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Beste Zemstenaar,
Over amper drie maanden trekken we met
z’n allen naar de stembus. Onze democratie
bepaalt dat een gemeentebestuur na zes
jaar versleten is en (eventueel) moet vervangen worden. Bij ons in Zemst belooft
het een spannende strijd te worden. Onze
burgemeester kondigde reeds eerder aan
dat hij baan ruimt voor een opvolger. We
krijgen dus een andere burgemeester, dát
staat vast.
Wie in de volgende legislatuur aan de politieke touwtjes trekt, weten we nog niet. De
redactie van de Zemstenaar worstelde lange tijd met de idee een extra verkiezingsnummer samen te stellen. Na veel wikken
en wegen besloten we om dat project in de
koelkast te stoppen. De onafhankelijkheid,
de neutraliteit, de onpartijdigheid en vooral
de objectiviteit die de bestaansredenen van
de Zemstenaar garanderen, zijn de redactie
van uw blad heilig. Er zitten bij ons enkele
oude ratten, maar gelukkig nog meer jong
bloed in het vak. Dat maakt het allemaal uiterst boeiend, maar lang niet eenvoudig.
We kunnen noch willen negeren dat
de Zemstenaar ontsproot aan de creativi-

Colofon

teit van twee actieve Zemstenaars die zich
al langer politiek profileren. Politiek hoeft
niet vies te zijn. Wie dát beweert, is niet
van deze wereld. Onze politieke neutraliteit
onderscheidt de Zemstenaar van andere
gemeentelijke publicaties. Om die reden
waardeert onze redactie – en ongetwijfeld
doet ook de lezer dat – de beslissing van álle
redactieleden met politieke bindingen, zich
tijdelijk naar het achterplan te begeven. In
de sperperiode, die we voor onszelf afkondigen, vinden onze lezers vanaf nu geen redactionele bijdragen meer van een aantal
prominente redactieleden dat in Zemst ofwel een politiek mandaat vervult of dat zich
tot een partijpolitieke familie bekent.
Neemt niet weg dat onze redactie in de tijd
die over de vakantiemaanden heen naar de
verkiezingsperiode leidt, de vinger aan de
pols houdt. U, beste lezer, kan ons daarbij
helpen.
Als u worstelt met een idee of een onderwerp dat u in de Zemstenaar wil behandeld
zien, ligt de oplossing voor de hand: op een
eenvoudig seintje krijgt u van onze redactie
meteen een reactie.
De redactie (FoJ)
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Frankrijk, Spanje en Turkije

- 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!

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

   



blijven populaire
vakantiebestemmingen
ZEMST – Met de auto naar Frankrijk en met het vliegtuig
naar Spanje of Turkije. Dat zijn de meest populaire vakantiebestemmingen van de Zemstenaars. “Gemiddeld spendeert
een Zemstse familie tussen 1.500 en 2.500 euro aan een zomervakantie, die algemeen rond tien dagen op de bestemming
doorgebracht wordt”, vertelt Nancy Bresseel. Zij runt op
de Brusselsesteenweg in Zemst het enige reisbureau dat onze
gemeente rijk is.
Nancy van Alltravel stuurt al twintig jaar reislustigen naar de
meest exotische vakantieplaatsen ter wereld. De voorbije decennia bouwde ze een tevreden klantenbestand op. “95 procent van
mijn cliënten zie ik ieder jaar tot drie keer terug”, stelt ze vast. Opvallend verschijnsel is daarbij dat de mensen die in Zemst-centrum wonen, minder tot vakantie geneigd zijn dan hun buren uit
de vier overige deelgemeenten.
Juli en augustus blijven ook voor de Zemstenaars de meest geschikte vakantiemaanden. “Mensen met geen of met kleine kinderen opteren voor een (minder duur) vakantieverblijf in juni en
september.”

Senioren in feest

Voor wie met de auto
naar zijn vakantiebestemming rijdt, blijft
Frankrijk de absolute
nummer één. In nogal
wat vliegtuigen met
bestemmingen
in
Spanje en Turkije, reserveren Zemstenaars
zich een zetel. Busreizen zijn bij ons minder in trek.
Nancy Bresseel stelt
een stijgende belangstelling vast voor de
vakantiebestemmin- Nancy Bresseel is de enige reisbemiddelaar
in Zemst. Voor een geslaagde vakantie zit je
gen onder de noemer bij haar goed.
Verre Reizen. “Ook de
citytrips zitten in het segment tussendoorvakanties stevig in de lift.
Topbestemmingen blijven hier Barcelona, Praag en Budapest.”
Vrij regelmatig boekt Nancy voor haar cliënten een cruise in de Caraïben, terwijl ook heel wat van haar dorpsgenoten ondertussen
weten wat exclusieve stemmingen zoals Mauritius, Zuid-Afrika en
Indonesië de vakantiegangers te bieden hebben.

ZEMST – Het OCMW van Zemst nodigt alle senioren uit de
gemeente uit op het ‘Feest van de Derde Leeftijd’. Afspraak
wordt gemaakt op dinsdag 12 september van 12 uur af in
het Elewijtcenter op de Tervuursesteenweg 564 in Elewijt.
Op het programma staat een lekker etentje gevolgd door
een freepodium en het optreden van Guido Horckmans
(bekend als pastoor uit de televisiesoap ‘Familie’) en Marc
Meersman. Het freepodium wordt verzorgd door artiesten
van eigen bodem.
Deelnemers betalen een persoonlijke bijdrage van 12 euro.
Het OCMW betaalt het resterend bedrag.
Wie bij een gepensioneerdenbond is aangesloten, dient zich
via die vereniging in te schrijven. Wie niet tot een gepensioneerdenbond behoort, kan contact opnemen met Katrien
Floridor van het OCMW, tel 015/61.87.22. Het aantal plaatsen
is beperkt.
FoJ

Natuurpunt krijgt 2.500 euro

Zelf is Nancy een fervente fan van het Griekse vasteland. Ook al
ging ze beroepshalve een kijkje nemen in de meeste vakantiebestemmingen, tot op heden was ze nog nooit in Amerika. “De States staan helemaal vooraan op mijn verlanglijstje”, zegt ze.

ZEMST – De vzw Natuurpunt Beheer Zemst kreeg van de deputatie van de provincie Brabant een cheque van 2.500 euro
overhandigd. Daarmee ondersteunt de deputatie een natuurbeschermingsinitiatief in het kader van het project ‘mountainbiketourtrips’. Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van
aansluitingbarelen met koepoort, het plaatsen van een zwaluwwand en de inrichting van poelen in het natuurreservaat
Vriezenbroek.

Fons Jacobs

FoJ

Zoekertjes voor iedereen
ZEMST – Particulieren die een zoekertje
willen plaatsen, kunnen voortaan ook in
de Zemstenaar terecht. Eén berichtje mag
maximaal 250 tekens (inbegrepen spaties)
bedragen.
Wie op dit aanbod wil ingaan, stuurt zijn
zoekertje vóór de 15e van de maand in een
gesloten omslag met een bankbriefje van
10 euro of met twee bankbriefjes van 5
euro naar Jean Andries, Brusselsesteenweg
85 in 1980 Zemst of bezorgt het bij een van
de redactieleden of op het secretariaat van

de Zemstenaar in de Kreupelstraat 111 in
1980 Eppegem. Het zoekertje verschijnt
dan in het eerstvolgende nummer. We aanvaarden de opdracht voor een zoekertje
slechts voor één publicatie. Meer dan één
zoekertje plaatsen in dezelfde editie is mogelijk tegen telkens 10 euro per kleine advertentie.
Wie in meerdere edities wenst te publiceren, dient zijn verzoek (met de overeenkomstige onkostenvergoeding) maandelijks te herhalen.

