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Beste Zemstenaar,
Het gaat de goeie kant op. Het eerste nummer van de Zemstenaar vertoonde links en
rechts nog wat mankementen, dat gaven
wij eerlijk toe. Toch reageerde u al enthousiast. Met het tweede nummer waren de kritieken nóg positiever: uw kennersblik vertelde ons dat het fraaier oogde en luchtiger
om lezen was. Zo horen wij het graag.
Toch bleef één opmerking hangen. de Zemstenaar raakt blijkbaar niet in de bus van
elke Zemstenaar. Nu zijn wij er de mensen
niet naar om meteen met modder te gaan
gooien naar onze vrienden van De Post. Wij
beseffen heel goed dat postbodes het de
laatste tijd niet makkelijk hebben. Met die
nieuwe brommerkes en al dat gedoe met
die Georoute, geef toe, je zou van minder
schele hoofdpijn krijgen. En missen is menselijk, dus geen kwaad woord over onze
postmannen en –vrouwen.
Het blijft natuurlijk knap lastig voor mensen die geen exemplaar kregen. Je komt op
je werk, alle collega’s hebben het over dat
stukje in de Zemstenaar, en jij staat daar.
Na je werk ga je een pint pakken en waarover zijn ze druk bezig aan de toog? Precies!
Licht geprikkeld rijd je thuis de oprit op en
Magister Grafit Crew
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Colofon

je buurman klampt je aan over het jongste
nummer. Vóór hij het beseft, pluk je zijn
exemplaar uit zijn handen en je glipt ermee
naar binnen. Van zoiets komt natuurlijk herrie, en dat willen wij niet op ons geweten.
Daarom volgend voorstel: krijgt u geen
exemplaar in uw bus, laat dan alstublieft
postbodes, collega’s en buren met rust en
neem contact op met de redactie. Als de
weerlicht bezorgen wij u een gloednieuw
nummer.
Inmiddels hebt u het ovenverse derde nummer in handen. U proeft een exotisch tintje
deze keer. Jawel, De Zemstenaar trekt de
wijde wereld in. Drink een wijntje mee met
Ingrid en Guido in Zuid-Frankrijk, volg Bart
en de gemeentelijke delegatie naar Senegal
en lees de avonturen van Sjoukje in Paramaribo. Onze jonge lay-outster volgt een stage
bij De Ware Tijd, de grootste krant van Suriname. Twee maanden ondergedompeld
in de zonnige wereld van prachtige zwarte
madammen en donkere, lachende venten.
Wat gaat dat geven? Wij volgen haar lotgevallen op de voet.
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Drukkerij Binst, Humbeek
Bedeling via De Post
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DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824
1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00


Cook
@
Home

- Culinaire Creativiteit
- Te gast bij U thuis in een ontspannen sfeer
- Geen lange winkeltochten of uren achter het
fornuis
- Een maaltijd wordt voor U bereid en na
afloop... wat is er mooier dan een nette keuken!

Tentoonstelling
Magister Grafit Crew
“going underground”

ZEMST – Graffiti is de street art bij uitstek. Dat is schilderen met
spuitbussen. Misschien denkt u daarbij spontaan aan wat havenarbeider Killroy heeft aangericht in vochtige toiletten van
verwaarloosde panden, of doemen er beelden bij u op van onveilige metro’s uit groezelige Amerikaanse bad boy-films? Graffiti staat natuurlijk voor heel wat meer.

• Communiefeestjes
• Verjaardagen
• Recepties
... enz
in elke prijsklasse.
Cook @ Home
+32 15616071 - +32 475320075
www.cook-at-home.be

Tuinwerken Kristof

Samen met de opkomst en doorbraak van de rap- en hip-hopscene,
hebben graffitispuiters intussen een vaste plaats verworven als
kunstenaars. In veel Europese steden integreerde de graffiticultuur
zich in woonwijken, met prachtige fresco’s in de typische gettostijl.
In tegenstelling tot andere kunst – toch veelal een individueel gebeuren – creëren en werken graffitikunstenaars vaak in een collectief, crews genaamd.
Magister Grafit Crew is zo’n los gezelschap jongeren uit Zemst en
Mechelen. Zes jaar geleden begonnen zij als collectief met graffiti
art. Verleden jaar zetten ze in de danstempel La Rocca een knappe
expositie op, waar drie maanden hard aan gewerkt werd. Tijdens de
laatste editie van Maanrock kon je op het grote podium Magister
Grafit live aan het werk zien in een totaalspektakel met hip-hop-

Foto’s Magister Grafit Crew



VOLAUTOMATISCH

ZONNECENTER

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever
Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Work in progress.
Bram’s kelder bijna af!

soundsystem Loesh, breakdansers en mc’s. De graffiti’s aan de surfclub in Hombeek, de lange panelen aan de hoek van de Merodestraat in Mechelen, hier en
daar een fietstunnel,….allemaal het werk van Magister Grafit Crew.
Op zaterdag 18 maart presenteren ze hun werk in de kelders van Bram Gariepy
in de Kloosterstraat 29 te Zemst. Sommige stukken die te zien waren op hun expositie zijn nadien in de grote kelders opnieuw inééngezet. Op de binnenmuren
brachten zij kleurrijke graffiti aan, die nooit het daglicht zullen zien. Deze “open
kelderdag” is een unieke kans om kennis te maken met deze kunstvorm en om
enkele werkstukken ter plekke te bekijken. Magister Grafit Crew zal speciaal voor
die gelegenheid nieuwe werken spuiten, er zijn dia- en filmvoorstellingen, een
tentoonstelling van schilderijen, tekeningen en eigen werk, een workshop voor
geïnteresseerde youngsters en dat allemaal opgeluisterd met diverse dj-sets,
want dat hoort er onlosmakelijk bij. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.00u
en ’s avonds wordt er gewoon lekker doorgefeest.
Jean-Marie

Elisa is eerste Zemstse baby van 2006
EPPEGEM – Op maandag 2 januari
werd het eerste Zemstse kindje van
dit jaar geboren. Papa Erik Puttemans
en mama Valérie gaven hun eersteling
de naam Elisa. Voor de geboorte van
Elisa trok Valérie naar het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. Haar kindje had een
geboortegewicht van 2,7 kg en was 46
centimeter klein. In de ouderlijke woning in de Kreupelstraat 21 heeft onze
eerste dorpsgenote van de jaargang
2006 het uitstekend naar haar zin.
Haar mama, die Nederlands en Engels
onderwijst in het Franstalige beroepsonderwijs in Schaarbeek, geniet tot in
september van bevallingsverlof. Papa
Erik is beroepsbrandweerman bij de
Brusselse spuitgasten. Erik is bovendien amateur-alpinist. Hij is dus van
geen kleintje vervaard, maar op de

FRITUUR BIK
TERVUURSESTEENWEG 214 HOFSTADE
OPEN DINSDAG - VRIJDAG 17U - 22.30U
ZATERDAG 12U - 13.30U EN 17U- 21U
GESLOTEN
ZONDAG & MAANDAG & FEESTDAGEN
TEL: 015/612126

Maandag, dinsdag, woensdag
en zaterdag van 9.30 uur tot
12.30 uur en van 13.30 uur tot
17.30 uur.

Bij Diana Behets
Tervuursesteenweg 328
1981 Hofstade
Tel.: 015/61.79.36

Schoonheidssalon
•MKM Contour lift

foto met Elisa en Valérie durfde hij lekker niet.
De trotse vader is afkomstig uit Beigem
en Elisa’s mama bracht haar jeugd in
Zaventem door. Zes jaar geleden kwamen ze in Eppegem wonen, waar ze
ondertussen al helemaal ingeburgerd
zijn. “We wonen hier in een uitzonderlijk toffe omgeving. Alle buren houden
van Elisa!”
FoJ

De nieuwe faceliftmethode

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

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

Banden
Redant
Zemst
n.v.
Hoge Buizen 11
1980 Eppegem
Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90
Mail info@redant-banden.be


Blosodomein verzoent recreatie met sport, natuur en avontuur

Wildwaterbaan, natuurbad, fontein en
AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

HOFSTADE - Het Blosodomein blijft hoofdzakelijk een recreatiepark dat
zich zowel naar de actieve als naar de passieve recreant richt. Dat sluit
niet uit dat sportieve bezoekers veel meer dan in het verleden de weg
naar het 160 ha grote domein zullen inslaan. “Meer dan ooit versmelten
sport, recreatie, natuur en avontuur hier in een voortreffelijk samenspel”,
voorspelt Blosodirecteur Michel Van Espen. Na maandenlange voorbereidende werkzaamheden krijgt nu een aantal belangrijke renovatiewerken
gestalte, in een domein waarin veertig jaar lang weinig beweging zat.

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
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Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en
dakbedekking
Dakvernieuwing: leien, pannen,
kwaliteitsrofing (resitrix)
Dakgootbekleding in PVC
Gootreparaties
Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
Gevelbekleding in diverse materialen

Eén van de projecten is de aanleg van een ringweg met fietspad langsheen de 1,5 km
lange ringgracht. (Foto Jean Andries)

Nog dit voorjaar planten hoveniers honderden eiken, beuken en berken heraan, na de kaalslag waarbij over gans het domein een duizendtal bomen sneuvelden. “Deze drastische ingreep was onvermijdelijk”, zegt directeur Van Espen.
Langs de 1,5 km lange ringgracht wordt de ringweg met fietspad aangelegd.
Daardoor ontstaat een verkeersarme zone. De parkings aan de Trianonlaan en
aan de hoofdingang bieden plaats aan ruim 800 voertuigen. Gelijktijdig met
de beplantingen krijgt het bestaande groen een snoeibeurt. De pier achter het
bootshuis wordt opgeknapt en de stookolietanks worden uitgegraven. Bij de
aanleg van de ringgracht werd gedacht aan nieuwe nutsleidingen, die gasverwarming mogelijk maken. Ook riolering, waterleiding en stroomtoevoer werden hernieuwd.
MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

FEESTZAAL - TRAITEUR

AMADEUS
ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82
GSM 0496/55 70 82
Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten - Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 70 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken


