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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

Beurscrisis, failliete banken, economische 
recessie, de ondergang van het kapita-
lisme, het regende doemscenario’s de 
voorbije weken. Had u de financiële bui 
zien hangen, beste lezer? Voelde u vooraf 
al nattigheid? Stilte vóór de storm? Neen? 
de Zemstenaar wél. Enkele vreemde ge-
beurtenissen tijdens de voorbije maan-
den maakten ons achterdochtig.
Het begon met een geheimzinnig be-
zoek de voorbije zomer. Twee keurige 
heren in driedelig maatpak stelden zich-
zelf in gebrekkig Nederlands voor als 
graaf L en Monsieur Jean-Paul, toplui van 
een Belgische grootbank. Of we niet ge-
interesseerd waren in de overname van 
hun Nederlandse tak, want met die ke-
zen hadden ze toch niks dan ambras. Een 
portefeuille van enkele miljoenen euro 
aandelen kregen wij er zomaar bovenop. 
Wij antwoordden beleefd dat de Zem-
stenaar een deftig blad is, geen financi-
eel concern. Beetje vreemd, vonden wij, 
maar zijn wel een en ander gewoon. Dus 
wij wensten de heren veel succes en ver-
gaten het voorval.
Tot begin september op de redactie een 
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fax arriveerde van Paul D’Hoore, u weet 
wel, die guitige dikkerd van de VRT die 
alles weet over beursnoteringen, renda-
biliteit en dat soort dingen. Paul vroeg of 
hij in ons gereputeerde magazine geen 
column mocht schrijven over de financi-
ele toekomst van dit land. “Er dreigt on-
weer”, onthulde hij geheimzinnig.
Drie weken later brak de hel los. Overal 
crashte de beurs, banken gingen op de fles, 
Brabantse trekpaarden werden van stal ge-
haald om de boel te redden en een slome 
Limburger bood zijn hele verzekerings-
maatschappij ter overname aan. Gratis.
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De toekomst oogt dus somber, beste 
lezer. De broeksriem zal dicht moeten. 
Maar geen nood, de Zemstenaar wijst 
de weg! Wij sloten ons aan bij de ac-
tie De knip op uw portemonnee van het 
Zemstse OCMW, waarbij je aan den lijve 
ondervindt wat het betekent om met 50 
euro de week door te komen. Twee van 
onze redactieleden – niet toevallig de 
twee grootste wildebrassen – namen de 
proef op de som. U leest verder wel hoe 
het hen verging. Wij willen het graaf L en 
Monsieur Jean-Paul nog zien doen!
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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

 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

	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:



�

d
e Z

em
stenaar | novem

ber 2008

Er zijn heden wel meer artiesten die tot 
in de huiskamer komen, maar juist van-
wege de kleinschaligheid kom je niet 
altijd in de gelegenheid daaraan deel 
te nemen. Vitalski kreeg dus een volle li-
ving enthousiaste genodigden voor zich 
en de ambiance, op gang gebracht met 
enkele uitstekende streekbieren, zat er 
meteen in. Vitalski hield er in zijn ‘baan-
brekende conference’ goed de vaart in 
en de lachsalvo’s waren talrijk en hard. 
Een aanrader voor liefhebbers van co-
medy vertelling. Voor zij die er niet kon-
den bij zijn, verwijs ik graag naar www.
vitalskiblog.blogspot.com, want de tour 
langs culturele centra en de schoolvoor-
stellingen start heden. 

Vitalski was echter niet de enige in de 
schijnwerpers. Naast het podium sche-
nen diverse UV-lampen op een grote 
kast, om twee prachtige luipaardgek-
ko’s op temperatuur te houden. Dat 
brengt ons bij Peter zijn hobby die je 
in Zemst niet gauw zal tegenkomen, 
namelijk reptielen houden en kweken. 
Toen hij nog jong was, bracht zijn vader 
kameleons en gekko’s mee uit Afrika. 
Peter geraakte erdoor gefascineerd en 
die interesse en passie is nooit verdwe-
nen. Momenteel heeft Peter buiten de 
gekko’s ook nog een leguaan, Jemen 
kameleons en drie verschillende ras-
sen schildpadden. Het treft dat net nu 

Vitalski

WEERDE - Na Wat pERikElEN EN commotiE kWam op vRijDag 14 ok-
tobER vitalski DaN toch NaaR ZEmst vooR EEN full length vERsiE vaN 
ZijN NiEuWE shoW Mijn leven Met leterMe. D’ouDE school vistE ERNaast 
maaR pEtER EN chRistEl haDDEN WEl bEEt EN DaNkZij vitalski’s coNcEpt 
vaN EEN liviNgtouR, koNDEN WE op EEN uNiEkE WijZE kENNis makEN mEt 
DEZE oRigiNElE vERtEllER.

twintig eieren zijn uit-
gekomen bij de kame-
leons. Wie interesse 
heeft kan contact opne-
men met Peter op het 
nummer 015-61.65.37, 
want intussen zijn de 
kleintjes al wat groter 
en kunnen ze verkocht 
worden, maar dan wel 
met de nodige reserve. 
“Ik verkoop deze kame-
leons niet aan eender 
wie want een goede 

nen/11407911/Nakweek_Jemen_KA-
MELEONS_Calyptratus_juni_2008.html.

Ik heb er al een paar op de muren zien 
kruipen in mijn slaapkamer, dus voor mij 
hoeft het niet.

                 jmb

verzorging is noodzakelijk om 
deze reptielen in de beste om-
standigheden groot te bren-
gen. Daarvoor heb je zeker een 
goed en groot terrarium nodig. 
In mijn huis heb ik daarvoor al-
leen al 5m² moeten vrijmaken 
en dienden er aparte kasten 
getimmerd te worden. Je hebt 
ook de nodige lampen nodig 
en, heel belangrijk, verse voe-
ding (krekels) en vitaminen. 
Het is niet omdat voor deze 
reptielen geen speciale licentie nodig 
is, dat het als speeltje in huis kan ge-
nomen worden”, aldus Peter. Meer info 
over de basisinstructies kan je vinden 
op Peter zijn advertentie via deze link: 
http://kapaza.be/Dieren_en_toebe-
horen/Reptielen_Amfibieen_en_Spin-

meets De gekko

turnkring Voor DiaBetiCi Verhuist
ZEMST – Vanaf december verhuist de Gezonde Lichaamsbewegingsclub van De Waterleest in Eppegem naar De Pimpernel in Zemst-Laar. De 
lessen vinden vanaf dan plaats op woensdag in plaats van maandag. Dit werd besloten in overleg met de kinesisten Luc De Donder en Viviane Hop-
penbrouwers. De club hoopt in De Pimpernel het op praktisch vlak een stuk makkelijker te hebben.

PV

Foto’s Jean Andries
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RepaReRen en cReëRen
Al in zijn tienerjaren was Leo voortdu-
rend in de weer met het uiteenhalen 
en ineensteken van alles en nog wat. 
Hij moest en zou weten hoe de dingen 
werkten. Hij werd thuis algauw de repa-
rateur van dienst. Ook in Weerdse straten 
wist hij op te vallen, hij was immers de 
enige met richtingaangevers en andere 
snufjes op zijn fiets. Niet verwonderlijk 
dat hij koos voor een technische oplei-
ding elektriciteit.

passie vooR 2pk’s
Leo valt niet alleen op 2 pk’s uit nostal-
gie. “Het zijn heel dankbare auto’s om 
zelf aan te sleutelen, met een vrij een-
voudige mechaniek. Veel wisselstukken 
kan ik zelfs eigenhandig maken of mani-
puleren zoals ik wil. Moderne auto’s zijn 
ontworpen met veel elektronica, zodat je 
er vooral niet zelf aan kan werken”, zegt 
Leo. “Zo ben je volledig afhankelijk van 
de constructeur voor stukken, reparatie 
en onderhoud. Niets voor mij dus.”

expeRimenteRen
Leo’s interesse voor elektrisch rijden 
werd gewekt op een 2pk meeting er-
gens in de jaren negentig, waar een 
Chinese deelnemer kwam aanzetten 
met een elektromotor. “Ik ging me in-
formeren bij fabrikanten en probeerde 
het één en ander uit. Ik heb even ge-

Vooruit met De geit!
ZEmst - iN DE mEDia WoRDEN WE quasi Da-
gElijks om DE oREN gEslagEN mEt bERichtEN 
ovER DE pEpERDuRE ENERgiE, oliE- EN aNDERE 
cRisissEN. WE kRijgEN DE booDschap mEE Dat 
WE mEt DiE ENERgiE bEtER ZuiNig omspRiNgEN 
EN hEt ovER EEN aNDERE boEg moEtEN gooiEN. 
DE mEEstEN vaN oNs ZijN hEt DaaR volmoN-
Dig mEE EENs EN DoEN vERvolgENs vERDER 
Zoals vaNouDs. ER ZijN EchtER uitZoNDERiN-
gEN. lEo vaN ackER uit ZEmst giNg op ZoEk 
NaaR altERNatiEvEN. hij bouWDE ééN vaN 
ZijN 2pk’s om EN RijDt vooRtaaN ElEktRisch.

experimenteerd met afgedankte on-
derdelen van heftrucks, maar dit bleek 
niet toepasbaar op auto’s. Tussendoor 
was ik ook nog bezig met frituurolierij-
den. Uiteindelijk koos ik voor een Zwit-
serse Lynchmotor van 14 kilowatt. Niet 
toevallig, want in de Zwitserse steden 
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
elektrische voertuigen. Ik haalde de 
benzinemotor eruit en rijd dus volledig 
elektrisch. Ik paste de verhoudingen van 
de versnellingsbak aan voor een maxi-
maal rendement. Ik had ook een elek-
tromotor en een benzinemotor kunnen 
combineren, maar dan verloor ik veel 
capaciteit door een te groot gewicht. Ik 
zou nog beter kunnen met elektrische 
aandrijving rechtstreeks op de wielen, 
maar dat is net wat teveel werk. De bat-
terijen opladen duurt ongeveer acht 
uur en dan heb ik een bereik van veer-
tig kilometer. Ik haal maximum 80 km 
per uur. Ruim voldoende, want ik ge-
bruik de wagen toch enkel voor korte 
afstanden in de buurt. De volgende 
stap is een wagen bouwen die vooral 

pRoefRitje
Wij waren alvast onder de indruk van 
de proefrit die wij deden in de Zemstse 
Hoogstraat. Het karakteristieke geklepper 
van een 2pk maakte plaats voor een zacht 
gezoem. De maximumsnelheid ligt dan 
wel niet hoog, maar de auto accelereert 
vlot tot 60 km per uur. Het geringe ge-
luid dat deze geit voortbrengt is zelfs een 
beetje een probleem, volgens Leo. “Soms 
gebeurt het dat voetgangers of fietsers 
me pas opmerken als ik vlakbij ben”. 