TE HUUR: PDL AMERICAS-TENERIFE. Gelijkvl. met appartement, 70
m2 terras. Voor 4 tot 6 personen. Alle
����������������������������������
comf. �����������������������
Pr. gel. In compl. met
zwemb. Kerstvakantie (7/12-7/1). Tel 015:34.01.55. maand augustus:
GSM 0477/612.256
TE KOOP: Mooie aardgaskachel, 10400 kchl, 87 cm breed, 80 cm
hoog. Nog in heel goede staat! We doen de kachel weg door verbouwingen. € 100. Tel. 02/253-17-38

Zoekertjes betreffen private aanbiedingen.
Handelsadvertenties horen niet thuis
in deze rubriek. Wie als privé-persoon
kenbaar wil maken dat hij (zij) werk zoekt
of aanbiedt, iets te koop of te huur heeft,
op zoek is naar iets of iemand … vindt
vanaf nu in de Zemstenaar een geschikt
klankbord. Wedden dat je in géén tijd
poets- of strijkhulp vindt, je massieve
eetplaats, sportfiets, konijnenhok hebt
verkocht en zelfs je vakantieappartement
aan de Azurenkust hebt verhuurd?

FoJ

TE KOOP: Antieke naaimachine, Singer, gde staat, 25 euro. Tel.
015/61.56.98
TE KOOP: grasmachine, Ransomes Marquis, uitst.st., cilindermaaier
50 cm, met opvangbak, vaste pr. 900 euro. Tel. 015/61.56.98
GEZOCHT: technisch gespierde partner, gewoon ‘gellilaal’, om kakelvers en vernieuwend communicatiebureau te versterken. Meer weten? www.gelle.be of mail naar partner@gelle.be


Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Toyota specialist
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

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

eddcars.eppegem@deal-net.com

BE 463.191.826

Bij Inge en Rudy
Moniestraat 52
1981 Hofstade
www.cafesportvriend.be
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:


015/611532

Fax:

015/617959

Villadreef-ers leren mekaar écht kennen
ELEWIJT - Wie op 7 juli door de Villadreef kuiert, zal er misschien even
schrikken van de stilte en de verlaten huizen en tuinen. Behalve aan het
bospad dat de dreef verbindt met een achtergelegen terrein dan. Daar verbroederen 67 buren op initiatief van De Villadreef-ers, een buurtcomité dat
twee jaar geleden om een heel speciale reden werd opgericht.

Feest in de straat

Toen de Villadreef in 2004 was opengebroken door wegenwerken, waren alle bewoners gedwongen te voet van en naar hun huizen te gaan. Waar buren vroeger
enkel even naar mekaar zwaaiden voor ze de auto op hun oprit parkeerden, geraakten ze nu al gauw aan de babbel. “Toen ontstonden de eerste ideeën voor een
feest”, vertellen Vera en Luc Verschoren van De Villadreef-ers. Nadat de straatwerken
in 2004 werden afgesloten met een barbecue voor de wegenwerkers en de bewoners van de Villadreef, kwamen er heel wat positieve reacties. Daarom besloten de
Verschorens hun schouders te zetten onder een jaarlijks terugkerend feest.
“Door die wegenwerken hebben we mekaar allemaal leren kennen en dat mag niet
verslappen”, vindt Luc. Twee jaar geleden stelde gastvrouw Vera haar eigen huis
open. Nu kiest zij ervoor om de 67 buren te ontvangen in een tent op het terrein
achter haar tuin. Meer dan de helft van de mensen uit de straat heeft zich ingeschreven”, zegt ze. Luc en Vera staan er niet alleen voor. Heel wat buren stelden
zich al kandidaat om een handje toe te steken. Eén van hen sponsort een deel van

Zemst laat Spermezeu niet los
Overstromingen teisteren Roemeens zusterdorp

SPERMEZEU – Donderdag 20 juni trof een zware overstroming het
Zemstse zusterdorp Spermezeu in Roemenië. Daarbij viel er een dodelijk
slachtoffer. Voorzitster Christiane Verhelst van de Vriendenkring Sperme zeu-Zemst en haar medewerkster Gonda Van Hulst trekken einde van deze
maand naar Spermezeu om er de schade in kaart te brengen en te kijken hoe
ze hulp kunnen bieden.
Tijdens het noodweer dat Spermezeu
– op zo’n 600 kilometer van Boekarest in
de Karpaten – trof, liep een zestigtal woningen onder water. “Veel erger is dat
de schoonzus van Hugo Merckx, oudZemstenaar die nu in Mechelen woont,
in een modderstroom terechtkwam en
daarbij het leven liet”, weet Christiane
Verhelst. Zij is voorzitster van de Vriendenkring Spermezeu-Zemst die sinds de
verzustering van beide dorpen in 1989
al verscheidene acties op touw zette om
de armoedige Roemeense regio te steunen. Naast het dodelijke slachtoffer, dat
41 jaar oud was, richtte de overstroming
ook veel materiële schade aan. Heel wat
dieren verdronken.
Het kostte Christiane Verhelst veel
moeite om contact te krijgen met haar
vrienden in Spermezeu. De telefoon-

verbindingen lieten het aanvankelijk
afweten en ook stroom- en andere
nutsvoorzieningen zijn nog gedeeltelijk buiten dienst.
“Vast staat dat er veel nood is. Er is dringend hulp nodig. Wie een financiële bijdrage wil overmaken, kan zijn bijdrage
storten op rek. 063-153807-64 van onze
vriendenkring, met vermelding SOS
Water.” Voorzitster Christiane Verhelst
en penningmeester Gonda Van Hulst
gaan einde juli ter plaatse in Spermezeu
kijken op welke wijze de Zemstse hulp
kan gecoördineerd worden. Enkele weken later vertrekt een tweede delegatie
naar Roemenië om de in Zemst bijeengebrachte goederen en financies onder
de meest getroffen bewoners van Spermezeu te verdelen.
Fons Jacobs

Café

"Schoonzicht"
Dinsdag gesloten
bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE

David de Boeck
Buurvrouw Marie-Paul Glorie, lerares plastische opvoeding, maakte alvast een spandoek
voor de straatbarbecue. Vera en Luc Verschoren tonen waar hij komt te hangen.

de barbecue, anderen helpen met het opzetten van de tent en het barbecuen zelf.
Vera organiseert een kleine tombola.
De Villadreef-ers willen van de barbecue een jaarlijks terugkerend buurtfeest maken. De Verschorens denken dan ook al aan wat er volgend jaar nog beter kan.”De
barbecue mag dus uitgroeien tot een groot festijn, maar moet strikt voor de Villadreef blijven.
Sjoukje

Ruimtelijk uitvoeringsplan Molenveld
slecht onthaald

ELEWIJT - Op een infovergadering over het ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) Molenveld in Elewijt, hebben de omwonenden de plannen om aan de
school een sport- en podiumzaal te bouwen afgewezen.
De gemeente wil, aansluitend aan de
gemeentelijke basisschool De Regenboog, nieuwe klaslokalen en een turnsportzaal bouwen. De plannen omvatten ook de bouw van een podiumzaal
met 350 plaatsen en een parking voor
120 wagens. De ontsluiting gebeurt via
een nieuwe verbindingsweg met de
Tervuursesteenweg en het Molenveld.
Voor de realisatie ervan is een bestemmingswijziging nodig van agrarisch
gebied naar een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Maar de buurt
ziet de plannen niet zitten. Door bijkomende sport- en cultuurinfrastructuur
te bouwen, gaat het verkeer toenemen,
vrezen zij. Renovatie en uitbreiding van
de school, dat kan, maar niks meer. Zalen voor sport en cultuur kunnen ook
op de weide aan de hoek van de Driesstraat en de Tervuursesteenweg gebouwd worden.

