van wielerspecialist Michel Wuyts. Santé!

  Bij turnkring Excelsior Eppegem kan je terecht voor allerlei disciplines. Acrogym is de compe-

titieploeg die regelmatig deelneemt aan wedstrijden. Hiervoor trainen ze 5.30u per week en in 

de aanloop naar wedstrijden nog meer. Met twee gouden en twee zilveren medailles hebben ze 

dit seizoen al bewezen wat ze waard zijn. De ploeg wordt getraind door Sara Peeters uit Zemst 

en bijgestaan door choreografe Erika Paulussen uit Eppegem. Het officiële wedstrijdseizoen 

startte op 26 en 27 januari. Op de foto bovenaan: Anke Apers, Shana Van Moer, Dorien Diedens, 

Emma Cauwenberghs, Sanne De Ron, Greet Vervoort, Julie Ledens en Ines De Smet. Onderaan: 

Mona Bassleer en Lynn Alliance. Alle kinderen van Turnkring Excelsior kun je aan het werk zien 

tijdens het turnfeest op zaterdag 17 mei. Meer informatie: www.turnkringexcelsior.be.
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  Lorenzo Pepermans, een jonge snaak, zoekt net als vele anderen zijn weg in het wielren-

nen. In Hofstade stond onlangs een hoogvlieger op het programma. “Ik hoopte stiekem 

om bij de eerste twintig te eindigen, maar in het zand ging het niet zoals ik gehoopt had. 

Met mijn vierenveertigste plaats ben ik dan ook niet echt tevreden. Ik heb nog heel wat 

  De Driekoningen brachten een bezoek aan de 

nieuwjaarsdrink van VHVH Hofstade. De wijzen 

kwamen deze keer niet uit het Oosten maar van 

de KWB. Zij brachten een gitaar en leuke liedjes 

mee en proefden gretig van de aangeboden 

drankjes. De plaatselijke handelaars zorgden 

voor de geschenken. Maar liefst honderd twin-

tig pakjes werden gratis uitgedeeld. Op de foto 

staan kindjes uit de Maalderijstraat, die gratis van 

de Driekoningenkoek mochten smullen.

 De gidsengroep van Elewijt vormt een spor-

tieve bende. Tijdens het jeugdsportival in het 

Blosodomein Hofstade liet de Gidsengroep van 

Elewijt graag hun kunnen zien. Op de foto: Nele 

Van Cutsem, Kimberly Herie, Lise De Pauw, Linde 

De Weerdt, Sofie Nijs, Liese Collijs, Dorien Bolyn, 

Sara Hermans, Lisa Bogaerts, Ielke Van Qutenboer, 

Charlotte Van Dam, Dorien Weichler, Evelien Smets, 

Jana Floridor, Ine Van Eeckhout, Emelie Lesage en 

Inne Loncke met hun leiders Philippe Van de Pitte 

en Karlien De Keyser.

te leren, maar als eerstejaars moet ik natuurlijk 

geduld hebben. Het BK in Hofstade was mijn der-

tiende veldrit van het seizoen. Dat het voor eigen 

volk was speelde mee in mijn achterhoofd. Maar 

in bos en wei voel ik mij beter thuis. De positieve 

punten onthouden is dan ook de boodschap!”
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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

 
ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 1980 Zemst
Tel: 015 / 62 14 00

Privé
Stationslaan 15, 1980 Zemst
Tel & Fax: 015 / 61 40 45

Plaatsing van Ramen en Deuren in Hout, PVC en Alu
Alle soorten Plafond-, Wand- en Muurbekledingen
Rolluiken - Zonnewering elektrisch - Gyproc
Kleinere timmerwerken - Pergola's - Zolderkamers

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGKONIJNEN HAMSTERS

CAVIA’S PARKIETEN KANARIES

 

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
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Is het dankzij de school dat jullie naar 
ginder kunnen gaan?
Elke laatstejaars moet stage lopen. Via 
Heike’s vader Theo, die vaak voor langere 
tijd in China is voor zijn werk, kregen we 
de kans er te gaan werken. Dat konden 
we natuurlijk niet laten liggen. Het is ook 
heel fijn dat we dit samen kunnen doen. 
Het werk zelf zal vooral bestaan uit verta-
len en meewerken aan diverse projecten.
Overal lees en hoor je over de steeds 
groter wordende invloed van China 
op de wereldeconomie, heeft dat jullie 
studiekeuze beïnvloed?
Carolien: Niet echt, ik wou iets anders doen 
en koos daarom voor deze richting . Hope-
lijk biedt het toch meer mogelijkheden. Er 
zijn er veel die beginnen aan deze studies, 
maar onderweg haken er ook veel af.
Heike: Bij mij speelt het wel een beetje 
mee. Ik zou het best zien zitten later in 
China te werken. Door mijn vader af en 

weerDe ZenDt DoChters uit (tot in China)

WEERDE – TERWijl u DiT lEEsT, zou 
hET bEsT kunnEn DaT caRoliEn DoMs 
En hEikE ToMbEuR hoog in DE luchT 
hangEn op WEg naaR hET vERRE china. 
DE TWEE zijn klasgEnoTEn En sTuDEREn 
interCultural relationS ManageMent 
MET opTiEvak chinEEs. zij zullEn sTa-
gE lopEn van bEgin fEbRuaRi ToT EinD 
apRil in shanghai bij aRcEloRMiTTal, 
EEn gRooT sTaalbEDRijf.

