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DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 269 52 99

info@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor kwa-

liteitsdrukwerk. Een team 
van topmedewerkers staat klaar 
om met hun kennis van ontwerp, 
drukken en afwerking u, als 
opdrachtgever, optimaal tevreden 

te stellen. Met onze ‘Heidelberg’ 
persen, haarscherpe ogen, grote 
dosis vakkennis en extra veel 
plezier in ons werk, verzorgen 
wij drukwerk van hoogstaande 
kwaliteit. In elke denkbare oplage, 

naar wens gevouwen, gestanst, 
van een präge voorzien, veredeld 
en/of haarscherp gevouwen. En 
dat allemaal tegen een uitsteken-
de prijs/kwaliteitsverhouding en 
indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010

5%
OP GEBOORTEKAARTJES 

EN TROUWKAARTEN

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)

in dit nummer
Paddenstoelen

Mist en volle maan. Halloween, heksen, trollen en 
kabouters. De herfst is in het land. En bij een goeie 
herfst hoort een goeie paddenstoel. Onze man 
neemt u mee naar het Bloso-domein, op zoek naar de 
wondere wereld van zwammen en paddenstoelen. 

Aan zijn wazige blik te oordelen, trof hij er van alle soorten aan. (p. 17)

Run, Zemst, run!
Sport is niet alleen met ballen spelen. Je kan ook 
zwemmen. Of fietsen. Of lopen. Of alle drie sa-
men. Tim Jacobs uit Weerde en Dirk Huyberechts 
uit Zemst-Laar zijn fervente triatleten. En Elewij-
tenaar Bart Thijs maakte de natte droom van 
elke triatleet waar: hij bereikte de finish van de mythische Iron 
Man triatlon in Hawaï. de Zemstenaar liep mee. (p. 6)

TV Zemst
Er wordt al lang over gepalaverd, maar nu is het 
zover: Zemst heeft zijn eigen tv-station. Wat 
mag u verwachten van TV Zemst? Waar is het 
te bekijken? Wat zal er te zien zijn? En wie zit er 
achter toetsen en camera’s? de Zemstenaar gidst 

u doorheen het Zemstse tv-landschap. (p. 42)

Dokter op wielen
Het leven is méér dan virussen, antibiotica en dub-
bele longontstekingen. Dokter Stef Van der Vliet 
uit Eppegem laat zijn praktijk even voor wat hij is 
en trekt op twee wielen door Senegal. Hij neemt 
er deel aan de Senegal Classic, een tien dagen 
durende mountainbiketocht ten voordele van Vredeseilanden. Wat 
drijft hem? Dokter Stef vertelt het aan de Zemstenaar.  (p. 30)

Groene scholen
Scholen in Zemst zijn méér dan duffe gebouwen 
en saaie klaslokalen. Scholen zijn hier hip, trendy 
en milieubewust. In Zemst is De Meer volop bezig 
met de bouw van een energiebesparende school.
(p. 15). En in Hofstade behaalde De Kriekelaar het 

Mos-mobi-logo. Het wat? de Zemstenaar vertelt er u alles over. (p. 9)
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Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

3190 Boortmeerbeek
tel: 015 511 411
fax: 015 411 511

gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be

Fabrikant van metalen sierpoorten, 
carports en hekwerk.

Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u

zat: 10u - 17u
Elke eerste zondag van de maand: 10u - 17u

Verzekeringsmakelaar 

•		Onafhankelijk	van	maatschappij
•		Eigen	schadebeheer

Agentschap bank

•		Volledige	bankservice
•		Concurrentiële	producten
	

Tervuursesteenweg	257,	1981	Hofstade	(Zemst)
		Tel	015/61.66.98		-		Fax	015/61.71.36	–	www.jsdheylen.be

Wij verzekeren uw financieel welzijn!

zemstenaar november 2010 WERKDOCUMENT.indd   4 1/11/2010   10:27:34



5de Zemstenaar november 2010 

Jef Janssens, bezieler van en 
drijvende kracht achter het asiel, 
licht toe : “Tijdens de kunste-
naarsroute lieten verschillende 
mensen me verstaan dat het 
niet gemakkelijk was om ge-
schikte locaties te vinden om 
met hun werk naar buiten te ko-
men. Dit bracht me op de idee 
het asiel ervoor open te stellen 
en de kunst “ tussen de dieren” 
te brengen. Bovendien komen 
het asiel en dierenwelzijn zo in 
de aandacht.” De kunstenaars 
droegen hun steentje bij door 
een gedeelte van de opbrengst 
van verkochte werken aan het 
asiel te schenken. De wer-
kingskosten blijven immers een 
constante bekommernis. Bo-
vendien is er nog de geplande 
uitbreiding om naast katten ook 
honden te kunnen opvangen.
Hiernaast de kunstenaars en 
een greep van hun tentoon-
gestelde werken; bij kunst 
zeggen beelden immers zo-
veel meer dan woorden.

DV, foto’s: JD en DV

Kunst 
tussen de dieren

Eppegem -Tijdens het weekend 
van 16 en 17 oktober zette het 
dierenasiel zijn deuren wagenwijd 
open en konden kunstliefhebbers 
het werk bewonderen van een 
vijftiental plaatselijke kunste-
naars van diverse pluimage. 

De deelnemende kunstenaars droegen graag hun steentje bij.

Marleen Van Acker

Margriet Madou

Nancy De Vreker

Jaklin Geens

Anita Everaert

Mies Van Der Zalm

Raf Bonte

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

GSM 0475/869 163
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Tervuursesteenweg 662

1982 Elewijt

bij Tinne en Fluppe

B
art Thijs van SP&O werd 
in Hawaï als nummer 603 
afgevlagd op 1.850 deeln-
mers

“Ik kwam om te slagen en heb tijd ge-
nomen om te genieten en dat is mij 
gelukt”, zegt hij.
Voor Bart was het zijn eerste Hawaï-
avontuur. ”Mijn voorbereiding verliep 

“You are Iron Man”
Bart Thijs slaagt en geniet in Hawaï

Elewijt - Weerde - Zemst-Laar - Met de kwarttriatlon van 
Mechelen en de Iron Man van Hawaï is de wedstrijdkalen-
der voor de triatleten kaal geplukt. Elewijtenaar Bart Thijs 
kwalificeerde zich in Frankfurt waarna hij piekte in de mythi-
sche wedstrijd in Hawaï en slaagde met glans. Tim Jacobs 
(Weerde) en Dirk Huyberechts (Zemst-Laar) sloten de com-
petitie af in Mechelen en laten zich opmerken met een mooi 
en veelzijdig seizoenspalmares.

Tekst:Juliaan Deleebeeck, foto’s: Bart Thijs en Juliaan Deleebeeck

Het kippenvelmoment in Kona aan de aankomstlijn.

om het hoofd koel te houden. ”Ik heb 
mijn lopen goed ingedeeld om het 
finishmoment bewust te beleven en 
heb aan elk bevoorradingspunt even 
tijd genomen en bijgetankt. De laat-
ste twee kilometer in Kona waren 
een roes. We liepen door een haag 
van applaudisserende toeschouwers. 
“You are Iron Man”, riep de microman 

op schema maar toch zit 
je met veel onbekenden, 
vooral wat betreft de 
omstandigheden waarin 
de legendarische wed-
strijd verloopt: warmte, 
luchtvochtigheid en de 
wind. Er werd wild ge-
zwommen. Het was soms 
knokken in het oceaan-
water maar toch maakte 
ik een goede zwembeurt 
in 1.05u en ook het eer-
ste stuk van het fietsen 
verliep prima. 15 km voor 
het keerpunt kregen we 
af te rekenen met felle 
zijwind. We kwamen am-
per vooruit. Na het keer-
punt en bergaf ging het 
gevaarlijk snel. Ik zag 
deelnemers die in de 
berm geblazen werden.” 
In de wisselzone nam 
Thijs zes minuten om te 
recupereren, wat eten 
en drinken en een hand-
doek met ijs in het petje 
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Devroye, De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@devroye.be

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

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
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Nu een goede winter maken om bij te tanken, blessures te laten helen en dan op naar nieuwe uitdagingen.

en dat was kicken. Ik slaagde in 
10.15.05. De enkele dagen vakantie 
die ik er aansluitend met mijn gezin 
genoot leefde ik op een wolk.”
Voorlopig blijft het voor Bart een 
eenmalig avontuur. ”Hawaï staat nu 
op mijn palmares. Ik zoek nu andere 
wedstrijddoelen. De ¾ wedstrijd van 
Stein (Nl) op het parcours van de Am-
stel Goldrace is wellicht voor volgend 
seizoen.”

Tim Jacobs en Dirk Huyberechts slui-
ten goed seizoen af
De kwarttriatlon van Mechelen was 
ook voor Tim Jacobs (SP&O) en Dirk 
Huyberechts (3CT) de afsluiter van 
het seizoen. Ze werden er 13de en 
19de.

“Meer zat er vandaag niet in“, hijgde 
Tim Jacobs vlak na de finish. ”Met de 
29ste  zwemtijd was ik gelijk met Dirk 
uit het water, maar we keken al te-
gen een achterstand van een dikke 
drie minuten aan. We hebben goed 
samengewerkt tijdens het fietsen 
maar een kwarttriatlon is te kort om 
dat verlies recht te zetten. Ik heb het 
ook niet voor stayerswedstrijden 
(waar er in groep mag gefietst wor-
den, n.v.d.r). Dat is mijn ding niet. Ik 
kamp liever puur, man tegen man.”
Dirk Huyberechts ziet de concurrenten 
ook alsmaar beter worden. ”Het ni-
veau gaat elk jaar omhoog. Je moet 
dus mee om je positie op de ranking 

ongeveer te behouden. Mijn zwem-
men was niet top en in een kwart 
worden daar al de prijzen verdeeld. 
Ik nam al acht keer deel in Mechelen 
en het is de eerste keer dat ik buiten 
de top 10 eindig. Spijtig.”
Tim en Dirk blikken toch tevreden 
terug op hun seizoen, waarin ze het 
vooral van het langere werk moeten 
hebben.
“Ik heb een tiental wedstrijden ge-
daan”, zegt Tim, “met uitschieters in 
Neerpelt waar ik een halve won, een 
tweede plaats in Viersel en het open 
militair kampioenschap in Duitsland 
waar ik in het winnende team zat. 
Ik was ook twaalfde in de halve van 
Gerardmer en de beste in mijn age 
Group. De begeleiding door een vak-
man als Bart Thijs heeft mijn niveau 
aardig opgetild.” Tim kijkt al uit naar 
de Militaire Wereldspelen in Brazilië 
volgend jaar. ”Er zijn vijf plaatsen in 
het Belgische team en daar wil ik bij 
zijn.”
Op het palmares van Dirk prijkt een 
derde plaats in Deurne, een vierde 
in Aarschot, vijfde in Neerpelt, drie 
keer zesde en een achtste in Eupen. 
”Ik verwachtte veel van Almere maar 
daar reed ik tweemaal plat toen ik 
in veertiende positie lag en het was 
over.” Dirk wou half november nog 
deelnemen aan een marathon in Kas-
terlee. Omdat zijn achillespees zich 
weer parten speelt, moet hij daarvan 
afzien. 
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BIJ ONS BEGINT DE KERST DIT BIJ ONS BEGINT DE KERST DIT 
JAAR IETS VROEGER JAAR IETS VROEGER ……

Brusselsesteenweg 97 - 1980 ZEMST

Tel 015/61.30.03 Fax 015/61.30.06

kantoor.van.praet@skynet.be

CBFA 45769 A cB

Alle informatie en het actiereglement is 
beschikbaar in ons kantoor

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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H
et watte?? Een logo voor wat? 
Mos-mobi: een vies woord 
voor zeer gesmaakte mobili-
teitsacties (mobi) in het kader 

van Milieu Op School (MOS). Dat resul-
teerde dus in een mooi logo waar vooral 
een mooi prijskaartje aan verbonden is 
van maar liefst 2500 euro van de pro-
vincie. Zo konden ze  daar al tegen het 
nieuwe schooljaar (nu dus) hun verou-
derde fietsenstalling deels vernieuwen. 