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

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

School is lappendeken
Aanwezige leerkrachten maakten hun
beklag over de toestand van de schoolgebouwen.
“Het is een lappendeken van lokaaltjes
en noodoplossingen. Willen de plannenmakers die problemen eens prioritair
aanpakken?”, vragen ze met aandrang.
De Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus,
het Bachkoor en toneelkring Labyrint
zijn wel vragende partij, al twaalf jaar
lang. Alternatieven als de kerk zijn niet
haalbaar, omdat dat steeds weer een
hele verhuis met zich meebrengt.
De schepen van ruimtelijke ordening
incasseerde alle opmerkingen en kritiek. Hij zegt de boodschap begrepen te
hebben. De school moet een grondige
opwaardering krijgen en de rest van de
denkoefening zal worden overgedaan
vooraleer verder te gaan.
Juliaan Deleebeeck

CHAUFFAGE – SANITAIR

Leopoldstraat 72 - 1980 ZEMST
Tel. 015 / 61 18 88
015 / 61 49 26


Met een strak lijf

de zomer in

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

ZEMST - De zon schijnt, de korte rokjes, diepe decolletés en bijbehorende
complexen komen boven. Welke vrouw kent het zomerfenomeen niet? Tijdens
de winter een veilig vetlaagje geproduceerd en dan slaat de paniek toe. Hoe
geraak ik op een paar weken zomerklaar? de Zemstenaar ging op onderzoek en vond enkele wel heel leuke oplossingen!

verbinnen

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

Persen van voordroog + wikkelen
planten en rooien van bieten

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

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66



Edere et Frui
Allereerst werken we die vetkussentjes weg. En wie kan ons daar beter bij
helpen dan EEF, het allernieuwste culinaire hoogstandje in Hofstade? EEF
staat voor Edere et Frui, Latijn voor eten
en genieten. Marleen Claes was na de
stopzetting van haar drukkerij toe aan
iets nieuws. Na twee sollicitaties bleek
een nine-to-five job niks voor haar. Maar
gezond en lekker koken is al lang een
passie van haar. En aangezien Marleen
al jarenlang door vrienden gevraagd
wordt om haar kookkunsten ook op hen
bot te vieren, was er al snel een nieuw
businessplan geboren.
Waarom kook jij zo graag gezond?
Mensen associëren lekker eten met vet
eten en dat is helemaal niet nodig. De
smaak van eten wordt bepaald door het
gebruik van verse groenten en verse
kruiden. Ik ben ervan overtuigd dat je
met gezonde ingrediënten even lekkere
gerechten kan maken. Ik lust zelf niet zo
graag van die vettige troep, ik eet veel
liever verse kost.
Wat biedt EEF zoal aan?
Eigenlijk doe ik veel verschillende dingen. De dieetkeuken waar jij het over

hebt, zijn de dagelijkse menu’s die ik
aanbied. Elke week geven wij een ander
menu. Je kan bestellen tot 16u daags te
voren en de hoofdschotels die ik prepareer bevatten ongeveer 500 calorieën.
Deze menu’s leg ik voor aan een diëtiste
zodat alles zeker klopt. Je kan bij het
menu ook soep of een dessert bestellen. Uiteraard is dat dessert niet altijd
even caloriearm.
Wat doet EEF daarnaast nog?
Ik organiseer ook feestjes bij de mensen
thuis. Uiteraard geldt hier niet de 500
calorieënregel, maar alles is wel even
vers. Samen met de gastvrouw of gastheer stellen we een menu op en ik inspecteer op voorhand de keuken om te
bekijken welke toestellen ik nog moet
meebrengen.
Ah, EEF kookt bij de mensen thuis?
Ja, hoor. Ik kom langs, kook en ruim
achteraf alles terug op. Feestjes zonder
stress dus (lacht).
Wat mogen onze lezers zich bij die
feestjes voorstellen?
Dat is echt heel uitgebreid. Dat kan een
barbecue zijn, maar even goed een pastafeestje, een paëlla-avond, een vegetarisch dineetje en ga zo maar voort. Kinderfeestjes doe ik ook, en dan mogen

de kinderen zelf een handje komen helpen
als ze willen.
Het is pas tijd voor feestjes als de lijn weer
in orde is. Dus terug naar de weekmenu’s.
Maak je alles zelf?
Echt alles! In mijn tuin heb ik een fantastisch kruidenhoekje, daarin groeien de
meest verschillende kruiden en die gebruik ik zeer intensief. Maar ook al de rest
kook ik volledig zelf. Als ik bijvoorbeeld
looksaus gebruik, dan prepareer ik eerst de
mayonaise en daar komt dan looksaus van.
Wist je trouwens dat de bewaarmiddelen
in “potsausjes” enorme dikmakers zijn?
Doe je dat allemaal alleen?
Het meeste wel ja, maar als het echt te
veel wordt heb ik een hulpkok, die volgens
exact dezelfde regels kookt. En verder krijg
ik ook veel hulp van mijn man. Die is chef
de potage, hij heeft thuis altijd de soep gemaakt, en dat is nu ook vaak het geval.
Waar haal je je inspiratie?
Zowat overal. Ik zal nooit klakkeloos een
recept volgen, ik lees heel veel kookboeken en daar blijft wel wat van hangen. Uit
verschillende recepten ontstaat dan een
mix die zelfs regelmatig nog verandert tijdens het koken zelf.
Meer info op www.edereetfrui.be.

DragonTurtle
Wat is een strak lichaam zonder gezonde
geest? Ook daar heeft de Zemstenaar aan
gedacht! We gingen langs bij Karel Vandersloten van DragonTurtle. Niet een of andere tattoezaak, maar een relaxatiecentrum.
Vanwaar de naam?
DragonTurtle is een dier uit de Chinese
mythologie, half draak en half schildpad.
De draak symboliseert geluk, de schildpad
lang leven en de babyschildpad nieuw begin. Dit dier draagt de yin en yang in zich.

De draak is het mannelijke, het vurige, actieve en de schildpad is het vrouwelijke,
het aardse, het rustige. Beide houden mekaar in evenwicht. Ik koos voor dit symbool,
omdat we allemaal deze twee in ons meedragen en we een harmonie tussen beide
moeten zien te vinden. DragonTurtle wil
de mensen begeleiden in hun zoektocht
naar dat evenwicht.
Wat biedt DragonTurtle zoal aan?
Chinese massage tuina, klank- en ademhalingsrelaxatie, personal coaching neurolinguïstisch programmeren en nog veel meer.
Tuina watte?
Dit is een Chinese therapeutische massage, een specifieke richting binnen de traditionele Chinese geneeskunde. Er is een
ontspanningsmassage zowel voor volwassenen als voor kinderen, een voet- en een
handmassage. De massages werken preventief en maken je energie weer vrij.
En die klank- en ademhalingsrelaxatie?
Bij klankrelaxatie lig je op je buik of rug op
een soundwavebank, een bank met ingebouwde snaarinstrumenten. De tonen en
trillingen van die instrumenten kunnen
worden aangevuld met tibetaanse bowls,
dat zijn geluiden die ik met mijn stem produceer. Al deze geluiden samen zorgen
ervoor dat je lekker ontspannen bent. Je
wordt als het ware in een geluidscocon
gewikkeld. Ademhalingsmeditatie focust
op een bepaald deel van je lichaam of je
ademhaling. Door je op de juiste manier te
concentreren leer je relaxen.
Hoe is de reactie op deze geluidsbank?
Die is bij iedereen verschillend. Alles hangt
af van je eigen ontvankelijkheid. Hoe meer
je openstaat voor deze ervaring, hoe meer
je lichaam reageert. Het is zeer belangrijk
dat je kan loslaten en dat je niet de controle over je lichaam angstvallig probeert
te bewaren. Maar de belevenis van de ge-