Chef aan het fornuis

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM
Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

speeltuinen verhogen aantrekkingskracht
Net zoals de noordvleugel van het strandgebouw grondig werd gerenoveerd, komt binnenkort de zuidvleugel aan de beurt. In dit gedeelte krijgen
een sportcafé en accommodatie voor strandgenoegens en zwemplezier een
plaats. In het domein zijn de voorbereidingen van het bosbeheersplan volop
aan de gang. Omstreeks dit tijdstip bestuderen de architecten de plannen voor
de aanleg van een 350 meter lange wildwaterbaan, in combinatie met het te
renoveren natuurbad. “Qua concept belooft de wildwaterbaan een unieke topattractie in België te worden. Je mag dit geheel niet louter bekijken als een
lange glijbaan, wél als een avontuurlijke waterbaan voor sportieve en minder
sportieve kajakkers, surfers en roeiers. Wegens hun historische vergroeiing met
het domein blijven de bestaande openluchtbaden behouden. Het oude badgebouw krijgt na grondige renovatie een nieuwe functie”, licht Michel Van Espen een tipje van de sluier op.
De aanleg van een reuzenfontein in de grote vijver zit nog in een studiefase, maar de realisatie mag men nog dit jaar verwachten. Directeur Van Espen:
“De fontein is niet louter een blikvanger. Bij uitzonderlijke hitte zorgt ze ook
voor extra zuurstof in het water. Daardoor voorkomen we vissterfte.” Op het
boodschappenlijstje van domeinverantwoordelijke Luc Peirlinck staan verder
de aanleg van twee tennisvelden, twee basketterreinen en de bouw van een
brug over de ringgracht.
In een verdere toekomst kijken de kleinste bezoekers vol verwachting uit naar
de realisatie van twee speeltuinen, waarvan één waterspeeltuin op het strand.
Als alles naar wens verloopt, zijn die in 2007 klaar.
De opsmuk van het Blosodomein vergt een investering van ruim 12 miljoen
euro. “Omstreeks 2010 wordt het domein in Hofstade één van de mooiste van
de dertien Blosocentra in Vlaanderen. De tijd dat Hofstade Plage als de ‘armemensenzee’ een ietwat negatieve bijklank had, ligt lang achter de rug. Ik streef
naar een evenwicht tussen onze allochtone en autochtone bezoekers”, hoopt
Michel Van Espen. Hij geeft de Zemstenaar nog mee dat het Blosodomein in de
toekomst alléén nog plaats zal bieden aan sportgelieerde (massa)manifestaties.
Auto- en motorhappenings moeten dus naar andere locaties uitkijken.
Fons Jacobs

Rednablo in tegenaanval
HOFSTADE - Een twintigtal personen ageert in het protestcomité Rednablo tegen wat zij omschrijft als “de massale schending van de natuur in
het Blosodomein”. Woordvoerder André Mathot blijft erbij dat Bloso in de
fout gaat met het inpalmen van een groot gedeelte van het beschermde
natuurgebied. “We juichen de renovatie van de bestaande installaties in de
35 ha grote recreatiezone toe. Maar Bloso moet zijn handen afhouden van
de overige 125 ha natuurdomein”, is zijn mening. Rednablo wacht de uitspraak van de Raad van State af, die een klacht tegen de uitbreidingsplannen van Bloso in Hofstade behandelt. De auditeur bij de Raad van State
stelde de ambtenaar van stedenbouw in het ongelijk, omdat die Bloso ten
onrechte een bouwvergunning zou afgeleverd hebben. Zowel Bloso als
Rednablo verwijten mekaar dat ze tot geen gesprek bereid zijn.
FoJ

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport
Eppegemsestw 18
1982 Elewijt
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

GEERT LUYCX
Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken
Hellende en platte daken
Bekleden van goten
Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24

verbinnen

Tervuursesteenweg 92
1981 Hofstade
Tel. 015/43 13 72
GSM 0476/36 13 72

Persen van voordroog + wikkelen
planten en rooien van bieten

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT
Oscar Van Kesbeeckstraat 66
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.32.50
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be


David de Boeck
Brusselsesteenweg 4B - 1980 Zemst
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

Brusselsesteenweg 64
Zemst
Tel. 015 61 24 43

Natuurpunt draagt ook zorg
voor vleermuizen
ZEMST – Natuurpunt beheert in Zemst om en bij de 80 ha natuur. Best bekend zijn daarvan het 17 ha grote Vriezenbroek in Hofstade en het Kollintenbos (40 ha) in het westen van de gemeente. Bijzonder prat gaat Natuurpunt
op een aantal afzonderlijke en kleinere, maar extra waardevolle natuurpercelen, waar de zeldzame Grote Pimpernel en de kamsalamander gedijen.
Natuurpunt Zemst beheert ook drie vleermuiskelders - vroegere ijskelders
- waar vier verschillende soorten vleermuizen in alle rust evolueren. “Om die
rust te garanderen, hangen we de locatie van die ijskelders niet aan de grote
klok”, zegt voorzitster Jeanne Peeters.

Vredelaan
Weerde
Tel. 015 61 47 45

Het ringen van torenvalken is een belangrijke gebeurtenis, waarbij de hulp van vrijwilligers
zeer welkom is. (Foto Natuurpunt Zemst)
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Kolen

Mazout
Vervoer
BVBA

Van Calster & Zonen
Driesstraat 144 - 1982 Elewijt
Tel. 015 / 61 12 51 - Fax 015 / 61 22 31


Met haar 541 leden behoort Natuurpunt Zemst tot de meest actieve onder de
160 lokale afdelingen van deze vereniging voor behoud van natuur en landschap
in Vlaanderen. Dat het zo’n vaart zou lopen, hadden Jeanne Peeters, Els Weyns
en Lea Vavedin, drie Zemstse dames, niet durven verhopen. Dit ondernemende
drietal formuleerde tien jaar geleden een passend antwoord op de nood aan een
plaatselijke natuurvereniging. Ze richtten De Wielewaal op, dat in 2001 samen
met Natuurreservaten tot het huidige Natuurpunt versmolt.
“Hoewel De Wielewaal en Natuurreservaten hetzelfde doel voor ogen hadden,
kampten we in die beginfase met grote cultuurverschillen. De Wielewaal accentueerde natuurstudie en –opleiding, terwijl Natuurreservaten veel energie stak in
de aankoop en het beheer van natuurreservaten”, herinnert Jeanne Peeters zich.
Die problemen zijn inmiddels van de baan, zodat Natuurpunt zich tenvolle op
haar doelstellingen kan richten. Natuurpunt Zemst nam de afdeling Kapelle-opden-Bos onder haar vleugels en probeert ook in de kanaalgemeente een sterkere
werking uit te bouwen.
Zoals in elke afdeling van Natuurpunt draait de plaatselijke werking rond de vier
grote pijlers die de vereniging in haar missie opneemt. Maandelijks kan iedereen
die met natuurbehoud begaan is, aan heel wat activiteiten van het luik natuureducatie deelnemen. Dat gaat van cursussen tot geleide wandelingen. De tweede
poot van de werking is de natuurstudie, die wordt ingevuld door het opvolgen
van het amfibieënbestand en de monitoring van flora en fauna. Door haar aanwezigheid in de milieuraden drukt Natuurpunt haar stempel op het beleid. Niet
minder belangrijk is de inzet van de organisatie om mooie plekjes natuur veilig te

stellen door ze te beheren of te verwerven.
“We komen steeds handen tekort om een massa taken tot een goed einde te brengen”, roept voorzitster Jeanne Peeters kandidaat-natuurbeschermers op. Iedere
dinsdag gaat een werkploeg van Natuurpunt aan de slag in één van de gebieden
van het patrimonium dat onder de hoede van de afdeling staat. Bijzonder trots
is Natuurpunt op de aanwezigheid van de Grote Pimpernel, een bijzonder opvallende plant in het Vriezenbroek, en de kamsalamander, die in veedrinkpoelen en
kleine waters leeft. “Dat zijn uitzonderlijk waardevolle elementen in de natuur en
die moeten we koesteren”, is Jeanne Peeters overtuigd.
Natuurpunt Zemst kijkt nog altijd uit naar gebieden die vrijkomen voor natuuruitbreiding. “Dat betekent niet dat we bepaalde gronden claimen. We streven bovendien een goede samenwerking na met de nog aanwezige landbouwers in
onze gemeente”, verduidelijkt voorzitster Peeters.
Het lidmaatschap bij Natuurpunt voor een gans gezin bedraagt 12 euro per jaar.
Leden ontvangen een driemaandelijks tijdschrift, dat hen van het reilen en zeilen
van de vereniging op de hoogte houdt. Zij genieten ook van kortingen op de
diverse activiteiten die Natuurpunt organiseert. Niet-leden zijn trouwens even
welkom als de 59.000 Vlaamse gezinnen die met hun lidmaatschap een krachtig
signaal aan de overheid geven dat natuurbescherming hen nauw aan het hart
ligt.
Info over Natuurpunt Zemst is te vinden op www.natuurpunt.be/zemst of bij voorzitster Jeanne Peeters, Hertevoetweg 11 in 1982 Weerde, 015/61.20.86 – jeanne.
peeters@skynet.be.

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163

Fons Jacobs

Gekapt groen in Witte Kinderbos wordt ruim gecompenseerd
ZEMST - Om de nieuwe treinverbinding naar de luchthaven van Zaventem
aan te leggen, wordt 32 ha van het Witte Kinderbos gekapt. Om dat te compenseren krijgt de regio er veel meer groen bij, met aanplantingen in Zemst,
Vilvoorde, Machelen en Steenokkerzeel.
De Vlaamse regering heeft eerder al ingestemd met het tracé dat de nieuwe
spoorlijn mogelijk maakt. Daarvoor moet een stuk van het Witte Kinderbos verdwijnen.
Pater Luc Versteylen wil die ontwikkeling niet in de weg staan en heeft zich met de
spoorlijn verzoend, maar wel op voorwaarden. De stichter van de groene Helababeweging vraagt respect voor de symboolwaarde van het smalste bos ter wereld
en wil dat er ander groen ter compensatie aangeplant wordt. Dat gebeurt ook.
Zemst stelt, samen met andere gemeenten, kleinere percelen ter beschikking
voor een herbebossing op de flanken van de E19. Die aanplantingen krijgen ook
een functie als groenschermen voor de aanpalende woonkernen.
Spoorwegbeheerder Infrabel investeert 1 miljoen euro in nieuwe bomen en krijgt
voor de aanplantingen de steun van Bos en Groen.
Van Mechelen tot Machelen komt er ook een groen fiets- en wandelpad, tussen
het herdenkingsbeeld voor verdwenen, verongelukte en vermoorde kinderen.
In totaal worden er 110 ha nieuw bos aangeplant met de hulp van Bos en Groen.
Het Witte Kinderbos op de middenberm van de E19 kon niet toegankelijk zijn,
maar de flankbossen worden opengesteld als speelbossen en voor wandelaars.
De ruime middenberm van de E19 snelweg is niet toevallig zo breed. De ontwerpers dachten bij het opstellen van de plannen nog helemaal in functie van koning
auto. De E19 moest een supersnelweg worden Dat plan druist in tegen de huidige
tijdsgeest, waarin de auto niet langer de volle prioriteit krijgt.
De spoorlijn die nu in de plaats komt, buigt in Hofstade af en sluit met een ruime
bocht aan op de lijn naar het station van Mechelen. Daarvoor moet de nieuwe
spoorlijn de E19 snelweg richting Antwerpen dwarsen op een metalen spoorbrug
van 120 meter lang.
Juliaan Deleebeeck

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst tel & fax 015 61 28 87

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

Vakman nodig??