toe te bezoeken, heb ik er me toch al een 
beeld van kunnen vormen. 
Carolien: Daar kan ik pas over oordelen 
binnen enkele maanden, ik kijk er naar 
uit en ben echt benieuwd.
Wonen jullie gewoon in de stad of in 
een afzonderlijk westerse wijk?
We leven gewoon op een appartement in 
de stad en zullen dus veel in contact komen 
met de lokale bevolking. In het bedrijf zijn 
er zowel Europese als Chinese collega’s. Er 
is wel een Vlaamse enclave in de stad die 
tal van activiteiten organiseert en de ban-
den tussen de Vlamingen onderhoudt.
Zijn jullie ook van plan om meer van 
het land te zien?
Wel, van geluk gesproken: dankzij het Chi-
nese Nieuwjaar hebben we zowaar eerst 
twee weken vakantie. Ideaal om te accli-
matiseren. We zullen van de gelegenheid 
gebruik maken om eerst de stad en de wij-
de omgeving van Shanghai te verkennen.

Soms zeggen wij wel eens ”dat is Chi-
nees voor mij”. Is Chinees leren werke-
lijk zo aartsmoeilijk en kennen jullie nu 
genoeg om gewoon te praten met de 
mensen daar?
Het is iets minder moeilijk dan het lijkt. 
Een Chinees teken is geen letter maar 
een woord. Zo’n teken bevat ook een 
sleutel die zowel de betekenis als de uit-
spraak aangeeft. Met wat wij nu kennen 
moeten we onze plan kunnen trekken in 
het dagelijkse leven zoals op restaurant, 
in een station, een winkel enzovoort. En 
we hebben een specifieke opleiding ge-
had gericht op cultuur en business.
Zijn jullie vriendjes opgezet met het 
Chinese avontuur?
Ergens hadden we gehoopt dat ze ons 
erg gingen missen, maar we hebben 
sterk de indruk dat ze blij zijn enkele 
maanden van ons verlost te zijn (lacht).

Dirk Verdeyen
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Oud-voorzitter Birger Debacker (centraal op de foto) wil 
samen met een team enthousiaste medewerkers een 
spetterend feestje bouwen voor de veertigste verjaar-
dag van jeugdclub Tramalant

eén jaar elawaat, tramalant veertig jaar jong

Zemstse jeugDCluBs aan het feest

in De ZeMStSe jeugDClubS iS het elke Week feeSt, Dat iS bekenD. Maar bij traMalant in ZeMSt en bij elaWaat in eleWijt hebben 
Ze Dit jaar een extra reDen oM er Stevig tegenaan te gaan. elaWaat beStaat één jaar, traMalant WorDt Dit jaar veertig.

zEMsT - hET lEvEn bEginT op vEERTig, hooR jE WEl EEns. MaaR Wij zagEn nooiT EEn vEERTigER – En gEloof ons, Wij kEnnEn EEn 
hoop RaRE snuiTERs – DiE zo blijfT sWingEn als jEugDclub TRaMalanT. Wij hEbbEn hET hiER niET ovER EEn afgElEEfDE knaR op WEg 
naaR EEn DERDE MiDlifEcRisis, nEEn, hET gaaT hiER oM EEn bRuisEnD vaT EnERgiE. kWEsTiE van in DE juisTE TERMinologiE TE blijvEn.

EEn jong vEulEn van vEErtig
Tramalant kwam tot leven in het roem-
ruchte jaar 1968, de tijd van studenten-
betogingen en flower power. Jeugdclubs 
waren toen lang niet evident. Tramalant is 
dus meteen ook een pionier in het genre 
en één van de oudste jeugdclubs van het 
land. Nu, veertig jaar later, blijft Tramalant 
sprankelen als nooit tevoren. Elke keer 
opnieuw staat een generatie enthousi-
aste jongeren klaar om het vuur levend 
te houden. Ook nu weer. Een nieuwe be-
stuursploeg, met voorzitters Jeroen Acker-
man en Jorgen Ravoet op kop, nam zopas 
de fakkel over. Zij zijn vast van plan om 
nog maar eens een nieuw hoofdstuk toe 
te voegen aan de rijk gevulde geschiede-
nis van het jeugdhuis. Het levensverhaal 
van Tramalant leest als een thriller, maar is 
wellicht niet altijd even geschikt voor de 
gevoelige zielen van bezorgde ouders.

rEcEptiE En galaBal
Zo’n veertigste verjaardag laat je niet zo-
maar passeren, vonden ze bij Tramalant. 
Oud-voorzitter Birger Debacker verza-
melde een team ouwe getrouwen en is 
vast van plan er een spetterend verjaar-
dagsfeest van te maken. Samen met de 

nieuwe bestuursploeg doet hij een war-
me oproep: “Wij zijn op zoek naar mensen 
die ooit, in een dichtbij of ver verleden, 
deel uitmaakten van de familie Tramalant. 
Wij willen een enthousiaste werkgroep 
op poten zetten, die volop bereid is om 
van die veertigste verjaardag een onver-
getelijke happening te maken.”