Dirk Verdeyen

lichter is. Op de bodemplaat van een 
2pk wil ik dan een bouwkit zetten. 
Een betere stroomlijn en 
lithium-ion batterijen 
die lichter maar krach-
tiger zijn, moeten zor-
gen voor nog betere 
prestaties.”
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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

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

 

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

	

					

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

Antwoord prijsvraag
open bedrijvendag 

5 oktober

Gewicht blok steen 
= 2884 kg
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COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

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

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

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

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Brusselsesteenweg ��
�9�0 Zemst

0��/��.��.0�

OLAF LAURENT

VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@SKYNET.BE

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

Wij verzorgen al uw feestjes 
van A tot Z

- communiefeesten
- BBQ’s

- verjaardagsfeestjes
- tuinparty’s

- walking-dinner
- jubileums... enz

-verrassingsbroden en  
ontbijtmanden

Zemstbaan 82
2800 Mechelen
0477 – 13 70 82

e-mail: ingrid@foodenco.be
www.foodenco.be
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Hoe wordt iemand boswachter, Ann? 
Ik was al zeven jaar in dienst bij Bos en 
Groen als technicus. Bos en Groen maakt 
vandaag deel uit van het Agentschap 
voor Natuur en Bos. Ik volgde een cur-
sus bosbouwbekwaamheid. Iedereen 
die het middelbaar heeft gedaan, kan 
die volgen. De cursus omvat een heel 
pakket verschillende onderdelen en is 
heel zwaar. Het is zeker geen formaliteit. 
Wetgeving, bosbouwtechniek, ecologie, 
visserij en jacht komen aan bod in de 
cursus. Er is ook een praktisch gedeelte 
en dat vond ik heel nuttig. Eens in dienst 
houdt het studeren niet op, regelmatig is 
er bijscholing. Voor mij persoonlijk bleek 
het toch wel een voordeel dat ik al werkte 
in de sector. Er melden zich elke keer op-
nieuw veel kandidaten, maar een derde 
haakt vroegtijdig af. Veel mensen volgen 
de cursus gewoon uit interesse. Slechts 
een kleine fractie van de cursisten kan 
later boswachter worden. Het is niet al-
tijd gemakkelijk om nieuwe mensen aan 
te stellen. Sommigen willen perse een 
functie in hun eigen woongebied en dat 
is niet altijd mogelijk.

Wat trok je aan in het beroep en hoe 
verlopen je werkdagen? 
Het spreekt vanzelf dat je een beetje 
een buitenmens moet zijn met affiniteit 
voor de natuur. Je kan je werkdag ook in 
grote mate zelf indelen, al moet je soms 
wel taken in opdracht uitvoeren. Het is 
een boeiende job met een grote zelf-
standigheid en veel variatie, in functie 
van een wisselende omgeving. Vandaag 
heeft iedere boswachter een specifieke 

taak. Ik hou me vooral 
bezig met bos- en na-
tuurbeheer. Je kan ook 
uitsluitend ingezet wor-
den voor handhaving of 
beleid. Eens om de drie 
weken zijn we tijdens 
het weekend van dienst. 
Dan zijn er immers 
meer recreanten in het 
bos. Verder moeten we 
ook steeds beschikbaar 
zijn. Na een storm bij-
voorbeeld moeten we 
er voor zorgen dat de 

Hoe belangrijk zijn bossen? 
Bossen zijn heel belangrijk voor het 
milieu. Ze worden tenslotte “groene 
longen” genoemd. Ze slaan koolstofdi-
oxide op en zetten die om in zuurstof. 
Ook filteren ze fijn stof en zorgen ze 
voor afkoeling. Ze huisvesten dieren en 
leveren hout. Eén van mijn taken is het 
merken van bomen die moeten gekapt 
worden. Dat gericht kappen is nodig 
om het bos op lange termijn gezond te 
houden. Het geeft alle planten en bo-
men de kans om te blijven bestaan. Het 
hout wordt verkocht. Afhankelijk van de 
soort dient het als industriehout zoals 
paletten, of om meubels mee te maken 
of als brandhout.

Op 15 en 16 februari zal het agentschap 
voor Natuur en Bos zijn medewerking 
verlenen aan het project “Vredesbossen”. 
Dan zullen bomen aangeplant worden 
langsheen de Schumannlaan in Elewijt.

Dirk Verdeyen 

ann VerBruggen, 
De kersVerse 

ZEmst – siNDs koRt WERD aNN vERbRuggEN uit lEuvEN aaNgE-
stElD als bosWachtER. Naast hEEl Wat aNDERE bos- EN NatuuR-
gEbiEDEN iN haaR uitgEstREktE ZoNE, Zal ZE ook DE ZEmstsE REgio 
oNDER haaR hoEDE NEmEN. bosWachtER is gEEN allEDaags bERoEp, 
EEN REDEN om aNN EENs aaN DE taND tE voElEN!

wegen en paden opnieuw vrijgemaakt 
worden als het nodig is.

Heb jij in elk bos van je regio bevoegd-
heid? 
Je moet een onderscheid maken tussen 
openbare bossen, domeinbossen en pri-
vébossen. Een openbaar bos is een bos 
waarvan een openbare instantie zoals 
een gewest, gemeente of provincie de 
eigenaar is. Alles wat we daar doen, ge-
beurt in overleg met of op vraag van de 
openbare instantie in kwestie. Een do-
meinbos is eigendom van het Vlaams of 
Waals gewest. In Vlaanderen worden die 
volledig beheerd door het Agentschap 
voor Natuur en Bos. We zijn er onder-
meer verantwoordelijk voor aanplantin-
gen, wegenbeheer, het kappen en verko-
pen van hout. Een privébos is eigendom 
van één of meerdere privépersonen. Een 
privébos dat gehuurd wordt door een 
openbare instantie is echter ook een 
openbaar bos.
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De zoektocht naar ons geografische 
middelpunt was niet evident. Het 
middelpunt situeert zich op een land-
bouwgrond, gelegen aan een beek en 
de rand van het grote domein Kasteel 
Eetveld. De Leiweg ligt er het kortst 
bij.
Eppegem grenst aan Grimbergen en 

het miDDelPunt

EPPEGEM – Onze Man-Bijt-Hond-reeks leidt 
ons deze maand naar onze Fata Morgana 
vijfsterren deelgemeente Eppegem. Het 
leuke aan ons verhaal is dat wij aanbel-
len bij mensen die ons helemaal niet 
verwachten. En dat mensen op die ma-
nier in de Zemstenaar komen met hun 
eigen verhaal. 
Wij willen hierbij Pol Van Steenwinkel uit 
Hofstade nogmaals bedanken, die ons op 
weg hielp naar de geografische middelpunten van alle deelgemeentes. 
Pol is landmeter van opleiding en werkt bij het aankoopcomité van de Fe-
derale Overheid. Hij doceert aan kandidaat-landmeters en vastgoedmake-
laars aan de Hoge School Antwerpen-Campus Dodoens in Mechelen.
De totale oppervlakte van onze gemeente Zemst bedraagt 4.318ha.
De gemeente Zemst telt ongeveer 22.000 inwoners.

Gilbert vertelde ons dat de familie 
De Betsebroeck langs moederszijde 
grootgrondbezitters waren. Zij had-
den een groot deel van Eppegem in 
hun bezit.
Hij was destijds één van hun huurders. 
Gilbert heeft vanaf zijn jeugd tot 36-
jarige leeftijd gewoond en gewerkt op 
de hoeve van het domein Eetveld.
Begin jaren ’70 zijn zij verhuisd naar 

De oppervlakte van deelgemeen-
te Eppegem bedraagt 849ha.
Eppegem telt ongeveer 4.000 
inwoners. 
Adres kortbij ons tweede mid-
delpunt: Grimbergsesteenweg 
125-127, 1980 Eppegem
Noorderbreedte: N 50° 57’ 39,35”
Oosterlengte: E 4° 26’ 33,12”

afleVering 2: ePPegem

Vilvoorde, waar zich ook twee 
industrieterreinen bevinden, 
de Hoge Buizen en Cargovil.
De Brusselsesteenweg door-
kruist Eppegem. En ook de 
Zenne baant zich een weg 
doorheen deze deelgemeente.

Dicht bij ons middelpunt trof-
fen wij, na lang zoekwerk, op 
de Grimbergsesteenweg 127 
Gilbert Lauwers (72) aan. Gil-
bert is gehuwd met Germaine. 
Met terechte fierheid vertelt hij ons 
dat zij in 2009 hun 50-jarig huwelijk 
zullen vieren. Zijn zoon en naaste 
buur Marc Lauwers (47), genaamd 
“Marna”, woont op huisnummer 125. 
Marc is gehuwd met Nadine. En hun 
huwelijk is gezegend met drie kinde-
ren. Jesse (19), Lana (18) en Monia (13) 
engageren zich allemaal bij de Chiro 
van Eppegem.
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Gulderijstraat 10 - 1980 Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

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

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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hun huidig adres waar zij de land-
bouwstiel verder gezet hebben. In het 
begin waren zij nog een gemengd land-
bouwbedrijf (koeien, vetbeesten, aard-
appelen, bieten). Het decennium van 
de jaren ’80 waren voor hen de gouden 
jaren van het witloof “WITH LOVE FROM 
BELGIUM”. Zij waren één van de eersten 
die investeerden in hydrocultuur. Door 
overproductie van het witloof stuikte de 
markt ineen in de jaren ’90. Ondertussen 
geniet Gilbert van zijn pensioen en helpt 
hij zoonlief nog een beetje.

Zoon Marc Lauwers, alias “Marna”, koopt 
als groothandelaar groenten aan op alle 
Belgische veilingen en verkoopt die dan 
verder op de vroegmarkt van Brussel.
Het is een niet te onderschatten job met 
een werkritme van zes dagen op zeven 
en veel nachtelijk werk. Vrouwtje Nadine 
helpt gelukkig mee in de zaak.

De zondagsrust dient om de lokale voet-
balploeg FC Eppegem te gaan aanmoe-
digen. Marc is vurig supporter en ook 
een beetje sponsor. 

Gilbert en Marc benadrukken dat Eppegem 
een heel sterk verenigingsleven heeft.
Op sportief gebied treffen wij de vol-
gende clubs aan: voetbal FC Eppegem, 
basket Jeppe, Reko Rollerclub, de 
manege van Eppegem, de sporthal van 
Waterleest met al zijn zaalsporten.
Op cultureel gebied is er voor de jeugd 
de Chiro en jeugdhuis De Jeppe. Verder 
is er ook de fanfare Hoop in de Toekomst 

en Toneelkring Streven.
Dit wordt nog verder aangevuld met 
cafés als de Harlekijn, het Rubenshof, 
de Richelieu en Baja Baja. En restau-
rants als De Schranshoeve en De 
Lente, die ook dit plekje Zemst om-
toveren tot een Bourgondisch parad-
ijs. Ook de Wereldwinkel en het Zem-
stse containerpark bevinden zich op 
Eppegems grondgebied.

Op toeristisch gebied kan Eppegem 
pronken met verschillende kastelen 
en hoeves. De kastelen Eetveld, 
Impel en Wolfslinde liggen op een 
boogscheut van elkaar. Het is leuk 
om te fietsen door het groene Ep-
pegem en langs de Zenne. De fiet-
sroute De 8 van Zemst loodst je lang-
sheen mooie landelijke wegen.

Hebben jullie nog een boodschap 
voor onze Zemstenaars, was onze 
slotvraag? Gilbert pleit voor ver-
draagzaamheid en hoopt dat alle 
Zemstenaars gelukkig zijn.