Mens en milieu
MOS bestaat reeds enkele jaren. In de 
basisscholen is men er vertrouwd mee. 
Toch vereist het een breed draagvlak, 
waar zowel leerlingen, leerkrachten, di-
rectie als de ouders bij betrokken wor-
den. In Hofstade hadden sommige MOS-
acties zelfs hun weerslag op de hele buurt 
rond de school. Werken rond mobiliteit 
betekent als school immers indirect ook 
aandacht voor mens en milieu. Vanuit dat 
standpunt zijn de verschillende acties en 
projecten door de werkgroep verkeer van 
de school uitgedacht en uitgewerkt, met 
steun en hulp van de ouderraad. 

Allemaal een fluo hesje
Directeur Greet Van der Weyden geeft 

deren de school verlaten voor een acti-
viteit. Wanneer ze van thuis komen, zijn 
er prikacties. Wie met hesje komt, wordt 
aangevinkt. Dat levert klassikaal een 
beloning op, zoals wat langer speeltijd 
of een extra spel tijdens de lesuren. En 
daar gaan ze voor!”

Sam de verkeersslang
Daarnaast sporen we de leerlingen zo 
veel mogelijk aan om te voet of met de 
fiets naar school te komen. “Sam de ver-
keersslang” moet daarbij helpen. Ook 
daar is een beloning aan verbonden: 
fluo hoezen voor de boekentassen die 
dit jaar de zesdejaars op het einde van 
het jaar kunnen verdienen. De ouder-
raad geeft als beloning spelmateriaal 
voor de hele school. Als apotheose van 
die actie: een heus fietsbelconcert !
“En ook dit jaar zullen we een autoluwe 
dag organiseren”, gaat Greet verder. 
“Daarbij wordt de straat van de school 
afgesloten voor autoverkeer op een 
woensdagmorgen. De buurtbewoners 
worden dan ingelicht, want ook zij kun-
nen niet door met hun wagen. Op de 
straat doen de verschillende klassen met 
een doorschuifsysteem die voormiddag 
afwisselend activiteiten en spellen.” 

Veiligheid boven alles
De Kriekelaar heeft ook een stuurgroep 
verkeer waarin leerkrachten, ouders en 
het schoolbestuur zitten. Die werkt als 
schakel tussen de school en de over-
heidsinstanties. Laatst drong die er bij de 
gemeente op aan paaltjes te plaatsen 
voor de ingang van de kleuterschool, zo-
dat niemand daar nog kan parkeren (ook 
de leerkrachten en de directeur niet). “Als 
leerkracht en directie moet je maar het 
voorbeeld geven door de auto zo ver mo-
gelijk van de school te houden. Veiligheid 
boven al!” dixit Greet Van der Weyden. 
Verder plannen ze alle schoolactiviteiten 
buiten de school (Vriesenbroek, Vrijbroek-
park, Waterleest, Mechelse scholen …) 
met de fiets voor het vijfde en zesde leer-
jaar. En jaarlijks is er een fietsexamen voor 
de laatstejaars. In de toekomst willen ze 
dat parcours naar Mechelen uitstippe-
len. “Maar omdat we hier op een provin-
ciegrens zitten vergt dat heel wat vooraf-
gaand overleg. Tot zolang blijft het een 
eenvoudig parcours in ons rustige dorp, 
maar daardoor wel niet zo representatief 
voor een dagelijkse weg naar de middel-
bare school later,” verduidelijkt ze.

Acties rond mobiliteit beloond/bekroond

Hofstade - Wie in Hofstade langs de vrije basisschool De Kriekelaar passeert, kan er niet naast 
kijken: de gele fluovestjes hangen er met trosjes aan de buitenhekken. Hier wordt zeker rond 
veilig verkeer gewerkt? En hoe! Het leverde hen vorig schooljaar een heus logo van de provincie 
op, het MOS-MOBI-logo. 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

MOS = Milieu Op School
Mobi = mobiliteit

tekst en uitleg over 
de acties van het 
voorbije jaar en wat 
nog te verwachten is 
dit jaar.
“Het zijn nu de don-
kerste dagen van ’t 
schooljaar en daarom 
plannen we onze 
fluoactie van novem-
ber tot de krokusva-
kantie. Die hesjes 
hangen bij hun jassen 
aan de kapstok en 
worden altijd gedra-
gen wanneer de kin-

De M van milieu
Ook moet er geschaafd 
worden aan die M van 
milieu, oordeelde de 
provincie. ”We mogen 
de acties rond mobili-
teit niet los zien van mi-
lieu,” zegt Greet. “Alles 
voor een veiligere (lees 
autoarme) schoolom-
geving draagt bij tot 
een gezonder milieu. 
Maar het belangrijkste 
is volhouden. Met die 
ferme schouderklop van 
de provincie hoeft dat 
geen betoog!”  
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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

In oktober en november  -50% op majolica en glas-art

Drankencentrale louis nijs

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

 

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

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
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I
n de Dynastiestraat is 
het gat in de pastorie-
tuin goed merkbaar. 
Ga er eens door. Twee 

banken staan uitnodigend 
te wachten. Je zal er Onze-
Lieve-Vrouwke en Berna-
dette in hun grot aantref-
fen, wat bomen en wat 
gras en een paadje dat 
doorloopt naar de andere 
kant en verder: rust erva-
ren. De achtergevel van de 
pastorie is nu nog zicht-
baar door de afspanning, 
maar eens de beplanting 
ertegen is volgroeid, zal 
er geen inkijk meer zijn in 
de pastorie zelf. Een deel 
ervan is immers omge-
bouwd tot familiewoning. 
Een ander deel is nog 
voor de kerkfabriek. Daar-
boven hangen de kleren 
van de processie netjes 
opgeborgen en wordt het 
archief van de kerkfabriek 
bewaard. Archivaris Roger 
De Broeck heeft er opzoe-
kingswerk verricht over de 
pastorie, de tuin en de 
kerk van Elewijt, naar aan-

binnen afzienbare tijd verkrijgbaar is. 

Roger heeft vele pastoors en onderpas-

enkele paadjes van aan-
gestampte aarde, want 
de pastoors De Decker en 
Boven hadden een moes-
tuin die onderhouden 
werd door vrijwilligers,” 
vertelt Roger De Broeck.  
Fijn om weten is dat de 
tuin in zijn eenvoud be-
waard is gebleven. Merk-
waardige elementen zo-
als de Lourdesgrot en ook 
de bestaande beplantin-
gen werden behouden. 
Ook de garage achter-
aan, nog gebouwd door 
“metser-onderpastoor” 
Gijsbrechts, is geble-
ven, maar straks ook met 
groenblijvers bestopt. 
Wat gras bijgezaaid en 
een paadje met brede 
sierstrook in dolomiet 
hebben niks ingrijpends 
teweeg gebracht. Nu kan 
men dus van de Dynastie-
straat naar de Vekestraat 
doorlopen doorheen de 
pastorietuin.  

Vele Elewijtenaren maak-
ten op 10.10 van de gele-

Elewijt - 10.10.10: een mooie datum om iets te vieren of in te huldigen. In Elewijt is die dag 
de vernieuwde pastorietuin officieel opengesteld. Sommigen hadden het misschien al gemerkt, 
maar de tuin is niet langer gesloten. Nu kan iedereen er in en even pauzeren in het zonnetje of in 
de schaduw van de machtige oude rode beuk. Een oase van rust, dat parkje in Elewijt.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

Loop eens door 
de tuin van Elewijt

leiding van de afgewerkte restauraties . 
Als lid van de heemkring De Semse stelt 
hij daarmee een brochure samen, die 

genheid gebruik om tijdens de zonover-
goten openingsdag de pastorie en de 
kerk van binnen te bekijken. De Semse 
zorgde voor gegidste rondleidingen. 
Ook toneelgroep Labyrint bracht stem-
ming op deze aangename herfstdag in 
het mooie decor van de tuin met drank 
en monologen waarbij alle Elewijtse 
pastoors de revue passeerden. 

“Dit initiatief moet nog groeien”, zegt 
Roger. “Het kan een ontmoetingsplaats 
worden voor de dorpsbewoners. Mis-
schien met een petanquebaan, maar 
dat  moeten we nog bekijken, in samen-
spraak met de omwonenden.” 

toors zien komen 
en gaan in Ele-
wijt. “Er is gezocht 
naar eerdere voet-
wegjes in de tuin, 
maar die werden 
niet gevonden. 
Ook niet rond de 
Lourdesgrot die 
in 1947 gebouwd 
werd door pastoor 
Du Bois. Mogelijk 
waren er vroeger 

Toneelgroep Labyrint keerde in de tijd terug van de residerende pastoors en onderpastoors van 
Elewijt.  De 84-jarige E.H. onderpastoor op rust Gijsbrechts was in levenden lijve aanwezig.

Het perkje van de tuin omzoomd met de portretten van de 
(onder)pastoors die in de pastorie hebben gewoond.
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S
til en vol toewijding
In 197O werd Ziekenzorg Ele-
wijt opgericht. Die enkele men-
sen die zich vrijwillig inzetten 

voor hun zieke dorpsgenoten, thuis, in 
het ziekenhuis of het bejaardentehuis, 
verenigden zich onder de naam Zieken-
zorg. Het is zo’n vereniging die niet in 
het oog springt, maar stil en vol toewij-
ding er gewoon is voor de hulpbehoe-
vende. Wat aandacht en een luisterend 
oor hebben al vele zieken veel deugd 
gedaan. Theo De Broeck, penningmees-
ter, was er bij van in het begin. “Heel 
gedreven mensen allemaal, toen en nu 
nog. Er waren er die eerst uitsluitend 
voor MS-patiënten werkten. Elewijte-
naars herinneren zich misschien die 
vereniging De Klaroen nog. Zij stonden 
niet alleen mee aan de wieg van onze 
afdeling, ze werden er echte steunpila-
ren van.”
Secretaris Fred Vereecken geeft meer 
uitleg bij wat zij allemaal doen voor zie-
ken en bejaarden. “Ziekenzorg is bij de 
meeste mensen gekend omwille van de 
geregelde bezoeken bij de zieken, thuis 
of in opname. Maar er is de  jaarlijkse 
uitstap met onze kern en een grotere 
reis met het gewest Vilvoorde. En de 
nationale ziekendag in Zemst-Laar, met 

alle kernen van Zemst samen. Je moet 
weten dat dat  voor sommige zieken 
zelfs de enige gelegenheden zijn dat ze 
eens buiten komen!” 

Een kleine attentie
De vaste medewerkers bezorgen “hun” 
zieken ook een cadeautje met Kerstmis, 
meestal iets om te eten, koekjes of pra-
lines of zo. “Je raadt het nooit, maar dan 
zijn ze blij iets in huis te hebben om te 
trakteren”, zegt Fred.  “En op hun ver-
jaardag krijgen ze natuurlijk een kaartje 
toegestuurd en een cadeautje thuisge-
bracht. ‘Dat jullie aan mij gedacht heb-
ben’, ontvalt hen dan zo dikwijls. Je krijgt 
veel terug van de zieken, dat is zeker!” 
“Die mensen zijn wat blij met die kleine 
attenties, hoe weinig en hoe simpel 
ook”, valt zijn vrouw en voorzitster Mieke 
De Broeck hem bij. “We zoeken elk jaar 
naar een gepast cadeau, origineel, maar 
toch bruikbaar. Zoals een grijper met een 
lange steel om iets van de grond op te 
rapen vanuit een rolstoel, of wanneer 
men zich moeilijk kan bukken. En voor 
wie wil brengen onze medewerkers 
maandelijks de communie thuis.”
In Elewijt zijn er zo’n 140 zieken en bejaar-
den ingeschreven, waarvoor er 27 vaste 
medewerkers en een 20-tal occasionele 
helpers zijn. Dat zijn mensen die nu en dan 
inspringen, zoals voor de lotjesverkoop. 
“Toch zouden we best wat meer jonge 
mensen in onze vereniging willen opne-

men”, zegt Mieke De Broeck. “De meeste 
medewerkers zijn ouderen. Geëngageer-
de jongeren zijn van harte welkom!”