Om de sfeer al wat op te warmen, nodigt 
Tramalant alle geïnteresseerden uit op 

een receptie op zaterdag 9 februari, om 
20 uur in Hemen. “Iedereen die ooit zijn 
botten heeft afgedraaid voor de jeugd-
club, is welkom”, vertelt Birger. “Wij zijn 
op zoek naar oud-voorzitters, penning-
meesters, bestuursleden, noem maar op. 
Mensen die nog oude foto’s hebben, le-
denlijsten of ander interessant materiaal, 
kom gerust af. We steken de koppen bij 
elkaar en maken er iets groots van!”

Paul Verdoodt
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Zemstse jeugDCluBs aan het feest

Thomas Vermeulen: “Het idee groeide 
al eerder. Op 9 november 2006 vergader-
den de initiatiefnemers voor de eerste 
keer. Samen met een paar scoutsvrien-
den, mensen van de scoutsleiding, oud-
scouts en ouders van leden hebben we 
de koppen bij elkaar gestoken. We beslo-
ten dat er een jeugdhuis moest worden 
opgericht in Elewijt. 
Het jeugdhuis is geslaagd. Ik heb al veel 
opbouwende kritiek gekregen. Bijvoor-
beeld van mensen uit andere jeugdclubs 
in Zemst. Er is dus geen concurrentie 
tussen de verschillende jeugdhuizen. Zij 
komen hier ook eens een glaasje drinken 
en omgekeerd. We wisselen tips uit of 
helpen elkaar met het tappen. We heb-
ben twee tapverantwoordelijken per 
maand, maar momenteel komen we wat 
medewerkers te kort. We hebben nog 
niet besproken hoe we de verjaardag 
zullen vieren. Misschien een fuif organi-
seren in De Prins met enkele workshops. 
Maar daar zijn we nog niet uit.”

vErhuizEn
“Op het einde van dit jaar moeten we ver-
huizen, want het huis wordt dan gesloopt. 

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

ElEWijT – fEEsT in hET jEugDhuis van 
ElEWijT. Eén jaaR gElEDEn WERD EEn 
vERvallEn panD aan DE TERvuuRsEsTEEn-
WEg oMgEbouWD ToT EEn gEzElligE bij-
EEnkoMsT vooR ElEWijTsE jongEREn. op 
19 apRil 2007 opEnDE ElaWaaT vooR 
hET EERsT zijn DEuREn En DaT blEEk EEn 
goED iDEE TE zijn. vooRziTTER ThoMas 
vERMEulEn is EEn TEvREDEn Man En is op 
zoEk naaR EEn anDERE locaTiE vooR EEn 
DEfiniTiEf jEugDhuis.

We hebben nog geen nieuwe locatie ge-
vonden, maar waarschijnlijk zullen we ons 
voorlopig in containers moeten terugtrek-
ken. Ik weet niet of alle jongeren ons naar 
daar zullen volgen. Daarvoor is de vaste 
kern nog niet groot genoeg, vrees ik.
Maar dat houdt ons niet tegen. We heb-
ben nog veel toekomstplannen. Bij-
voorbeeld meer aandacht geven aan 
de vorming van onze jeugd. Zoals een 

zitten in een leerfase. We hebben al veel 
uit onze fouten geleerd en weten dat 
we er nog veel zullen maken. In het al-
gemeen is alles positief verlopen, de vol-
doening is groter dan de frustratie.”

Op 25 januari geeft het bestuur een gra-
tis frigo weg om het einde van de exa-
mens te vieren. Allen daarheen!

Jolien Beullens

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

infotheek aan de 
muur met een jon-
gerengids, informa-
tie over studeren, 
enzovoort.
Het bestuur verga-
dert om de twee 
weken. De samen-
werking verloopt 
niet altijd even vlot, 
maar dat is normaal. 
We maken nog kin-
derfouten, want we 
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Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

LAEREMANS
RAMEN BVBA

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

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:
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En Rudolf, wat zijn je verwachtingen 
dit jaar? 
Met Kenza hebben we voor deze editie 
een debuterende Mechelse R&B-zangeres 
ontdekt . Het zal voor haar de eerste echte 
confrontatie zijn met het grote publiek, 
maar ze is ontzettend talentrijk en zal een 
sterke act neerzetten. Kenza staat garant 
voor een energieke belevenis waar je je 
ogen op uitkijkt, helemaal geënt op de 
huidige internationale R&B-videoclipstyle. 
De single heet Breaking the Rules. Tekst en 
muziek heb ik zelf geschreven. De single 
werd opgenomen in mijn eigen Studio 
Factasy in Hofstade. Voor de eindproduc-
tie van het nummer hebben we een be-
roep kunnen doen op de gerenommeerde 
R&B- en hip-hopproducer BC (Lunaman), 
die in zijn studio in Atlanta de juiste sound 
vond. Bovendien werkte ook Nelson Mo-
raïs mee aan de arrangementen.