Wij weer een stuk wijzer over 
deelgemeente Eppegem. Met dank 
aan de gezellige en vriendelijke 
ontvangst vanwege Gilbert en 
Germaine die wij in 2009 een mooi 
50-jarig huwelijksfeest toewensen. 
Tevens bedanken wij Marc en Na-
dine die er mee voor zorgen dat 
onze groenten dagdagelijks vers 
op de markt komen. 

Dirk Van Roey

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

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

Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -

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

GSM 0475/869 163
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Foto 3: Hoogtepunt in zijn meer dan 
25-jarige politieke loopbaan - Jean was 
onafgebroken gemeenteraadslid sedert 
1983 - was zijn periode als voorzitter van 
het OCMW. Hij realiseerde in de jaren ’90 
het nieuwe rusthuis Releghem. Op de 
foto inspecteert hij de voortgang van de 
bouwwerken. Bij het OCMW stond Jean 
bekend als “feestvoorzitter”. In 1993 haal-
de hij Will Tura naar Zemst om het 100-ja-
rig bestaan van het rusthuis te vieren. 

Foto 4: Tijdens een feestelijke viering 
in 1997 werd Jean Juliens (op de foto 
naast zijn levensgezellin Marie-Claire) 
tot Ridder in de Orde van de Halve 
Steen geslagen onder het motto “Jean 
Juliens, een leven in dienst van de Zem-
stenaars.” Op de oorkonde lezen we 
dat hij geridderd werd omwille van zijn 
“geslaagde bijdrage tot de bloei van de 
handel, de ontwikkeling van de tewerk-
stelling en de bevordering van het soci-
aal-culturele leven in Zemst”.

Foto 5: Jean was misschien wel in de eer-
ste plaats een succesvol zakenman. Hij 
bouwde vanaf de jaren ’70 de wasserij 
van zijn ouders in de Leopoldstraat verder 
uit. In het jaar 2000 vierde hij nog de 50ste 
verjaardag van de wasserij. Op de foto po-
seert Jean in het jaar 1997 fier bij een van 
zijn talrijke bestelwagens, destijds heel 
vertrouwd in het straatbeeld van Zemst.

laatstE WENs
Jean Juliens’ laatste wens was nog 
een aantal gratis vaten bier tappen in 
een aantal herbergen in Zemst. On-
der meer in café De Kroeg wordt dat 
vat getapt op de boeren- en boerin-
nenavond (zie affiche) op 21 novem-
ber omstreeks 22u. In café Amadeus 
na een van de matchen van FC Zemst 
op verplaatsing (datum nog niet be-
paald). In de Prins Leopold is het vat al 
afgetapt in oktober.

Foto 1:  Er is in Zemst, Laar of Bos prak-
tisch geen vereniging of organisatie 
waar Jean niet ofwel lid, bestuurslid of 
erevoorzitter van was. Hij hield ervan 
om grote evenementen en feesten te or-
ganiseren, zoals de cyclocrosswedstrij-
den in den Turfput, de bokswedstijden 
in de Prins Leopold, Moelekermis. Hij 
was actief in het Zemstse carnavalleven 
(zelf was Jean ooit prins Carnaval van 
Zemst), organiseerde jaarmarkten rond 
de Sinksenfeesten, wereldrecordpogin-
gen biljarten, modeshows, …. Tot voor 
kort was Jean nog actief als toneelspeler 
bij de toneelvereniging Willen is Kunnen 
van Zemst-Laar. Hij was ook deken van 
de Weerdse gilde van Sint-Sebastiaan. 
Op de foto zien we Jean verkleed tijdens 
de historische evocatie van 450 jaar zee-
kanaal een aantal jaren geleden. 

Foto 2: In 2005 ontving Jean Juliens op 
het Rubenskasteel uit de handen van 
de provinciegouverneur het Joachim 
Beuckelaers-eremerk voor zijn inzet 
voor de vereniging Honger en Dorst. 
Tot enkele dagen voor zijn overlijden 
was Jean nog druk bezig een publica-
tie voor te bereiden over de viering van 
100 jaar Honger en Dorst.

      Jean Juliens, Zemstenaar 
in hart en nieren, is niet meer

ZEmst – hEt NiEuWs sloEg iN als EEN bom. op 28 sEptEmbER 2008 
ovERlEED gEmEENtERaaDsliD, ouD ocmW-vooRZittER EN gEpENsioNEERD 
NijvERaaR jEaN juliENs. jEaN haD, op 71-jaRigE lEEftijD, Nog vElE bouW- 
EN aNDERE plaNNEN DiE hij EchtER NiEt mEER hEEft kuNNEN uitvoEREN. 
gEEN ENkElE RasEchtE ZEmstENaaR hEEft hEm NiEt gEkEND. de Zemste-
naar blikt DaaRom EvEN tERug op EEN Rijk gEvulD lEvEN aaN DE haND vaN 
EEN fotoREpoRtagE. 
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BANK en VERZEKERINGEN

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

Nieuw nieuw nieuw nieuw
 “SPELTBROOD”

Het is nieuw, maar het is ook oud….

Het alleroudste graan, het allerbeste graan:
géén tarwesoort, maar een graansoort zoals 
tarwe een soort is
heeft geen industriële selectie ondergaan> is 
nog in ‘natuurlijke’ staat
groeit NIET op met kunstmest behandelde 
grond

Spelt laat uw lichaam bloeien in gezondheid:
Ander soort gluten dan tarwe > minder 
verteringsproblemen
Produceert géén insuline in het lichaam > 
insuline belemmert verbranding van vet
Meer eiwitten (protëines) , meeste vezels van 
alle graansoorten 
Vetzuren: hoogwaardige onverzadigde
Aminozuren: 6 vd 8 essentiële > geestelijke 
gezondheid
opgevangen zonne-energie komt vrij bij de 
vertering van spelt> zonnige instelling
En…nog zoveel meer gezondheidstroeven!!!

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

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”

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% KORTING OP
EUCANUBA,  ROYAL 

 CANIN,  EUROPREMIUM

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

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

CHRIS THIRY
Vloerder

Plaatsen van
vloeren en wandtegels
Ook speciale en kleine
werken
Mozaïek - natuursteen

GSM: 0478/ 26 88 67
Christhiry@telenet.be

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vw auDi
skoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst
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WEERDE – Nico Wuyts is al ENkElE jaREN EEN vastE REsiDENt-Dj vaN 
DiscothEEk illusioN iN liER. omDat hij oNlaNgs ZElf mEt ENkElE EigEN 
pRoDuctiEs op DE maRkt kWam, voND de Zemstenaar hEt hoog tijD 
om hEm EENs op EEN aNDERE maNiER iN DE spotlight tE ZEttEN.

Hoe kwam je meteen van het niets in 
de Illusion terecht?
Ik draaide elk weekend vóór we uitgingen 
voor enkele vrienden op mijn zolder. Ik 
deed dit wel met de ambitie om ooit in een 
club te draaien, maar dat was niet evident. 
De plaatsen zijn vrij beperkt, zeker in dis-
cotheken. Op een dag stond ik op de par-
king van Illusion, in de auto speelde een 
cassette van mijzelf, waarop een barman 
mij voorstelde aan de baas. Na een oefen-
sessie op vrijdag  kreeg ik meteen de kans 
iedere vrijdagnacht te draaien in Illusion.
Hoe ziet een normale werkweek er uit?
Ik werk in de week als key-account ma-
nager. Op vrijdagavond speel ik minstens 
twee keer per maand in Illusion. Zater-
dagnacht speel ik meestal van 2 tot 4u in 
Insomnia in Sint-Lievens-Esse en tussen 6 
en 8u nog in Illusion. Zo kan ik dat perfect 
combineren en soms zelfs tussenin nog er-
gens gaan draaien op een externe party.
Je draait tussen 6 en 8u ‘s morgens in Il-
lusion, zijn dit geen ondankbare uren?
Absoluut niet. Illusion is open van van 
23u tot 11u, vanaf 6u komt er heel wat 
nieuw volk binnen. Dit is meestal nog het 
grootste feestvolk dat komt afgezakt uit 
andere discotheken. Eigenlijk zit ik dus 
nooit met een lege dansvloer. Integen-

deel, de dansvloer wordt alsmaar voller.
Welke muziekgenres liggen je het beste?
Ik draai vooral techhouse, progressive en 
electro. Tussen underground en het com-
merciële in, er zijn liedjes bij die iedereen 
kent, maar ook enkele minder bekende. 
Zo blijft er wat spanning in en is er iedere 
week verandering, waardoor de mensen 
blijven komen.
Waarom heb je nu pas de stap gezet 
naar producen? 
DJ Wout heeft me overtuigd om met een 
eigen product op de markt te komen. Hij is 
vooral bezig met commerciële producten 
als Sylver en Tyfoon. Hij kent mij als dj in Il-
lusion omdat hij net voor mij draait. Omdat 
hij ook in een ander muziekgenre wilde 
evolueren hebben wij samengewerkt aan 
een Summer EP met drie liedjes, die nu le-
gaal te downloaden is op het internet. 
Slaan je nummers aan?
Ik krijg heel wat positieve reacties en de 
mensen komen er ook echt naar vragen 
als ik aan het draaien ben. De resultaten 
van de verkoop op het internet krijg ik pas 
in februari. Doordat de singles uitgebracht 

werden op een label en het verdeeld 
wordt via het internet, laat de feedback zes 
maand op zich wachten. Maar ik heb al van 
vrienden vernomen dat mijn liedje al ge-
speeld werd op de radio en aan de reacties 
van het publiek als ik het nummer draai 
kan ik wel besluiten dat ze aanslaan. 
Wil je nog meer nummers uitbrengen?
Echt producen zal ik blijven doen, maar ik 
ga nu wel even afwachten hoe dit verloopt. 
Ik denk dat we naar het einde van het jaar, 
begin volgend jaar toe wel met iets nieuws 
gaan komen. Mijn liedjes zullen enkel maar 
te vinden zijn op compilatiecd’s of het in-
ternet. Zelf een cd uitbrengen is te duur, 
daarom worden de liedjes via het internet 
te koop gesteld aan een lage prijs. 
Hoop je er ooit je werk van te maken? 
Het blijft een hobby en het zal nooit mijn 
fulltime job worden. Ik wil daar niet al-
leen van leven, daarvoor ben ik te lang 
naar school geweest.

Evelien Van Grunderbeek

Wil je dj Nico eens aan het werk horen, 
surf dan zeker eens naar www.djnico.be

DJ niCo Draait Door 
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Een mooie buit deze maand, waarvoor 
dank. Niet vergeten dat de ingezonden 
foto’s moeten betrekking hebben op 
groot Zemst. Sommige mooie plaatjes 
werden om deze reden niet weerhou-
den. Veel succes!
De winnaars van deze maand ontvangen 
elk een prijs, geschonken door Foto Ne-

lissen uit Mechelen. Zij zullen gecontac-
teerd worden om hun prijs te ontvangen. 
De inzendingen voor november, die wor-
den bekroond in december, verwachten 
we ten laatste op 23 november. Foto(‘s) 
opsturen als bijlage naar fotowedstrijd.
dz@gmail.com. Naam, leeftijd, adres en 
telefoonnummer vermelden. BELANG-

grote fotoweDstriJD in de Zemstenaar

WinnaaRs oktobeR

“Huis Brusselsesteenweg” 
van Chloé Op De Beeck (22) uit Zemst

“God neergedaald in Elewijt” 
van Daniël Keuppens uit Elewijt

RIJK: zorg ervoor dat de ingezonden foto’s 
minimum 500 KB groot zijn, dit om druk-
technische reden. Het zou zonde zijn dat 
een prachtige foto die niet aan die voor-
waarde voldoet zou verloren gaan. Als 
je meerdere foto’s doorzendt, verdeel ze 
dan over verschillende mails.