‘service met vriendelijkheid’

•Alle loodgieterij
•Nieuwbouw en renovatie
•Waterverzachters vanaf €900 met de beste garanties
•Gratis prijsofferte
•Geregistreerd aannemer

Voor alle inlichtingen: 0497/80.56.85


Café

"Schoonzicht" Nieuwe verkaveling
verontrust buurtbewoners

Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE

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

R. NAUWELAERTS

& zoon B.V.B.A.

Verkoop en herstelling van alle

LAND-, PARK- & TUINBOUWMACHINES

MUIZENSTRAAT 112
1981 HOFSTADE(ZEMST)
TEL.: 015 41 78 08
FAX : 015 41 54 37
GSM : 0475 98 78 08

Clement
Cleaning
BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

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

Open
Weekdagen
08.00u - 19.00u
Tervuursesteenweg 508
Zaterdag, zon- en
1982 Elewijt
feestdagen
Tel. 015-61 37 91
09.00u - 18.00u
fax 015-61 16 01
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489 Rustdag donderdag

Café DEN ACHTSTEN DAG
Bij Yvonne en Frank
r
Fo nks s
i
Dr wing
&S
Brusselsesteenweg 472
Mechelen
(bij Zemst)

10

ZEMST – Dorpsgenoten uit de omgeving van Tinelstraat, Lemmenslaan,
Schoolstraat en aanpalende straten kijken met gemengde gevoelens tegen
een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aan. Dat RUP dreigt hun verbindingsweg met de Brusselsesteenweg af te snijden. Bob Van Steenbergen,
schepen voor ruimtelijke ordening, vermoedt dat de optie voor de afsluiting
van de Tinelstraat nog kan bijgestuurd worden.
De schepen voegt daar onmiddellijk aan toe dat hij niet op een beslissing
van het schepencollege wil vooruitlopen.
De problematiek betreft de herinrichting van de Brusselsesteenweg door de
Vlaamse Wegenadministratie, waarbij de Edgard Tinelstraat definitief zou
afgesloten worden. Vandaag vormen de bewoners van het Kerkveld een
hechte buurtgemeenschap. Het gaat om zowat 60 gezinnen, goed voor ongeveer 160 bewoners, die samen een kleine 75 wagens bezitten. Binnenkort
krijgen zij het gezelschap van nieuwe buren, die hun intrek zullen nemen
in 25 eengezinswoningen en in 3 flatgebouwen met in totaal 24 woongelegenheden. Het nieuwe woongebied wordt aangelegd tussen Damstraat,
Brusselsesteenweg, Tinelstraat en een doorsteek via de nog aan te leggen
J. Denijnstraat. De buurt verwacht ernstige hinder tijdens de bouw- en infrastructuurwerken, omdat werfverkeer slechts via één toegangsweg zou
gebeuren. De mensen vragen dat bij de aanleg van de nieuwe wijk ook in
een toegang wordt voorzien via Damstraat of Brusselsesteenweg. Nog meer
vrees is er voor de bereikbaarheid van de nieuwe wijk, met de geplande afsluiting van de Tinelstraat . “Straks moeten 300 inwoners rondjes draaien en
heksentoeren uithalen om op de Brusselsesteenweg te geraken”, luidt het.
Omdat de overheden niet geneigd lijken fundamentele ingrepen uit te voeren, zoals het aanbrengen van verkeerslichten aan het kruispunt Brusselsesteenweg, Arm- en Tinelstraat, ligt de omgevingsstructuur in de nieuwe
woonwijk de betrokkenen zwaar op de maag. Verscheidene bewoners hebben hun verzuchtingen, bezwaren en grieven aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) overgemaakt. Niet bevestigde informatie beweert dat deze commissie het gemeentebestuur adviseert een
groot gedeelte van de geformuleerde argumenten te volgen.
Schepen Bob Van Steenbergen bevestigt aan de Zemstenaar dat dit RUP
correspondeert met de ruimtelijke kernbeslissing van het gemeentelijk structuurplan. “De bedoeling is lintbebouwing tegen te gaan op plaatsen waar dat
nog kan. De gronden op de Ambroos in Hofstade, tegenover de verkaveling
van het OCMW van Mechelen, de gronden in de Hoogstraat, tegenover het
OCMW-centrum, de gronden op de Elewijtsesteenweg, aan de linkerkant
richting Elewijt, en de grond op de Brusselsesteenweg vanaf het voormalige
voetbalveld van FC Eppegem, zijn hiervoor weerhouden.” De gronden tussen de Damstraat en de Tinelstraat zijn van dezelfde eigenaar als die aan de
Elewijtsesteenweg. Omdat ze aanleunen bij de bebouwde kom van Zemst
zijn ze volgens de schepen ideaal voor woonbestemming.
Hij verduidelijkt dat het college de bezwaren, die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend, en het advies van de Gecoro nog moet bespreken.
“Ik vermoed dat de optie voor afsluiting van de Tinelstraat nog verder zal
doorgepraat worden. Indien de bezwaren weerhouden worden, kunnen we
de plannen nog bijsturen.”
Fons Jacobs

TRAITEUR PAUL

Verenigingen mogen aankopen
bibliotheek sturen

Waversebaan 95 - 1982 ZEMST - ELEWIJT

ZEMST - Alle socio-culturele verenigingen en sportclubs van Zemst krijgen
in de hoofdbib de kans om hun activiteitenaanbod bekend te maken. Verenigingen kunnen ook aankoopsuggesties voor boeken indienen bij de bib.

... voor al uw buffetten, koud of warm

De gemeentelijke openbare bibliotheek is een instelling waar heel wat volwassenen en kinderen over de vloer komen. Een uiterst geschikte locatie dus om publiciteit te voeren.
Verenigingen kunnen met hun affiches, folders, brochures en clubbladen in de
hoofdbib terecht. Die krijgen daar een plaatsje.
Verenigingen mogen ook aankoopsuggesties indienen bij de bib. Interessante
werken, over sport bijvoorbeeld, die duur zijn, kunnen dan door de bib aangekocht worden en uitgeleend aan de clubs. Op eenvoudige vraag is een lijst van de
titels ter inzage die de bib over een specifiek onderwerp in huis heeft.
De catalogus van de bib kan ook geraadpleegd worden via de gemeentelijke
website www.zemst.be.

Uitleenpost Elewijt terug in Gildezaal
Door een bouwproject in de Vekestraat moest de uitleenpost er weg. Hij is nu
verplaatst naar de Gildezaal, vlak achter de kerk.
De bib keert hiermee terug naar haar roots. Decennia lang konden de Elewijtenaars boeken ontlenen in de parochiale bibliotheek. Roger De Broeck was er jarenlang bibliothecaris.
Als het bouwproject naast de oude pastorie van Elewijt gerealiseerd is, krijgt de
uitleenpost er een vaste stek in een nagelnieuw gebouw.

Ledenaantal blijft stijgen
Het aantal leden van de bibliotheek stijgt voor het vierde jaar en overschrijdt
nu de 5.000 lezers. 2005 werd afgesloten met een bestand van 5.113 leden,
dat zijn er 239 méér dan het jaar voordien. De hoofdbib in Zemst krijgt veruit
de meeste bezoekers, maar de uitleenposten blijven belangrijk. In verhouding tot het inwonersaantal heeft de uitleenpost Weerde de meeste leden
(19,2%), gevolgd door Eppegem (15,8%) en Hofstade (15,2%).
In 2005 werden er in totaal 131.991 boeken uitgeleend, waarvan er 77.832
door de jeugd gelezen werden.
De Weerdenaars nemen gemiddeld het meeste boeken mee. Met 28,6 per
jaar kloppen ze de andere deelgemeenten met lengten voorsprong.
Juliaan Deleebeeck

015 / 33.78.35 of 0498 / 16.13.08
traiteurpaul@hotmail.com
BTW. 745.246.248

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem
T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87

eddcars.eppegem@deal-net.com

BE 463.191.826

MEYSMANS J. b.v.b.a
- Grondwerken - Afbraakwerken
- Leveren van zand, teelaarde
- Nivelleren van terreinen en parkings
- Lossen en laden van schepen
- Verhuur kranen, bulls, dumpers
Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat

Jobstudenten
ZEMST – Het gemeentebestuur van Zemst zoekt voor de gemeentelijke administratie twee jobstudenten. Eén van hen zal in juli ingezet worden, de tweede in
augustus. Kandidaten wonen in de fusiegemeente Zemst, zijn minstens 18 jaar
oud bij indiensttreding en bezitten een diploma van het hoger secundair onderwijs. Wie in aanmerking wil komen voor deze vakantiejob mag bovendien nog
nooit als jobstudent bij het gemeentebestuur van onze gemeente gewerkt hebben.
Wie belangstelling voor deze vakantiejob heeft, zendt zijn kandidatuur met curriculum vitae voor donderdag 13 april naar het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst of mailt ze naar personeel@zemst.be, of geeft ze
af op de personeelsdienst. Meer inlichtingen worden verstrekt op 015/62.71.41.
FoJ

Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen
Tel. 015 41 63 21
Fax 015 41 87 31
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

BONHEIDEN • MECHELEN • WILLEBROEK

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42
ZAAL VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN,...
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS
LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG
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Zemstse delegatie op bezoek
in partnerdorp Sokone
ZEMST – In februari bracht een delegatie van het Zemstse gemeentebestuur en van de pas opgerichte vrijwilligersgroep
Xaritoo een werkbezoek aan Sokone in Senegal.

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@pandora.be
http://users.pandora.be/pess

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

Taverne
Normandië
Hoogstraat 27
1980 Zemst
015/62.15.93

Krista en Tom leggen met handen en voeten uit wat afvalbeleid in onze
gemeente inhoudt.