Voor de 31-jarige zangeres Kenza gaat 
het nu allemaal snel, niet?
Sinds we de opnames achter de rug 
hebben, ben ik me voltijds gaan bezig 
houden met Eurosong 2008. Voordien 
had ik enkel ervaring als frontzan-
geres met coverbands uit Mechelen, 
dus deze zangwedstrijd steekt er to-
renhoog bovenuit. Zo’n kans mogen 
we niet laten liggen. We hebben een 
sterke single waar we veel vertrouwen 
in hebben en van de vijf kandidaten 
op 3 februari, voelen we een kwalifi-
catie zeker mogelijk! Trouwens, bij de 
inzending van de demo werd de sin-
gle haast unaniem opgenomen in de 
strenge selectie. Kenza is nu ook de 
naam van onze meidengroep want we 
gaan er zeker mee door. Rudolf en ik 
gaan nieuwe songs opnemen waar-
voor ik al wat teksten heb geschreven, 

maar voorlopig brengen we nog niks 
uit. Zolang we in de running zijn, is 
onze single Breaking the Rules enkel te 
horen tijdens de uitzendingen van Eu-
rosong. Pas daarna mogen we op zoek 
gaan naar playlists en hitlijsten. Een 
hele uitdaging en hard werken, maar 
voor mij is het allemaal nieuw en ik kijk 
er erg naar uit!

Kenza zit in de tweede voorronde van 
Eurosong 2008. Die wordt uitgezonden 
op Eén op zondag 3 februari! Omdat de 
kwalificaties afhangen van televoting, 
hoopt het hele team rond Rudolf en Ken-
za op jullie steun om hen naar de finale 
te loodsen. We geven jullie alvast het 
televoting- nummer. SMS 1 naar 3470 of 
bel naar het nummer 0905 56101. Wach-
ten tot 3 februari, hé! 

Jean-Marie Brassine

hofsTaDE - pRoDucER, MuzikanT En singER-songWRiTER RuDolf hEckE, bij hET gRoTE publiEk bEkEnD van pop in Won-
DERlanD, is EEn gETalEnTEERDE bEzigE bij. hij slaagDE ERin zich DiT jaaR – vooR DE viERDE kEER in vijf jaaR – TE plaaTsEn 
vooR DE vooRRonDE van EuRosong. in 2002 bEhaalDE hij nog MET yasMinE kaRRaz DE TWEEDE plaaTs in DE finalE én DE 
pERspRijs. RuDolf En kEnza liETEn DE sTuDio EvEn vooR WaT zE Was oM zich vooR TE sTEllEn. de Zemstenaar MochT DE 
singlE op vooRhanD bEluisTEREn én, schRijf hET MaaR op, MET kEnza En haaR nuMMER breaking the ruleS hEbbEn zE naaR 
onzE MEning EEn TophiT in huis! op naaR bElgRaDo, Dus.

ruDolf heCke Doet met kenZa weer mee 
aan eurosong 2008
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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

Op vijftienjarige leeftijd begon Mauri-
ce Desmedt als doelman en dat deed 
hij tot zijn zevenendertigste. Nu is de 
vijfenzestigjarige Maurice al vele jaren 
verbonden met de Hofstaadse voet-
balvereniging.

Na zijn eigen voetbalcarrière ontpopte 
hij zich tot de ideale keeperstrainer van 
de A-kern. Niks bijzonders zegt u? Klopt, 
ware het niet dat Maurice doofstom is 
en toch perfect weet door te dringen 
tot zijn keepers. Bart De Doncker, kee-
per van de eerste ploeg, kent hem on-
dertussen al vijf jaar en bevestigt dat 
zij een fantastische trainer-spelerrelatie 
hebben. Ze communiceren via geba-
rentaal en dat lukt allemaal wonderwel.

Tania, de lieve dochter van Maurice, 
vertelt ons dat het voetbalgebeuren 
voor hem een echte uitlaatklep is. En 
hij traint niet alleen. Wanneer er op 

en De gouDen hanDsChoen gaat naar… 

hofsTaDE – MauRicE DEsMEDT is bij voETbalclub vERbRoEDERing hof-
sTaDE al jaREnlang acTiEf als kEEpERsTRainER van DE a-kERn. En als vRij-
WilligER hElpT hij DE vEREniging vooRuiT als DuivEl-DoET-al. 

zijn club de handen uit de mouwen 
moeten worden gestoken, is hij er 
als de eerste bij. Door zijn positieve 
persoonlijkheid heeft Maurice veel 
vrienden. En het mag gezegd, onder 
vrienden, na het harde labeur, drinkt 
hij graag enkele verdiende pintjes.

Niet alleen de keepers van Hofstade 
kunnen onder Maurice zijn vleugels 
terecht. Ook kleinzoon Vincent is één 
van zijn passies geworden. De talent-
volle jongen speelt bij de U8 van KV 
Mechelen en Maurice volgt met veel 
plezier zijn oogappel naar trainingen 
en wedstrijden.

Maurice geniet elke keer weer met 
volle teugen van zijn passie en staat in 
weer en wind paraat. de Zemstenaar 
wenst hem nog jaren vol succes en fe-
liciteert hem met zijn gedreven inzet.

Dirk Van Roey

mauriCe DesmeDt
keeperstrainer
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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

VERANDA THOMAS BVBA

Fabrikant van:
Veranda's - pergola's

Ramen - deuren
Zonweringen

Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek

&
voorontwerp

&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1
ZONDER MEERPRIJS!

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design
Maatwerk

Teak indoor, outdoor

Loom, rotan

Badkamermeubels

Leuke koopjes 
tijdens soldenmaand

www.tidimport.be
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40
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Naar aanleiding van deze re-
ceptie zorgde jonkheer Tanguy 
Marie Claude Edouard Schmitz 
en zijn echtgenote gravin Jean-
ne Françoise Philippine van 
Stegen de Schrieck voor een 
kleine voordracht van De Sem-
se. Deze heemkundige kring 
kreeg recent de kans om de 
bezittingen van kasteel Impel 
te inventariseren. Zij vertaal-
den alle authentieke stukken 
in verstaanbaar Nederlands, 
wat uiteraard een rijkdom is 
voor de geschiedenis van onze 
gemeente.