DV

AANGEBODEN: U schakelt over van mazout naar aardgas? 
Ik kom gratis de resterende hoeveelheid in uw tank ledigen. 
0497/997.437

GEZOCHT: Verenigingen of particulieren met Zemstse roots 
die een kraampje wensen te plaatsen op de 2de Zemstse 
kerstmarkt. Meer info: kerstmarktzemst@hotmail.com

ZoekertJes
Wil je graag een zoekertje plaatsen in de Zemstenaar? Dat kan! 
Een zoekertje kost 10 euro. Dat bedrag stort je op het rekeningnummer 751-2030593-35 met de vermelding ‘zoekertje’. De tekst 
stuur je via mail naar adverteren.dz@gmail.com of via de post naar VZW de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade.
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Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op

NAJAAR PROMOTIES zoals hout-
klieven, blazers, kettingzagen, etc.
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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

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg ���
�9�0 Zemst

“Doelmannen zijn 
vaak jongens die niet 
goed genoeg zijn op 
het veld, ofwel zijn het 
echte natuurtalentjes”, 
aldus Greg. “Eens ze in 
het doel staan worden 
ze niet echt begeleid 
als keeper. Het keepers-
vak is enorm geëvolu-
eerd de laatste jaren. Je 

Jonge keePers oP weg naar De toP

ElEWijt - DRiE jaaR gElEDEN staRttE gREg vaNDERiDt samEN mEt paRick 
vERhEyDEN EN tom DaEms mEt EEN kEEpERschool vooR kiNDEREN tussEN 6 
EN 18 jaaR. iEDERE schoolvakaNtiE, maaR ook tijDENs hEt jaaR staaN ZE iN 
vooR DE oplEiDiNg vaN joNgE DoElmaNNEN.

vervolgens om 14 uur opnieuw te trai-
nen tot 15.30u. “We verdelen de keepers 
in groepjes van vijf per leeftijdscategorie 
en trainen op de verschillende technie-
ken. Iedere trainer heeft zijn standje met 
zijn thema waarop wordt getraind. Ieder 
kwartier wordt er gewisseld van thema 
en trainer. Zo is er steeds diversiteit en 
blijft het leuk voor de kinderen. Woens-
dag is er rustdag om vermoeidheid en 
blessures uit te sluiten. We proberen tij-
dens onze stages ook steeds doelman-
nen uit eerste klasse aan te trekken om 
een handtekening uit te delen of om 
even mee te trainen.”
“Onze keeperschool staat nog in zijn 
kinderschoenen maar mensen begin-
nen in te zien dat onze aanpak werk 
en dat we goed werk leveren. We zien 
stage na stage het aantal stijgen en 
ook de website wordt druk bezocht. 
De kinderen die al deelnamen blij-
ven komen en iedere keer kunnen 
we rekenen op nieuwkomers. Daar-
naast krijgen we ook meer respons 
van clubs, die tevreden zijn over onze 
opleidingen en die merken dat er wel 
degelijk vooruitgang is in techniek en 
manier van spelen bij hun doelman-
nen. Clubs beseffen hoe moeilijk het 
is een goede keeperstrainer te vinden, 
dus sturen ze hun keepers naar hier. 
Zo zijn de clubs zeker dat hun keeper 
een goede opleiding krijgt.”

Evelien Van Grunderbeek

moet als doelman kunnen meespe-
len. Je moet dus niet alleen maar een 
bal kunnen pakken maar je moet ook 
nog eens goed uit de voeten kunnen. 
Omdat er in België maar heel weinig 
goede keeperstrainers zijn die trainen 
op deze huidige technieken gingen 
wij op zoek naar een oplossing.” 
Greg, Patrick en Tom volgden twee jaar 
lang, iedere woensdag, cursus bij de 
Belgische Voetbalbond en behaalden 
hun keeperdiploma. Daarna gingen ze 
op zoek naar enkele jonge en gedreven 
keepers om samen met hun de school 
in goede banen te leiden.”Jonge gasten 
die in het onderwijs staan en die beze-
ten zijn van het keepersvak proberen 
we naar ons toe te trekken en zelf op te 
leiden tot keeperstrainer. Vooral omdat 
het plezier bij de allerkleinsten nog pri-
meert. Kinderen hebben ook liever het 
speelse in een trainer.”
Stages tijdens de schoolvakanties en 
het schooljaar moeten deze jonge doel-
mannen het gevoel geven dat er aan-
dacht wordt besteed aan hen. En moet 
ervoor zorgen dat ze van kinds af aan de 
juiste technieken aanleren om een vol-
waardige en goede keeper te worden. 
Ouders kunnen hun kinderen inschrij-
ven voor stages in Diegem, Katelijne of 
Hombeek. In de schoolvakantie zijn de 
kinderen welkom vanaf 8u. De training 
start om 10u en duurt tot 11.30u. Ze 
krijgen’s middags eten aangeboden om 
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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

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

Tel 015/61.78.53

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

Steve en Alain runnen de nieuwe zaak, 
ieder volgens de eigen talenten. Alain 
is baas in de keuken en Steve doet de 
bediening en de organisatie. Er is nog 
een derde vennoot Mustapha, die de 
tapasbar een zuiders Marokkaanse 
toets geeft.
“Niet iedereen kon ons volgen toen we 
deze oude kroeg gingen ombouwen 
tot een tapasbar”, zegt Steve. “Maar 
we weten nu al dat het een schot in 
de roos is. We liggen centraal  en op 
fietsafstand tussen de grotere woon-
kernen van Elewijt, Schiplaken, Hof-
stade, Zemst en Weerde en we bren-
gen vooral iets nieuws in deze buurt.”
Bezoekers worden voor de bar opge-
vangen aan lage tafeltjes op een groot 
terras met centraal een olijfboom. Ze 
kunnen er genieten van hun Daiquiri 
en Mojito. Het eten wordt binnen ge-
serveerd in een sober zwart-wit decor. 

Bastilla (kip in bladerdeeg), tortilla 
(vijg met geitenkaas), tagine van ko-
nijn, kip, kwartel, vis of lam en cous-
cous behoren tot de specialiteiten. 
Ook paella kan vanaf twee personen, 
op reservatie. “We willen elke maand 
iets traditioneels uit Spanje en Ma-
rokko op de kaart”, zegt Steve. “Lekker, 
mooi gepresenteerd en vriendelijk 
geprijsd. Eten moet genieten zijn en 
daarvoor moet je tijd nemen. Die krijg 
je hier. Daarom willen we achteraan 
ook nog een terras aanleggen, waar 
onze gasten kunnen nagenieten en 
we hebben ook een plannetje voor 
een bedoeïenentent in de tuin, waar 
je thee kunt drinken en een waterpijp 
roken.
De tapasbar is open van woensdag tot 
zondag, de keuken in de week tot 22u 
en tijdens het weekend tot 22.30u

         Juliaan Deleebeeck

‘les Jumeaux’ 
ElEWijt - stEvE EN alaiN, EEN iDENtiEkE EENEiigE tWEEliNg, opENDEN REcENt 
DE tapasbaR ‘lEs jumEaux’ aaN DE tERvuuRsEstEENWEg iN ElEWijt. DE olijf-
boom is huN symbool EN staat vooR gEZoNDhEiD, vREDE EN ZuiDERs gENiEtEN 
vaN DE tRaDitioNElE spaaNsE EN maRokkaaNsE kEukEN.

taPasBar

meDiterraans genietenis
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  In Eppegem aan de Brusselsesteenweg opende er een nieu-

we ‘Dreambaby’.  De speciaalzaak van de Colruytgroep biedt er 

een uitgebreid assortiment aan babyartikelen van autozitjes 

over verzorgingsartikelen en speelgoed tot hele kinderkamers. 

Een team van zes vrouwen mét en zonder kinderen en waar-

van eentje zelfs in verwachting is, staat er klaar om de klanten. 

te verwelkomen en te begeleiden in hun keuze. Bovendien is 

de  service voor geboortelijsten vrijwel uniek en  is alles wat 

een baby nodig heeft er te vinden, in één winkel.

  Neos Zemst heeft zijn honderste lid en dat werd gevierd in zaal Amadeus te Zemst-Bos. Me-

vrouw Justine David, Jaak Lemmenslaan 5, Zemst, mocht van voorzitter Louis Reydams een prach-

tige bloementuil in ontvangst nemen.

  Tim Tesseur uit Zemst behaalde dit seizoen 

zowat alle denkbare uitslagen behalve de eerste 

plaats. “Ik heb mijn klasseringen bij de top tien 

niet bijgehouden, maar het zijn er inderdaad een 

pak. Ik heb een schitterend seizoen achter de rug 

zonder grote inzinkingen. Toch knaagt het wat dat 

ik die ene overwinning niet heb kunnen pakken. 

Mijn sprint is verbeterd. Nu kan ik me toch al als 

vierde of vijfde plaatsen. Ik besef dat een sprint 

noodzakelijk is om me te verbeteren. Daarom wil 

ik de komende winter wat pistewerk doen.” 

  Op de Proef KAV in Elewijt konden de bezoekers het jaar-

programma bij een hapje en een drankje uitvoerig bespreken. 

Met een kennismakingskwisje waren ook enkele mooie prij-

zen  te winnen.Fo
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  Jan Lauwers werd op zondag 5 oktober 70 jaar. 

“Jang coureur” is een echt boegbeeld in de wieler-

toeristenclub van Zemst-Bos en werd letterlijk en 

figuurlijk in de bloemekes gezet. De ex-kampioen 

fietst nog elke week de pannen van het dak. Na de 

traditionele rit verraste de club “Jang coureur” op 

een reusachtige taart. Ook de sponsor was aan-

wezig. Het werd een gezellig samenzijn onder de 

aanwezige leden. 

  De tweede ploeg van Avanti Zemst is ambitieus en lonkt naar tweede provinciale. “We zijn in 

de breedte versterkt. Een aantal sterke spelers zijn er bijgekomen. We vormen een evenwichtig 

geheel waarbij we op elke positie sterk vertegenwoordigd zijn”, zegt coach Jef de Mey. 

  Tijdens de Openbibdag gaf mediafiguur Sophie 

Dewaele een lezing. Terwijl Sophie vertelde, konden 

de kinderen genieten van verteltheater “Snoepletters”, 

gebracht door Kip van Troje. Na de voorstelling was er 

een workshop voor kinderen van 6-9 jaar. Aan de al-

lerkleinsten werden verhaaltjes voorgelezen. Voor de 

volwassenen was er een lezing van Pat Donnez en Dirk 

Verbruggen. 