luidsbank is bij iedereen verschillend.
Kan die meditatie kwaaltjes genezen?
In sommige gevallen gebeurt dat inderdaad. Ik heb al mensen over de vloer gehad die een geblokkeerde rug hadden en
waarbij die loskomt door de verschillende
trillingen.
Naast zijn praktijk in Vilvoorde geeft Karel
Vandersloten ook workshops relaxatie- en
meditatietechnieken in de Budohal in Elewijt en d’oude School in Weerde. Tijdens
deze lessen krijg je technieken aangeleerd,
die je later zelf thuis kan toepassen. Het
zijn 10 sessies van één uur per week.
Ook een basiscursus didgeridoo, het instrument van de Australische aboriginals,
behoort tot de mogelijkheden. Die vindt
plaats in de Gildezaal in Elewijt. In deze
cursus leer je hoe je moet ademen om de
didgeridoo te kunnen bespelen. Dit vraagt
in het begin een beetje inspanning, maar
eens je ermee weg bent, is het zeer onstpannend.
Meer info op www.dragonturtle.be.
Ellen Van de Wijgaert

wegens stopzetting

totale uitverkoop
Handgeknoopte tapijten
uit Iran - Indië - Nepal - Tibet - Pakistan - Turkije

TOT

-50%

Tapijten Liekens - Brusselsesteenweg 528 - 2800 Mechelen
Tel 015/42 31 51 - Open van 10 tot 18.30 - Donderdag gesloten


Jeppevoorzitter en buren over ‘de Soirée’

Drankencentrale Louis Nijs
Bieren en wijnen

EPPEGEM - Hoewel de weergoden het onderling niet altijd
eens zijn, is de zomer nu toch officieel in het land. Tijd voor
de twintigste editie van Soirée Tropicale, die naar goede ge woonte de Schranshoeve laat vollopen met feestgangers
tijdens het eerste weekend van juli. Al is niet iedereen voorstander van die gewoonte.
Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

“Als er toch lawaai is,

www.blomelia.be

Handgebonden boeketten
Bloemstukken
Plantencreaties
Bruidswerk
Grafwerk
Groendecoraties
Seizoensartikelen
Verjaardagsfeestjes voor kinderen
Bloemschikcursussen

Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen

gesloten
9u tot 12u30 13u30 tot 18u30
9u tot 18u30 doorlopend
9u tot 14u doorlopend
9u tot 15u doorlopend

info@blomelia.be

kan je er beter van profiteren”

Brusselsesteenweg 233
1980 Eppegem
Tel-Fax: 015/61.07.02
E-mail: info@coiffure-pascale.be
www.coiffure-pascale.be

reserveren kan nu
24/24 uur en 7/7 dagen
via onze website

!! nieuw voor ons kapsalon!!
Vanaf 5 juni 2006, is ons kapsalon open vanaf MAANDAG !!!
Maandag
Dinsdag
Woensdag

8u30-16u30
8u30-16u30
8u30-18u00

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

7u30-19u30
7u30-19u30
7u00-15u00

Maandag en dinsdag zonder afspraak

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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Toen ‘de Soirée’, zoals het in de volksmond klinkt, twintig jaar geleden begon als een barbecue aan de Eppegemse chirolokalen, was
er geen sprake van klachten over geluidsoverlast. Maar de barbecue barstte uit zijn voegen en groeide de voorbije jaren uit tot wat
door velen een heus volksfeest wordt genoemd. Om het streefdoel van 5.000 bezoekers van genoeg beweegruimte te voorzien,
behoren sinds enkele jaren zowel de binnenplaats als de weide
van de Schranshoeve tot de feestlocatie. Pal in de bebouwde kom
van Eppegem. Dat lokt nogal wat commentaren uit bij buurtbewoners of mensen die zich daarvoor uitgeven.
Mark Van Moer, voorzitter van jeugdhuis De Jeppe, relativeert. “Je
zal altijd en overal mensen hebben die problemen maken”, denkt
hij. Naar zijn mening zijn het ook maar enkele buren die hun klachten – vaak anoniem – ventileren. “En die negatieve reacties krijgen
gewoon meer aandacht dan de positieve”. Toch kan Van Moer begrip opbrengen voor wie het niet zo op de luide muziek begrepen
heeft. Hijzelf en de werkgroep achter Soirée Tropicale proberen
de overlast te beperken. Zo worden de luidsprekers weggedraaid
van het dorp. Op die manier hebben, procentueel gezien, minder
mensen last van het lawaai. Ook werden de buurtbewoners door
de organisatoren uitgenodigd om samen de klachten te bespreken en op zoek te gaan naar oplossingen. Maar daar kwam volgens Van Moer weinig of alleen negatieve respons op. “We kregen
reacties als ‘het is jullie probleem, jullie moeten maar een oplossing zoeken.’ Door dat éénrichtingsverkeer lijkt het alsof de klagers niet open staan voor alternatieven.”
Er werden wel enkele mogelijke oplossingen naar voren geschoven
door buurtbewoners, onder andere op het forum van de gemeente. Eén daarvan is maar muziek maken tot 22 uur. “Een voorstel
van lui die niet goed weten waarover ze spreken”, vindt Van Moer.
“Die mensen zouden beter eerst informeren naar het gemeentereglement. Bovendien moeten wij ons aan veel regels houden. De
gemeente geeft ons de toestemming om Soirée Tropicale te organiseren. En als de politie ooit oordeelt dat de muziek te luid staat,
zullen onze dj’s de volumeknop naar beneden draaien.” De muziek
sowieso wat stiller zetten of van locatie veranderen, is geen optie
voor Van Moer. “Tja, het blijft een feest. En uitwijken zou de problemen niet oplossen, maar ze gewoon verschuiven. Het feestterrein
is centraal gelegen, en dat draagt bij tot een groot deel van de
charme van Soirée Tropicale. Bijna iedereen leeft mee.”

Van Moer benadrukt dan ook dat heel wat mensen fier zijn dat de Eppegemse jeugd
zo’n evenement kan organiseren. Er komt dus elk jaar ook veel goede commentaar,
ook van buren.
Twee van die enthousiaste buren zijn Ann en Betty, die naar eigen zeggen jong van
geest zijn. Zij storen zich niet aan het lawaai. “Als er toch lawaai is, kan je er beter van
profiteren”, vinden ze. Daarom gaf Betty feestjes om mee te genieten van de sfeer
en de muziek. Ann is de laatste jaren vooral positief over de namiddag, maar beide
dames zijn het erover eens dat het evenement de laatste jaren zeer goed georganiseerd was.