“Van het domein Impel is reeds 
sprake in geschriften uit de 
12de eeuw, met als bewoners 
de Eppegems”, vertelt Colette 
Vanderbeken ons. “De bijnaam 
De Motte is afkomstig van het 
woord motte wat zoveel wil 
zeggen als een hoeve met heu-
veltjes, omringd door water en 
een ophaalbrug. Na een hele 

jonkheer en gravin geven reCeptie in kasteel impel

EppEgEM – op zoEk naaR ouDE hElDEnvERhalEn ovER onzE zEMsTsE kasTElEn, bElanDDE de Zemstenaar op EEn niEuW-
jaaRsREcEpTiE in kasTEEl iMpEl aan DE gRiMbERgEsTEEnWEg. buuRTcoMiTé MoTsTRaaT-RijkEnhoEk En hEEMkunDigE kRing DE 
sEMsE zoRgDEn vooR EEn Duik in DE gEschiEDEnis van hET kasTEEl. 

waslijst vol graven en gravinnen wordt 
het oorspronkelijke kasteel in 1783 ver-
bouwd tot het huidige gebouw. De in-
dustrieel Destrée uit Vilvoorde plaatste 
in de 19de eeuw een houten koepel op 
het dak om naar de sterren te kunnen 
kijken. Tijdens WO II werd kasteel Impel 
eigendom van de Openbare Onderstand 
in Brussel, die kleine kinderen de kans 
bood het kasteel per boot te komen 
bezoeken. Net voordat de huidige eige-
naars het gebouw inkochten werd het 
kasteel nog even gehuurd door de schei-
kundige zeepfabrikant Kurt Roef.”

dE mEnsEn achtEr hEt kastEEl
Wanneer in 1956 Marcel Marie Jules Jo-
seph Schmitz en zijn echtgenote verhui-
zen van kasteel Wolslinde naar kasteel 
Impel wordt het kasteel eigendom van 

deze edele fami-
lie uit Antwerpen. 
Marcel Schmitz 
komt terecht in 
Brussel, waar hij 
bekend staat om 
zijn belangrijke 
literaire en archi-
tecturale wer-
ken. Hij bouwde 
onder meer drie 

te trekken, mijn vader woont 
in een van de andere gebou-
wen van het domein. Wij zijn 
dan gestart met de renovatie 
van het gebouw om ervoor te 
zorgen dat we beschikten over 
het nodige comfort. We plaats-
ten ondermeer een nieuw dak 
en dubbele beglazing, zonder 
de authenticiteit en de stijl van 
het gebouw uit het oog te ver-
liezen. Het kasteel werd in het 
verleden steeds vernieuwd vol-
gens de stijl van Lodewijk XVI. 
Op zolder zie je zelfs nog de 
verschillende timmerwerken 
van drie bestaande gevels.”

Hoewel de huidige bewoners 
de titel jonkheer en gravin 
dragen, zijn zij ook mensen 
van vlees en bloed. Mijnheer 
Schmitz startte vijf jaar gele-
den zijn eigen farmaceutische 
firma, na een lange carrière 

als verantwoordelijke in een interfarma-
ceutisch bedrijf. Zijn echtgenote, me-
vrouw van Stegen de Schrieck is lerares 
geschiedenis in het vijfde en zesde jaar 
middelbaar onderwijs in Brussel. Twee 
zonen en een dochter zorgen voor een 
toekomst in de geschiedenis van het 
kasteel Impel.

Evelien Van Grunderbeek

complexen voor de Foyer Schaerbeekois. 
Later werd het kasteel overgedragen 
aan de vader van de huidige eigenaar 
Claude Schmitz. “Mijn vader was rechter 
en belandde in de jaren tachtig in Eppe-
gem, nadat hij in Brussel werd benoemd. 
Later vroeg hij ons wie van zijn kinde-
ren het hoofdgebouw wou bewonen. 
Mijn vrouw en ik hebben beslist hier in 
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Mechelen • tel. 015 41 43 48
Overijse • tel. 02 688 19 79
Leuven • tel. 016 76 04 89

Jette • tel. 02 426 81 00
Tienen • tel. 016 76 04 89

www.lifestylefitness.be

Mechelen • tel. 015 41 43 48
Overijse • tel. 02 688 19 79
Leuven • tel. 016 76 04 89

Jette • tel. 02 426 81 00
Tienen • tel. 016 76 04 89

www.lifestylefitness.be

Mechelen • tel. 015 41 43 48
Overijse • tel. 02 688 19 79
Leuven • tel. 016 76 04 89

Jette • tel. 02 426 81 00
Tienen • tel. 016 76 04 89

www.lifestylefitness.be

Mechelen • tel. 015 41 43 48
Overijse • tel. 02 688 19 79
Leuven • tel. 016 76 04 89

Jette • tel. 02 426 81 00
Tienen • tel. 016 76 04 89

www.lifestylefitness.be

*duurtijd lidmaatschap �� maanden 
- min �8 jaar - niet cumuleerbaar
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Tienen • tel. 016 76 04 89

www.lifestylefitness.be
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MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

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

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

 