  Op zondag 19 oktober vond de 

traditionele halfjaarlijkse onthaal-

dag voor nieuwe inwoners plaats. De 

nieuwkomers kregen een rondleiding 

in het gemeentehuis, gevolgd door 

een busrondrit door de deelgemeen-

ten van Zemst, waarbij er een woordje 

uitleg werd gegeven over de belang-

rijkste bezienswaardigheden. Er werd 

een halt gehouden aan het serviceflat-

complex van het OCMW. Daarna werd 

de rit verder gezet en in de raadzaal 

van het gemeentehuis afgesloten 

met een receptie met streekgenoten. 

Elk gezin kreeg een informatief pakket 

met een geschenkje.
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of geen ervaring hebben met het spelen in groep en de mees-
te melodietjes klinken bovendien bekend in de oren.
Het doel van de jeugdharmonie is de grote stap naar de har-
monie te verkleinen. In plaats van meteen in de grote groep 
muzikanten van de harmonie terecht te komen, leren ze met 
leeftijdsgenoten op een leuke wijze samen te spelen. Als de 
tijd rijp is, kunnen ze dan aan het grotere werk beginnen . 
Jeroen Bavin, leerling-dirigent, neemt met aanstekelijk en-
thousiasme het dirigeerstokje ter hand.
Wie zin heeft om samen te musiceren stuurt een mailtje naar 
jeugdbeheer@khshelewijt.be of stapt eens binnen op een za-
terdag in de Budohal.

       JD 

JeugDorkest 
maakt DeBuut

ElEWijt - DE koNiNklijkE 
haRmoNiE siNt-hubERtus 
hEEft EEN jEugDoRkEst. Na 
ééN jaaR oEfENEN volgDE DE 
vuuRDoop vooR hEt publiEk 
EN Dat WERD gEsmaakt. ook 
vooR jERoEN baviN Was hEt 
EEN DEbuut. DE lEERliNg vaN 
hEt lEmmENsiNstituut iN 
lEuvEN DiRigEERDE vooR DE 
EERstE kEER.

Sinds september 2007 heeft de KHSH ook 
een jeugdafdeling. Die repeteert om de 
twee zaterdagen van 13.30u tot 15u in de 
Budohal. Naast de jongeren die reeds in 
de harmonie actief zijn, spelen ook een 
tiental nieuwe  muzikanten mee, waar-
door ze met 25 zijn. De stukjes zijn op 
maat gesneden voor diegenen die weinig 

Tervuursesteenweg ���
�9�� Hofstade     tel.: 0�� �� 0� 9�
www.lingeriebugattis.be

.

NIEUW: 
voedings-
beha’s 
Marlies 
Dekkers

Tot �� november: -�0% op nachtmode dames
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Samen met Kobe Van Herwegen werd 
Grietje gevraagd om de taak als ‘Beste 
Vriend en Vriendin’ van UNICEF in Vlaan-
deren op zich te nemen. Daarmee steu-
nen zij de projecten die de organisatie op 
touw zet voor kinderen. Grietje zet zich al 
twee jaar in voor de organisatie. “Wat ik 
zo positief vind aan UNICEF is dat zij kin-
deren willen motiveren om stil te staan bij 
het feit dat andere kinderen het soms veel 
moeilijker hebben, zonder dat het zware 
materie wordt voor de kinderen”, aldus 
Grietje. Als ‘beste vriendin’ heeft zij de taak 

grietJe VanDerheiJDen 
Zet ZiCh in Voor uniCef

hofstaDE – gRiEtjE vaNDERhEijDEN, gEboREN EN gEtogEN hofstaDENaaR is 
bEkEND vaN musical EN tv. Zij spEElDE iN DE musicals assEpoEstER, DooRNRoos-
jE, piNokkio, RobiN hooD EN pEtER paN. mEt haaR RollEN in lili en Marleen EN 
en DaarMee Basta WERD Zij bEkEND bij hEt gRotE publiEk. als kEtNEtgEZicht EN 
ZaNgEREs vaN DE kEtNEtbaND WERD gRiEtjE gEvRaagD om hEt pRojEct vaN uNi-
cEf bElgië vooR kiNDEREN mEE tE oNDERstEuNEN. 

om de acties bekend te maken bij het bre-
de publiek en om kinderen te motiveren 
om zeker mee te doen met de acties.

Op 20 november organiseren zij de ‘Dag 
Voor Verandering’. UNICEF en de ambassa-
deurs roepen alle kinderen van de lagere 
scholen op, om die dag op school een lu-
dieke actie op te zetten voor de kinder-
rechtendag. De kids zullen die dag het 
leven op school moeten veranderen zoals 
bijvoorbeeld een sobere maaltijd serveren, 
een dag zonder schoolbanken, een dag 

zonder stromend water, andere klassen 
informeren over de kinderrechten,… Deze 
actie wordt opgezet om aandacht te vra-
gen voor de kinderrechten en voor de pro-
blematiek van ondervoeding. De leukste 
actie wordt bekroond met een bezoekje 
van Ketnetgezichten Kobe en Grietje.
Dus wil jij graag meedoen met deze actie 
op school, surf dan snel naar www.uni-
cefkids.be voor meer info.

Liesbeth Lacante
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Hazenhof

Gulderij 26 - 1980 Zemst - 0485/35 17 44
marleen@eefzemst.be - www.eefzemst.be

Feestzaal
RESTAURANTDAGEN :

Naar trouwe gewoonte wordt er een maandelijkse restaurantdag 
georganiseerd met een seizoensgebonden menu.

WILDMENU
15 oktober is het nieuwe wildseizoen van start gegaan. 

Op 15 en 16 november serveren wij dan ook een 
mooi samengesteld degustatiemenu met wild in de hoofdrol.

ZATERDAG 15 NOVEMBER OM 19 UUR
ZONDAG 16 NOVEMBER OM 13 UUR

Voor meer info betreffende bovenstaande menu’s: 0485 35 17 44
Reservatie is enkel geldig na telefonische bevestiging

en betaling voorschot van € 20 p.p. op rekeningnummer 850-8789952-04

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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Francis, hoelang bestaat de zeilclub 
van Hofstade nu? 
De club is opgericht in 1964. Eerst zon-
der clubhuis, daarna in houten barakken 
en later in van Bloso gehuurde loodsen. 
In 2007 hebben we de Franstalige club 
Hofstade Royal Yachting  Club overgeno-
men, en van Bloso  een recht van opstal 
van 27 jaar. Met eigen fondsen en een 
lening, gewaarborgd door het gemeen-
tebestuur van Zemst, hebben we nu een 
nieuwe botenloods met clubhuis ge-
bouwd.
Wat doet zo’n zeilclub zoal, Francis? En 
tellen jullie veel leden?
Onze club heeft twee belangrijke ac-
tiviteiten: uiteraard zeilen de leden en 
organiseren we interne wedstrijden. 
Daarnaast is er de scholing van de jeugd. 
Wij zijn aangesloten bij de Vlaamse 
Yachting Federatie met een kleine 300 
eigen leden, dit is een 100-tal gezinnen 
en evenveel boten. De meesten zijn af-
komstig uit Vlaams-Brabant en heel wat 
van Zemst. Dit aantal is stabiel en groeit 
zachtjes verder jaar na jaar. De leden 
komen zeilen wanneer ze willen, maar 
velen komen elke tweede en vierde zon-
dag van de maand, het hele jaar door, 
ook in de wintermaanden, jawel. Vorig 
jaar hadden we 320 starters. Dit is méér 
dan gelijk welke club in Vlaanderen! De 
prestaties liegen er dan ook niet om; jaar 
na jaar behalen we podiumplaatsen op 
Belgische kampioenschappen en soms 
zelfs al eens een Europese titel!
Wat de jeugd betreft kunnen jeugdleden 
en kinderen van leden volledig gratis - je 
hoort het goed - op de zeilzondagen 
gebruik maken van de jeugdboten Opti-
mist en Topaz. Dit heeft succes, en brengt 
jeugdige zeilers in huis. Daarnaast heb-
ben we ook zomerstages voor de kinde-
ren. Gemiddeld 150 kinderen per zomer 
doen daaraan mee. Dat wordt begeleid 

door monitoren met een brevet van de 
Vlaamse Trainers School (VTS). Onze club 
neemt ook actief deel aan verschillende 
grote jeugdevenementen: de Water-
sportdag, de Opticup, de afvaart van de 
Maas. 
Dat was een zware investering zeker, 
die nieuwe loods? 
Ze kost inderdaad véél centen: 200.000 
euro om exact te zijn.
Is dat nog betaalbaar voor de leden, 
Francis? 
Zeker en vast. We willen het lidmaat-
schap zo democratisch mogelijk houden. 
Een gezinslidmaatschap kost 125 euro 
per jaar, een jeugdlidmaatschap 50 euro 
per jaar. Een bootstalplaats kost binnen 
110 euro per jaar, buiten 75 euro per jaar. 
Geef toe, dat valt toch mee. Zomerstages 
kosten 110 euro of 130 euro (met korting 
voor inwoners van Zemst) en zijn fiscaal 

aftrekbaar! Voor een Zemstenaar kost 
zo’n stage dus +/- 70euro voor een ganse 
week, materiaal inbegrepen. 
 Zemstenaars die er meer over willen we-
ten, surfen naar www.hofstadezeilclub.be.
 Bart Coopman

nieuwe BotenlooDs 
Van ZeilCluB hofstaDe 

hofstaDE – DE ZEilclub vaN hof-
staDE hEEft op ZatERDag 18 oktobER 
haaR gloEDNiEuWE botENlooDs op hEt 
bloso-DomEiN (tussEN hEt stRaND EN 
hEt spoRthotEl) fEEstElijk iNgEhul-
DigD. de Zemstenaar Was ERbij EN 
oNDERvRoEg mEt hEt glas iN DE haND 
vooRZittER fRaNcis DE RoEck.

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

feesteliJk ingehulDigD
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laeremans
RAMEN BVBA

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

Tuinwerken Kristof

ZEmst – ZEmst hERbERgt vEEl REcREatiEf 
spoRtiEf talENt. Rolf lauRENt (43 jaaR) 
uit hofstaDE EN baRt thijs (37 jaaR) uit 
ElEWijt bEWijZEN EENs tE mEER oNZE stEl-
liNg. oNDaNks huN huWElijk EN vaDER-
schap slaagDEN bEiDE hEREN ERiN om bEgiN 
sEptEmbER DE iRoN maN vaN kEulEN tot 
EEN goED EiNDE tE bRENgEN. EEN iRoN maN 
of vollEDigE tRiatloN omvat 3,8 km ZWEm-
mEN, 180 km fiEtsEN EN 42,2 km lopEN.
 
Bart, die docent LO is, coacht zelf enkele 
triatleten, waaronder Rolf en andere club-
genoten van SP&O. Het was voor hem zijn 
tweede Iron Man. Vorig jaar deed hij er 10u 
52min over en nu 10u 11min (48ste plaats 
op 350). Voor Rolf was het zijn eerste Iron 
Man en hij finishte op 10u 50min (81ste 
plaats op 350 en 15de in de categorie 40+).
De voorbereiding begon ongeveer één jaar 
geleden. Er werd eerst gewerkt met een pro-
gramma ter voorkoming van belastinglet-
sels en krachtoefeningen. Via de uithou-
dingstrainingen, loop- en fietswedstrijden 
en lactaattests werkten ze een voorberei-

rolf en Bart oP iron man in keulen
dingsschema af om U tegen te zeggen.