Laat ons iets weten
Ook wil Mieke er op aandringen dat 
wie langdurig ziek is of zieken kent en 
daarvoor hulp zoekt, zelf contact op-
neemt met Ziekenzorg. Sinds de wet 
op de privacy mogen de ziekenhuizen 
immers  geen namen meer doorgeven. 
Het is voor medewerkers van Zieken-
zorg nooit leuk om vast te stellen dat 
er hulpbehoevende zieken zijn, van wie 
ze het niet wisten. Aan goede wil ont-
breekt het hen niet.  
Gewoon laten zien dat de zieken en 
bejaarden graag een bezoekje waard 
zijn, regelmatig eens binnenspringen, 
al eens boodschappen doen. Daar ligt 
vooral veel liefde voor de medemens 
aan ten grondslag. Al kunnen de me-
dewerkers ook vorming krijgen: over 
bepaalde ziektes als reuma, kanker, 
Alzheimer, diabetes, depressies, of pal-
liatieve zorgen. Dat kan helpen, maar 
veeleer zijn de wijze woorden van E.H. 
aalmoezenier Weemaes “Wees je zieke 
tastbaar en oprecht nabij”  een leidraad 
voor het bewonderenswaardige werk 
van de vele Ziekenzorgmedewerkers. 

Ziekenzorg Elewijt, tel. 015/61.06.63 
bij Fred en Mieke Vereecken-De Broeck 
of ziekenzorg.elewijt@pandora.be. 

Ziekenzorg Elewijt staat even stil bij 40-jarig bestaan
Elewijt - “Overal in de zieken-
huizen is er personeel tekort. 
Gelukkig dat er nog zo’n or-
ganisaties als Ziekenzorg zijn, 
waarvan de mensen zich belan-
geloos inzetten voor hun zieke 
medemens. Daar is altijd nood 
aan. Mensen, doe zo voort en 
vooral: hou vol!“  Bemoedigen-
de en lovende woorden van 
E.H. pater Theobald die voor-
ging in de mis voor de viering 
van veertig jaar Ziekenzorg Ele-
wijt, mooi opgeluisterd door 
het Bachkoor. Een hart onder 
de riem van de vele vrijwilligers 
van de vereniging. 
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries
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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

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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OPENINGSUREN:

dinsdag: 9u tot 12u - 13u tot 17u
woensdag: 9 tot 12u

donderdag: 9u tot 12u - 13u tot 20u
vrijdag: 8.30u tot 12u - 13u tot 18u

zaterdag: 8u tot 15u

L i n t e r p o o r t e n l a a n  2 6 4 ,  1 9 8 0  Z e m s t   I   T .  0 1 5  6 3  6 1  9 9

De Haararchitect
K A P S A L O N
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accountancy koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

Martelarenplein 3  Tel  015/61.52.99
1980 Eppegem  Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Wij zijn verhuisd naar nr 206 !

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

Ambachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
Zuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.

www.eethuisdelente.be

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vw auDi
skoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

320

clement
cleaning

BVBA

ruim- en 
ontstoppingsdienst

kampenhoutsebaan 134
1982 elewijt (Zemst)

tel.016 / 65 70 75 - Fax 054 / 32 06 48

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

EINDEJAARSTOMBOLA
Gratis loten vanaf vandaag tot 31 december 2010

MANNEN
DAMES 3 + 1 GRATIS
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

In ons salon wordt er enkel 
gekleurd op basis van 100% 
bio-kleuren, met aloë vera en 
etherische olieën

zemstenaar november 2010 WERKDOCUMENT.indd   14 1/11/2010   10:28:01



15de Zemstenaar november 2010 

een vluchtweg te zijn in nood. 
Door een betere oriëntatie en isolatie 
van de klassen zal het energieverbruik 
dalen. Er is geen budget voorzien voor 
zonnepanelen, dus werd er gezocht naar 
alternatieven. Door aandacht te geven 
aan enkele esthetische aspecten, zoals 
aangepaste ramen en muren. Een bete-
re ventilatie in de klassen zal het ener-
gieverbruik controleren. De gang wordt 
naar het zuiden gericht waardoor deze 
ruimte niet verwarmd hoeft te worden. 

De Meer 
ecologeert

Zemst - Basisschool De Meer in Zemst verbouwt! En hoe… Er komt niet zomaar een nieuwe 
school, maar een energiebesparende school. Dit heeft natuurlijk niets met de leerlingen te ma-
ken, maar met de infrastructuur. Directrice Natasja Wijmeersch geeft uitleg. Kort samengevat: het 
oude voetbalterrein naast de huidige school wordt de bouwgrond voor de nieuwe basisschool. 
Het oude gedeelte wordt afgebroken, het kleuterblok blijft bestaan. 

Tekst: Amy Baudelet, foto: Jean Andries

E
70-norm
De Vlaamse Regering besliste 
in 2007 dat scholen die een 
bouwaanvraag indienen, moe-

ten voldoen aan de E70-norm. Dat wil 
zeggen, het bepalen van de energie-
zuinigheid van een gebouw. Het ener-
giepeil wordt van honderd procent 
naar zeventig procent teruggebracht. 
De Meer sprong aan boord en vroeg de 
Vlaamse Bouwmeester om vijf bureaus 
vijf ontwerpen te laten voorleggen die 
van hun school een energiebesparende 
school maken. Uiteindelijk werd geko-
zen voor het project van Geert Pauwels 
en Gunnar Degerlid. De doorslag werd 
gegeven doordat Gunnar en Geert de 
hele site onder handen hebben ge-
nomen. Buiten het bouwcomplex, leg-
gen ze in het nabij gelegen bosje een 
speel- en leerbos met parkallures aan. 
Deze Antwerpse architecten streven 
naar kwaliteit, in het bijzonder door 
het benutten van elke vrije ruimte tot 
het uiterste.

Het resultaat
Er zal plaats zijn voor zes klaslokalen 
met een uitbreidingsmogelijkheid naar 
acht klassen. Ook een nieuwe refter, 
een lerarenlokaal, een secretariaat, 
een sanitair blok, een keuken, een di-
rectiebureau, een archiefruimte en een 
bergruimte. Kers op de taart is het 
openluchtklasje. Op het dak van het 
nieuwe gebouw zal een open klas gere-
aliseerd worden. Hier kunnen de leerlin-
gen naar hartenlust op warmere dagen 
lessen volgen of leuke projecten ont-
wikkelen. Eveneens heeft het als doel 

Door het opvangen van het zonlicht krijg 
je het hele jaar door een serreachtige 
ruimte. Het is ten slotte een nutteloze 
ruimte, die enkel gebruikt wordt om de 
jassen op te hangen. Ook het regenwa-
ter wordt opgevangen en gebruikt voor 
het sanitair. 

Wat gaat dat kosten?
Het prijskaartje wordt geraamd op 
twee miljoen euro. Het driejarenplan 
heeft als einddatum november 2011.  

Met het bouwwerf achter hen, poseren de Antwerpse architecten Geert Pauwels 
en Gunnar Degerlid, samen met directrice Natasja Wijmeersch.

De toekomstige basisschool zal er in 2011 ultramodern uitzien
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  ZEVENDE TAFEL

  DE

R E S T A U R A N T

VREDESTRAAT 12
BE - 1800  PEUTIE - VILVOORDE

02 - 252 03 07 - INFO@DE7DETAFEL.BE

WWW.DE7DETAFEL.BE

LEKKER THUIS GENIETEN
TIJDENS KERST & EINDEJAAR

HOUDT U ERVAN OM THUIS GEZELLIG MET VRIENDEN TE
TAFELEN ZONDER CULINAIRE ZORGEN? DAN BIEDT “DE 7DE TAFEL” 

U DE PERFECTE OPLOSSING AAN MET ONZE

PROFESSIONELE TRAITEURDIENST. 
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H
et is niet de bedoeling een 
technische uitleg te geven 
over de verschillende soor-
ten die je er kan aantref-

fen. De diversiteit is zo enorm dat 
een pak bladzijden nodig zou zijn.

Paddenstoelen, zijn er in alle soorten 
en maten, van hele grote tot piep-
kleine, met een ronde of een platte 
hoed, vuurrode en spierwitte, gele en 
heel veel bruine. Sommige hebben een 
steel, andere liggen als een aardappel 
tegen de grond en weer andere groei-
en als kleine bankjes op hout, zoals het 
bekende elfenbankje. Er zijn padden-
stoelen die lekker ruiken, andere stin-
ken dan weer. En natuurlijk zijn er eet-
bare en zeer giftige paddenstoelen.

Paddenstoelen en sprookjes
Paddenstoelen staan vaak bij el-
kaar in een kring. Mensen begrepen 
vroeger niet waar die zo plotseling 
vandaan kwamen. Vooral een kring 
van paddenstoelen vonden ze wel 
erg geheimzinnig en daarom asso-
cieerden ze zo’n kring met heksen, 
gifmengers en kabouters. Men dacht 
ook dat heksen padden als huisdie-
ren hielden en die padden zaten op 
… jawel, paddenstoelen. Sprookjes 
zijn nooit ver weg.

De paddenstoel is een deel van een 
groter geheel, namelijk de zwam. 
Onder de grond zit er een netwerk 
van fijne draden, wat de zwamvlok of 
mycelium heet. Deze schimmeldraden 
worden ook wel hyfen genoemd. Pad-
denstoelen worden gevormd aan de 
rand van het cirkelvormig mycelium,  

en dat doet dan een heksenkring 
ontstaan. Er komen geen heksen aan 
te pas dus. Die zwamvlok is heel het 
jaar aanwezig en pas na een warme 
periode en wanneer het vochtig is, 
komen aan het eind van de draden 
de paddenstoelen te voorschijn. De 
paddenstoel is dus het gedeelte van 
de zwam dat je kunt zien. 

Dit jaar zijn er veel paddenstoelen te 
bewonderen. Vooral na de zware re-
genval van augustus. De bodem was 
nog goed opgewarmd van de zomer 
en dat is ideaal voor zwammen. Lo-
gischerwijs is de herfst dan ook de 
beste periode, hoewel er altijd wel 
paddenstoelen te vinden zijn.

Sommige zwammen, de saprofyten, le-
ven op dood materiaal, maar er zijn ook 
parasieten als de honingzwam, die zich 
op levende bomen vestigen, die dan 
na een tijd afsterven. De meeste ech-
ter leven samen met een boom of een 
plant, waarbij zij wederzijds voordeel 
ondervinden. Dat zijn de symbionten.

Hoe plant een paddenstoel zich 
voort?
De paddenstoel heeft een belang-
rijke taak bij de voortplanting van 
zwammen. De paddenstoel maakt 
sporen. Het verspreiden van spo-
ren gaat op verschillende manieren. 
Een paddenstoel met een hoed laat 
zijn sporen aan de onderkant uit zijn 
hoed vallen. Sommige ronde pad-
denstoelen verspreiden hun sporen 
als een stofwolk. De stinkzwam laat 
zijn sporen meenemen door vliegen. 
Er zijn ook zwammen die hun sporen 

Paddenstoelentijd
Zemst - Het is ondertussen al een tijdje herfst en dat is het 
uitgelezen seizoen om paddenstoelen te zien. Houd je er-
van? Maak dan een wandeling in het Bloso-domein.

Tekst en foto’s: Junior De heyder
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Vliegenzwam

Heksenboleet

Hazenpootje

Grote stinkzwam

Geschubte inktzwam
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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
ontstoPPinGswerken

GEERT LUYCX

 

walter De kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@telenet.be
Buitenschrijnwerk - Vliegramen  -  alu - pvc - hout

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

18

wegschieten. Een spore groeit als 
een draadje dat zich steeds verder 
vertakt. Zo ontstaat de zwamvlok en 
zo is ook deze cirkel rond.

Paddenstoelen herkennen is een zeer 
moeilijke opgave. Eetbare exemplaren 

gekropen, de enige paddenstoel die 
zich zo ontwikkelt. Er zijn ook ontzettend 
veel vliegenzwammen te vinden en wie 
weet, dat van die kabouters….

Met dank aan Jeanne Peeters en Roos-
marijn Steeman van Natuurpunt.  

herkennen is een bijna on-
mogelijke taak, omdat eet-
bare exemplaren dikwijls zeer 
goed lijken op een giftige 
soort. Daarom pluk je best 
geen paddenstoelen voor 
consumptie. Elk jaar vallen 
er dodelijke slachtoffers bij 
de paddenstoelenplukkers, 
ook dit jaar nog. De meest 
gevaarlijke en dodelijke is de 
groene knolamaniet, die ook 
in het Bloso-domein groeit. 
Het is trouwens in heel Vlaan-
deren sowieso verboden om 
paddenstoelen te plukken, in 
gelijk welk openbaar domein.