De gemeente Zemst heeft binnenkort officieel een zogenaamde
’stedenband’ met de gemeente Sokone. Sokone is een dorp van
ongeveer 18.000 zielen op ca. 200 km afstand van de Senegalese
hoofdstad Dakar.
Na een eerste verkenningsbezoek aan Sokone in januari vorig jaar
en een tegenbezoek aan Zemst van drie Sokonezen in september, trok een elfkoppige delegatie uit Zemst vorige maand voor
de tweede keer naar Afrika. De groep was samengesteld uit twee
ambtenaren (van wie de reiskosten vergoed zijn door de gemeente), twee politici, een vrijwilliger van Xaritoo en enkele Zemstse
jagers (op klein wild). Bedoeling was de banden aan te halen, de
tekst van het samenwerkingsakkoord te onderhandelen en enkele
concrete actieplannen uit te werken, onder meer op het vlak van
afvalbeleid en communicatie. Na goedkeuring door de Zemstse
gemeenteraad in maart start de coöperatie formeel. De gemeente
krijgt daarvoor financiële steun van het Vlaams Gewest.
Wie geïnteresseerd is in het project kan contact opnemen met
de pas opgerichte vrijwilligersgroep Xaritoo op het emailadres
pieter.sterckx@telenet.be of geert.deroo@skynet.be of op tel. nr.
0476/56 75 90.
Bart Coopman

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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Digitale fotografie verdringt
magie van donkere kamer
ZEMST - Zefoda, de Zemstse fotoclub, bestaat al 28 jaar. In die vrij korte tijd is fotografie
helemaal geëvolueerd. De magie van de natte donkere kamer heeft plaats gemaakt voor
het droge werk van computermanipulatie en printer. Luc Van Roy maakte ons even wegwijs en leverde een prachtfoto voor de Zemstenaar.
Zefoda werd nog in de natte periode van de fotografie geboren.
Reflexcamera’s waren achtentwintig jaar geleden nog technologische hoogstandjes. Fotografen moesten een uitgebreide kennis
beheersen over filmgevoeligheid, sluitersnelheid, lenzen, filters
en dieptescherpte en in de donkere kamer voltrok zich langzaam
het magisch wonder van de beeldvorming op het fotopapier. Bij
digitale fotografie redeneert de computer en dat maakt fotograferen vandaag een stuk eenvoudiger.
Luc Van Roy: ”Vrijwel alle clubleden werken nu digitaal. Ze maken
opnamen die nadien op de computer bijgewerkt worden. Het uitprinten gebeurt meestal in een centrale. De enkelingen die zich
ook nog met natte fotografie bezighouden zijn een uitstervend
ras. Die terugloop is zo groot dat het hoekje voor doka-materiaal
in de fotowinkels alsmaar kleiner wordt. De dure toestellen van
destijds worden in snel tempo museumstukken…”

Zefoda-fotografen leggen
prachtige landschappen
en sfeervolle reisindrukken vast om te koesteren.
(Foto’s Zefoda)

Voor Luc is het kunstgehalte van digitale foto’s evenwaardig aan
de conventionele foto’s.
“Ik zie geen onderscheid en dat wordt ook niet gemaakt op wedstrijden. Ik geef wel toe dat foto’s bewerken op het computerscherm een stuk eenvoudiger is dan de kunstgrepen die je in de
donkere kamer moet uithalen. Op ons foto- en diasalon in maart
presenteren we voor het eerst ook een digitale projectie, zonder
de diaprojectoren van vroeger dus.”
Als de computer alles stuurt, valt er voor nieuwkomers bij de
club dan nog iets te leren?
“Natuurlijk wel. De invulling van het beeld is vooral een kwestie
van ‘zien’ en ook compositie en perspectief kan de computer niet
overnemen. Wij delen onze kennis op de ledenbijeenkomsten en
daarom blijven die ook belangrijk .“
De fotografen van de Zemstenaar maken er soms een boeltje
van. Zullen we met zijn allen eens langskomen?
“Jullie zijn welkom maar je kan de resultaten van onze Zefoda-leden al eens bekijken op ons jaarlijks salon. Afspraak in de parochiezaal van Zemst, Kloosterstraat op 11 en 12 maart. En surf ook
eens naar http://users.telenet.be/foto-diaclub-Zefoda!”
Juliaan Deleebeeck

BRUSSELSESTEENWEG 156
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Marc Coessens
“Dorpsmentaliteit is voor mij een cultuurschok”
HOFSTADE - Spreek tien willekeurige jongeren op straat aan en je zal er niet één vinden die toegeeft dat hij al eens een soapserie bekijkt. En toch kent iedereen het kuststadje Wittekerke en de
perikelen van zijn vele inwoners. Zoals dokter Frank, die vreemd genoeg onder een andere gedaante ook in Zemst woont. LaZembla trok voor u Mulder-en-Scully-gewijs op onderzoek uit...
Wanneer ben je in Zemst komen wonen
en waar kwam je toen vandaan?
In 1994 ben ik vanuit het centrum van Antwerpen, waar ik al twintig jaar woonde,
naar Zemst verhuisd.
Waarom Zemst?
Toen ons derde kindje op komst was, vonden mijn vrouw en ik dat ons huis te klein
werd. Hier in Zemst vonden we een woning
die groot genoeg was naar onze smaak. De
nabijheid van Planckendael en het domein
van Hofstade hebben ons uiteindelijk over
de streep getrokken.
En, bevalt het je in Zemst?
Jazeker! Zemst is een groene gemeente, je
hebt hier zoveel ruimte en de nabijheid van
de vaart vind ik ook heel tof. Toch had ik in
het begin een soort van cultuurschok. De
mentaliteit tussen ‘t stad en het platteland
is zeer verschillend. Hier zijn de mensen
gesloten en argwanend. Het heeft even
geduurd eer ik gewend was aan de dorpsmentaliteit van “ons kent ons”.

La Zembla is jarig
ZEMST - LaZembla verjaart en dat zal
Zemst geweten hebben. Niet alleen organiseren wij een groots evenement om
alle jongeren uit onze gemeente samen
te brengen, op 1 maart staat ook onze
nieuwe site online.

Je buren (Peter Van den Eede en zijn
vrouw) zijn ook acteurs, is dat toeval?
Ik denk het wel. Ik kende ze al als collega’s, maar echte vrienden waren we niet.
Ondertussen is dat wel het geval, het is
ook dankzij hen dat ik mij zo goed voel in
Zemst. Hoewel we elkaars deur niet plat
lopen, hebben we toch een heel goede
band. Ook het feit dat onze kinderen goed
met elkaar opschieten is fijn. Zij kunnen op
ons rekenen en omgekeerd. Zo spreken we
ook af in de vakanties om elkaars kippen en
poezen eten te geven en een oogje in het
zeil te houden.
Word je in Zemst vaak herkend als BV?
Als televisieacteur ben je een beetje openbaar bezit. Dat heeft zijn leuke en minder leuke kanten. De herkenbaarheid is
in Zemst hetzelfde als in heel België, niet
meer of minder.
Hebben Zemstenaars specifieke karaktereigenschappen volgens jou?
De Zemstenaar heeft vele gezichten. In

Na het winnen van de E-government Award
stond er wat te gebeuren bij LaZembla. We
wilden onze users meer kunnen bieden.
Daarom besloten we van LaZembla een
echt platform te maken, waar de leden zich
op kunnen uitleven.
Zo kan je via de individuele profielpagina’s
zien waarop iemand zoal reageert en welke
artikels iemand post. Ja, je leest het goed,
vanaf nu kan niet alleen de redactie artikels
leveren voor onze site, maar kan ook jij iets
gaan schrijven en het online zwieren.
Aan de hand van het aantal posts en reacties die je produceert, krijg je een status
toegekend. Hoe groter je status, hoe meer
privileges je op onze site krijgt.
We besloten ook op andere vlakken grondig te renoveren. Zo veranderden we onze
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“Het leukste aan Zemst vind ik
het vele groen.”

Zemst wonen veel inwijkelingen, vooral
de jongere mensen zijn meestal niet hier
opgegroeid. De oudere mensen die ik al
eens bij de bakker tegenkom en die hier
wel geboren zijn, haal je er zo uit. Ze zijn
heel vriendelijk, bescheiden en discreet. Zij
komen recht van onder de kerktoren.
Heb je al van LaZembla gehoord en vind
je het belangrijk dat er zoiets bestaat
voor de jongeren?
Ik kende LaZembla niet, maar omdat de
toekomst aan de jongeren behoort, vind ik
het heel belangrijk dat jongeren zich met
dit soort dingen bezighouden.
Ok, dat moesten we horen. Bedankt voor
dit gesprek!

lay-out: de hoofdkleur is nog steeds groen,
maar het design is een pak strakker geworden. We gooiden enkele rubrieken in
de prullenmand en voegden er een paar
nieuwe aan toe. Nieuw zijn ingeblikt en
koel, respectievelijk een plaats waar je interviews met Bekende Zemstenaars kan lezen en eentje waar je alles wat heet en koel
is in Zemst kan bewonderen.
Om de interactiviteit op onze site te verhogen, hebben we een poll en een shoutbox
ingevoerd. Deze laatste is een plek waar je
live kan communiceren met de online leden van LaZembla.
Benieuwd naar wat het geworden is? Surf
naar www.lazembla.be.
Je moest al bezig zijn!

LAEREMANS
RAMEN BVBA

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

   

Fabrikant van:

Veranda's - pergola's
Ramen - deuren
Zonweringen
Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek
&
voorontwerp
&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1

ZONDER MEERPRIJS!
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design
Maatwerk
Teak indoor, outdoor
Loom, rotan
Badkamermeubels
Leuke koopjes
tijdens soldenmaand

www.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40

De zeven vrouwen van Herman
ELEWIJT - De zeven dames van de familie d’Elewijt behoren
tot de meest bewonderde vrouwelijke inwoners van onze gemeente. Lot, Bianca, Jessy, Vera, Jana, Victoria en Femke laten
zich die adoratie met veel charme welgevallen. Het stoort hen
niet naakt door de weides in de Broekstraat te dartelen. De
zeven dames zijn stuk voor stuk prominente leden van de Brabanders, wereldwijd bekend als Belgisch Trekpaard.
Herman De Greeff (51) is met zijn zeven vrouwelijke pronkstukken een graaggeziene koetsier op tal van stoeten, processies en
uiteenlopende evenementen in de regio en ver daarbuiten. Lot
d’Elewijt (12 jaar) en haar dochters en zussen – de jongste is 12
maanden – dragen allen de stalnaam d’Elewijt. Wat verderop in
de Broekstraat vinden de stamgenoten uit dezelfde bloedlijn
en met dezelfde beroemde naam een onderkomen bij Hermans
broer Theo. Met zijn twaalf Brabanders legt Theo zich toe op prijskampen en fokken. Hermans specialiteit blijft het mennen van de
paarden. De broers De Greeff behoren tot de vierde generatie fokkers van Brabanders uit de stal d’Elewijt. Mét succes, zo bewijzen
diverse nationale en andere waardevolle titels.
Tot vijftien jaar geleden zette Herman als witloofboer zijn trekpaarden op zijn bedrijf in. “Toen de witloofteelt in onze streek naar de
knoppen ging, werd het houden van de paarden een hobby. Paarden maakten altijd deel uit van ons leven. Van jongsaf aan liepen
we er urenlang achter. Op de duur kun je dat niet meer missen.”
Herman bracht zijn liefde voor paarden op echtgenote Christiane
en hun kinderen Jef (22), Katrien (20) en Liselot (14) over. Gans het
gezin leeft met en voor de paarden. Dat betekent elke dag om zes
uur ’s ochtends het voederen van de dieren en altijd een hoop kopzorgen. Op geregelde tijdstippen komt de Eppegemse hoefsmid
Sven Moens langs om de paarden te beslaan. Of belt de veearts
aan wanneer er zich problemen voordoen, of als het andermaal
tijd is voor de kunstmatige inseminatie van een van de merries.
In de winter staan de paarden op stal. Dat betekent extra werk. “Je
kan een Brabander geen gans jaar binnen houden. Die dieren hebben veel bewegingsruimte en zuivere lucht nodig”, weet Herman
De Greeff. In de Broekstraat beschikt ieder paard gemiddeld over