Enkele cijfers van Rolf die tot de verbeel-
ding spreken:
* 7500 km fietsen, 1500 km lopen, 260 
km zwemmen
* 490 uren trainingen, 280 trainingen en 
dit gedurende 41 weken of 12u per week
De trainingsarbeid is dus al een hele 
prestatie op zich. Vooral het evenwicht 
zoeken tussen werk, gezin en sporttrai-
ning  is geen sinecure.

De laatste loodjes van de wedstrijd, lees 
de laatste kilometers van de marathon, 
wegen in deze sport enorm zwaar door. 
Maar dankzij de steun van de familie be-
reiken de atleten de meet en dat geeft 
hen een gelukzalig gevoel.

Enkele cijfers van Bart die tot de verbeel-
ding spreken:
* 10.600 calorieën verbruikt = een bergrit 
met 7 cols in de Tour de France
* 4 kg lichaamsgewicht kwijtgespeeld tij-

dens de wedstrijd
* consumptie van 10 gels (= vloeibare sui-
ker van 40 gram) = 10 borden spaghetti

Bart is tevens voorzitter van triatlonclub 
SP&O uit Mechelen. Een club met 85 le-
den en een begrip op zowel sportief als 
organisatorisch gebied.
Rolf & Bart beleven allebei veel plezier aan 
hun sportieve hobby en kijken uit naar 
hun volgende volledige triatlon in 2009. 
de Zemstenaar wenst hen veel succes!

DVR
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KFC Eppegem 
wenst de 
nieuwe zaak-
voerder Jelle 
van restaurant 
De 7de Tafel een 
succesvolle car-
rière
KFC EPPEGEM heeft er met 
Johan Fluit en KONIG sinds 
dit seizoen een zeer gewaar-
deerde sponsor bij. Johan 
Fluit is Algemeen Directeur 
van de firma Nedis Belgie. Het 
ondernemingsschap zit de 
familie duidelijk in het bloed 
want sinds kort is zoon Jelle 
de trotse zaakvoerder van res-
taurant De 7e Tafel in de Vre-
destraat in Peutie.
Gezien de zeer goede rela-

      

“Koken met respect voor het product.”

Restaurant “De 7de tafel”

in het centrum van Peutie (Vilvoorde),
waar gezelligheid en respect voor het
product samengaan.

Alles wordt op een originele en
aangename manier geserveerd.
De menukaart wijzigt regelmatig en wordt
telkens seizoensgebonden aangepast.

De elegantie en charme van
“De 7de tafel” is dé omgeving om gezellig
en stijlvol te tafelen of om uw
zakenrelaties te ontvangen.

Jelle Fluit & Daphné Van Doren

Open alle weekdagen van
12.00 - 14.00u • 18.00 - 21.00u

Gesloten op zon- en feestdagen

Vredestraat 12 •1800 Vilvoorde - Peutie

Reservatie gewenst.

Tel :02 252 03 07

www.de7detafel.be

BTW 0882.131.757

* Enkel geldig bij volledig menu. Één aperitief per persoon.

GRATIS aperitief *
Op vertoon van deze advertentie

tie met vader Johan is voor 
KFC Eppegem De 7e Tafel 
nu ook een van de culinaire 
voorkeurbestemmingen. De 
zeer verzorgde schotels en de 
perfecte bediening hebben al 
menig positieve commenta-
ren opgeleverd. KFC Eppegem 
wenst de nieuwe zaakvoerder 
dan ook een zeer succesvolle 
carrière toe.

    Jan Van Asbroeck

   Voorzitter KFC Eppegem
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Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
fax 015-61 16 01
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

Open

Weekdagen

  08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

  09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Het gewestbestuur nam het eerste ini-
tiatief in 1965-66 met zwemcursussen 
in het zwembad van Schaarbeek en 
nadien in Anderlecht. Daaraan namen 
ook enkele Elewijtse gezinnen deel en 
al snel viel de beslissing om zelf een 
lessenreeks te organiseren.
“Het oude zwembad van Mechelen, 
den dok, was onze eerste locatie. We 
reden er elke woensdagnamiddag 
met een bus naartoe die op verschil-
lende plaatsen zwemmers ophaalde. 
Enkele mama’s reden mee om de kin-
deren te helpen bij het uit- en aankle-
den”, zegt Theo.
Na enkele jaren verkaste de organisa-
tie naar het zwembad van Vilvoorde, 
omdat het bad gemakkelijk bereik-
baar was met het openbaar vervoer 
en nog later verhuisde de bond naar 
het nieuwe zwembad aan de Geerde-
gemvaart, weer in Mechelen.
“Door de bouw van het zwembad in 
Hofstade werd het voor ons nog ge-
makkelijker en wij waren er dan ook 
snel bij om de cursusuren te reser-
veren”, legt Chris Mancel uit. ”Onze 
zwemclub werd de THOFCLUB (Tot 

geZinsBonD 

ElEWijt – al vEERtig jaaR laNg oRgaNisEERt DE gEZiNsboND ZWEmcuRsus-
sEN vooR klEiN EN gRoot. iN sEptEmbER is DE tachtigstE ZWEmklas tE WatER 
gElatEN. “Wij mogEN mEt ENigE fiERhEiD ZEggEN Dat EEN gRoot DEEl vaN ElE-
Wijt bij DE gEZiNsboND hEEft lEREN ZWEmmEN ”, ZEggEN thEo DE bRoEck EN 
chRis maNcEl.

Heil Onzer Families), een variant op 
de lijfspreuk van voetbalclub Thor 
Waterschei. We kenden een explosie 
van leden want elke kleine moest bij 
ons leren zwemmen en we werden 
een echte sportclub bij de Gezins-
sportfederatie. In sommige gezin-
nen hebben we reeds les gegeven 
aan drie generaties en enkele van 
onze oud-leerlingen lieten zich 
reeds opmerken in verschillende 
zwemcompetities.”
Vandaag behoort de coördinatie van 
het gezinszwemmen tot de vrijwilli-
gerstaken van Ludo Vanaerschot. ”Het 
blijft een succesnummer”, zegt Ludo. 
”Wij ontvangen elke zwemreeks zo’n 
100 kinderen waardoor we elke maan-
dag twee sessies moeten organiseren. 
Sommige kindjes hebben nu al hun 
plaatsje gereserveerd voor septem-
ber 2009. Door een groepsindeling 
volgens zwemniveau kan elk kind op 
eigen tempo leren zwemmen. Er zijn 
zeven niveaus en wie het einde haalt 
heeft drie zwemstijlen,  schoolslag, 
rug- en borstcrawl, geleerd en kan 
gaan voor een officieel Blosobrevet.”

waterrattenkweekt
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Erik Peeters  Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen

Tel. 015 41 63 21

Fax 015 41 87 31

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@mail.be

BE 463.191.826
In heel het waterverhaal zijn zwem-
monitoren erg belangrijk en daar is 
het soms lang naar zoeken. Nieuwko-
mers zijn dan ook meer dan welkom 
en kunnen zich bij Ludo melden op 

telefoon 0472-71.26.99 of ludo.va-
naerschot@pandora.be. Hij heeft ook 
alle informatie beschikbaar over de 
zwemcursussen.

Juliaan Deleebeeck

Yasmine De Borger oPnieuw in finale miss België
ZEMST – Yasmine De Borger (21) uit Zemst zit opnieuw bij de twintig finalistes 
van Miss België. Twee jaar geleden werd zij Miss Vlaams-Brabant en in 2007 nam 
zij al eens deel aan Miss België. “Toen was ik nog wat te jong”, zegt Yasmine. 
“Nu denk ik dat ik de perfecte leeftijd heb. Die eerste deelname was vooral een 
goede leerschool.”
Yasmine studeert communicatiemanagement en trekt met ambitie naar 
de finale van Miss België. “Ik hoop minstens op een plaatsje in de top tien. 
Ik ben misschien niet het mooiste of slimste meisje, maar wel de finaliste 
met het beste ‘totaalpakket’. Ik wil alvast alle kansen met beide handen 
grijpen.” 

PV

waterratten
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De villa van Juan Maria Bollé, aan de 
Zemstsesteenweg in Hofstade, kijkt uit op 
een zee van groen, het atelier baadt in het 
najaarslicht. Hier ademt alles kunst, hier 
huist de muze. “Dat was ook de bedoeling”, 
vertelt de kunstschilder. “Na vierentwintig 
jaar Mechelen wilde ik weg uit de stad. 
Hier in Hofstade vond ik rust in het groen. 
Bij de bouw van dit huis zat het artistieke 
element voortdurend in mijn achterhoofd. 
Architect Kris Van De Voorde uit Eppegem 
zette het ontwerp van woning en atelier 
volledig in het teken van de kunst. En dat 
heeft na verloop van tijd ook mijn werk 
beïnvloed. Het overvloedige licht en het 
gevoel van ruimte maakten mijn doeken 
kleurrijker, monumentaler ook. Hier krijg 
ik meer en meer het gevoel dat alles klopt, 
dat de puzzel in elkaar past.”

jigsaW puzzle
Dat gevoel verwerkte Bollé in Jigsaw 
Puzzle, zijn tentoonstelling die vanaf 16 
november loopt in galerie De Weverij 
in Sleidinge. Hij leidt de bezoeker rond 
langs alles wat de voorbije vijftig jaar 
een diepe indruk op hem maakte. Bollé 
schildert eigenzinnige portretten van 
rockmuzikanten, van David Bowie over 
Nick Cave tot Amy Winehouse. Markante 
historische figuren en gebeurtenissen 
passeren de revue: het Atomium, sym-
bool voor Expo ‘58, de moord op John 
Kennedy, de eerste mens op de maan. 
Elementen uit films worden verwerkt in 
split screens, waarbij meerdere beelden 
in één doek worden verwerkt. Zo wordt 
Scarlett Johansson, hoofdactrice in de 

Juan maria Bollé Presenteert Jigsaw PuZZle
kunstsChilDer uit hofstaDe exPoseert in PrestigieuZe galerie

hofstaDE – kuNstschilDER juaN 
maRia bollé uit hofstaDE staat vooR 
Dé uitDagiNg vaN ZijN caRRièRE. vaNaf 
16 NovEmbER WoRDEN ZijN WERkEN tEN-
tooNgEstElD iN DE WEvERij iN slEiDiN-
gE, ééN vaN DE gRootstE kuNstgalERiE-
EN iN Dit laND. iN DE tENtooNstElliNg 
jigsaw Puzzle gEEft bollé ZijN EigEN 
kijk op DE vooRbijE halvE EEuW. pRima 
gElEgENhEiD vooR EEN babbEl mEt de 
Zemstenaar, DachtEN Wij Zo.

film Girl with a Pearl Earring, plots het ge-
zicht van Het meisje met de parel, het we-
reldberoemde schilderij van Johannes 
Vermeer. Alles wordt één mozaïek van 
beelden en stromingen uit de moderne 
tijd, het resultaat is verbluffend. Jigsaw 
Puzzle geeft een gevarieerde, heel per-
soonlijke en bijzonder kleurrijke kijk op 
een halve eeuw actualiteit.