Wil je graag meer zien van 
de wondere wereld van de 
paddenstoel? Wacht dan een 
natte periode af en maak 
een wandeling in het Bloso-
domein. Zoek de boorden 
van het water op, de kans is 
groot dat je daar verschillen-
de soorten kunt bewonderen. 
Zo vond ik een paar weken 
geleden een duivelsei en een 
week later zag ik op diezelfde 
plaats de fameuze fallus im-
pudicus of grote stinkzwam, 
die uit dat duivelsei kwam 

Knolparasolzwam

Echte tolzwam

Duivelsei op springen

Berkenboleet
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De wit c.v.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Leopoldstraat 83 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

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 --In-
boedels -- Overstock -- Faillissementen

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

19

Ludovica Melania Ceuppens werd ge-
boren op 11 oktober 1910 in Zemst. 
In haar buurt is ze beter gekend als 
Melle.  Haar ouders, Louis Ceuppens 
en Antonia De Prins, hadden een 
boerderij in Zemst-Laar en zorgden 
voor een groot gezin.  Melle groeide 
op in de ouderlijke hoeve, samen 
met haar twee zussen en drie broers.
Na haar huwelijk met Frans Andries 
(+ 1981) verhuisde ze naar Zemst-
Bos. Het gezin Andries-Ceuppens 
kreeg twee kinderen (zoon Louis en 
dochterlief Jacqueline), drie klein-
kinderen (Anne, Dirk en Else) en één 
achterkleinkind (de 19-jarige Joyce).
Melle hield van breien en zorgde voor 
verse groentjes in de tuin. Bloemen, 
die altijd in overvloed aanwezig zijn 
in haar huisje en bij haar zitplaats, 
hebben altijd een bijzondere plaats in 
haar leven gehad. Melle geniet elke 
dag van het leven, omringd door fa-
milie en vrienden, en is heel blij dat 

ze nog steeds in haar huis kan wonen.
Melle heeft de wereld zien veranderen 
van paard en kar naar luxe auto, van 
prentjes naar tv. Met de wagen meerij-
den is voor haar een echte vakantietrip.
Wat is haar geheim? Hard werken, 
dagelijks verse boerenkost en een 
lekkere tas soep eten. Elke dag komt 
Nancy Van Cauwenberg van thuiszorg 
langs, lezen ze samen de krant en 
wordt er heel wat afgebabbeld. Mel-
le houdt van kaarten en kijkt graag 
naar haar favoriete zender VTM.
Melle heeft intens naar haar honderdste 
verjaardag toe geleefd. Daarvoor is ze 
veel mensen dankbaar: haar kinderen, 
de familie, de dokters vader en zoon 
Verreeth, het verzorgend personeel van 
de Landelijke Thuiszorg (KVLV), en zeker 
ook de buurtbewoners en vrienden.
Namens de gemeente, de provincie 
en het koningspaar werden felicita-
ties overgemaakt.
 KA

Melle draait al een eeuw mee!

Zemst-Bos - Van paard en kar tot luxueuze wagen: Melle heeft het 
allemaal gezien. In oktober vierde zij haar honderste verjaardag. 

Bomen planten langs Brusselsesteenweg
De werken aan de Brusselsesteenweg zijn bijna voltooid. De voorziene groen-
stroken werden ingezaaid met gras. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf 
toelating om de grote lindebomen langsheen de gewestweg te rooien, op 
voorwaarde dat er nieuwe bomen aangeplant werden van dezelfde soort als 
deze in het gedeelte langs de Brusselsesteenweg in Eppegem, richting Vil-
voorde. In de bebouwde kom plant de gemeente smalgroeiende haagbeuk 
aan, buiten de bebouwde kom worden zoals vroeger lindebomen aangeplant. 
De beplantingen worden dit jaar nog uitgevoerd.  PV

de Zemstenaar november 2010 
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Shoppen vanuit je zetel
Online shoppen is geweldig! Lekker makkelijk, thuis in de zetel, wanneer je maar wil. Naar aan-
leiding van het openen van de webshop De Details, offerde onze journaliste Marijke zich op om 
lekker lui online te shoppen.

Tekst: Marijke Pots

Bij De Details vind je kettingen, arm-
banden en oorbellen, maar ook hand-
tassen, sjaals en zelfs leuke juwelenrek-
jes. En dat allemaal heel betaalbaar. 
Tom houdt zich bezig met de technische 
kant en ontwikkelt de website, terwijl 
Ellen de accessoires uitkiest. “Al sur-
fend ben ik enkele leuke groothandels 
op het spoor gekomen. Zo hebben we 
leveranciers uit België, Nederland, Pa-
rijs en Hong Kong. En binnenkort schui-
men we wat modebeurzen af op zoek 
naar nieuwe leveranciers.”

Je kent Ellen misschien als eindredac-
teur van de Zemstenaar, maar dat is 
maar een fractie van wat deze dui-
zendpoot allemaal doet. Ellen stu-
deerde journalistiek en schreef als 
freelancer voor verschillende maga-
zines en websites (www.ellenvdw.
be). Na een opleiding visagiste en 
schoonheidsspecialiste opende El-
len een schoonheidssalon (www.
lamaisonducorps.be).

De Details

“Een webshop is makkelijker te combineren met onze jobs dan een echte winkel”, vertelt Ellen. “Het is alleen spijtig dat je 
weinig contact hebt met de klanten. Maar dat hebben we opgelost met Shop@Home, waarbij ik met de collectie langskom 
bij je thuis. De gastvrouw nodigt vriendinnen uit en krijgt uiteraard een korting.” 

Speciaal voor de Zemstenaar heeft De Details een leuke actie. Wie in november een Shop@Home vastlegt 
(de party hoeft niet door te gaan in november, enkel het vastleggen dient in november te gebeuren) krijgt 
bovenop de gastvrouwkorting een extra cadeau (te kiezen op de party uit de cadeaucollectie). Geen zin 
in een Shop@Home maar wel zin in een cadeautje? Vermeld dan ‘actie de Zemstenaar’ bij je bestelling 
via de site en in november moet je eenmalig geen verzendingskosten betalen.  www.dedetails.be

Het begint wat frisser te worden, en een sjaal is dan altijd handig. Een moeilijke keuze, maar uiteindelijk 
kies ik voor de blauwe sjaal met referentie S038B. 19,95 euro

Voor fashion victim Ellen Van de Wijgaert is een outfit niet af zonder de juiste accessoires. “Ik heb een hele koffer vol juwe-
len en ongelooflijk veel handtassen, sjaaltjes en andere accessoires”, lacht Ellen. “Het idee om daar iets mee te doen zat 
al lang in mijn hoofd en toen mijn vriend Tom webdesign ging studeren, werd het idee verder uitgewerkt tot De Details.”

20 de Zemstenaar november 2010 

"Een outfit is niet compleet, zonder de juiste accesoires", vindt Ellen. Samen met 
haar vriend Tom startte ze een webshop met accesoires op: De Details.
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Vorig jaar ging de website www.kinderenkoning.be 
van start. “Het idee was om leuke bezigheden voor 
kinderen online te verzamelen, zoals kinderboerderij-
en, tropische zwembaden of kindvriendelijke restau-
rants”, vertelt Mike Boon. “Aangezien het een succes 
bleek te zijn, koppelde ik er vorig jaar een webshop 
aan.” Op de website kan je duurzaam speelgoed 
kopen, met een tikkeltje originaliteit, waardoor de 
producten uniek zijn. En als dat nog niet origineel 
genoeg is, kan je het speelgoed ook laten persona-
liseren met een naam.
Wie in november iets bestelt, krijgt met de code 
“duurzaam” 10% korting (niet geldig op Kidkraft).

Bij Kinderen Koning koop ik een knuffelpopje met 
naam voor Aiko, waar ik tante van ben. 15 euro

Op de webshop www.babygoodies.be vind 
je hippe en unieke babyspulletjes. De web-
site bestaat vijf jaar en bediende op die tijd 
al 25.000 klanten. In september openden 
Kenny van Paesschen en Veronique Bogaerts 
ook een showroom/winkel in Hofstade. De 
klanten kunnen er de producten komen bekij-
ken en eventueel ook meteen meenemen. Je 
vindt bij Babygoodies een leuke mix tussen 
praktische producten en hippe spulletjes die 
je kan personaliseren. 
Onze lezers krijgen 10% korting in no-
vember, bij het vermelden van de code 
‘zemst2010’.

Tante Marijke kiest een gepersonaliseerd re-
tro loopwagentje voor Noa. 64,95 euro

Schoenen kan je tegenwoordig ook al online kopen, en 
waar kan je dat dan beter doen dan op de website van 
Carmi Schoenen. Op www.carmi.be kan je doorklikken 
naar een grote selectie uit de collectie schoenen, en op 
merk, maat, kleur of type zoeken. Je kan er schoenen ko-
pen, maar ook reserveren. En als je onverwacht naar een 
feestje moet en geen cadeau hebt, kan je zelfs online een 
geschenkbon kopen en meteen afdrukken.

Na lang twijfelen, kies ik voor de laarzen van Brosé (Mery), 
die perfect bij mijn nieuwe kleedje passen. 135 euro

Via www.electrovertongen.be kan je al je 
elektronica aankopen. Je kan op de web-
site al eens rustig alle producten bekijken 
en je dan voor meer info naar de winkel 
begeven. Je kan ook rechtstreeks op de 
website aankopen.

Wakker worden gaat bij mij niet zo vlot 
als mijn lief het zou willen, dus koop ik 
een wake-up light van Philips (HF3470). 
99,89 euro

Een computerwinkel zonder webshop is not done. Dat dacht PPC Solutions ook, en dus kan je via www.ppcsolutions.be al 
je computers, randaparatuur en toebehoren kopen. Maar uiteraard dient de webshop ook om de klanten zoveel mogelijk 
informatie te geven alvorens een aankoop te doen. Uiteraard kan je voor meer info nog steeds in de winkel terecht.

Het zou wel handig zijn als ik de Zemstenaar kan lay-outen waar ik maar wil. Mijn keuze valt dus op een notebook van Acer 
(Aspire 7540G-506G64MN). 848 euro

Kinderen Koning

Carmi Schoenen

PPC Solutions

Babygoodies

Electro Vertongen

21de Zemstenaar november 2010 
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VERS BROOD NODIG?
Onze broodautomaten 

staan voor u klaar 
met 10 broodsoorten 

uniek in de regio

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98

WO+DO GESLOTEN

Waar vindt u onze broodautomaten?
•	 Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade
•	 Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade
•	 Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen
•	 Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen
•	 Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen

24u / 24
7 dagen / 7

Onze winkels:

Van Eeckhout

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENchEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

 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:

PROMOTIES OP ALLE 
NAJAARSARTIKELEN

Denk tijdig aan 
uw winternazicht

Eigen ophaaldienst

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be
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juwelier

Voor 
uw advertentie 
in de Zemstenaar

Jean Andries

jean.andries@skynet.be

0475/420.276

Uiterlijke bedeling 2011 (vrijdagen): 

7 januari, 4 februari, 4 maart,1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augus-

tus, 2 september,  7 oktober, 4 november en 2 december

www.bugattis.be

Tervuursesteenweg  358

1981 Hofstade-Zemst - 015 62 08 96

Stationsstraat 13B

3150 Haacht - 016 57 35 53

Doe mee aan onze spaaractie 
Marlies Dekkers en ontvang 

een GRATIS BADJAS MD!

www.bugattis.be

Leopoldstraat 18, 1980 Zemst
Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25, www.deculinairecroon.be

Jaarlijkse wijndegustatie  - zondag 28 november
Een aantal heerlijke Spaanse, Italiaanse, Franse en wereldwijntjes zullen 
graag aanwezig zijn in het gezelschap van hun professionele sommeliers. 

Van 13u tot 18u in zaal De Hoeve, Meerweg 2a te Zemst
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Onder de   mensen

24 de Zemstenaar november 2010 

De negende Kompaartveld-
barbecue was ook dit jaar 
een groot succes. Een ver-
zameling spierkracht was 
vrijdagavond aanwezig voor 
de opzet van een gigan-
tische tent. Zaterdag kon-
den de buren genieten van 
animatie, aperitief en bar-
becue. Toetje was het des-
sertenbuffet, gemaakt door 
de keukenprinsessen van 
het Kompaartveld. ‘s Avonds 
was er een gezellig samen-
zijn met een muziekquiz. 