• poorten
• plaatsingsdienst
• SPECIALE PRIJZEN
afgehaalde goederen
• Verdeler BEKAERT

ROBBERECHTS
AFSLUITINGEN

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

Hilda, die ook een huis bezit dat grenst aan de Schranshoeve, ziet op tegen het
jaarlijkse gebeuren. “Ik hoor graag muziek, maar de muziek die op de danceparty
wordt gedraaid, vind ik nogal vervelend.” Toch vindt ze niet dat de Soirée Tropicale
moet verhuizen. “Het is maar één keer per jaar en ik gun het die jongeren wel. Ik kijk
trouwens wel uit naar het vuurwerk, want dat is elk jaar weer prachtig. En dat voor
zo’n kleine gemeente.”
Het huis van buurtbewoner Fernand
rammelt elk eerste weekend van juli,
maar hij laat het niet aan zijn hart komen. “Mij kan het niet storen, ik ga
gewoon ergens anders slapen”, vertelt hij.
Slapen is het laatste waar buurman
Frans die bewuste zaterdag aan
denkt. “Je kan me er elk jaar vinden”,
vertelt hij enthousiast. “Het is op enkele passen hier vandaan, dus soms
ben ik er tot in de vroege uurtjes bij.”
Meer info op www.dejeppe.com.
Sjoukje en Marijke

Win 10 gratis kaarten
Schuilt er een Frans in jou en wil
je op 8 juli ook proeven van de
ontspannen sfeer met een multiculturele touch, die volgens Van
Moer de perfecte start van de
zomer is? En dat alles zonder er
een rooie duit voor neer te tellen?
Win dan (hopelijk) één van de 10
gratis kaarten die de Zemstenaar
weggeeft. Stuur zo snel mogelijk
je naam en telefoonnummer naar
onze virtuele brievenbus info@
dezemstenaar.com!

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

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst tel & fax 015 61 28 87

•
•
• cafe en feestzaal
• feestzaal tot 250 pers
• marcel en lucienne
• brusselsesteenweg 51
• 1980 zemst
• tel.: 015 / 33 62 69
• gsm: 0499 / 16 60 84
• btw be 639.336.601
• dinsdag gesloten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkgroep onderzoekt mogelijkheden ‘Dorent’

Gulderij 9 - 1980 Weerde

ZEMST – Het Regionaal Landschap Groene Corridor heeft de coördinatie van de
werkgroep ‘Dorent’ op zich genomen. In deze werkgroep bundelen milieuambtenaren en schepenen van leefmilieu van de gemeenten Zemst en Vilvoorde en Econet,
Natuurpunt en het Regionaal Landschap de krachten om de natuurbestemming
van het gebied ‘Dorent’ te realiseren. Na een terreinbezoek en terreinvergadering
zal de werkgroep de mogelijkheden voor het gebied verder onderzoeken.
FoJ
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Activall verwent

vrijgezellen en
alleenstaanden in Zemst
ZEMST – Goed nieuws voor vrijgezellen en alleenstaanden. De vzw Activall heeft zaal Prins Leopold
in Zemst uitgekozen om elke derde vrijdag van de
maand, ook tijdens de zomermaanden, een dansfeest
te organiseren. Deze activiteit zullen ze zeker aanhouden tot december. Vrijdag 16 juni was hun tryout en voor een eerste dansavond mocht het zeker
een succes genoemd worden. de

Zemstenaar maakte
kennis met bestuurslid Myriam uit Eppegem, die één
en ander toelicht.
“Activall is opgericht in 1998 door mensen
van diverse pluimage uit de wijde omgeving, die besloten een vereniging te starten voor alleenstaanden. Intussen tellen
wij al 350 aangesloten leden. Wat Activall
onderscheidt van andere vrijgezellenclubs
zijn de accenten die we leggen. We richten ons vooral op vriendschap. Zich kunnen ontspannen samen met vrienden is
volgens ons noodzakelijk om zich in deze
drukke maatschappij een gelukkig mens
te voelen. Een leuke babbel, een knuffel,
een probleem samen oplossen, een lach
en ja, zelfs een traan, het moet kunnen bij
vrienden. Er is nu éénmaal een toenemende eenzaamheid vast te stellen en daarom
is een verenigingsleven zo belangrijk. Eens
een mens zich eenzaam voelt, gaat de levenskwaliteit snel achteruit, dus trachten
we de mensen terug dichter bij elkaar te
brengen. We laten ze voelen dat niemand
alleen hoeft te zijn. Vooral rond de feestdagen of de vakantieperiodes hebben alleenstaanden het moeilijker, behalve dan bij
ons! Activall biedt diverse activiteiten aan
voor singles, zodat ze nieuwe sociale con-

tacten kunnen leggen. Wij zorgen bijvoorbeeld voor feesten, wandelingen, reizen,
bowlingavonden, film- en toneelvoorstellingen, daguitstappen, barbecue, sauna,
fietstochten, altijd met veel sfeer en vooral
veel vrienden. De belangstelling voor onze
vereniging stijgt alleen maar. Activall staat
open voor alle alleenstaanden boven de
dertig. Om wat concreter te zijn, mag je
stellen dat de meeste leden gescheiden
zijn, slechts een minderheid is weduwe of
weduwnaar. Weinigen zijn altijd vrijgezel
geweest. Mannen zijn meer geneigd om
een vaste verhouding te zoeken, terwijl de
vrouwen zelfstandiger zijn en vooral nood
hebben aan vrienden en sociale contacten. Er zijn dus meer vrouwen dan mannen
aangesloten bij ons, maar daar zijn de mannen zeker niet kwaad om. Er zullen altijd
wel mensen zich tot elkaar aangetrokken
voelen en wij hebben daar helemaal geen
bezwaar tegen, integendeel! De denkpiste
is vooral levenservaring opdoen.”
Geïnteresseerden die inlichtingen wensen
of lid willen worden, kunnen contact op-

nemen met Myriam op 0476/331538, maar
beter nog eens langskomen tijdens de infoavonden. Die vinden plaats elke vierde
woensdag van de maand in de Eurohal in
Vilvoorde om 20.00u. Deze infoavonden
geven aan de leden de kans om samen af
te spreken voor bepaalde activiteiten of
gewoon om eens iets te komen drinken.
Nieuwe leden kunnen er de eerste contacten leggen, zodat het makkelijker is om de
eerste stap te zetten.
De vereniging brengt maandelijks een informatieve en gevarieerde kalender uit,
waarop je kan inschrijven voor tal van activiteiten. Van vliegtuigreizen naar Taba in
Egypte tot een dagje Ardennen, van boottochten tot een ondergrondse ontdekkingsreis in de ruien van Antwerpen. Dat,
en nog veel meer, het staat er allemaal in,
voor elk wat wils.
Website www.activall.be.
Van je reporter, die met Activall alvast gemeen heeft dat ook hij vaak pas gaat slapen als hij alle sterren heeft gezien.
Jean-Marie

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
12

LAEREMANS
RAMEN BVBA
Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04
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Miss en Mister Zemst 2006
HOFSTADE - We
lang

zijn er

nieuwsgierig

naar

geweest, de laatste weken
steeg de spanning zelfs een
beetje en eindelijk was het
dan daar.

Zaterdag 24

juni, ongeveer de warmste
dag van het jaar en een

Foto’s Jean Andries

ongelooflijk goed geor-

Een
gans terras bekeek de verganiseerde

braderij.

kiezing en schreeuwde zijn
favoriet(e) naar de overwinning.

De kandidaten: v.l.n.r. boven: Fiene, Jesse, Hans, Jonas, Daina, Natasja, Ansje,
onderaan: Lana, Nancy, Lynn en kandidate Miss Belgian Beauty Anke.

Allereerst moesten de kandidaten enkele proeven
ondergaan. Zo moesten ze op een creatieve manier
Zemst of LaZembla voorstellen, een pintje tappen
en geld inzamelen voor het goede doel. Dit laatste
deden ze zeer goed, er werd zo maar eventjes 650
euro verzameld.