De WeveRij
Deze tentoonstelling biedt Juan Maria Bol-
lé een unieke gelegenheid om zijn werk te 
presenteren aan een groot publiek. Decor 
van de expositie is kunstgalerie De Weve-
rij in Sleidinge, een naam als een klok in 
de artistieke wereld. “Deze galerie is de 
wellicht de grootste van het land”, vertelt 
Bollé. “Je krijgt niet vaak de kans om je 
werk tentoon te stellen in zo’n schitterend 
decor. In galerieën als deze worden hoog-
uit zes à acht tentoonstellingen gehouden 
per jaar. Ik voel dit aan als een erkenning 
voor mijn inspanningen. Ik voel ook dat 
galeriehouder Marc Mestdagh in mij en 
mijn kunst gelooft. Want succes valt niet 
zomaar uit de lucht, geloof me, je moet er 
heel hard voor werken.”

De tentoonstelling Jigsaw Puzzle loopt 
van 16 november tot 7 december in 
kunstgalerie De Weverij, Dellaertsdreef 
9, 9940 Sleidinge. Open op zaterdag en 
zondag van 14u tot 18u, inkom gratis. Je 
verneemt alles over Juan Maria Bollé op 
www.juanmariabolle.be en over kunstga-
lerie De Weverij op www.deweverij.be.

Paul Verdoodt

Win een uniek kunstwerk
Juan Maria Bollé raakte in 2006 bekend 
bij een groot publiek. Warenhuisketen 
Aldi bood toen in zijn winkels in Bel-
gië een aantal reproducties van zijn 
doeken te koop aan. Het ging om een 
beperkte en genummerde reeks repro-
ducties van zeer hoge kwaliteit. In geen 
tijd vlogen ze de deur uit. Lezers van 
de Zemstenaar krijgen nu een tweede 
kans om in het bezit te komen van zo’n 
uitzonderlijk exemplaar. Wie graag een 
“echte” Bollé in zijn living wil, stuurt 
nú een mail naar info@dezemstenaar.
com, met het antwoord op deze vraag: 
welke rockmuzikant wordt door Juan 
Maria Bollé geportretteerd in zijn ten-
toonstelling Jigsaw Puzzle? a) Lou 
Reed b) Neil Young c) David Bowie

winwinwinwinwinwinw
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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

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 140 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

29 dorpen uit Antwerpen, 
Limburg, Oost- en West-
Vlaanderen en Vlaams-
Brabant hebben een pro-
ject uitgewerkt, maar het 
is het stoelenproject van 
Elewijt dat de hoofdprijs 
wegkaapt.
Het idee om een stoel op 
de stoep te zetten, als uit-
nodiging om een praatje 
te maken met buren en 
dorpsgenoten, sloeg ook 
aan bij de jury, die vond 
dat het project perfect 
voldoet aan de selectie-
criteria en een voorbeeld 
is voor andere dorpen. 
Stoelen die uitnodigen 
om je bij te zetten bren-
gen mensen samen en de 
creatieve uitwerking was 
veelzijdig. Ruim duizend 
stoelen werden kunstzin-
nig beschilderd, Dirk Ver-

bruggen schreef er een 
gedicht bij, er werden 
stoelen gesjord door de 
scouts, een reuzenstoel 
met bierbakken gebouwd, 
andere voorzien van een 
muziekpartituur of een 
versje, de creativiteit ken-
de geen grenzen…
De uitnodigende stoelen 
waren met het kermis-
weekend voor vele bezoe-
kers van de Sint-Huber-
tusprocessie en voor de 
supporters van de halve 
marathon vaak rust- en 
contactmomenten. De dy-
namiek achter het project 
zorgde ervoor dat het met 
een klein budget uitgroei-
de tot een leuk initiatief 
dat vele Elewijtenaars aan-
sprak en dat was voldoen-
de voor de volle winst.

      Juliaan Deleebeeck

“wiJ heBBen gewonnen!”
een stoel Voor Jou wint DorPsfeest Van 10.000 euro

ElEWijt - ElEWijt is DE EiNDWiNNaaR vaN DE vlaamsE pRijs ‘DoRp mEt 
toEkomst.‘ DE iNWoNERs vaN ElEWijt kuNNEN ovER ENkElE WEkEN gENiE-
tEN vaN huN pRijs, EEN DoRpsfEEst tER WaaRDE vaN 10.000 EuRo. hEt 
Wij-gEvoEl vaN DE ElEWijtENaaRs kRijgt DaaRmEE EN fliNkE opstEkER.
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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

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

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

maes-Pils   JuPiler   stella   safir   wiJnen   likeuren   sterke Dranken

Zurkhaneh is letterlijk vertaald “het 
huis van de kracht” en is al duizenden 
jaren een traditionele sport in Iran. Ali 
Farzaneh, de Iranese vluchteling die 
bij een Zemsts gezin woont, richtte 
een jaar geleden de Zurkhaneh-club 
op in Kapelle-op-den-Bos. “Zurkha-
neh is een combinatie van cultuur, 
ritmiek en fysieke inspanning en kent 
verschillende disciplines”, weet Ali ons 
te vertellen. 
Er zijn verschillende disciplines: Chark-
hidan (ritmisch draaien), Kabbadeh 
(ritmische krachtoefeningen met een 
ijzeren boog) en Sank (liggend schild-
heffen). Zemstenaar Cedric Troos-
kens vertegenwoordigde de Zurkha-
neh-club samen met Saeed Mirzaie 
Cheshmeh en Abdolmir Salamatnia 
op het wereldkampioenschap Zurkha-
neh, in het Zuid-Koreaanse Busan. Het 
wereldkampioenschap was een deel 
van de veel grotere TreX-games die 
officieel georganiseerd werden door 

werelDkamPioensChaP

ZEmst - ZEmstENaaR cEDRic tRooskENs bEhaalDE samEN mEt EEN laNDgE-
Noot bRoNs op hEt WERElDkampioENschap ZuRkhaNEh. ZuRkhaNEh is EEN 
tRaDitioNElE iRaaNsE spoRt, DiE iN kapEllE-op-DEN-bos gEtRaiND WoRDt.

het Internationaal Olympisch comité 
(IOC) van 26 september tot 2 oktober. 
“Ik kon helaas zelf niet deelnemen, 
omdat ik de Belgische nationaliteit 
niet heb”, betreurt Ali, die zeker me-
daillekansen had. 
Cedric en Saeed wonnen er een bron-
zen medaille. Saeed bracht een goede 
uitvoering van de ‘mill sangin’, waar-
bij keuzeknotsen ritmisch gedraaid 
worden. Iedereen was erg onder de 
indruk en de reactie van de toeschou-
wers was hartverwarmend. 
Cedric kon in de discipline worstelen 
het verschil maken: “Mijn eerste kamp 
verloor ik van een Afghaanse worste-
laar, maar ik maakte het daarna goed 
met winst tegen Irak door een pickup 
met beenveeg. Ik had zijn broek aan de 
knie en de gordel vast, dus er was niet 
veel meer aan te doen”, lacht Cedric. 
Het volgende kamp was vechten voor 
de bronzen medaille. “Eerst kwam ik 
uit tegen Mohamed Ali (Cedric maakt 

Brons oP

Zurkhaneh
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

 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.

geen naamgrapje, de Tan-
zaniaanse tegenstander 
heette wel degelijk het-
zelfde als de legendarische 
bokser), waarvan ik won 
met dezelfde techniek.” 
Daarna was het de beurt 
aan de worstelaar van het 
Duitse team, Peyman. Hij 
kwam sterk naar voor om 
mij buiten te duwen en ben 

op zondagnamiddag van 15.30u tot 
18u. Meer info op www.zurkhaneh.be. 
Op de blog van Cedric kan je de avon-
turen van de Belgische Zurkhanehde-
legatie bekijken: http://cedricsblog.
word-press.com.
 Marijke Pots

ik aan het begin van de rode zone heel 
snel gedraaid en heb ik hem als eer-
ste met zijn rug naar de mat gestuurd. 
Daardoor kreeg ik de maximumscore: 
brons.”
Wie de Iraanse sport ook onder de 
knie wil krijgen, kan mee gaan trainen 

  De Zurkhaneh-ploeg met in het 
midden oprichter Ali Farzaneh

  Saeed Mirzaie Cheshmeh en 
Zemstenaar Cedric Trooskens 
wonnen een bronzen medaille 
op het wereldkampioenschap 
Zurkhaneh

Weldra funerarium te Hofstade
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Fabrikant in metalen sierpoorten, hekwerk, carports en automatisatie

T 0476/72 52 55 - F 015/43 43 44
Atelier: op afspraak
Mechelsveldstraat 20

 2800 Mechelen

Toonpark:
Herentalsesteenweg 56

2275 Poederlee
014/55 80 01

www.metallooks.be
vraag hier 

uw gratis brochure aan:

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

Op parking café ‘T Steen Elewijt - Tervuursesteenweg

Een ervaren voet verkiest 
een schoen van Carmi

Brusselsesteenweg 129, Zemst, 015/62 73 73 • Tiensesteenweg 8, Korbeek-Lo, 016/468 468
www.carmi.be

Wij willen dat je je goed voelt in je schoenen, in alle omstandigheden. Jij wil dat uiteraard ook. 
Daarom kan je bij Carmi steeds terecht voor de meest uitgebreide collectie van jouw favoriete 
merk zoals Ara, Rieker, Gabor, Mephisto, Voltan, Finest,... veelal in verschillende breedtematen, met 
halve maten of voor losse steunzolen. Je merkt het, ervaren voeten moeten bij Carmi zijn.

Alexandria • Ara • Attilio Giusti • Clarks • Dorndorf • Ecco • Finest • Footnotes • Gabor • Mephisto • Peron • Rieker • Rohde • Solidus • Think • Voltan • Wolky
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ZEmst – schulDbEmiDDEliNg is al laNgER ééN vaN DE pRioRitEitEN vaN hEt ZEmstsE ocmW. om DE pRoblEmEN vaN mEN-
sEN mEt schulDEN iN DE aaNDacht tE bRENgEN, paktE hEt ocmW uit mEt DE actiE “DE kNip op uW poRtEmoNNEE”. aaN 
RaaDslEDEN EN pERsoNEElslEDEN WERD gEvRaagD om iN DE vooRbijE maaND oktobER EENs uit tE tEstEN hoE hEt voElt om mEt 
50 EuRo lEEfgElD DE WEEk DooR tE komEN. pREciEs hEt bEDRag Dat ook cliëNtEN vaN DE DiENst schulDbEmiDDEliNg kRijgEN 
om ééN WEEk vaN tE lEvEN. vastE kostEN EN REkENiNgEN vallEN ERbuitEN, WaNt DiE WoRDEN bEhEERD iN EEN afbEtaliNgsplaN. 
hEt gaat ENkEl om kostEN vooR voEDiNg, klEDiNg EN ExtRa’s. oNDER hEt motto oP is oP, moEt jE Dus Zélf jE WEEk ZiEN DooR 
tE spaRtElEN.
Dit leek ons ook iets voor de Zemstenaar. Na een zorgvuldige screening van onze redactieleden werden twee van onze medewer-
kers, één man en één vrouw, op pad gestuurd met 50 euro om er de week mee door te komen. Niet toevallig ging het om twee 
elementen die tot vér buiten onze redactie bekend staan om hun liederlijke levensstijl. Wat brachten zij ervan terecht? U leest hun 
avonturen hier.