De zeven dames van de familie d’Elewijt worden door iedereen bewonderd. Herman De Greeff en zijn gezin zorgen ervoor dat ze niets te kort
komen. (Foto Jean Andries)

1 ha weide. De tijd die ’s zomers bespaard wordt op het voederen,
gaat in de winter naar hooien en andere werkzaamheden.
Traditioneel staat met Pasen voor het gezin van Herman De Greeff
en hun paarden Posse Leest op de kalender. Dan breekt ook het
drukke seizoen aan, waarin nogal wat trouwers en jubilarissen of
organisatoren van feesten een beroep doen op koetsier Herman
en zijn paarden, om hen feestelijk rond te rijden. “Op die manier
slagen we er in de aanzienlijke kosten die we hebben, een stukje
te compenseren.” Met dat doel voor ogen restaureerde de familie
De Greeff een heuse paardentram. Tussendoor verschijnt Herman
her en der met zijn dames op menwedstrijden op regionaal en nationaal niveau.
Veel genoegen beleven de De Greeffs aan de tientallen wandelaars en fietsers die – al dan niet met hun (klein)kinderen – speciaal
in de Broekstraat passeren om ‘naar de paarden te kijken’. “Dat is
toch de beste manier om mensen de liefde voor dieren bij te brengen”, zeggen ze op de boerderij in koor.
Wie méér wil weten over de paardenhobby van de familie De
Greeff kan telefoneren op 015/61.74.98, 0473/22.15.49 of surft
naar www.brabantsekwekers.be/hdg/.
Fons Jacobs

VERHUURT HET MATERIEEL VOOR KARWEI EN FEEST

NU:

Kliefmachine
Hakselaar
Verwarmingstoestel
Bouwdroger

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde - Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

Is fusie haalbaar in het Zemstse voetbal?

Groot-Zemst 1 en Groot-Zemst 2 dé oplossing?
ZEMST – Kan een fusie in Groot-Zemst nog lang uitblijven? Enkele clubs staan open voor samenwerking, maar de verschillen
zijn groot. Financiële situaties, jeugdwerking en steun van de gemeente zijn de gespreksonderwerpen. Hieronder enkele reacties van bestuur en spelers van de vijf Zemstse clubs in de KBVB.
Verbr. Hofstade: “Een fusie is dé oplossing. De talentvolle jeugd
van Groot-Zemst moeten we proberen onder te brengen in één
ploeg. Zo zullen ze meer van elkaar leren en kan de trainingsstof
aangepast worden aan hun niveau. Als de gemeente financiële
steun geeft, kunnen de clubs andere prioriteiten stellen.”
“Eén grote ploeg in Groot-Zemst is moeilijk”, zegt speler Willy Van
Eeckhoudt. “Dat betekent vijf besturen, honderd kernspelers, een
massa jeugd, enz. Een fusie met twee of drie ploegen is een noodzaak, zeker op financieel gebied. De beenhouwer, de bakker en de
kruidenier kunnen niet blijven sponsoren. Een project uitwerken
met enkele clubs zou een succes zijn. De gemeente zou op sportief gebied meer inbreng hebben en men kan voor een betere opleiding zorgen. Zo wordt op termijn een volwaardige eerste provincialer in Zemst mogelijk.”
FC Zemst Sp.: “Wij zitten met een dubbel gevoel: de club heeft
de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in infrastructuur en jeugdwerking. Op sportief vlak heeft dit een negatief effect gehad. Anderzijds hebben we nu een leuke accommodatie, veel publieke
belangstelling en bovenal: elke week vijf tot zes jongeren in de
eerste ploeg. Toch kan een fusie ook ons voordelen bieden. We zijn
zeker bereid om mee aan tafel te zitten.”
Doelman Peter Cordemans vindt dat FC Zemst zichzelf moet
blijven. “De club heeft alles: een mooie infrastructuur, een goed
bestuur, een homogene ploeg en een prima jeugdwerking. Ook
de spelersgroep ziet een fusie niet zitten. Als we de positieve lijn
verder trekken gaan we een mooie toekomst tegemoet. Eén grote
ploeg in Groot-Zemst is niet realiseerbaar. Op lange termijn misschien twee? De clubs die het niet kunnen redden zullen verdrinken.”
VV Elewijt: “Wij zijn voorstander van een goede samenwerking
op het gebied van jeugd. 120 jeugdspelers betekent een gezonde
lokale ontspanning. Een fusie van de eerste ploegen is dan weer
iets helemaal anders. De onderlinge belangen botsen daarbij. Een
fusie mag geen avontuur zijn.”

Speler Koen Malu: “Eén ploeg in Groot-Zemst is niet aan te raden.
Er zouden te veel spelers zijn voor maar één eerste ploeg. Wél mogelijk zijn eventueel twee eerste ploegen: één in eerste en één in
derde provinciale. Hierdoor zouden goede jeugdspelers kunnen
proeven van het grote werk in derde provinciale, terwijl de betere spelers kunnen doorvloeien naar eerste. Zo zou men spelers
van Elewijt, die nu hun geluk elders zijn gaan zoeken, toch nog
in Groot-Zemst kunnen houden. Kijk maar naar Tom Lambers, Nicolas Van het Groenewoud, Tim Matyn enz. Dus Groot-Zemst I en
Groot-Zemst II.”
KFC Eppegem is niet gekant tegen een fusie, maar meent dat
het moeilijk realiseerbaar is. “Twee clubs die fusioneren zou nog
gaan, vijf niet. Iedere club probeert zijn parochie te promoten. Wat
de jeugd betreft, hebben alle clubs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een fusie voor de jeugdploegen tot 16 jaar
lijkt ons de toekomst.”
Speler Tom Troch: “KFC Eppegem is een gezonde club, werkt goed
en kan onafhankelijk blijven. Ik ben misschien wel bereid te voetballen bij een grote club met de betere spelers van Groot-Zemst.
Maar ik denk dat ik toch bij Eppegem zal blijven. Kleinere clubs, die
hun veld dreigen te verliezen, zullen in de toekomst wel fusioneren. Het mogelijke gevolg: meer clubs zoals Borneo, Gildenteam
enz. zullen naar boven komen. Iedere deelgemeente zal wel zijn
clubje blijven behouden.”
VK Weerde staat achter een mogelijke samensmelting, met één
of meerdere ploegen. “Al jaren is onze club de motor van een samenwerkingsakkoord tussen de vijf ploegen van onze gemeente.
Als club met het minste aantal spelers en gelegen in de kleinste
gemeente, stellen wij vast dat heel wat spelers, oorspronkelijk bij
Weerde aangesloten, nu actief zijn bij naburige ploegen. Vroeg of
laat moét er dus een fusie komen. Hoe sneller, hoe beter. Thema’s
als onder welke naam, in welke kleuren of op welk terrein er gespeeld wordt, mogen geen cruciale rol spelen. De volledige jeugd
van Zemst zal baat hebben bij een fusie.”

Op 12 februari nam FC Zemst Sp. (zittend) sportieve revanche voor de verloren heenmatch tegen VK Weerde (staande). Op 9
oktober maakte Weerde op eigen veld een 0-3 achterstand goed en won met 4-3. In de terugwedstrijd won Zemst, met vijf
jongeren in de basisploeg en drie op de bank, overtuigend met 4-0.
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Jean Andries

Roger Wijns, Nelly De Wit en Jan
Moons kleuren duivenseizoen
EPPEGEM – Duivenmaatschappij De Jonge Vlucht uit Eppegem mag terugblikken op een geslaagde kampioenendag.
De talrijke aanwezigheid van liefhebbers, sympathisanten,
spelers en supporters van FC Eppegem maakten er een leuke
namiddag van.
De uitblinkers:
QUIEVRAIN
Roger Wijns: algemeen kampioen meeste prijzen oude, jaarse en
jonge duiven. Kampioen meeste prijzen oude en jonge duiven.
Nelly Van Win-De Wit: algemeen kampioen 1 en 2 getekende
oude, jaarse en jonge duiven.
Kampioen 1 en 2 getekende jonge duiven en winnaar negendaagse.
Leon Beukelaers: kampioen 1 en 2 oude duiven.
NOYON
Jan Moons: algemeen kampioen meeste prijzen, 1 en 2 getekende
oude, jaarse en jonge duiven.
Kampioen meeste prijzen en 1 en 2 getekende oude en jaarse duiven.
Kampioen 1 en 2 getekende jonge duiven en winnaar negendaagse.
Frans Juliens: kampioen meeste prijzen jonge duiven.
JA

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

De kampioenen van <De Jonge Vlucht> Eppegem met hun trofeen.