De Egleghemse Zeevissers vierden op de 
terreinen van taverne Amadeus in Zemst-
Bos hun vijftiende visbarbecue. “De or-
ganisatie is voor EZV broodnodig om de 
touwtjes aan elkaar te knopen”, zegt se-
cretaris Wilfried Buls. “Dit is tot op heden 
goed gelukt, mede door onze sponsor 
Sierschouwen Van Haesendonck, het club-
bestuur o.l.v. Jos Breugelmans, vele leden 
en hun partners. Maar het allerbelangrijk-
ste zijn onze gasten sympathisanten die 
van de uitgebreide spijskaart smakelijk 
komen genieten.”

Op zondag 24 oktober organiseerde ge-
meentelijke basisschool De Pimpernel uit 
Zemst-Laar samen met Solidariteitsgroep 
Mali-Kanu haar jaarlijkse Mali-Tocht. Mali-
Kanu bedankte De Pimpernel, Chiro Skippy 
en KWB-Laar voor de fijne samenwerking en 
de logistieke en financiële ondersteuning.

Het nieuwe AXA Bank- en Verzekeringskantoor Van Praet werd op passende 
wijze ingehuldigd. De massaal opgekomen klanten genoten samen met fa-
milie en vrienden van lekkere hapjes en dranken. André, Jenny en Kristel Van 
Praet-De Keyser straalden van trots. Voortaan kunnen ze hun klanten immers 
nog beter ten dienste staan in deze nieuwe omgeving. U vindt hen aan de 
Brusselse steenweg 97 te Zemst, een paar honderd meter verder richting Ep-
pegem dan vroeger, bijna ter hoogte van het kruispunt met de Armstraat/Tin-
elstraat. Bezoekers beschikken er over een ruime en vlot bereikbare parking.
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Onder de   mensen Foto’s: Jean Andries

25de Zemstenaar november 2010 

De succesvolle online babywinkel www.
babygoodies.be opende eind september 
in Hofstade haar eerste retail store. De 
klanten kunnen naast de onlineshop ook bij 
ondernemers Kenny Van Paesschen en Ve-
ronique Bogaerts terecht om te bestellen, 
bestellingen op te halen en alle producten 
te bewonderen alvorens te kopen. Op de 
foto niets dan gelukkige gezichten tijdens 
de openingsreceptie.

De vierde editie van het volleybaltornooi van de 
Weerdse Oud Leiders (WOL) werd gewonnen door 
Jong WOL. Zij nemen de fakkel over van Original 
WOL, de ploeg die de oudste Wollers groepeert en 
vorig jaar won. De wedstrijdbal werd overhandigd 
door burgemeester Bart Coopman. Er deden dertien 
ploegen mee, hoofdzakelijk uit Groot-Zemst.

Ex-topschutter Marc De Laet van VV Elewijt zorgt voor een 
familiaal gebeuren. Vader Marc en zoon Jurgen De Laet, de 
drijvende krachten achter het bedrijf KDL Trans, hebben een 
gelijknamig cyclocrossteam boven de doopvont gehouden. 
“Ik kijk er naar uit om met het hele gezin en zakenrelaties te 
verbroederen na een zege van een van de Sweeck-broertjes”, 
zegt de viervoudige topschutter uit de jaren tachtig. 

De gezondheidsraad van Zemst is begaan met 
het gezond leven van de Zemstenaren. ”We rich-
ten ons op het lichamelijke en geestelijke welzijn 
van onze dorpsgenoten”, zegt voorzitter Clem Van-
denbrandt.” Deze beurs liet de bezoekers moge-
lijkheden ontdekken. Er was  een infosessie rond 
verslaving. Wie kan er nog zonder pc, gsm, tabak, 
drugs, gokken? Een danssessie en muziekhappe-
ning zorgden voor de plezierige noot. (foto JD)
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De KWB Weerde nam aan de kerk 
de start van een denderend avon-
tuur. Tien zondagen lang maken ze 
samen een tochtje door weiden en 
bossen, om ten volle te genieten 
van de natuur. De uitdaging: zondag 
5 december de 28 km Dwars door 
d’Hel van Weit. Op de foto de spor-
tievelingen, klaar voor de eerste de 
eerste start. Inlichtingen bij Luc Van 
Ingelgom op 0474/850028.

De Gidsen van Elewijt zijn een populaire meidengroep. Ze no-
digden hun vrienden uit om er met de jeugdbeweging kennis te 
maken en dat werd een knaller. Ze noteerden een verdubbeling 
van het aantal aanwezigen. Samen met de nieuwkomers gaan ze 
nu het jaarthema ’Gloeiend erbij’ een invulling geven. Eén van 
die opdrachten was een fotopublicatie in een magazine of krant. 
Hierbij is deze opdracht gelukt. (foto JD)

Ziekenzorg Groot-Zemst 
kreeg in zaal WIK in Zemst-
Laar niet minder dan 150 
zieken aan tafel voor de 
viering van de nationale 
ziekendag. Een misviering, 
wat lekkers met een bakje 
troost, een muzikaal tus-
sendoortje van het duo Me-
lodie en een vieruurtje op 
zijn Italiaans  vormden de 
ingrediënten van een leuke 
namiddag. 

De jeugdklassieker “Steragas Vlaams-Brabant Clas-
sic” in Zemst-Laar kende met zijn 165 deelnemers uit 
binnen- en buitenland   en een uitdagend parcours 
van 114.5km weer een groot succes. Op de foto :eer-
ste plaats Jef Van Meirhaeghe (Cube Fintro), tweede 
plaats Kenneth Van Rooy (WSC Hand in Hand Baal) en 
derde plaats Timo Roosen (TWC Pijnenburg Tilburg). In 
opdracht van Eddy Merckx overhandigde Jos Muylder-
mans van taverne Amadeus een splinternieuwe koers-
fiets ter waarde van 1500 euro.
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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

 

  
      
  
  


     
  
   

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen
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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

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
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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S
tef, vanwaar deze uitda-
ging?
“Eigenlijk speel ik al sinds 
vorig jaar met de gedachte 

om mee te doen aan deze Senegal 
Classic. Helaas was er geen plaats 
meer en moest ik de uitdaging even 
in de kast steken. En nu is het zo-
ver. Het is een sportieve uitdaging 
en eerlijk gezegd, fietsen in de Sa-
vannah is toch wel iets bijzonders. 
De ongelofelijke ervaring om door 
de traditionele Senegalese dorpjes 
te fietsen, het enthousiasme van 
de mensen langs de weg die je be-
groeten, het mooie weer, het mooie 
landschap, de Afrikaanse gastvrij-
heid. Kortom een unieke belevenis 
waarvoor je anders niet zo snel de 
kans krijgt. Aan dit project deelne-
men, geeft mij het gevoel dat ik mijn 
steentje bijdraag op economisch en 
politiek vlak en een stukje aan ont-
wikkelingshulp doe.”  

Eppegem - De Senegal Classic is een unieke en originele 
manier voor mountainbikers om de projecten van Vredes-
eilanden in Senegal te bezoeken en te steunen. De tocht 
brengt de deelnemers via een nooit eerder gereden moun-
tainbikeparcours doorheen Senegal, vanuit de hoofdstad 
Dakar en langsheen de projecten van Vredeseilanden. Dok-
ter Stef Van der Vliet gaat de uitdaging aan. de Zemstenaar 
ging hem opzoeken.

Tekst: Karin Andries. foto: Jean Andries

Over welk project gaat het dan?
“Doelstelling van de tocht is het com-
bineren van een sportieve uitda-
ging  met  fondsenwerving voor de 
verschillende projecten van Vredes-
eilanden in Senegal. Vredeseilanden 
helpt boeren een waardig inkomen 
te verdienen uit hun werk. Met ont-
wikkelingsprogramma’s in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika zoekt Vredeseilan-
den naar oplossingen voor de proble-
men van boerenfamilies.  Specifiek 
voor Senegal spitsen ze zich toe op 
het verbeteren van de bananen-
teeltprocedure. Meer informatie vind 
je op www.vredeseilanden.be.”

Ben je aangesloten in een mountain-
bikeclub?
“Neen, ik was zelfs niet meer spor-
tief. Ik ben nu in een fase om rondom 
mij te kijken en mijn leven een nieu-
we wending te geven. Het leven zin-
voller maken.”

Dokter Van der Vliet doet mee         aan de Senegal Classic 2011
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Op 4 december vanaf 19u is iedereen welkom 
op onze oprit (Stijn Streuvelslaan 114) waar 
een “koude-warme avond” doorgaat. Accorde-
on- en gitaarwijsjes, meezingers, een gezellige 
babbel rond een open vuur, lekkere pompoen-
soep, korte en lange drankjes zullen onze avond 
vullen. Er worden ook wenskaarten verkocht, die 
ter beschikking zijn in de huisartspraktijk.”
Wie dit allemaal moet missen, kan ook een 
gift storten op 000-0000052-52 met vermel-
ding “Senegal Classic 2011 - Stef Van der Vliet 
code 3123”. Stef vertrekt op 24 januari. Wij 
wensen hem alvast veel succes. 

Hoe bereid je je voor op zo’n uitdaging?
“Fietsen, fietsen en nog eens fietsen. 
Momenteel heb ik in drie maanden 
1200 km gereden en vóór ik vertrek 
moet ik er nog 1500 km bij doen. De 
basis op fysiek vlak is gelegd, vanaf 
december steken we een tandje bij.”

Pas je ook je voeding aan?
“Sinds een half jaar eet ik veel meer 
groenten en zeer weinig vlees. Ik heb 
zelfs het voornemen om in oktober te 
stoppen met roken. Nu is het vooral be-
langrijk dat ik reserves opbouw, want 
de combinatie van (heel) hoge tempe-
raturen en sport vraagt toch enige voor-
bereiding en iets meer dan een basis-
conditie op je teller. Zoutcapsules zullen 
welkom zijn.”

Is de route al uitgestippeld?
“De route wordt nu pas uitgestippeld, 
omdat de wegen niet het hele jaar 
beschikbaar zijn. Het regenseizoen is 
voorbij en de wegen blijven nu zoals 
ze zijn of kunnen hersteld worden. Het 
is niet écht een technisch parcours, het 
Afrikaanse landschap laat dit niet toe, 
je hoeft dus zeker geen single trackspe-
cialist te zijn om te kunnen deelnemen 
aan de Senegal Classic. Slapen doen 
we afwisselend in tenten, kampen en 
hotels. Eten doen we in het oerwoud, 
in plaatselijke restaurantjes of op uit-
nodiging. Gelukkig hoeven we niet op 
zoek te gaan naar een overlevingspak-
ket. Uiteraard is de spijs en drank aan-
gepast aan de Afrikaanse gewoontes, 
met rijstschotels met vis of vlees als 
absolute toppers. Tijdens de tocht is er 
medische begeleiding en een fietsme-
canicien die ons de ganse tocht verge-
zelt om ons bij te staan.”

Hoe wordt dit allemaal gefinancierd?
“Om het financiële rond te krijgen, betaal 
ik zelf een bedrag en worden er acties 
georganiseerd, zoals een spaghettidag 
met maximaal zestien deelnemers in hui-
selijke sfeer. Dit is enkel op uitnodiging. 

Dokter Van der Vliet doet mee         aan de Senegal Classic 2011
Stef fietste in drie maanden 

1200 km. Om goed 
getraind te zijn voor de 

Senegal Classic, moet hij 
er vóór hij vertrekt nog 

eens 1500 km bij doen.
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Nieuwe website: 

www.h6traiteurservice.be

Bezoek onze toonzaal van >350 m2
   dinsdag t/m vrijdag van 9 -17.30 h
   zaterdag van 9 - 17 h
   maandag op afspraak
Speciale voorwaarden bij afgifte van deze  
bon 

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem

tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be

Voor u halen wij 
alles uit de kast!