De trotse Miss en Mister Zemst 2006.
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Om 19 uur was het dan eindelijk zover.
Miss en Mister Zemst werden verkozen.
Allereerst kwam Hans Van Nieuwenhuyse uit de bus. Deze sympathieke
jongeman uit Zemst-Laar is met zijn 17
lentes een terechte winnaar. Hans charmeerde het publiek met een dansje en
nam enkel deel om zich te amuseren.
“Dat je dan wint, is natuurlijk een heel
mooi cadeautje”, lacht Hans.
Wat vond jij van de verkiezing?
Ik vond alles super, maar het pintje tappen was toch wel het hoogtepunt. De
concurrentie was niet zo heel erg groot
met maar drie kandidaten, dus ik had
wel een beetje hoop dat ik ging winnen.
Blij met de prijzen?
Heel blij, echt fantastisch leuk om zoveel te krijgen!
Goed gevierd ondertussen?
Ja hoor, we zijn nog afgezakt naar Tramalant en het leuke was dat ik zeer veel
gratis pintjes heb gekregen om mijn
overwinning te vieren.
Fiene Jacquemin (16) uit Zemst ging
met het kroontje lopen. Frolijke Fiene
verraste het publiek met een ware
stripact, elk kledingstuk dat ze uittrok
vertelde iets over haarzelf. Ook de ad
fundum bij de bierproef liet een verpletterende indruk bij het publiek na.

Maar wat ongetwijfeld de doorslag gaf,
was haar motivatie om op haar te stemmen. Fiene had namelijk aan een vriend
beloofd om naakt in zijn zwembad te
komen zwemmen als ze won. “Dat staat
mij dus nog te wachten, help!” roept
Fiene uit.
Wat vond jij van de verkiezing?
Van al dat praten had ik veel dorst gekregen, dus het biertje tappen kwam
heel goed uit. De ad fundum ging vlot
binnen. Ik had totaal niet verwacht dat
ik ging winnen. Iedereen leek zo professioneel en ik deed gewoon zoals ik
altijd ben, een beetje gek dus.
Blij met de prijzen?
Zeker en vast. Geweldig leuke prijzen!
Hartelijk bedankt LaZembla en zijn
sponsors! Het streelt mijn ego wel dat ik
gewonnen heb trouwens. Maar ik vond
het vooral een hele leuke ervaring.
Goed gevierd ondertussen?
Wij gingen sowieso feesten, winnen of
niet. Ik heb wel Lana en Ansje moeten
trakteren, maar dat deed ik met alle
plezier!
LaZembla wil graag nog eens de kandidaten bedanken voor hun fantastische
medewerking en de sponsors voor hun
gulle vrijgevigheid. Dankzij hen was de
verkiezing een echt feest!
LaZembla-redactie

VERANDA THOMAS BVBA
Fabrikant van:

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

Gratis:
bestek
&
voorontwerp
&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1

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

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

www.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40
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Oldtimerspecialist Rudi Moens zorgt voor dromen op de weg
ZEMST – Tijdens de zomer is het een vertrouwd
straatbeeld: cabrio’s flaneren door de steden, motors cruisen door de velden en afgestofte oldtimers mogen de garage uit. In Zemst-centrum echter
schrikt men zich geen hoedje als er putje winter een

MG, Triumph cabrio of Jaguar MK2 door de straten snort. Dat vertrouwde straatbeeld hebben we
te danken aan Rudi Moens, die van zijn passie zijn
beroep heeft gemaakt.
Rudi is een oldtimerspecialist. Atelier
Moens reviseert, restaureert en onderhoudt al jaren Britse klassieke wagens in
de oude weverijgebouwen aan de Nijverheidstraat in Mechelen. Onlangs overwoog
Moens een verhuis naar de Hoge Buizen in
Eppegem, maar wegens de grote omvang
van zijn infrastructuur, besloot Rudi voorlopig in Mechelen te blijven. de Zemstenaar mocht er een kijkje nemen en genoot
van de geweldige sfeer. Paradijs op aarde
voor de autofreak!
Het begon voor Rudi toen hij in 1988 als
eindwerk (A1 autotechnieken in Schaarbeek) een Engelse dubbeldekker onder
handen nam. Na restauratie verhuurde
Rudi die dubbeldekker voor trouwfeesten
en fuiven tot de kosten, die zijn ouders
hadden voorgeschoten, waren terugbetaald. Sindsdien werkt hij onafgebroken
aan Engelse oldtimers. Engelse, niet alleen
vanwege zijn persoonlijke voorliefde voor
hun roemrijke autogeschiedenis, maar
ook vanwege de goede beschikbaarheid
van onderdelen. Ook nu nog!
Het is natuurlijk nostalgie, maar toch is het
niet zo verwonderlijk dat mensen oldtimers koesteren. Elk merk heeft zijn eigen
motorblok met een specifiek geluid. Ieder-

een herkent een Deux Cheveauke dat nadert of een Kever of een Alfa Romeo. Bekijk
nu een naderende monovolumewagen en
je merkt dat enkel het logo verschilt. Wie
zich een oldtimer cadeau doet, houdt
van het gevoel iets unieks te hebben. Wie
er de baan mee opwil, moet er wat voor
over hebben. Heb je nog een verre nonkel die achter in de schuur een versleten
Austin heeft, weet dan dat zo’n restauratie
snel aan 25.000 euro zit. Bij grote werken
betalen klanten in schijven, naargelang
de geleverde prestaties en vorderingen.
Klanten die zoveel mogelijk zelf oplossen
en enkel voor delicate reparaties komen
afgezakt, kunnen natuurlijk voor veel minder geld de baan op. De oudste wagen die
Moens’ team ooit restaureerde was een
Austin 10/4 uit 1929, maar met even veel
voldoening werken ze voor een klant die
al 50 jaar met dezelfde MG rijdt. Rudi zelf
bezit een tiental oldtimers en heeft een

zwak voor MG, Triumph, Austin-Healey en
Jaguar. Deze vier merken bepalen 80% van
zijn werk. Gemiddeld werkt zijn team aan
een tiental wagens tegelijk, maar de werken variëren van onderhoud tot volledige
restauratie. Daar is dan maanden werk aan
en dat wordt verspreid over ongeveer een
jaar. Zo worden er jaarlijks een goeie honderd oldtimers de baan opgestuurd! Die
zie je dan weer terug op de vele oldtimerrally’s die ons landje rijk is.
Wie enkele van deze beauties wil bekijken,
kan tijdens het voorjaar afzakken naar de
jaarlijkse Dreamcarbeurs in de Nekkerhal
in Mechelen, waar Atelier Moens zijn enige
stand heeft. Wil je eens een oldtimer huren
(voor een huwelijksfeest, bijvoorbeeld),
kan dat ook besproken worden. Info en
gegevens op www.atelier-moens.com.
Jean-Marie
(hij die nog geen batterij kan opstarten!)

verhuurt het materieel voor karwei en feest

NU:

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

Tuin:

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

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde - Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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De Zomerfeesten, boegbeeld van
KWB Weerde
WEERDE – Weerdenaars zijn een Bourgondisch volk, dat is bekend. Als het op feesten
aankomt, kennen zij hun gelijke niet. In juli is het de beurt aan de KWB van
Weerde: elk jaar organiseert deze bloeiende vereniging haar Zomerfeesten,
een driedaagse mix van muziek, sport, eten, drinken en heel veel ambiance.