Is de duivensport ook gekend?
EPPEGEM – Nelly De Wit, secretaris van De Jonge Vlucht stelt
zich vragen over de bekendheid van de duivensport. “Wij vernemen dat nieuwe inwoners van onze gemeente een cheque
van 25 euro overhandigd krijgen, als aanmoediging om zich
in te schrijven in een Zemstse vereniging. Dat is een tof initiatief. De duivensport bestaat in Zemst, maar is ze ook gekend?
Het aantal liefhebbers vermindert jaarlijks en nieuwkomers
zijn schaars. Er is nochtans niet veel nodig. Je duiventil moet
stedenbouwkundig in orde zijn, en net als bij andere sporten
heb je persoonlijke inzet en een kleine investering in materiaal nodig. En ...duiven uiteraard.”
JA
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Mike Ceuppens: “Snelheid is mijn leven”
HOFSTADE - Tweeëndertig jaar is hij en snelheid is zijn leven. Met gemiddeld 285 kilometer per uur doorklieft Mike Ceuppens
op zijn racemotor de internationale circuits. Wanneer Mike de gashendel helemaal opendraait, gaat de snelheidsmeter over
de 300.
Hofstadenaar Mike Ceuppens behoort tot het kransje van amper
dertig Belgische piloten die zich op internationaal vlak mogen
meten in de categorie Stock 600. De liefde voor de motorsport
erfde Mike van zijn vader Willy. Die liet zich in de jaren zeventig
opmerken als Texascrosser in de gelijknamige Hofstaadse club. Vader Ceuppens (59) zette de motor inmiddels aan de kant. Als zijn

Lingerie, baden nachtmode
voor dames en
heren

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade
Tel/fax: 015/62.08.96
www.lingeriebugattis.be

-10%
OPENDEURDAGEN
Vrijdag 10, zaterdag 11, zondag 12
en maandag 13 maart 2006
(Alle dagen open van 10u tot 18u)
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Met bestelwagen en caravan zoeken Mike en Willy Ceuppens de internationale motorwedstrijden in gans Europa op.

trouwste supporter vergezelt Willy zoon Mike naar diverse wedstrijden in Europa. De eerste confrontatie staat op 2 april in Vallelunga (Italië) op de wedstrijdkalender. Later in het jaar volgen
Rijeka, Most, Karslkoga, Assen en Cartagena.
“Ik heb er het volste vertrouwen in. Mits niet al te veel tegenspoed,
zit een plaats tussen de eerste vijf in het eindklassement er in”, verwacht Mike.
Vooraleer een piloot een licentie bemachtigt om aan de internationale snelheidswedstrijden van de FIM (Federatie van Internationale Motorrijders) te mogen deelnemen, dient hij zich enkele jaren
te manifesteren binnen de BMB (Belgische Motorrijders Bond).
De machine waarmee Mike als wegracer de circuits onveilig maakt,
is een R6 Yamaha. “Met 118 PK op het achterwiel”, licht Mike de
kenners toe.
Al bij al blijft het internationale snelheidsgebeuren voor motoren
een dure aangelegenheid. Mike begroot zijn hobby op pakweg
2.500 euro per internationale verplaatsing. “En dan proberen we
de kosten nog te beperken door ons te verplaatsen in onze bestelwagen, waarin ook de motor een vaste plaats heeft. Overnachten
doen we in onze caravan die we over gans Europa meezeulen.”
Fons Jacobs

FC Verbroedering Hofstade speelt iedere week een Champions League match
HOFSTADE – FC Verbroedering Hofstade strijdt met de moed der wanhoop voor het behoud in eerste provinciale, maar verkiest
ondertussen nog altijd voetbalplezier boven financiële avonturen. Volgend seizoen komt er ook een trainerswissel.

Verbroedering Hofstade tijdens de geslaagde sponsoravond.
(Foto Jean Andries)

Voetbalclub FC Verbroedering Hofstade schreef afgelopen seizoen geschiedenis. Vijftig jaar na de vorige ervaring promoveerde
de club naar de hoogste provinciale reeks. In die reeks speelt de
ploeg als het ware dertig Champions League competitiematchen:
de tegenstanders zijn er immers niet van de minste. Bij het ter perse gaan van dit artikel bengelt Hofstade onderaan het klassement
en men verzoent zich volgens bepaalde bronnen al halvelings met
een mogelijke degradatie naar tweede provinciale. In die reeks
zouden ze alleszins opnieuw aan meer overwinningen kunnen
denken en vooral ook regionale en Zemstse derby’s afwerken. De
matchen tussen Eppegem en Hofstade zorgden de jongste jaren
altijd voor ambiance, niet?
Na vier succesvolle seizoenen als trainer bij Hofstade, slaat Zemstenaar Eric Crana volgend seizoen zijn tenten op bij eerste provincialer Wolvertem. Een nieuw en jong talentvol trainersduo, momenteel nog actief als clubspelers, neemt volgend seizoen met
veel ambitie het roer over. Middenvelder Wesley Socquet (hoofdtrainer) en keeper Eddy Van De Weghe (assistent-trainer) beloven
dat voetbalplezier in Hofstade de grootste drijfveer zal blijven.
Ondertussen zal Hofstade niet nalaten om, samen met haar sponsors (foto) en onder de begeesterende leiding van voorzitter Walter Hendrickx, in de jeugd en de toekomst te investeren. Vanaf volgend seizoen zal Hofstade, met de hulp van het gemeentebestuur,
kunnen beschikken over een nieuw derde veldje voor de matchen

en trainingen van de allerjongste reeksen. Dit terreintje is ideaal
voor – 6-jarigen, duiveltjes en preminiemen. FC Verbroedering
Hofstade organiseert in het paasweekend van zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 april 2006 naar jaarlijkse gewoonte haar
paastornooi voor jeugdploegen.
Bart Coopman

Het nieuwe trainersduo Wesley Socquet en Eddy Van De Weghe (linkse
foto) is klaar om Eric Crana en Jan De Zutter (rechtse foto) op te volgen
(Foto Jean Andries).

e-mail	   joannes.verbinnen@skynet.be
web	   www.proximedia.com/web/verbinnenj.html

Land- en Tuinbouwmachines
Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken

OPENDEURDAGEN VAN 25 MAART TOT EN MET 2 APRIL
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Budohal voor gevechtssporten alsmaar drukker bezocht

ELEWIJT - Sinds 1999 kunnen liefhebbers van gevechtssporten terecht in de prachtige Dojo van de Budohal te Elewijt. Diverse clubs hebben er hun thuishaven voor het beoefenen van
taekwondo, aikido, jiu-jitsu en het nog steeds erg populaire
judo.

Bij judoclub Jigo-Tai zijn er intussen al 150 actieve leden. De
jaarlijkse wedstrijden voor jeugd én volwassenen, de trofee van
sportverdienste, de uitslagen van de atleten en de uitstekende
begeleiding van de lesgevers bezorgden Jigo-Tai niet alleen in de
Zemstse sportmiddens een goede reputatie, maar ook nationale
en internationale uitstraling.
Jigo-tai is de trotse organisator van een pupillen- en miniementornooi in januari, waar niet minder dan 180 deelnemers op afkwamen. Op 22 april organiseren ze voor de tweede maal een deel van
het regionale interclubkampioenschap voor heren in de sporthal
van Zemst. Het wedstrijdseizoen is volop bezig en dat is een uitstekende gelegenheid om een kijkje te gaan nemen. We hadden
nadien nog een praatje met voorzitter, technisch directeur en drijvende kracht achter Jigo-Tai Zemst, Freddy Thybaet, zwarte gor-

Café - Feestzaal

IN DEN PRINS

Groepsfoto met Ilse Heylen, Olympisch brons in Athene, die vorig jaar enkele gasttrainingen kwam geven.

del, derde dan én intercontinentaal scheidsrechter.
Dag Freddy, wat zijn de grote troeven om de mensen te overtuigen judo te beoefenen?
In onze club is iedereen welkom die de sport een warm hart toedraagt. Judo kan je gans je leven blijven doen. Door regelmatig te
trainen, behoud je je conditie en lenigheid zonder er bij te moeten
nadenken. We hebben een aangepast programma voor volwassen
sporters die nog nooit judo gedaan hebben of die na een lange
periode terug de draad wensen op te nemen. De keuze voor judo
kan van je leeftijd afhangen. Jonge kinderen zijn lichamelijk veel
minder actief dan een paar generaties geleden en judo bevordert
de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de jongste deelnemers. Met een sport als judo maak je gebruik van je ganse lichaam,

Tervuursesteenweg 290
1981 Hofstade
Tel. 015 61 62 50

Els & Marc

Kriek
Maes
Palm
Ciney

   

van 't vat

V. Servranckxstraat 5
ELEWIJT
Tel. 015 / 61 17 38
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Opendeur op 10, 11, 12 en 13 maart
-10% korting tijdens deze dagen.
Doorlopend open

dat voel je pas goed als je na de vakantieperiode opnieuw aan je
eerste training begint! Deze sport vereist ook een goed tactisch
inzicht en bovendien ligt er veel nadruk op respect voor de partner en zelfdiscipline. Ook veel volwassenen kunnen wat fysieke
inspanning gebruiken. Als je minder zin hebt in competitie kan
je een aangepast trainingsschema volgen, dat gericht is op technische vervolmaking. Vanzelfsprekend is er ook nog het sociale
aspect. Binnen onze club heerst een zeer kameraadschappelijke
en gemoedelijke sfeer. Iedereen is welkom! We tellen niet alleen
Zemstenaars onder onze leden, maar ook heel wat mensen uit de
buurtgemeenten. Mede dankzij onze schitterende accommodatie
in de Budohal, mogen we regelmatig rekenen op de belangstelling van clubs uit Vlaams-Brabant en Antwerpen. We zijn ook fier
dat er op regionale én nationale podia steevast judoka’s uit de
Zemstse judoclub staan.
Discipline en respect zijn belangrijk. Kost dat soms geen
moeite bij de jongsten?
Sommige van onze jongere deelnemers kunnen het wat lastiger
hebben om zich een ganse training te concentreren. Ons team
heeft hiervoor de nodige aandacht en past de oefeningen aan aan
de noden van het moment en aan de groep die op de mat staat.
Judo is zo veelzijdig dat het weinig moeite kost om steeds nieuwe
oefeningen uit te denken, zodat we niet al te vlug in herhaling vallen. Essentiële zaken zoals val breken worden in elke les herhaald,
maar zoals bij elke sport geldt “oefening baart kunst”. De zomermaanden zijn een periode van rust, maar in de herfst bouwen we
onze conditie stelselmatig op voor de grote tornooien in de wintermaanden en de lente.

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 - mazout
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

Judoclub Jigo-Tai in actie in de Budohal te Elewijt.