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie

25709 Derapro  22-12-2009  11:27  Pagina 1

Schoonheidssalon

Stationlaan 27, Zemst
015 / 62 00 65

www.shinzo.handelsgids.be

•	 gelaatsverzorging anti-aging
•	 skinpeeler
•	 oxybalancemask
•	 phyto skin cell technology
•	 micro needling
•	 NIEUW! lichttherapie
•	 permanente make-up ogen/wenkbrauwen/lippen
•	 zonnebank / ontharing
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T
im, vanaf wanneer speelt de 
damesploeg van BGZ in compe-
titie?
“Enkele weken voor het einde 

van de vorige competitie kregen wij 
de vraag van Ellen Hendrickx, één van 
onze coaches, of wij interesse hadden 
om een vrouwenploeg in competitie  te 
brengen. Ellen en Dominique Blogie, de 
huidige coach van de BGZ dames, over-
tuigden het bestuur meteen met een 
project waarin zij jonge speelsters vol-
uit kansen willen geven. Opmerkelijk is 
dat deze dames ook naast het veld een 
zeer goede mentaliteit vertonen: mee-
helpen bij activiteiten, aanbrengen van 
sponsors, kortom zowel op het spor-
tieve als het extrasportieve vlak zijn zij 
een aanwinst voor BGZ. Hun ambitie is 
duidelijk: zo hoog mogelijk eindigen!”

T
om, waarom ben je deze uitda-
ging aangegaan?
“Ik heb hier een aantal jaren ge-
speeld en genoot altijd van de 

 Vrouwen BGZ scheren hoge toppen

Zemst - Naast drie herenploe-
gen in eerste, tweede en der-
de provinciale heeft BGZ sinds 
begin dit seizoen ook een da-
mesploeg in competitie, en 
wat voor één... “Tot op heden 
hebben de dames van BGZ 
nog geen wedstrijd verloren”, 
zegt sportief verantwoorde-
lijke Tim Borteel. “Het ziet er 
dan ook naar uit dat het een 
titelstrijd zal worden met de 
buren uit Weerde.”

Tekst: Piet Van Grunderbeek

Hoe staat het met de herenploegen dit 
jaar?
“Die kennen een moeilijker seizoen-
begin, De A-ploeg, onder leiding van 
Erik Herman, begint stilaan haar draai 
te vinden, maar er worden nog te veel 
matchen verloren door een gebrek aan 
ervaring en automatismen. De ambitie 
moest dan ook worden bijgesteld. In 
een erg sterke reeks mikken zij op een 
plaats in de middenmoot.”

Wat is het concept van de B- en C-ploeg?
“Dit is een mix van spelers uit de jeugd 
en spelers die op een lager niveau 
wensen mee te draaien. Het bestuur is 
er van overtuigd dat op termijn enkele 
jongeren de stap kunnen zetten naar de 
A-ploeg. Het concept van een B- en C-
ploeg geeft onze jeugd de kans om al 

op jonge leeftijd ervaring op te doen 
tussen de seniors. Anderzijds bieden 
wij op die manier ook aan al onze leden 
de mogelijkheid om op het gepaste ni-
veau hun hobby te beoefenen.”

Ook jullie jeugdploegen zijn uitgebreid.
“In het tussenseizoen zijn wij er in ge-
slaagd om onze jeugdploegen uit te 
breiden met een tweede kadetten-
ploeg en een microbenploeg. Onze 
jeugdtrainers zijn stuk voor stuk gedi-
plomeerde coaches die onze jongeren 
laten profiteren van hun jarenlange er-
varing. Basket Groot Zemst is een club 
in volle expansie en daarom steeds op 
zoek naar gemotiveerde jeugdspeler-
tjes en begeleiders. Mocht je interesse 
hebben in onze club, neem dan gerust 
contact op via info@basketgz.be. 

BK Weerde wil weer hogerop
WEERDE – Vorig seizoen degradeerde BK Weerde van tweede  naar derde provinciale. Oud-
speler Tom Van den Bosch werd dit seizoen aangetrokken als nieuwe coach en wil zo snel moge-
lijk weer hogerop. “BK Weerde is goed gestart”, zegt hij.  “Wij hebben vijf van  onze eerste zes 
wedstrijden gewonnen en hopen dit seizoen al de promotie naar tweede provinciale te maken.”

Tekst: Piet Van Grunderbeek, foto: Jean Andries

toffe sfeer die er heerste,  BK Weerde 
is een echte familieclub. Dat is trouwens 
de reden waarom wij vorig jaar niet zijn 
ingegaan op de samensmelting van al 

de clubs in Zemst. Het merendeel van 
de leden is al jaren aangesloten en dat 
zegt veel over de kameraadschappelijke 
sfeer die hier heerst. Wij zijn dan ook fier 

33de Zemstenaar november 2010 

zemstenaar november 2010 WERKDOCUMENT.indd   33 1/11/2010   10:29:13



34 de Zemstenaar november 2010 

Carmi,
je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.

AF • Ash • Atelier do sapato • Attilio Giusti • BEOriginal • Brako
Bullboxer • Camper • Chelsea Blues • Ciao!Ragazzi
Daniele Tucci • Donna Carolina • Essentiel • Fruit • Geox
G-Star • Guess • Guglielmo Rotta • Harlot • HUB • Janet & Janet 
J’hay • Kennel & Schmenger • Koxko • Nero Giardini • Noë 
Olivier Strelli • Paul Smith • Replay • Scapa • Think! • Trippen 
UGG • UTY • United Nude • Vic Matie • Voltan • Zinda

Schoenen

7 for all Mankind • Agua • American Outfi tters • Brax
Chris Janssens • DEPT • Desigual • Enolah • G-Star • Gigue
Hampton Bays • Hugo Boss orange label • IKKS
In Wear • Liu Jo • Max Mara Studio • Max Mara Weekend 
Mer du Nord • Oakwood • Pauline B • Pepe Jeans 
Ralph Lauren Jeans • Riverwoods • Scee by twinset 
Sportmax • Terre Bleue • Tommy Hilfi ger • Xandres

Kleding

Carmi Zemst - Brusselsesteenweg 129 - 015/627.373
Carmi Korbeek-Lo - Tiensesteenweg 8 - 016/468.468

Zondag open - Dinsdag gesloten • info@carmi.be - www.carmi.be

56_3983 Carmi_adv_ZEMSTENAAR_nl.indd   1 13-08-2010   10:23:41
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www.tuinenvanvlasselaer.be

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT DE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAET bvbabvbabvbabvbabvbabvbabvbaTRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT

dat wij onze eigen 
identiteit als BKW 
hebben behouden.”

Je stond tot vorig 
seizoen nog zelf op 
het terrein?
“Inderdaad. Maar 
op tram 4 ebt de 
motivatie om elke 
keer weer voluit te 
moeten gaan op 
training en wed-
strijd af. Als je dit als 
speler niet meer kan 
opbrengen moet je 
stoppen. De bedoe-
ling was om alles 

wat met basket te maken had achter te 
laten en me meer op het recreatief lopen 
toe te leggen. Maar toen kwam de vraag 
van BK Weerde om coach te worden en 
ik heb geen ogenblik geaarzeld. Natuur-
lijk zal ik dit jaar nog leergeld betalen, 
maar gelukkig kan ik rekenen op de iets 
meer ervaren coaches in mijn kennissen-
kring die me de knepen van het vak wil-
len leren.”

Jullie zijn goed begonnen aan het seizoen?
“Na vijf van de eerste zes wedstrijden 
te hebben gewonnen mogen we stel-
len dat we tot de top vier behoren in 
derde provinciale. Wij hopen bij de eer-
ste twee te kunnen eindigen en de pro-
motie af te dwingen, eventueel via de 
eindronde. Maar best blijven we met de 
voetjes op de grond en blijven we hard 
werken zoals we nu bezig zijn.”

Wat is jou het meest opgevallen in jouw 
nog prille loopbaan als trainer?
“Na het moeilijke seizoen vorig jaar is 

de sfeer dit seizoen optimaal. Ie-
dereen zet zich volledig in op trai-
ning en wedstrijd. Alhoewel het 
voor een coach niet gemakkelijk is 
om alle twaalf spelers voldoende 
speelminuten te geven, blijft ie-
dereen zich inzetten met volle 
overtuiging. Nog belangrijker  op 
dit niveau is wat er na e training 
volgt. Zo valt het mij op dat er na 
die training veel plezier wordt ge-
maakt  in de cafetaria. Hopelijk 
kunnen wij deze sfeer behouden, 
er een leuk seizoen van maken en 
spelen we volgend jaar terug in 
tweede provinciale.”

Thuiswedstrijden BK Weerde zon-
dag om 11 uur in de sporthal van 
Zemst. Palingfeesten BK Weerde 
op 20 en 21 november in de nieu-
we voetbalkantine van VK Weerde 
aan de Galgenberg
Meer info: www.bk-
weerde.be  
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ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

ZAAL VOOR VERGADERINGEN
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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I
nvallen na 60 minuten… In het 
voetbal gebeurt dat courant. Op 
het gemeentelijke politieke to-
neel verschijnen na twee derden 

van de legislatuur? Het komt minder 
vaak voor. Niet dat ze onvoorbe-
reid het terrein betreden. Vier jaar 
opwarming moeten volstaan om de 
verdienstelijke inspanningen van hun 
voorgangers te evenaren, en als het 
even kan nog beter te doen. 

Voetbal als leerschool
De naam Jan Verdoodt is onlosmake-
lijk verbonden met voetbal, in het bij-
zonder met FC Zemst, de geel-roden 

Industriële Hogeschool van Meche-
len koos hij voor een job als verte-
genwoordiger in de sector van de 
industriële pompen. Een beroep dat 
hij ook vandaag nog uitoefent, maar 
dat hij kon combineren met zijn voet-
balpassie en liefde voor Zemst.
“Alex, ik ga je zeggen, in het voet-
bal heb ik ontzettend veel geleerd: 
mensenkennis, levenservaring, kame-
raadschap, sociaal engagement… 
En als voorzitter heb ik zoveel zaken 
gehoord, dat ik het bijna mijn plicht 
vond om in de politiek te gaan. Ieder-
een, ongeacht zijn overtuiging, had 
mij wel iets te zeggen, had kritiek of 

Twee nieuwe schepenen, 
boordevol ambitie! 

Zemst - Overeenkomstig de gemaakte afspraken werden na 
zowat twee derden van de gemeentelijke legislatuur twee 
schepenen vervangen. Monika Einfalt zette een stap opzij voor 
Kristel Van Praet en voormalig burgemeester Louis Van Roost 
gaf de fakkel door aan Jan Verdoodt. Maar wie zijn deze nieuw-
komers? Wat drijft hen? Waar willen ze naar toe? Vragen met 
een hoog Jambers-gehalte die de Zemstenaar op hen afvuurde.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Jan: “Ik streef naar een verbetering van de samen-
werking tussen alle verenigingen en de gemeente.”

waarvan hij 13 jaar lang voorzitter 
was, na een lange spelerscarrière.
‘Zemstser’ dan Jan kan je moeilijk zijn. 
Deze prille vijftiger (jarig op Valentijn!) 
zag het levenslicht in de Schoolstraat 
nummer 9. Laat dat nu precies de 
plaats zijn van het vroegere gemeente-
huis, en tevens de plek waar zijn vader 
– meester Juul († in 1973) – de Zemst-
se bengels leerde hun verstand te ge-
bruiken. Dan lijkt een zekere politieke 
voorbestemdheid een logisch gevolg.
Chiro en jeugdclub Tramalant waren 
later zijn natuurlijke biotoop… en 
‘sjotten’ werd zijn passie. Hij dweepte 
met Rob Rensenbrink (voor de niet-
voetbalminnende lezers: een Neder-
lander die destijds bij Brugge en later 
bij Anderlecht speelde) maar bleef 
onvoorwaardelijk trouw aan zijn roots.
Na het Sint-Romboutscollege en de 

commentaar op dit of dat… Welnu, 
verbetering van de samenwerking tus-
sen alle mogelijke verenigingen en de 
gemeente, daar is het mij om te doen. 
En nu is het moment gekomen om die 
droom als een uit de hand gelopen 
hobby in realiteit om te zetten. Het is 
mijn ambitie om politiek te bedrijven 
van en voor de mensen, in een geest 
van openheid en duidelijkheid!”

En Jan, waar hou je nog van? 
“Van mijn twee jongens, Rik en Sam, 
en van lekker eten! Ne goeie paar-
densteak met frieten kan er altijd in, 
en stevige muziek uit de jaren ‘70 
mag er ook zijn. Voeg daarbij een 
vleugje vakantie in Frankrijk zo af en 
toe, en ik ben gelukkig”.