Sterke jongens, die van Weerde. Nauwelijks zijn ze hersteld van de gevolgen van
de Bierfeesten of ze hangen alweer in de trapezes op Woit Rock. Even naar adem
happen en hop, hier komen de Zomerfeesten! Zo gaat dat hier.
De organisatie van deze jaarlijkse driedaagse happening is in handen van de KWB
van Weerde. “Met een goeie tweehonderd aangesloten leden zijn wij één van de
grootste KWB-afdelingen van de regio”, weet woordvoerder Peter Vankeer. “Wij
hebben bovendien het geluk te kunnen beschikken over een eigen zaaltje, Ons
Huis aan de Kostervoetweg. Om een exploitatievergunning te bekomen, kreeg het
onlangs zelfs een grondige face-lift.” Anders dan vroeger, richt de KWB zich niet
meer uitsluitend op ‘katholieke werklieden’. “Iedereen kan bij ons lid worden”, vertelt Vankeer. “Geloof, stand, politieke kleur, het heeft allemaal geen belang. Sinds
kort staat de KWB zelfs open voor vrouwen, zonder weliswaar in concurrentie te
treden met de KAV, onze vrouwelijke tegenhanger!”
Op de activiteitenkalender gaat de meeste aandacht uit naar cultuur, vorming,
sport en feesten. Maar twee grote evenementen springen er bovenuit: de mountainbiketocht in december en de Zomerfeesten in juli. “In het weekend van 1415-16 juli is het weer zover”, lacht Vankeer. “De voorbereidingen zijn al maanden
bezig, maar nu komt alles in een stroomversnelling. Zowat het halve dorp wordt
gemobiliseerd om alles vlot te laten verlopen . Het hele gebeuren heeft plaats in
een grote feesttent aan het terrein van de chirojongens, wellicht ook bekend van
de Bierfeesten.”

Willy Sommers is de hoofdact op vrijdagavond,
met in het voorprogramma Kazoe, een muzikale
familie met Weerdse roots. Op zaterdagnamiddag is er een kinderkermis, met een springkasteel, kermismolen en diverse volksspelen. Vanaf
18.00u staan jonge en oude sportievelingen aan
de start van een stratenloop van 1 km, 3,5 km, 7
km of 10 km. Maar de Zomerfeesten zijn ook elk
jaar weer de place to be voor de eerste mosselen!
Wie alles wil weten over KWB van Weerde, kan
terecht op www.kwbweerde.be.
Paul Verdoodt

Brems Bouwmaterialen
nv
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63

Adverteren
in de
Zemstenaar?
Bel
0479/66.46.66
of
0475/42.02.76

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

Florquin Heating
Houtemsestraat 74
1980 Eppegem
015 - 61 74 00
www.florquinheating.be
info@florquinheating.be

Kachels - Schouwen - Inbouwhaarden
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Museum saai?
Niks van!
HOFSTADE - Het

woord museum doet denken

aan muffe gebouwen, busreizen in klasverband
en verplichte leerstof.

Maar

wie het

Sportimo-

nium bezoekt, weet wel beter. Sinds vorige maand
hebben ze zelfs een actieve volkssporttuin aange legd. Tijd om de beentjes even te strekken, dacht

de Zemstenaar… Els Verstraete wacht ons op
aan het onthaal. Els is verantwoordelijk voor de
publiekswerking. Op enkele jaren tijd heeft ze het
museum grondig in de kijker gezet.
Wat is de volkssporttuin?
De volkssporttuin is een modeltuin met
modern aangelegde banen en velden,
waar iedereen een tiental typische Vlaamse volkssporten kan beoefenen. Je kunt
het vergelijken met een minigolfterrein,
met dat verschil dat je er nu kan krulbollen,
gaaibollen, trabollen, kegelen, beugelen,
boogschieten, struifwerpen of mastklimmen. Je kan er ook met de struifvogel aan
de slag. Het zijn traditionele sporten, die
minder bekend en jammer genoeg aan
het verdwijnen zijn. Het Sportimonium wil
deze volkssporten, die vaak aan de basis
liggen van de moderne sporten, op een actieve manier doorgeven aan jong én oud.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik geen enkele sport kan situeren. Struifwerpen??!!
Waarom zou iemand naar het Sportimonium moeten komen?
Het Sportimonium is een kruispunt van
sport, cultuur en architectuur. Je kan er het
sporthistorisch verhaal oppikken, gezapig
wandelen langs een boeiende collectie
sporterfgoed, de sfeer opsnuiven van Hofstade Plage. En voortaan kan je het sportverleden zelf activeren in de tuin. En dan
is er uiteraard het prachtige gebouw uit
1938, met de modernistische architectuur

en ligging aan het water. De combinatie
met het sportrecreatieve gebeuren op het
hele Blosodomein maakt van het Sportimonium een uniek concept. Iets waar de
Zemstenaar trots op kan zijn.
Hoe staat het vandaag met het museum?
Loopt het wat?
Langzaam maar zeker groeit onze naambekendheid, samen met het aanbod en de
mogelijkheden van het Sportimonium. Het
is een work in progress.
Wie bezoekt het museum het meest? Komen er veel Zemstenaars?
We hebben geen cijfers over de exacte herkomst van onze bezoekers. Uit ons publieksonderzoek blijkt wel dat meer dan de helft
van onze bezoekers (schoolgaande) jongeren zijn, wat vooraf ook ons opzet was. Ook
veel hogeschool- of universiteitsstudenten
lichamelijke opvoeding krijgen we over de
vloer. Zeg maar onze ambassadeurs, omdat
wij er van uitgaan dat zij met hun klas het
Sportimonium zullen bezoeken.
Hangt er iets op in het museum van een
Zemstenaar?
Voorlopig (nog) niet. Het is wel zo dat Zemstenaar en boogschutter Hubert Van In-

Win 5 inkomkaarten
De redactie geeft vijf gratis
inkomkaarten weg aan de lezers die het eerste reageren.
Wie weet wat struifwerpen
is, mag ook altijd mailen naar
info@dezemstenaar.com.
nis Olympisch goud haalde op de Spelen
in Antwerpen in 1920 en die van Parijs in
1924. Zijn medaille van wereldkampioen
werd hier tentoongesteld naar aanleiding
van de Erfgoeddag in 2005.
Wat wordt er nog gepland?
Voor het publiek zal vooral de realisatie
van het Sportlabo belangrijk worden. In
het Sportlabo zal alles om de actieve en
hedendaagse beleving van sport draaien.
Zo zullen de bezoekers hun conditie in
kaart kunnen brengen of zich meten met
bekende Belgische sportvedetten.
Wat doet Els Verstraete?
In de tijd vóór het Sportimonium was ik
ook al actief in de museumsector. Vanuit
mijn opleiding als licentiate productontwikkeling ontwierp ik voornamelijk educatieve pakketten en publicaties op maat
van musea en culturele centra. In het Sportimonium ben ik verantwoordelijk voor de
publiekswerking, meer bepaald voor de
communicatie en de publiekswervende
campagnes. Ook de samenwerking met
de gemeente Zemst, die in een stroomversnelling komt, valt daar onder.
Zeg Els, en ben je zelf een sportieve?
Laat ons zeggen dat dit serieus geminderd
is: verbouwingswerken en twee kleine kinderen zijn de oorzaak. De komst van de
volkssporttuin vlak onder ons bureau zal
daar gelukkig verandering in brengen!
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‘Zwarte’ Retriever
doet niet onder
voor ‘Gouden’ zus
HOFSTADE – “Ten huize” Emy en Bert Verschueren op de
Ambroossteenweg brengt men alles in gereedheid om Fagonia te verwelkomen. Zij wordt het stiefzusje van Tabitha (11
jaar) en Dinki (4 jaar). De drie viervoeters behoren tot het
ras van de Zwarte Retrievers, in vaktaal de Flatcoated Retrievers. Bert staat als dynamisch bestuurslid van de Belgian Flatcoated Retriever Club BFRC en verantwoordelijke
uitgever van het clubblad Flat News, stevig op slechts twee
voeten. Zijn dagelijkse wandelingen met zijn lievelingsdie ren zijn daar niet vreemd aan.