Kwetsuren zijn inherent aan deze sport. Denk je dat het terecht is dat sommige ouders opperen dat ze maar eens iets
anders moeten doen?
Judo geeft niet méér aanleiding tot kwetsuren dan andere sporten. Judo is een zeer veilige sport. Belangrijk om blessures te voorkomen zijn een degelijke opwarming, verantwoorde oefeningen
en een goede lichamelijke conditie. Bovendien vermijd je kwetsuren door bepaalde technieken perfect uit te voeren. Zoals hierboven al vermeld zijn discipline en respect voor de tegenstander
voor ons geen ijdele woorden.
Jullie hebben zonet het broodnodige budget gekregen om
nieuwe matten te plaatsen? Zijn er nog andere hoge kosten
om dragen? Stages of tornooien in het buitenland, scheidsrechtersonkosten?
Al 25 jaar houdt het clubbestuur de uitgaven onder strikte controle, zodat de financiële situatie beheersbaar blijft. Omdat alle
trainers en bestuursleden pro deo werken, kan de club de inschrijvingen voor alle officiële kampioenschappen en interclubcompetities betalen. Tornooien die we zélf organiseren moeten zelfbedruipend zijn. Voor belangrijke evenementen kunnen we soms
ook rekenen op beperkte steun van de Vlaamse Judo Federatie.
Er is een bescheiden inbreng van enkele sponsors. De valmatten
van de Budohal zijn aan vervanging toe en dat is een aanzienlijke
investering. Maar er is een prima samenwerking met de andere
gebruikers van de Budohal (via de Raad van Bestuur) en met het
gemeentebestuur. Zo spreiden wij de kosten en worden de valmatten een integraal onderdeel van de Budohal.
Jigo-Tai heeft een uitstekende website waar je naar toe kan voor
meer informatie: www.jigo-tai.be. Voor informatie van de andere
gevechtssporten kan je terecht bij theohuysmans@pandora.be
voor taekwondoclub T-joo.
Voor aikidoclub Aikikai Zemst contacteer je Pascal Espenhout op
fa453320@skynet.be en alle info van jiu-jitsuclub De Elewijtse Gordels vind je op www.elewijtsegordels.be. Nog beter is eens een
kijkje te komen nemen en dan meedoen!
Jean-Marie
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Algemene Onderneming
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USEWILS DANNY
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Uitgraven van kelders, opritten, terrassen,
mazout- en regenputten,...

Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)
Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67
danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be
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DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen
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ROBBERECHTS
AFSLUITINGEN

Huttekenstraat 24 - Kapelle-op-den-bos
015 / 71 10 94

Vechtpartijen verstoren
ZEMST - De jinfuif in Elewijt. De aspi-fuiven in Weerde en Zemst. De laatste
maanden wordt Zemst steeds weer geconfronteerd met geweldpartijen op
fuiven. Een trend van de laatste maanden of is dit al jaren bezig?
Volgens Bart Nobels, schepen van jeugd, is deze evolutie al tien jaar aan de gang.
Hij merkt wel een verandering op. “Waar het vroeger vooral een kleine groep allochtone ruziezoekers was, blijkt het nu steeds meer om jongeren uit de eigen
gemeente te gaan.”
“Er is geen sprake van een evolutie, dit is altijd al zo geweest”, vertelt politiecommissaris Achiel Croon. Het enige verschil met vroeger is dat nu de tamtam zijn
werk doet. Alles is veel sneller geweten.”
“Mensen denken vaak dat er in Zemst veel méér misloopt dan ergens anders,
maar ze vergeten dat Zemst één van de landelijke gemeentes is die de meeste
fuiven organiseert. Daardoor lijkt het alsof bij ons de problemen groter zijn”, verduidelijkt Nobels.
Liza Graus en Kelly De Smet van de Chiromeisjes van Weerde kregen vorig jaar ongewenst bezoek. “Rivaliserende bendes uit Mechelen en Vilvoorde kwamen hun
ruzies op onze jeneverfuif uitvechten. In eerste instantie waren wij teleurgesteld
in de ordediensten, ondertussen verlopen de contacten een stuk vlotter.”
De gemeente en de politie steken flink wat tijd in preventie. Ze organiseren onder
andere trainingen voor fuifcoaches. Commissaris Croon: “We werken vlot samen
met de gemeente. Vroeger was er sprake van een fuifreglement, nu is er een evenementengids. Vroeger werden er regels opgelegd, nu stippelen wij samen met
de Zemstse jeugd richtlijnen uit.”“Achteraf volgt ook een debriefing”, vult schepen
Nobels aan. “Wanneer de boel is fout gelopen, heeft zoiets een positief effect.
Het geeft ons een scherper beeld van de problemen, zodat wij ze in de toekomst
misschien kunnen vermijden.” De Chiromeisjes beamen dit: “Door die debriefings
weten wij nu beter wat te doen.”
Van een heel ander kaliber zijn de Weerdse Bierfeesten. Met ongeveer 5.000 bezoekers zijn zij een autoriteit in Zemst. Stijn Bauters, één van de organisatoren,
legt uit hoe zij de veiligheid proberen te garanderen: “We besteden ruim 5.000
euro aan een team van zestien erkende security-mensen. Daarnaast is zowel het
Rode Kruis als de politie op onze fuif aanwezig. Niet goedkoop allemaal, wél het
geld waard.”
“De samenwerking met de ordediensten en de gemeente verdient een pluim”,
vervolgt Bauters. “Veel aandacht gaat naar preventie. En vooral, er wordt wel degelijk naar ons geluisterd.”
Bart Nobels vult aan: “Wij stimuleren het organiseren van lokale fuiven. Het is naïef te denken dat wij 100% veiligheid kunnen garanderen, maar toch blijft dat

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN

Bierhandel
Drive-In

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

Zemstse jongerenfuiven

Sporthal De Waterleest
Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 0477 / 83 92 15

Sporthal Zemst-centrum

Chiromeisjes Weerde: problemen op hun jeneverfuif.

Commissaris Achiel Croon licht de
problemen toe.

onze ambitie. Kijk maar naar onze subsidies voor het inzetten van erkende security.” Commissaris Croon benadrukt het belang hiervan. “Die erkende security-jongens zijn opgeleid om efficiënt te reageren in dergelijke situaties.” Bauters is het
hiermee eens: “Ik zeg niet dat wij op de Bierfeesten geen enkel probleem hebben,
maar door de security worden brandjes meteen geblust.”
Maar wat gebeurt er met die onruststokers? Commissaris Croon geeft tekst en
uitleg: “Als wij toekomen, zijn de aanstokers vaak al weg. Wanneer wij iemand oppakken, maken wij een proces verbaal. Telkens opnieuw verwijzen wij naar vorige
incidenten. Hierdoor wordt een heel dossier aangelegd. Een rechter kan er in dat
geval niet omheen, zodat de dader ook daadwerkelijk gestraft wordt.”
En nu? Geen fuiven meer? “Neen”, klinkt het van alle kanten, “dat is niet de bedoeling.”“We raden wel aan om het allemaal heel lokaal te houden en hierdoor gezelliger en veiliger. Maar meestal betekent dit ook minder winst en daar wringt vaak
het schoentje. Als organisator moet je je afvragen wat je doel is: in één keer een
pak winst of een fuif waar het publiek met plezier naartoe komt?” besluit Nobels.
Ellen Van de Wijgaert

Leopoldstraat 72 - 1980 ZEMST
Tel. 015 / 61 18 88
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Het Hofke De Proost BVBA
Leopoldstraat 82
1980 Zemst
Tel. Fax 015/61 31 66
GSM 0495/22 91 60

Ontwerp, aanleg en onderhoud
van tuinen.
Snoeien en vellen van bomen.
Verkoop van planten.
Opritten en terrassen.
HRB: 64.66.71 BTW: BE 473.592.701

Terrein voor rijschooloefeningen
WEERDE – Wie een voorlopig rijbewijs heeft, kan binnenkort ongestoord de drie
opgelegde rijschooloefeningen inoefenen op een speciaal daartoe aangelegd
terrein.
Op de lange parkeerstrook van de verharde parking van voetbalclub VK Weerde
staan de nodige oefenrekken ter beschikking. Deze rekken kunnen op de maat
van het voertuig aangepast worden. Op een informatiebord wordt toelichting
gegeven over de oefening zelf.
Het oefenterrein is te bereiken via de Vredelaan en Kleinveld.

Garage
Coloma

FoJ

De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726

1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

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

Ingrid en Guido beginnen nieuw leven in zonnige zuiden
EPPEGEM – BAGARD (FR) Je hoort al wel eens iemand zuchten, zo van: “Al dat jachtig gedoe hier, al die stress aan ons lijf,
al die grijze regen op onze kop, wij hebben er genoeg van:
wij trekken naar Zuid-Frankrijk!” Guido en Ingrid, wereldberoemd koppel in Groot-Zemst, hielden het niet bij woorden.
Vorig najaar lieten ze Eppegem voor wat het was en ruilden
het in voor Bagard, een dorpje in de Franse Cévennes.
“Elke zomer trokken wij op vakantie naar Zuid-Frankrijk”, vertelt
Ingrid. “Samen werden we er verliefd op. ‘t Voelde elk jaar opnieuw
als een beetje thuis komen. De laatste drie jaar groeide bij ons beiden het plan om hier te komen wonen. Wachten op ons pensioen
vonden we te laat. We wilden volop deel uitmaken van het leven
hier.”
Toen de drie kinderen Temmerman in 2004 op eigen benen konden staan, hakten Ingrid en Guido de knoop door. Ze gingen op
zoek naar een leuke plek om enkele gîtes uit te baten. In Bagard,
een dorpje aan de poorten van de Cévennes, op 6 km van Anduze,
10 km van Alès en 45 km van Nîmes, vonden ze hun droomhuis.
Vanaf toen ging het snel: “In Eppegem verkochten we onze woning en meubelen, het beetje huisraad dat ons nog restte laadden
we op een vrachtwagen en een week later reden we met de auto
definitief naar hier: eind oktober 2005.”
Bagard, een dorp met tweeduizend inwoners, is geen godverlaten

In januari met een rood wijntje op het terras van café Le Velvet: Ingrid en
Guido als God in Frankrijk! (Foto Ingrid Temmerman)

gat. “Alles wat je nodig hebt, vind je hier”, lacht Ingrid. “Een typisch
Zuid-Frans kerkje, een postkantoor, een modern gemeentehuis,
een splinternieuw rusthuis, een voedingswinkel, een tabakswinkel, café Le Velvet, bakker, kapper, apotheek, brocante, doe-hetzelfzaak, noem maar op. Zelfs een voetbalclub met meerdere afdelingen! En op zondagnamiddag wordt er op het gemeenteplein
petanque gespeeld!”
Van in hun huis – mét zwembad uiteraard – kijken Ingrid en Guido
uit op de bergen. “Wij wonen op de eerste verdieping, op de be-

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere
zaakvoerder
Vandereviere b.v.b.a.
Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