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

“Frans Vercammen is niet te 
evenaren”, begint de nieu-
we grote baas zijn verhaal. 
Eind dit seizoen zet Frans 
een punt achter zijn twintig 
jaar voorzitterschap. Het is 

jan van asBroeCk nieuwe voorZitter van kfC eppegem

“frans verCammen is niet te evenaren”
EppEgEM - kfc Ep-
pEgEM hEEfT DE aMbiTiE 
vERDER TE gRoEiEn ToT 
EEn DEgElijkE club En 
Wil EEn vooRbEElD zijn 
in DE REgio. niET allEEn 
DE bouW van DE niEuWE 
klEEDkaMERs, EEn sEcRE-
TaRiaaT En EEn fEEsTzaal 
WoRDEn vooRopgEsTElD, 
ook in hET bEsTuuR koMT 
ER vERniEuWing, MET jan 
van asbRoEck als DE 
niEuWE vooRziTTER.

Onze bouwplannen verwezenlijken: 
bijkomende kleedkamers, vergader-
ruimte, feestruimte enz. De plannen 
zijn bijna definitief, misschien is het 
nog mogelijk die te realiseren tegen 
september of oktober.
Volgend seizoen met een B-ploeg?
De beslissing is gevallen. FC Eppe-
gem start volgend seizoen met een 
B-ploeg in vierde provinciale, maar 
de volledige regeling moet nog uitge-
werkt worden. Een grote groep van de 
juniores gaan naar de B-ploeg, spelers 
die de voorbije jaren de club verlie-
ten, mogen terug komen. We willen 
de jeugdwerking ook nog verbeteren, 
want zij spelen een zeer belangrijke 
rol in de toekomst van de club. We wil-
len hun inbreng minstens behouden 
en liefst vergroten. Frans Vercammen 
heeft het waargemaakt om van vierde 
naar eerste te gaan (1988-2008). Ik zou 
het al fantastich vinden om te blijven 
waar we nu zijn.
Welk soort voorzitter wordt Jan Van 
Asbroeck?
Streng maar rechtvaardig.

              Jean Andries

een geluk dat het stadion naar hem is 
genoemd, anders hadden we nog kos-
ten om een standbeeld te zetten!
Halfweg januari is beslist dat ik de 
opvolger wordt van Frans en dat we 
al samenwerken om het volgende 
seizoen voor te bereiden. Het be-
stuur wordt gereorganiseerd. Benny 
Vaneycken wordt eerste en Hugo De 
Leeuw tweede ondervoorzitter. Wim 
Verstraeten (hoofdsponsor) zal even-
eens toetreden tot het bestuur. De 
verdere reorganisatie wordt tijdens de 
volgende vergaderingen grondig be-
sproken en indien nodig aangepast.
Wat zijn de ambities?
Een volwaardige eerste provincialer 
worden. Wij geloven in het behoud dit 
seizoen. In eerste kunnen doorgaan 
zou een fantastische beloning zijn voor 
de mensen van het bestuur, die gedu-
rende de voorbije drie jaren de opgang 
van derde naar eerste mee hebben 
verwezenlijkt. Eens we een vaste waar-
de zijn in eerste zijn er veel mogelijk-
heden. Degraderen naar tweede hoeft 
ook geen catastrofe te zijn.
De onmiddellijke doelstellingen?
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COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u

zon- en feestdagen gesloten
Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14

commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

 

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

 

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

	

					

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

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

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

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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zEMsT – kEnpo. 
DoET hET bij u gEEn 
bEllETjE RinkElEn? 
spijTig, WanT WE hEb-
bEn vERschillEnDE ME-
DaillEhouDERs in ons 
MiDDEn. usDa oRga-
nisEERT lEssEn kEnpo. 
in novEMbER oRgani-
sEERDEn zE zElfs EEn 
WERElDkaMpioEnschap, 
WaaR DE WERElDTop 
van DE kEnpobEoEfE-
naaRs op af kWaM.

Kenpo, uitgesproken als Kempo, is een 
gevechtssysteem, geen gevechtssport. 
Het grote verschil is dat een gevechts-
sport vooral draait om het aanleren van 
technieken. Als je dus hoog moet trap-
pen, moet je ook écht hoog trappen om 
tijdens een wedstrijd punten te halen. 
Bij een gevechtssysteem worden de oe-
feningen aangepast aan de leerling. Kan 
je dus iets minder hoog trappen maar 
versla je je tegenstander wel, dan ben jij 
degene die met de punten gaat lopen, 
leerde Gilbert Claes ons.

Gilbert Claes is de hoofdleraar en oprich-
ter van USDA, de United Self Defence 
Academy. Over de ganse wereld vind je 
vijftien van zijn scholen, maar als je zelf 
eens een kijkje wil gaan nemen, moet je 
het niet ver gaan zoeken. Naast de voet-
balterreinen van Zemst, achter de Snoo-
ker One, vind je het oefenlokaal waar elke 
dag trainingen worden gegeven. Niet 
enkel Kenpo komt er aan bod, maar ook 
Taichi, Kick-box, Cardio-Kenpo en Kungfu. 
Iedereen is welkom, van 5 tot … jaar.