HOFSTADE - Er zijn zo van die dagen 
dat alles je een uitdaging lijkt. Zo ook 
toen Nicole het Knip op uw portemon-
nee-project voorstelde op de redactie 
en ik met mijn grote mond accepteer-
de om dat zelf eens te proberen. 50 
euro per week is heel weinig, zeker als 
je zo’n groot gat in je hand hebt als ik-
zelf. Een échte uitdaging dus!

Week 1
Tijdens de week weinig centjes opdoen, 
lukt me nog wel. Als freelancer werk ik 
deze week gewoon wat harder en heb 
ik dus minder tijd om geld te spenderen. 
Het weekend vormt het eerste struikel-
blok, maar gelukkig heb ik op vrijdag-
avond het concert van Milk Inc. op het 
programma staan. Ticket al maanden op 
zak en drinken vergeet je daar toch te 
doen. Na het optreden ben ik helemaal 
in party mood en dus duik ik, niét zoals 
gepland mijn bed, maar wel het Mechel-
se nachtleven in. “Mojito is my middle 
name” en die 50 euro is dus sneller dan 
verwacht mijn portemonnee uitgevlo-
gen. Op zaterdag besluit ik het goed te 
maken en plan een rustig avondje thuis. 
Slotsom van de eerste week: 20 euro te 
veel uitgegeven.

Week 2
Dit weekend kan geen grote problemen 
opleveren, het vriendje wordt 30 en geeft 
een feestje. Als lief van de feestneus kan 

oCmw Zemst Pakt uit met “De kniP oP uw Portemonnee”
luDieke aCtie Vraagt aanDaCht Voor mensen met sChulDen

ik uiteraard van gratis drank en hapjes 
genieten. Op het einde van de avond 
ben ik zelfs, dankzij een vondst in de toi-
letten, 20 euro rijker! Zaterdag is de tijd 
gekomen om boodschappen te doen, 
de boterhammen met choco komen me 
stilaan de oren uit. Zelfs goedkope win-
kelketens zijn duur, maar toch let ik op 
wat ik in mijn winkelkarretje gooi. Die 20 
euro wil ik absoluut sparen en dat lukt 
ook. Slotsom van de tweede week: nog 
20 euro over!

Week 3
Het midden van mijn opdracht is aan-
gebroken en aangezien ik een lieve 

Week 4
Mijn laatste week is aangebroken en bij 
een populair weekblad zit een bon om 
voor zeven euro te dineren, dat is dan 
ook wat ik op zaterdag ga doen. Op vrij-
dag val ik weer met mijn gat in de boter, 
want ik ga naar een toneelstuk voor tien 
euro (Ladies Night, niet diegene die werd 
afgelast, maar een superversie in Lier). 
De hele avond worden mijn drankjes 
getrakteerd door mijn meter, waarvoor 
dank, tante Chris! Slotsom van de vierde 
week: 5 euro te veel uitgegeven.

Conclusie
50 euro is wel héél weinig om de week 

mama heb die steeds aan mijn 
journalistieke experimenten 
wil deelnemen, eet ik deze 
week lekker bij La Mama! Mijn 
lunchpakket bestaat niet meer 
uit broodjes of soepjes uit de 
snackbar maar uit zelfgesmeer-
de boterhammen. En dan moet 
ik plots naar de dokter want 
mijn pil is op. Een visite kost 
veel geld en die anticonceptie 
nog veel meer. Mijn budget 
vliegt op een paar minuten de 
deur uit, maar aangezien een 
baby ongetwijfeld nog veel 
duurder uitvalt, besluit ik wijse-
lijk op iets anders te besparen. 
Slotsom van de derde week: 10 
euro te veel uitgegeven.

De kniP oP ellen’s Portemonnee
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ZEMST – Op de redactievergadering 
wil ik al eens onbesuisd reageren op 
voorstellen die me niet echt liggen. 
Zo werd ik deze keer aangespro-
ken op mijn belofte om in oktober 
een week met 50 euro op zak door 
te brengen, om mijn consciousness 
wakker te schudden. Eerlijk, ik ben 
daar niet goed in, maar belofte 
maakt schuld, dus de eerste week 
van oktober stond ik daar met 50 
euro om zeven dagen te overleven.

Nu kwam het mij goed uit dat ik tij-
dens de voorbije vakantie kennis had 
gemaakt met een brooker uit The City 
van London die ik had gered van een 
derdegraadsverbranding, toen hij in 
Acapulco, de zon aan het zenit, in slaap 
was gevallen na een nachtje doorzak-
ken. Een telefoontje naar London zou 
me deze week kunnen redden en dat 
kost niet zoveel via de vaste lijn. Ja 
hoor, geen probleem in deze gouden 
tijden en via tientallen razendsnelle 
transfers op de London Stock Exchange 
streek ik na 24 uur een bonus van 
2000 pond op, die via pc-banking op 
mijn rekening kwam. Dat gaf me wat 
ademruimte om de week door te ko-
men. Maar ik ben geen oppotter, dus 
besloot ik om met mijn 50 euro een 
actie op te zetten voor de armen in 
Dubai. Je zou denken dat die sjeiks 
tonnen geld teveel hebben, en dat is 
ook zo, maar dat laat zich niet vertalen 
in een eerlijke economie. Daar is im-
mers een moderne vorm van slavernij 
aan de gang. Bouwvakkers moeten 
daar rondkomen met een wedde van 
drie euro per dag! Die uitgebuite gast-

arbeiders komen van heinde en verre 
en worden ondergebracht in kam-
pen waar ze amper de elementairste 
gezondheids- en nutsvoorzieningen 
krijgen, én dat in de rijkste staat ter 
wereld. Met mijn 50 euro zou ik 16 
arbeiders het dubbele van hun dag-
wedde kunnen bezorgen en het leek 
me een goed initiatief om daar in de 
loop van deze eerste week werk van 
te maken. Nu ken ik toevallig één van 
de architecten van de Burj Tower, die 
in 2009 in Dubai wordt afgewerkt. Dat 
is een Belg (er werken aardig wat Bel-
gen ginder), maar tot mijn grote spijt 
bleek hij mij niet te kunnen helpen. Hij 
had nog 100 meter hoog te gaan en 
moest er de pees opleggen. Intussen 
had ik al flink wat tijd verloren en het 
daagde mij dat ik nog steeds met die 
50 euro rond liep. Dat kon toch niet de 
bedoeling zijn geweest van deze ac-
tie. Ik besloot dus om mijn geld voor 
die paar dagen op een rekening te 
plaatsen met een hoge rente ver van 
hier. Ik ben geen specialist, maar het 
lag voor de hand dat Kaupting de bes-
te voorwaarden had. Wat zou het een 
mooie verrassing zijn voor de actie De 
knip op uw portemonnee moest ik na 
een week komen vertellen dat niet 
alleen de 50 euro onaangeroerd was, 
maar dat er zelfs een meerwaarde 
was! Helaas, voor mij en vele anderen 
heeft oktober het anders beslist. Mijn 
Engelse beursmaat rijdt intussen met 
een winkelkarretje door Cripplegate 
witte t-shirts te verkopen. Ik koop er 
drie als ik hem nog ‘ns tegenkom. Dat 
is het minste wat ik kan doen, vind ik. 

jmb 

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

De kniP oP Jean-marie’s Portemonnee

mee door te komen. Tijdens deze vier 
weken deed ik nauwelijks zelf bood-
schappen, wat niet echt realistisch is. 
Casa Mama en vriendjes en vriendin-
netjes willen gerust eventjes je favo-
riete restaurant spelen, maar als je écht 
arm bent, wordt dat wel snel minder 
denk ik. Leuke extraatjes zoals naar de 
bioscoop, een lekker drankje op café of 

een nieuwe outfit kun je ook al op je 
buik schrijven. Kortom: ik heb in deze 
vier weken geleerd dat ik gerust wat 
minder kan uitgeven en besparen op 
bepaalde vlakken, maar dit weekend is 
uw redacteur toch onbereikbaar. Ik ga 
lekker shoppen en tot ‘s morgens het 
Mechelse nachtleven onveilig maken!

EVDW
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ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK
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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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

 

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

Hij loopt volgend jaar bij de 50+ en had, 
ondanks nog steeds schitterende tijden 
dit seizoen, de hoop ooit onder de twee 
minuten te lopen, stilaan opgegeven. In 
Machelen was het echter raak. In de voor 
hem ideale wedstrijd, als enige veteraan 
tussen jong geweld, zag hij zich perfect 
gegangmaakt. Hij liep naar een nieuw 
Belgisch record, 1.59.80. en dat is ook 
de derde jaarprestatie voor zijn leeftijd. 
Daarmee doet hij een ietsje beter dan de 
1.59.96  van Lucien Heyde.
Een week later won André ook de titel 
op het Vlaams kampioenschap in He-
rentals. ”Ik had nooit de indruk op de 

André blijft voor de podia gaan en zijn 
grenzen verleggen.
“Volgens mijn coach Magda Ilands kan 
ik een aantal Belgische records bij de 
plus 50 aan en op het WK in Helsinki ga 
ik voor het podium. Als ik op mijn best 
ben moet het wereldrecord op de 800 
meter, in de leeftijdscategorie +50, ook 
haalbaar zijn. Het klinkt raar voor een 
atleet die vijftig wordt maar ik denk dat 
ik nog progressie heb.”
André Lafère is een laatbloeier die pas op 
zijn 42ste de weg naar de atletiek vond en 
voordien actief was als wielertoerist.

           JD

anDré lafère 
looPt 800 meter

 EppEgEm - bij DE mastERs WoRDEN 
DE REcoRDs DooRgaaNs gEbRokEN gE-
DuRENDE hEt EERstE jaaR iN EEN NiEuWE 
catEgoRiE. aNDRé lafèRE, mastER 45, 
DEED hEt bij ZijN vooRlaatstE optRE-
DEN iN DE catEgoRiE 45-50 jaaR

limiet te lopen en het had zeker 
sneller gekund, maar op een kam-
pioenschap wordt ook tactisch ge-
lopen voor de medailles”, zegt hij.

reCorD
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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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Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Bij aankoop van CIBA VISION
maandlenzen voor 1 jaar krijgt u er 
maandlenzen voor 12 jaar gratis bij.
* Vraag voorwaarden in de winkel, ook voor andere merken.

20 jaar

Optiek De Boeck 
Brusselsesteenweg 108

Zemst
tel. 015 61 65 80 
fax 015 61 20 04

www.optiekdeboeck.be

1. Actie contactlenzen* 2. Actie brillen*

Twee promotionele 
acties geldig van 13 mei 
tot 31 december 2008

O P T I E K

Twee ervaren opticiens tot uw dienst

Totaalservice in optiek

Bij aankoop van 1 montuur +1 
paar glazen gratis  lmticket(s) 
voor Utopolis Mechelen.
* Vraag voorwaarden in de winkel.

•ogentest: opmeten van de sterkte van uw glazen 
•aanpassing van contactlenzen 
•uiterst verzorgde montage in eigen atelier 
•snelle en onberispelijke service