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 17 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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nedenverdieping komen twee gîtes. Het weer valt, zelfs in de winter, reuze mee. De nachtvorst kan streng zijn, maar overdag is het
bijna altijd volop zon, en als het al eens regent, is het met bakken
tegelijkertijd!”
En Guido? Als aannemer van bouwwerken was het een koud
kunstje om een baan te vinden. “Al na veertien dagen kon ik aan
de slag bij een Siciliaanse baas uit de buurt”, vertelt de ex-voetballer en trainer van half Groot-Zemst. “Een metser moet hier niet alleen stenen op elkaar leggen. Ook timmeren, dakpannen leggen,
dakgoten en aflopen plaatsen, het hoort er allemaal bij. In het begin dacht ik: dit is la douce France, het zal er hier wel rustig aan toe
gaan. Niet dus. Alle dagen wordt hier gewerkt, zelfs als het vriest,
sneeuwt of regent. Ik ben al 6 kg vermagerd! Maar geen probleem,
ik ken intussen vlot de weg naar de lokale horeca!”
“Stookolie, bier en sigaretten (géén Belga!) zijn hier merkelijk
duurder”, weet Ingrid. “Maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt
door andere dingen. De plaatselijke Côte du Rhône is zalig én
goedkoop. En voor amper 14 euro heb je hier een uitstekend driegangenmenu. In bijna elk café krijg je na drie of vier consumpties
er ééntje gratis. Asbakken zijn verboden door het ministerie van
volksgezondheid, dus gooi je, zoals elke roker hier, je sigaret maar
op de grond, niemand kijkt er van op. Tot nu toe missen we België
(waar lag dat ook al weer?) nog helemaal niet. En dan moet de zomer nog beginnen! In het voorjaar van 2007 hopen we onze gîtes
klaar te hebben voor verhuur, dus tot dan misschien? De groetjes!”
Paul Verdoodt

STERAGAS
Onklopbaar in
propaan

Speciale kortingen
Huishoudelijk, horeca, landbouw, industrie
De beste voorwaarden voor eigen
tanks en huurtanks !

zaakvoerder : Roger Raspoet

015 / 61 66 39
Brusselsesteenweg 125 - 1980 Zemst

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN
Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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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Vijftig Davidsfondsers op zoek naar meer leden
ZEMST – EPPEGEM – ZEMST-LAAR – Ze tellen in onze gemeente amper een vijftigtal effectieve leden, en dat vinden co-voorzitters Philippe Ackerman en Marc De Proost van Davidsfonds Zemst aan de magere kant.
“Het is vandaag heus niet gemakkelijk om cultuur in onze eigen gemeente uit te dragen”, stelt Philippe Ackerman vast. Nochtans is dat
ooit anders geweest. Onder impuls van Renaat Van Vlasselaer was het Davidsfonds in Zemst jarenlang een bloeiende culturele vereniging met veel leden en druk bijgewoonde activiteiten.
Na enkele jaren van windstilte verzocht het Davidsfonds Philippe Ackerman en Marc De Proost de lokale afdeling nieuw leven in te
blazen. Dat was vier jaar geleden. Vandaag spreidt de werking zich hoofdzakelijk uit over Zemst, Eppegem en Laar, waar een vijftigtal
geïnteresseerden zich bij de vereniging aansloten. In Hofstade bestaat de afdeling nog slechts op papier en in de andere Zemstse deelgemeenten is er van DF al helemaal geen sprake.
“Ten onrechte. Onze vereniging verdient beter”, betogen de voorzitters. In ruil voor zijn lidgeld (vanaf 12 euro per jaar) krijgt ieder lid
een aantal boeken. “Davidsfonds tekent ieder jaar voor een aantal kwaliteitsvolle activiteiten: de boekenbeurs in oktober, de juniorjournalistenwedstrijd in de plaatselijke scholen voor de vijfde en zesde leerjaren, een filosofische spreekbeurt, een binnenlandse citytrip en het concert in de kerk van Zemst, telkens het hoogtepunt in de jaarwerking.
Naar jaarlijkse traditie vindt op dinsdag 21 maart, vanaf 19.30u, de Nacht van de geschiedenis plaats. Plaats van de afspraak is ditmaal
het Sportimonium in het Blosodomein van Hofstade. Professor Renson zal er zijn gehoor onderhouden over een aantal spreekwoorden
die ontstaan zijn uit volkssporten, gevolgd door een zoektocht in de tentoonstelling naar spreekwoorden. Davidsfonds biedt de aanwezigen een glas aan en geeft hen de mogelijkheid om enkele volksspelen te beoefenen. Leden betalen 4 euro, niet-leden 5 euro. Deze
nacht is voor niet-leden meteen een geschikte gelegenheid om met de werking van Davidsfonds in onze gemeente kennis te maken.
Informatie is te bekomen bij Philippe Ackerman, tel. 015/61.29.91.
FoJ

UITVAARTZORG
Anthony Verheyden

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten
Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

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

TERVUURSESTEENWEG 170
HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88
Alle duivensportartikelen

TUINHUISJES vanaf € 225

Honden- en kattenvoeding - Gras- en gazonzaden
Plantaardappelen - Gedroogde koemest
Alle elite meststoffen - Houtskool voor barbecue
Tuinartikelen - Plantgoed - Pesticiden - enz...

Wij zijn open van:
8 tot 12u en van 13 tot 18.30u

ZONDAG - MAANDAG EN FEESTDAGEN GESLOTEN
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Walter De Kok

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@pandora.ba
Buitenschrijnwerk - Vliegramen - alu - pvc - hout
Zonnewering - Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

De spannende avonturen van Sjoukje in Suriname
PARAMARIBO – Meer dan 7000 km ten zuidwesten van Zemst, 32 graden Celsius, droog. Daarvoor ruil ik enkele maanden mijn
plaats in op de redactie van de Zemstenaar. Toch schrijf ik hier ook over het regionale nieuws, maar dan voor De Ware Tijd, de
grootste Surinaamse krant.
Elke ochtend ga ik met de bus naar de binnenlandredactie, waar ik stage loop.
Een bakra (een blanke Nederlander, maar alle blanken worden over dezelfde
kam geschoren) bij hen op de bus, dat zijn Surinamers niet gewoon. De meeste
stagiaires gebruiken de fiets, maar ik woon net te ver buiten het centrum.
Op de redactie is om het even welk onderwerp dat ik toegewezen krijg een
sprong in het diepe. Het interviewen verloopt niet zo makkelijk. De Surinamers
zijn zo verrast om een blank meisje over de vloer te krijgen, dat zij de touwtjes
in handen nemen en mij aan een kruisverhoor onderwerpen.
De redactie laat me zo weinig mogelijk
politiek gerichte stukken maken, maar
met ministers krijg je hier nogal gemakkelijk te maken. Er zijn in Suriname ministeries voor de gekste zaken. Er is nog
net geen ministerie voor de ministeries.
Omdat er zoveel ministers zijn, hechten
ze op de krant niet meer zoveel belang
aan hun uitspraken. Spijtig, want ik was
nog zo trots toen ik er voor de eerste
keer één ontmoette.
Na mijn werkdag probeer ik via internet
het contact met mijn vrienden en familie
thuis een beetje te onderhouden, maar
dat lukt nog niet echt. Ik maak hier zoveel mee, maar kan het hen, door het
trage internet hier, niet allemaal vertellen. Ik vertel niet graag halve verhalen,
dus krijgen ze alleen maar berichtjes als
‘Nog steeds alles ok’ te lezen.
Na het werk maak ik tijd om boodschappen te doen op de groentemarkt of bij
de plaatselijke Chinees. Ik kan niet overleven op het koloniale voedsel dat ik
van de huisbazin krijg: brood, melk en
pindakaas. Geef mij dan maar het Indonesische gerecht Petjil, bestaande uit
spinazie, kousenband (een soort lange
snijboon) en een pikante pindasaus.
’s Avonds val ik in slaap bij de natuurlijke
muziek van de nachtelijke regen. Wanneer het bij het ochtendgloren weer
droog wordt, ben ik alweer op zoek naar
nieuwe avonturen.
Sjoukje
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Diana danst met de buik
HOFSTADE – “Buikdansen is niet het exclusieve voorrecht van
dames”, verheldert Diana Behets. In haar vriendenkring telt ze
een weliswaar beperkt aantal mannen, die met haar de passie van het buikdansen delen. “Maar ook al beschikken heel
wat heren over de attributen om met een goede kans op succes het buikdansen te beoefenen, er zijn slechts weinigen tot
deze dansdiscipline te verleiden”.
Diana (48) zelf greep tien jaar geleden haar kans, toen ze de Bellydancers aan het werk zag. “Niet eens een jaar nadat mijn buikdanslerares Marissa me bij Moed en Kracht in Mechelen een aantal technieken had bijgebracht, stond ik al op het podium.” Diana
ruilde vervolgens haar voetbalambities in voor dansaspiraties. Bij
FC Verbroedering Hofstade herinnert men zich Diana als een verdienstelijk lid van het damesvoetbal.
Dankzij haar snelle vorderingen in de heupwiegtechniek werd Diane volwaardig lid van de Bellydancers. Sporadisch treedt ze met
deze formatie op. Drie jaar geleden vulde het Ontmoetingscentrum in Hofstade zich met enthousiastelingen bij een eenmalig
optreden van de groep.

De ‘Bellydancers’ maken het mooie weer in onze regionale buikdanskringen. Tweede van rechts is Diana Behets uit Hofstade.

prijskaartjes aan de outfit van een buikdanseres durft het al eens
de spuigaten uit te lopen. Voor een sluier, een topje, een heupsjaal
en een aangepaste rok of broek, om de platte dansschoentjes niet
te vergeten, tel je al snel enkele honderden euro’s neer.
Wie graag een buikdanseres op de planken wil brengen, neemt
contact op met Diana: 015/61.32.40 of 0473/53.99.70
Fons Jacobs

“Op buikdansen staat geen leeftijd. Meisjes van vijfentwintig tot
dames van een flink stuk in de zestig voelen zich bij deze manier
van elegant bewegen goed in hun vel”, getuigt Diana. Over de oorsprong van de buikdans ligt Diana niet echt wakker. “Buikdansen
vindt een oorsprong in het Oosten, waar het als vruchtbaarheidsdans, maar ook als verleidingskunst belangrijk is”.
Buikdansen hoeft op zich geen dure hobby te zijn. Maar met de

Brems Bouwmaterialen nv
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be
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design en kwaliteit
voor uw veiligheid

licht, lucht en … ruimte
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.

Kwai

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Fiana

info@carportland.be
w w w. c a r p o r t l a n d . b e

Antwerpen-P

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.

www.metalpoort.be
info@metalpoort.be
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
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