Als een tevreden man haast ik mij 
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

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

Nationaal	en	internationaal	
transport

RONNY	DE	LAET

Vekestraat	62,	1982	ELEWIJT
GSM	0477/31.30.44
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naar de jongste politieke deelneem-
ster: Kristel Van Praet.

Gelijke kansen voor iedereen
Deze charmante jongedame van 29 ont-
vangt mij in het zonet vernieuwde bank- 
en verzekeringskantoor van haar ouders.
Zij vindt het trouwens niet erg dat zij 
als tweede aan de beurt komt. Ten 
slotte stond zij al in september in de 
Zemstenaar  en konden we met haar 
kennismaken als ‘Vrouw in de politiek’.
Kristel is reeds een decennium lang 
actief in de Zemstse politiek. Eerst bij 
CD&V Jongeren. Nadien bij de ‘Sectie’ 
en dan in het Partijbestuur. Allerminst 
een groentje dus, ook al is zij de jong-
ste (vrouwelijke) schepen van Zemst!

Niet niks Kristel, maar zo iemand als 
Monika opvolgen, hoe zie je dat?
“Welnu Alex, toen ik mijn ouders thuis 
bezig zag met het opbouwen van hun 
eigen zaak, begon ik me te interes-
seren voor de locale economie. Na 
mijn studies Toegepaste Economische 
Wetenschappen en Fiscaal Recht aan 
de U.I.A. (Universitaire Instellingen Ant-
werpen, n.v.d.r.) heb ik gekozen voor 
een baan ‘in de privé’! Ik heb gewerkt 
bij KPMG (een internationale accoun-
tants- en adviesorganisatie, n.v.d.r.) 
en InBev, dat bij de meesten onder ons 
wellicht beter bekend is. In Zemst heb 
ik dan Jean Juliens (†) opgevolgd in de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruim-

telijke Ordening. Even later ben ik me 
nog meer gaan verdiepen in de locale 
economie, meer bepaald de plaatse-
lijke middenstand. Daarom behoort 
deze bevoegdheid niet langer tot het 
domein van de burgemeester. Zaken 

Kristel en Jan luisteren graag naar de goede raad en ervaring van hun voorgangers Monika en Louis.

Kristel: “Ik wil iedere 
vorm van discrimina-

tie wegwerken.”
als de dag van de klant zullen door mij 
dan ook verder uitgebouwd worden. 
Het netwerken tussen de ondernemers 
wil ik aanmoedigen en bevorderen. 
Maar er zijn nog andere dingen die ik 
prioriteit wil geven. Neem nu Gelijke 
Kansen. Iedere vorm van discriminatie 
dient te worden weggewerkt, in het 
bijzonder t.o.v. gehandicapten en vrou-
wen. Voor Pensioenen voel ik me nog 
iets te jong. Deze bevoegdheid ver-
huist naar Jan, die trouwens 5de sche-
pen wordt. Ikzelf word 6de schepen.” 

Kristel houdt van de Italiaanse zon en 
keuken en luistert liefst van al naar 
Eros Ramazzotti. Momenteel woont 
ze met haar vriend in Elewijt, maar ze 
heeft bouwplannen in Hofstade.

de Zemstenaar wenst beide schepe-
nen alle succes toe. In een van onze 
volgende edities zullen we kennis-
maken met de derde nieuwe sche-
pen: Tim Borteel. Vanaf januari 2011 
volgt hij Cois Vander Elst op. 
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M
arc en Jenny: “De roots 
gaan terug tot in de jaren 
vijftig, wanneer Frans Cau-
wenberghs een sober maar 

mooi, houten kapelleke liet ophangen 
aan een notelaar links bij de ingang 
van de Beekveldstraat. Meteen werd dit 
hoekje de verzamelplaats waar buurtbe-
woners op mooie zomeravonden langs-
kwamen voor een gebedje of om gezel-
lig te keuvelen op de grasberm onder 
de boom. Vele jaren bleef dit tafereel 
ongewijzigd. In 1979 werd er een huis 
gebouwd op dat stuk grond. Tijdens de 
bouwwerken werd de notelaar zodanig 
beschadigd dat hij moest gerooid wor-
den. Maar Frans Van Steenwinkel en 
Jeanine Vandermeulen bewaarden zorg-
vuldig het Mariabeeldje in afwachting 
van een nieuwe bestemming.”

Elk jaar een groter feest
Marc en Jenny: “Op 1 mei 1985 was het 
zover. Een kapelleke werd gebouwd door 
enkele knappe koppen van “den hoek” en 
leden van de KWB. Bijna alle bewoners 
kwamen eens langs om “hun” kapelleke 
te bewonderen. Na rijp beraad kreeg 
het simpelweg de naam “O.L.V. van den 

Hoek” en werd het ingezegend door pas-
toor Van Itterbeek, in aanwezigheid van 
de toenmalige burgemeester Remy Mer-
ckx. Omdat de omgeving nogal mistroos-
tig bleek werd er verharding aangelegd 
en kwamen er twee rustbanken. Ook en-
kele struiken en bomen gaven het geheel 
wat meer kleur. Ondertussen is dit alles 
uitgegroeid tot een knus hoekje, waar ie-
dereen welkom is.
De buurtbewoners van de Plezanten 
Hoek hielden zich niet alleen bezig 
met dat kapelleke, maar organiseerden 
wielerwedstrijden en daarbij behoren-
de festiviteiten. Jaar na jaar werden de 
feesten groter. Ze begonnen op vrijdag-
avond met boogschieten op de liggende 
wip en playbackshow, zaterdag waren 
er overdag wielerwedstrijden,daarna 
een heuse dansavond en zondag het 
vervolg van de wielerwedstrijden. Louis 
Paulus is jarenlang de voorzitter ge-
weest. Hij kon rekenen op een vijftigtal 
medewerkers om het ganse weekend 
in goede banen te leiden.  Alles vond 
plaats in een grote tent recht tegenover 
het kasteel Releghem en altijd het laat-
ste weekend van september.
Elk jaar kwamen de Sint en de Zwarte Pie-

ten langs, werd er een barbecue of een 
etentje georganiseerd, zelfs daguitstap-
pen staan op het palmares. Ieder jaar 
werd er ook een bezinningsmoment in-
gelast aan het kapelleke, afgesloten met 
een receptie. Toen er geen plaatselijke 
renners meer waren, werden de traditio-
nele feesten afgebouwd en nam de jon-
ge generatie de locatie in om Beachpop 
te organiseren. Zo kon de jaarlijkse bar-
becue toch blijven bestaan in de tent.” 

In de schuur
Marc en Jenny: “Twee jaar geleden 
stopten de organisatoren van het jon-
gerenevenement en waren we onze lo-
catie kwijt. Wim Verreet, de dierenarts, 
stelde voor om zijn schuur te gebruiken.  
Met een zestal koppels zijn we rond de 
tafel gaan zitten en hebben we de fak-
kel overgenomen van de oudere gene-
ratie. We konden de jarenlange traditie 
van feesten in de Plezanten Hoek niet 
laten verdwijnen.  Sedert 2009 organi-
seren we onze barbecue, een nieuw-
jaarsdrink, voorafgegaan door een 
winterwandeling en in mei een bezin-
ningsmoment aan het kapelleke.” 
 
Op 25 september werd het kapelleke 
gehuldigd met een receptie en nadien 
een succesvolle barbecue. De Plezanten 
Hoek blijft een plezant hoekske en dit 
niet alleen voor de buurtbewoners. 

Het kapelleke van de Plezante Hoek wordt 25
Zemst - De jonge generatie en ook heel wat Zemstenaars kennen 
de Plezanten Hoek van ‘daar waar die tent van den Beachpop 
staat’. De Plezanten Hoek bevindt zich dus op het einde van de 
Hoogstraat, de Beekveldstraat en de Dasmusweg in Zemst (op 
de grens van Hombeek).  25 jaar geleden werd het kapelleke ge-
bouwd om met de buurtbewoners samen te kunnen bidden. Marc 
Vercammen en Jenny Bernaerts vertellen ons het verhaal.

Tekst: Karin Andries
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Tuinwerken Kristof

 

     

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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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

 

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

40 de Zemstenaar november 2010 

zemstenaar november 2010 WERKDOCUMENT.indd   40 1/11/2010   10:29:36



41de Zemstenaar november 2010 

H
et opstellen van een jeugd-
beleidsplan is niet verplicht, 
toch wordt het door de 
Vlaamse Overheid erg gesti-

muleerd door onder andere subsidies. 
In principe gebeurt de opstelling door 

meente inspanningen doet voor erkende 
security  tijdens fuiven en de opleiding 
tot fuifcoaches.  De verschillende speel-
locaties zullen uitgebreid en permanent 
onderhouden worden. Er komt een sensi-
biliserende actie om rondhangen tegen 
te gaan.  De komende drie jaar gaat de 
jeugddienst nauw samenwerken met de 
cultuurdienst om kinderen, tieners en 
jongeren meer cultuur op aangepast ni-
veau aan te bieden. Onder andere door 
Cultuurvonkjes, thematische Grabbel-
pasdagen en culturele projecten. 

En hoe zit het met de centen?
Het laatste hoofdstuk is een financieel 
luik, waarin aangegeven staat welk be-
drag per actie de gemeente zal uitge-
ven in 2011, 2012 en 2013. Zo wordt 
er 60.000 euro uitbesteed voor de ani-
matoren op het speelplein en krijgen de 
Grabbelpasactiviteiten een budget van 
4.000 euro toegezegd. 
Het Jeugdbeleidsplan zal voor de ver-
schillende doelgroepen beschikbaar 
zijn tegen het einde van het jaar. Leden 
van de speelpleinstuurgroep en jeugd-
raad krijgen een exemplaar. Alle ani-
matoren, leidingploegen en bezoekers 
aan het gemeentehuis zullen een korte 
samenvatting krijgen. Deze wordt even-
eens gepubliceerd in Zemst Info en op 
de gemeentelijke website.  

gingen ook logistieke ondersteuning 
krijgen, bijvoorbeeld bij het invullen van 
fiscale attesten.  Verder worden er ook 
extra middelen ingezet om de brand-
veiligheid van jeugdlokalen te opti-
maliseren. Sensibilisatie is hierin een 

Joepie voor de jeugd! Hier komt het jeugdbeleidsplan
Zemst - Chiro’s, scouts, jeugd-
huizen en  speelpleinwerking 
zullen het geweten hebben. Het 
nieuwe jeugdbeleidsplan (kort-
weg JBP)  voor de komende drie 
jaar is goedgekeurd. Het plan 
beschrijft wat het gemeentebe-
stuur  wil ondernemen, opdat 
kinderen en jongeren zich thuis 
kunnen voelen in hun gemeente. 
Dit keer besloot de Vlaamse re-
gering om extra aandacht te ge-
ven aan brandveiligheid. Ook 
cultuur op kinder- en jongeren-
niveau werd een prioriteit. 

Tekst en foto: Sofie De Win

Goed nieuws: scouts en chiro’s worden ondersteund, 
maar ook aan Zemstse fuifbeesten is gedacht.

Met behulp van een sensibiliserende actie zal men rondhangende jeugd proberen tegen te gaan.

het College van burgemeester en sche-
penen, samen met de medewerkers van 
de jeugddienst. In realiteit komt een 
werkgroep, voornamelijk bestaande uit 
mensen van de jeugdraad en de speel-
pleinstuurgroep, het plan mee helpen 
vormgeven. In het jeugdbeleidsplan 
worden drie grote luiken belicht.

Extra tenten?
Het eerste hoofdstuk heeft het voor-
namelijk over jeugdwerk. Je komt er 
te weten wat de gemeente van plan 
is om de jeugdverenigingen te onder-
steunen en wat er georganiseerd wordt 
voor kinderen en jongeren. Zo krijgen 
jeugdverenigingen extra middelen om 
kampmateriaal aan te kopen, de wer-
kingssubsidies worden opgetrokken en 
er wordt gestreefd naar een kwaliteits-
volle leidingploeg. Ook  de initiatieven 
van Speelplein Kaktus worden blijvend 
verbeterd. Daarnaast zullen alle vereni-

zeer belangrijke factor, waaraan het ge-
meentebestuur met veel aandacht werk 
van gemaakt heeft.