In november organiseerde de club de 
World Kenpo Championship in Mechelen. 
Verschillende leden van de club wonnen 
een medaille, maar twee sprongen er echt 
tussenuit, zij gingen namelijk met een eer-
ste plaats lopen. Jolien Van Baelen is nog 
maar zeven en al wereldkampioen in haar 
klasse. Een hele prestatie. Zelf lijkt ze nog 
niet helemaal te beseffen wat dat juist in-

Matthias Salembier en Klaas 
Van Baelen tonen hoe het moet

Jolien Van Baelen, Olivia Charels en 
Silke Van Rompaey haalden een podiumplaats

worlD kenpo Championship

Jolien toont trots haar beker Olivia is helemaal klaar voor Jersey!

omdat ze de allerbeste bij 
de jeugd was. Volgens haar 
leraar is Olivia supergoed 
en zelfs gekend over de 
hele wereld. ‘Overal waar je 
met haar komt kennen ze 
Olivia. Ze is heel gediscipli-
neerd en wereldberoemd 
om haar goede techniek.” 

Olivia traint twee keer per 
week maar is wel elke dag 
met de sport bezig. Thuis oe-
fent ze haar bewegingen en 

vind je alle informatie en als je toch nog 
vragen moest hebben, kan je altijd mai-
len of bellen naar het adres en telefoon-
nummer dat je op de site vindt.

In maart trekt de hele ploeg naar Jersey 
voor nieuwe kampioenschappen. de 
Zemstenaar wenst hen alvast veel succes 
en veel podiumplaatsen toe!

Ellen Van de Wijgaert

ze zorgt er ook voor dat ze een goede con-
ditie heeft. Vlak voor de wedstrijd trainde ze 
iets meer. Dan kwam ze bijvoorbeeld in de 
zaal oefenen met haar wapens. Wat moet 
ik me daarbij voorstellen? “Ik gebruik een 
Chinees kromzwaard, een taichizwaard 
en een munchakuzwaard. Niet gevaarlijk 
hoor, vooral heel sierlijk”, lacht Olivia.
Een deel van de medaillewinnaars zie je 
op de fotoeDe andere medaillewinnaars 

zie je op de foto Silke Van Rompay, vijf jaar 
en zilver en Matthias Salembier, negen 
jaar en brons. Staan niet op de foto: Kim-
berley Hofman, vijftien jaar en zilver, en 
Dorien Parmentier, vijftien jaar en brons.

Zin om zelf eens te proberen of een kijkje 
te nemen? Elke weekdag is er les tussen 
18.30u en 21u en ook in het weekend 
zijn er overdag lessen. Wil je eerst eens 
naar de website surfen? Dat kan: www.
usda.be of www.pakloongkenpo.be, hier 

houdt. Ze doet nog maar één jaar aan Ken-
po, dus was dit maar haar eerste wedstrijd. 
Proficiat! Ten huize Van Baelen was er nog 
reden tot juichen want ook broer Klaas, 
negen jaar, schopte het tot het podium. Hij 
behaalde een zilveren medaille.

Nog beter deed Olivia Charels het. Zij is 
dertien en al een Kenpobeoefenaar sinds 
haar vijfde verjaardag. Zij behaalde een 
gouden medaille, twee zilveren én kreeg 
de bijzondere vermelding Kids Allround, 
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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

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

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

 

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

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

GSM 0475/869 163
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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.

“Er zijn er genoeg die in hun vrije tijd naar 
de vaart trekken”, zegt Willy. “Of naar de put 
van Weerde of zelfs naar het buitenland om 
er te gaan vissen. Velen vissen op hun eigen, 
terwijl anderen dat plezier willen delen met 
maten in een vissersclub. In Zemst hebben 
we er zo drie: De Stekelbaars, De Winde en 
De Eleghemse Zeevissers. En verder nog 
Ons Genoegen van het Spoor. Toch is het 
zowel voor de clubs als voor de individuele 
visser moeilijk om in Zemst een goed vis-
water te vinden. Wij hebben dat tekort al 
tweemaal ervaren bij het inrichten van de 
wisselbeker voor visclubs. De eerste keer 
hebben we die competitie kunnen vissen 
in de betonnen kuip van de spoorwegen 
en vorig jaar zijn we moeten uitwijken naar 
een visput in Heffen. Dit jaar zou het in 
Humbeek doorgaan en misschien kunnen 
de Zeevissers ons in 2009 meenemen voor 
een hengeltochtje met de boot, maar dat 
is natuurlijk allemaal eenmalig en in eigen 
gemeente kunnen we niet terecht.”

samEn stErk
Volgens Willy is het tijd dat de koppen eens 

vissers van Zemst, 
verenig u!

ElEWijT - vissEn op sTEkElbaaRsjEs in DE bEEk. bij 
vElEn hooRT DaT ToT DE nosTalgischE jEugDhERinnE-
RingEn. MaaR soMMigEn vinDEn ook vanDaag langs 
DE WaTERkanT DE gEschikTE aflEiDing oM gEEsTElijk 
in balans TE koMEn. zEMsT TElT DRiE vissERsclubs En 
WEllichT nog hEEl WaT vissERs DiE gEEn liD zijn. Wil-
ly op DE bEEck is liD van DE spoRTRaaD En houDT 
EEn plEiDooi oM allE vissERs saMEn TE bREngEn in 
één gRoTE club of in EEn saMEnWERkingsvERbonD. 
hij gooiT in de Zemstenaar zijn lijnTjE uiT, in DE 
hoop DaT hij hEEl WaT REacTiEs vangT.