Wie wordt de eerste fuifcoach?
Deel twee handelt over wat Zemst be-
leidsmatig doet voor de jongste leef-
tijdsgroepen.  De doelstelling voor de 
komende drie jaar is dan ook inspraak 
in het jeugdbeleid. Door middel van 
de jeugdraad, het gemeentelijk t-huis 
project, de speelpleinstuurgroepen en 
jeugdwerkgroep voor Sokone. Er wordt 
ook werk gemaakt van een doorver-
wijspunt waarbij er een laagdrempelige 
overstap moet zijn tussen een vertrou-
wenspersoon en de gemeentelijke dien-
sten.  Daarnaast is het verschaffen van 
informatie op jongerenniveau ook een 
belangrijk punt. De Kaktus-newflash, jip-
zuil in de bib en kwaliteitsfolders voor 
Grabbelpas krijgen extra aandacht.  
Leuk om te weten is ook dat de ge-
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R
eactie Paul Van Praet (Eppe-
gemnaar, medestichter van 
VTM en nu van TV Zemst)
Paul, jij hebt het voorzitter-

schap aanvaard van TV Zemst? Waar-
om? Wat is de bedoeling van TV Zemst?
“ TV Zemst is een lokale TV zender op 
het internet, die onder het motto ‘TE-
LEVISIE VAN - VOOR - EN DOOR ZEM-
STENAREN’ het reilen en zeilen in Zemst 
wil belichten. Kleinschalig ja, maar 
geschoeid op een semiprofessionele 
leest. Met amateurs inderdaad, maar 
wel amateurs die oog hebben voor de-
tail en kwaliteit. Onze leuze is bewust 
gekozen: vergeet niet dat Zemst een 

gemeente is met veel migratie en dat 
het belangrijk is om zoveel mogelijk 
mensen ertoe aan te zetten deel te ne-
men aan het Zemstse gemeenschapsle-
ven. TV Zemst moet je in dat kader zien. 
De burgemeester heeft me gevraagd of 
ik voorzitter wou zijn van de vereniging 
en zeker in de aanvangsfase wil ik dat 
wel doen.”

Waarom komt TV Zemst op het internet 
en niet op de kabel, Paul? Welke repor-
tages gaan we dan te zien krijgen?
“Op kabel komen is véél duurder dan 
uitzenden via het internet. De gemeen-
te zag dat niet zitten. Internet is ver-

moedelijk ook voor TV de toekomst. En 
de dag van vandaag is het aantal fami-
lies dat al digitale televisie (digibox) 
in huis heeft kleiner dan het aantal ver-
bonden met internet. 
Het is de bedoeling om reportages 
aan te bieden waar de mensen iets 
aan hebben. Wie door TV Zemst is ge-
filmd, zal willen zien ‘hoe hij of zij erop 
staat’. Het is ook onze bedoeling een 
goed-gevoelzender te zijn. De kans dat 
iemand het filmpje, waarin hij zelf een 
rol speelt, doorstuurt naar een vriend 
schatten we hoog in. We hebben er 
ook bewust voor gekozen om met vrij-
willigers te werken. Sommige mensen 

Het wel en wee van Zemst op tv!

Zemst - Op 8 oktober werd in zaal Assebroek in Eppegem TV Zemst door 
gelegenheidsgastvrouw Pascale Bal en in aanwezigheid van heel wat ander 

schoon en bekend volk voorgesteld aan de verzamelde lokale pers. TV Zemst vzw, ondertussen 
op 22 oktober officieel opgericht, wil  via een online televisiekanaal aan de inwoners van Zemst 
objectief, onafhankelijk en vrij nieuws brengen over alle facetten van het Zemstse dorpsleven. 
Denk aan lokale evenementen, sportieve gebeurtenissen, het verenigingsleven, culturele ma-
nifestaties en het buurtleven. Een beetje de Zemstenaar, maar dan op het scherm… Uiteraard 
waren onze reporter en fotograaf ter plaatse. Ze konden peter en meter  van het project Ronny 
Mosuse en Christel Domen en enkele medewerkers strikken voor hun eerste reacties.
      Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries

TV  Zemst

Vlnr. Zsofi horvath, Veerle Eyckermans, Xandra Van Welden, Pascale Bal, Christel Domen,
Paul Van Praet, Koen Vandermeiren, Ronny Mosuse;  zittend : Sofie De Win, Marc Coussens, Paul Van Welden, Bart Coopman,

werden door ons aange-
sproken, anderen heb-
ben gereageerd op de 
geruchten en zijn zich zelf 
komen aanbieden. Uit-
eindelijk woont er op te-
levisioneel gebied veel 
talent in Zemst, talent 
dat we graag inschake-
len.  We hebben ook de 

Goed om te weten
•	 In Zemst woont er 

veel televisioneel ta-
lent. Misschien heeft 
u het ook?

•	 Iedereen mag filmpjes 
doorsturen.

•	Ook leerlingen van 
het RITS komen repor-
tages draaien.
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Professionele	  IT	  diensten	  voor	  zelfstandigen,	  vrije	  beroepen	  en	  KMO	  
	  

Portael-‐IT	  BVBA	  	  -‐	  	  Kreupelstraat	  37	  	  -‐	  	  1980	  Eppegem	  
0475/53.92.89	  	  -‐	  	  info@portael-‐it.be	  	  -‐	  www.portael-‐it.be	  	  	  

	  
Ontwerp	   &	   implementatie	   van	   netwerken,	   IT	   advies	   en	   support,	   databeveiliging,	   back-‐up	   oplossingen,	   periodiek	   &	   preventief	  
onderhoud,	  security	  analyse,	  systeemherstel,	  herinstallaties,	  leveren	  van	  hard-‐	  en	  software,	  	  …kortom	  uw	  uniek	  IT	  aanspreekpunt	  

 

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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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27

v.c.schilderwerKen@sKynet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken
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medewerking van de filmschool RITS 
gevraagd en gekregen. Zij zullen hun 
leerlingen inschakelen om reportages 
te komen draaien.
Ons motto is, zoals ik al zei, ‘televisie 
van, voor en door Zemstenaren’. Het 
zou gek zijn om dan de aanvoer van ma-
teriaal te gaan beperken tot onze re-
dactie en de cameraploegen. Iedereen 
kan filmpjes doorsturen, alleen wordt er 
door de redactieraad wel naar gekeken 
of ze door de beugel kunnen.”

Kan je de opstartfase bij TV Zemst ver-
gelijken met die van VTM?
“Eigenlijk wel, omdat we bij VTM ook 
van niets zijn begonnen. De gedreven-
heid van de werkgroep en de camera-
ploeg rond Paul Van Welden, doet me 
ook terugdenken aan die periode. Aan 
de andere kant is er wel een verschil 
in schaal. VTM ging meteen nationaal 
en had van in het begin de drijvende 
kracht van Mike en Guido.”

Denk je dat TV Zemst een succesverhaal 
wordt?
“Succes voorspellen is als de juiste 
cijfers van de lotto invullen. Je kan er 
altijd naast zitten. Toch denk ik dat TV 
Zemst een lang leven beschoren is. Het 
enthousiasme van de medewerkers is 
groot. En als de kijkers zelf ook mate-
riaal aanleveren, zitten we gebeiteld. 
Uiteindelijk levert dat ook kijkers op, 
kijkers die hun filmpje laten zien aan 
vrienden, kennissen en zo verder.”

Zijn er andere plannen behalve nieuws-
reportages brengen?
“Op korte termijn willen we de kijkers 
een (twee)wekelijks magazine aanbie-
den, gepresenteerd door ons nieuwsan-
ker Xandra Van Welden. Op langere 
termijn, als er meer filmpjes worden bin-
nengestuurd, zouden we het aanbod 
willen uitbreiden met meer thematische 
uitzendingen. We hadden al gedacht 
aan een kookprogramma, misschien 
zelfs aan een Zemstse soap, in samen-
werking met een of meer toneelvereni-
gingen uit Zemst, aan live uitzendingen 
van basket- of voetbalwedstrijden, stu-
diodebatten, enzovoort.”

WIL JIJ MEEWERKEN? DIT IS EEN WARME OPROEP!
Wie meer informatie wenst over TV Zemst, kan uiteraard een kijkje nemen op 
www.tvzemst.be of contact opnemen met de redactieraad (Tim Borteel, Xandra 
Van Welden, Alex Lauwens, Paul Van Welden, Bart Coopman, Jeroen Michiels en 
Paul Van Praet). Alle medewerking is welkom. Zowel interviewers als nieuwsle-
zers als reportagemakers als cameramensen, acteurs, komieken, redactieleden 
en noem maar op, mogen zich aanbieden. Contact kan via de website of op 
015/62.71.72 tijdens de kantooruren. Je kan ook gewoon zelf een filmpje maken 
en posten op de site www.tvzemst.be.

direct een interessant gegeven. Vandaar 
dat ik graag mijn medewerking toezeg-
de. Waar nodig kan ik als bekende Zem-
stenaar een duwtje in de rug geven. Wat 
ik ook tof vind is dat een mens al zoveel 
papier en nieuws in de bus krijgt en dat 
dit nieuwe medium hetzelfde nieuws nu 
op een andere en milieuvriendelijkere 
manier bij de mensen thuis brengt.”

Meter Christel Domen (Hofstadenaar)
Christel, wat vind jij het leukst aan TV 
Zemst?
“Vooral leuk vind ik het idee om met 
vrijwilligers tv te maken; dus ook met 
amateuracteurs bijvoorbeeld. Als dat 
van pas komt wil ik dat graag steunen 
met mijn ervaring uit de tv-wereld. Mis-
schien krijgen ze me wel zover om mee 
te spelen in een Zemstse soapserie.”

Een laatste reactie van Xandra Van 
Welden, nieuwsanker van TV Zemst
Xandra Van Welden is al vaak te zien in 
de reportages, wil dit ook blijven doen 
en gaat daarnaast ook de nieuwsuit-
zending als nieuwsanker voor haar re-
kening nemen.

Hoe ben jij bij TV Zemst terechtgekomen 
Xandra?

“De appel valt niet ver van de boom na-
tuurlijk (Xandra is de dochter van came-
raman Paul, nvdr.) en ik weet niet of je 
het wist, maar samen met mijn broer Sam 
ben ik al sinds mensenheugenis – ik was 
16, Sam 14 -  redactioneel medewerker 
bij het maandblad  Clickx,  Het Nieuws-
blad,  Radio 2,  VTM,  Studio Brussel, Vi-
taya,  LifeTV….. Niettegenstaande mijn 
druk leven (een eigen zaak runnen en 
drie kinderen grootbrengen) volg ik nog 
een theateropleiding in de Stalstudio 
van Vilvoorde. Ik was dan ook onmiddel-
lijk gewonnen voor de idee van TV Zemst. 
Toen men mij vroeg om nieuwsanker te 
worden, heb ik geen seconde getwijfeld.”

De gemeente en de Zemstenaar zijn 
het project genegen.
De gemeente Zemst steunt het project 
TV Zemst logistiek. Zo is er een pro-
fessionele cameraset aangekocht die 
ter beschikking wordt gesteld van de 
cameramannen van TV Zemst. Het ge-
meentebestuur betaalde ook de factuur 
voor de opmaak van de website (www.
tvzemst.be). 
Ook de Zemstenaar vindt TV Zemst een 
leuk idee en heet haar tv-broertje wel-
kom in het medialandschap! We zullen 
“communicerende vaten” worden. 

Peter Ronny Mo-
suse (Hofstade-
naar)
Ronny, hoe en 
waarom ben jij pe-
ter geworden van 
TV Zemst?
“Ik heb er eigenlijk 
pas in september 
van gehoord tijdens 
mijn huwelijk op het 
gemeentehuis van 
Zemst. Ik vond het Pascale Bal interviewt de peter en de meter van TV Zemst, Ronny Mosuse en Christel Domen.
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 UITVAARTZORG
Anthony Verheyden B.V.B.A.

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

 Tel.015/ 61 61 61  
e-mail: info@uitvaartzorg-verheyden.be

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartverzorging in groot Zemst

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
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Seniorenfeest
Tijdens het jaarlijk-
se seniorenfeest, 
georganiseerd door 
het OCMW van 
Zemst, konden de 
aanwezigen hun 
glorietijd van vroe-
ger herbeleven met 
een optreden van 
Marc Dex. En dat de 
senioren zich amu-
seerden bewijzen 
de foto’s.

JA
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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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