bij elkaar gestoken worden om samen naar 
een oplossing te zoeken.
“Als we samenwerken staan we sterker, 
om met onze vraag bij het gemeente-
bestuur aan te kloppen. We kunnen een 
nieuwe grote club vormen of een samen-
werkingsverband tussen kleinere clubs 
aangaan. Hoe meer individuele vissers 
toetreden hoe beter. We zouden de ge-
meente een voorstel doen om zelf een 
visput in Zemst te verwerven of aan te 
leggen. Ik heb dit probleem al voorge-
legd aan de sportraad. Ik krijg hier wel 
steun, maar het is duidelijk dat we in 
groep sterker staan en gemakkelijker zul-
len gehoord worden.” 

mogElijkhEdEn 
Willy somt meteen al enkele mogelijke 
locaties op. ”Er is het vaartje langs het 
Blosodomein ter hoogte van het zwem-
bad. Misschien kan er een put gegraven 
worden achter de nieuwe school op het 
Molenveld of er zijn de vele forellenvijvers 
van Het Molenveld in Elewijt. Als je de ber-
men tussen enkele kleinere visvijvers daar 

uitgraaft heb je een prachtige grote visput. 
Het achterliggende deel zou ook kunnen 
gereserveerd worden voor natuurontwik-
keling en natuurlijke kweekvijvers. Mits uit-
breiding met een kleine kantine heb je een 
prima locatie. Het beheer, de uitbating en 
de toegangsfaciliteiten kunnen in handen 
gegeven worden van de nieuwe club, in 
afspraak met het gemeentebestuur. Maar 
ongetwijfeld zijn er nog andere mensen 
met goede ideeën...”

oproEp
Om die ideeën te kennen wil Willy met 
gelijkgestemde zielen een voorstel uit-
tekenen. Hij doet daartoe een oproep bij 
de vissers van Zemst. “Wie wil meewerken 
aan dit project kan zowel met mij als met 
de sportdienst van de gemeente contact 
opnemen. Elk voorstel en informatie is 
welkom.”

Willy Op de Beeck: 0472-26.33.29
Sportdienst, Marcus Van Roosbroeck: 015-
61.88.95 of sport@zemst.be.

Juliaan Deleebeeck
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Wat zijn de belangrijkste wijzigingen 
aan het korps?
Een van de prioriteiten in onze zone is de 
verkeersveiligheid. Het verkeersteam krijgt 
er daarom een bijkomende politie-inspec-
teur, een verkeerskundige en een admini-
stratieve medewerker voor de verwerking 
van de processen-verbaal bij. Met deze 
medewerkers zijn we in staat om dagelijks, 
in iedere gemeente van de politiezone 
(nvdr Kampenhout, Steenokkerzeel en 
Zemst) gedurende minstens acht uren in-
tensief te patrouilleren. Zo zullen we onder 
andere de snelheidshandhaving aanzien-
lijk verhogen. Iedere dag zal er wel ergens 
‘geflitst’ worden. Hiervoor heeft de politie-
zone recent een bijkomend radartoestel 
aangekocht op een driepikkel (dus niet in 
een anoniem voertuig).
Betekent dat ook dat er meer blauw op 

extra agenten gaan Dagelijks flitsen
zEMsT - DE poliTiERaaD van DE poliTiEzonE kasTzE kEuRDE REcEnT DE niEuWE pERsonEElsfoRMaTiE goED. ER koMEn TiEn niEuWE 
agEnTEn bij. de Zemstenaar ging EvEn poolshoogTE nEMEn bij koRpschEf paTRick DE MunTER.

straat komt? 
Zeker en vast. Ook het interventieteam 
wordt met zes medewerkers versterkt, 
zodat er permanent twee interventie-
ploegen inzetbaar zijn en het telefonisch 
onthaal doorlopend (24u/24) wordt ver-
zekerd. Een gerechtelijk officier zal ten 
allen tijde op terrein aanwezig zijn. De 
politieagenten zullen dus meer zichtbaar 
en aanspreekbaar zijn.
De aanrijtijd (nvdr tijd om ter plaatse te 
komen bij een oproep) duurt minder lang 
en zo kunnen we dus meer tijd spenderen 
aan iedere tussenkomst, omdat de inter-
ventielast wordt gespreid. Een dubbele 
ploegbezetting garandeert frequentere 
en veiligere kleinschalige controleacties.
Zal de personeelsversterking ook con-
creet leiden tot een beter “onthaal”? 
Het politioneel onthaal zal iedere dag 

(dus ook in het weekend, en op feest-
dagen) open zijn tussen 07.00 en 19.00 
uur. De mensen uit de zone kunnen dus 
ook in het weekend terecht in het poli-
tiekantoor.
Tussen 19.00 uur en 07.00 uur is er geen 
fysiek onthaal. De burgers worden wel 
telefonisch verder geholpen door een 
medewerker van de eigen zone. Deze 
medewerker kan ook één van onze ploe-
gen onmiddellijk ter plaatse sturen. Er 
zijn dus geen vervelende boodschappen 
meer op het antwoordapparaat, want de 
mensen worden onmiddellijk verder ge-
holpen. 
En wanneer komt al dat blauw in dienst? 
De rekrutering zal binnenkort starten en 
tegen het jaareinde zouden alle aanwer-
vingen rond moeten zijn.
 BC
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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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