‘Baasje’ Bert Verschueren maakt zich samen met Tabitha en Dinki klaar om
Fagonia een warm welkom te bieden.

Tuinwerken Kristof
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‘Golden’ Retrievers zijn bij het grote publiek beter bekend dan
hun zwarte soortgenoten onder de verzamelnaam ‘Flatcoated’
Retrievers. Daarnaast telt de hondenwereld nog tal van andere
Retrievers. Twee jaar geleden ging de BFRC de zelfstandige toer
op. “We werken aan de naambekendheid en de populariteit van
dit bijzondere hondenras”, licht Bert Verschueren toe. In ons landje zijn ongeveer 120 hondenclubs erkend door de Kynologische
Vereniging van België. De club telt een honderdtal dierenvrienden dat samen pakweg tweehonderd Flatcoated Retrievers bezit.

Belangstelling opwekken voor de Flatcoated Retrievers is de
hoofdbestaansreden van de club. “We sluiten ons bij de internationale normen aan. Diverse wedstrijden in verschillende categorieën dragen bij om de standaard van dit hondenras te bevestigen”, licht Bert toe. Met het driemaandelijkse Flat News wil hij als
verantwoordelijke uitgever de band tussen de leden van zijn club
verstevigen. Andere middelen daartoe zijn de regelmatige wandelingen met de honden en hun baasjes, de jachtinitiaties en de
schoonheidswedstrijden.
Kortgeleden stond Dinki in Wieze op het ereschavotje. Haar uitmuntende verschijning leverde haar het gegeerde Sint-Hubertuscertificaat op. Iedere Flatcoated Retriever die in zijn leven vier
dergelijke certificaten behaalt, mag meedingen naar de titel van
kampioen van België.
Van nature zijn Retrievers zuivere jachthonden. De meeste van
hen worden echter als gezelschapshonden gehouden. Dat is ook
het geval bij Emy en Bert Verschueren, die sedert 1992 aan dit ras
hun hart verloren. De flatcoats namen inmiddels de plaats van
hun “gouden” zussen van vorige jaren in. “De gemiddelde levensverwachting van een Retriever bedraagt veertien jaar. Het relatief
korte leven van dergelijke hond wordt ruim gecompenseerd door

het sociale aspect dat ermee verbonden is.”
Bert stapt 365 dagen per jaar gemiddeld zeven kilometer met zijn
honden langs een wandelparcours. “Je kan je niet voorstellen hoeveel sociale contacten dat oplevert. Hondenliefhebbers maken
tijd voor mekaar. Ook al kennen ze elkaar van haar noch pluim,
toch slaan ze spontaan een praatje. Mensen die een hart hebben
voor dieren, stellen zich automatisch ook voor andere mensen
open!”
Wie meer wil weten over de Flatcoated Retriever en over de BFRC
kan terecht op redac@bfrc.be.
Fons Jacobs

Brabantse Kouters

ZEMST – Elf gemeentes in de Brusselse Noordrand worden van nu
af aan als één toeristisch gebied uitgebaat. Het gaat om de ‘Brabantse Kouters’ die zich tussen het Dijleland en het Pajottenland
situeren en die gevormd worden door Wemmel, Merchtem, Opwijk, Grimbergen, Meise, Vilvoorde, Machelen, Kapelle-op-denBos, Zemst, Asse en Londerzeel. ‘Brabant’ verwijst naar het Brabantse trekpaard en de ‘Kouters’ naar de vele akkers die je er nog
vindt, zo dicht bij Brussel. De vele natuur vlak bij de stad moet de
troef worden van de nieuwe toeristische regio.
Van september af is een wandelgids met 28 wandelingen door
de elf gemeentes beschikbaar. In de regio kan je ook mooie fietstochten maken, kan je de volkssterrenwacht Mira bezoeken, gaan
zwemmen in Hofstade of de brouwerij van Palm bezoeken. Meer
info over de ‘Brabantse Kouters’ is te vinden op www.brabantsekouters.be.
FoJ

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

   

Uiteraard is niet iedere bezitter van een Flatcoated Retriever lid
van de BFRC. “Veel eigenaars van een Flatcoated zijn voor onze
vereniging onbekend. En omgekeerd. Ik heb er zelfs geen idee
van of er in Zemst nog méér honden van dit ras huizen”, roept Bert
eventuele inwoners op zich bij hem bekend te maken.
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Voetbalclubs komen versterkt aan de aftrap

ZEMST - Spelers met een magistrale dribbel, een organisator met een keihard schot of een fantastische pass. Je vindt ze
steeds minder op de voetbalvelden. Toch zochten en vonden onze provincialers FC Eppegem, Verbr. Hofstade, FC Zemst, VV
Elewijt en VK Weerde in het tussenseizoen spelers die de ploeg een meerwaarde kunnen geven. We vroegen het aan enkele
sterkhouders.

FC EPPEGEM
Vicky Carleer: “Geen stap terug”
De nieuwe tweede provincialer FC Eppegem hoopt met Vicky Carleer een grote
vis aan de haak te hebben. Aan adelbrieven ontbreekt het de voetballer uit Londerzeel alvast niet. Vicky genoot zijn opleiding bij KV Mechelen en heeft heel
wat voetbalwatertjes doorzwommen bij Delta Londerzeel (1e prov.), Merchtem
(4e nat.), vijf jaar SK Londerzeel (kampioen 1e prov. en 3 jaar 4e nat.), twee jaar FC
Vilvoorde (1e prov. en 4e nat.) en vorig seizoen SC Wolvertem.
Waarom FC Eppegem?
“SC Wolvertem was een dipje. Als de trainer niet achter jou staat wordt het moeilijk. Ik kende Mon Temmerman van bij KV Mechelen. Hij wou me absoluut bij FC
Eppegem, dat gaf de doorslag.”
Persoonlijke ambitie?
“Tweede provinciale is een stap in het onbekende. Ik kom zeker niet naar FC Eppegem om uit te bollen. Ik ben uit op sportieve revanche. Ik vind tweede provinciale
geen stap terug. Ik ben er van overtuigd dat we een mooi seizoen zullen maken. Ik
lonk naar de eerste vijf en wie weet?”
Hoe kan je Vicky Carleer best omschrijven?
“Technisch goed, kopbalsterk en fysiek OK. De laatste jaren was ik een leider op
het veld. Ik probeer de ploeg op een hoger niveau te tillen en de jongeren te
coachen. Ik ben een controlerende middenvelder, ga graag mee in de aanval en
pik wel een goaltje mee. Ik kijk uit naar een nieuwe start.”
De nieuwkomers Vicky Carleer, Cedric Danhier, Filip
Steylemans, David Danhier en Antonio Mosti.

Filip Stijlemans: “De voetbalkriebels zijn terug”
Twee jaar terug was Filip Stijlemans de revelatie van het seizoen bij FC Eppegem. De begeerde flankspeler trok naar KV Mechelen, waar
hij aanvankelijk wist door te stoten tot de A-kern. Met enkele invalbeurten mocht hij proeven van het voetbal in tweede afdeling. Graag
komt Filip terug naar zijn geliefkoosde club.
“Veel blessures speelden me parten. De conditie was niet optimaal en telkens was het opnieuw beginnen in de B-kern. De examens
volgden, mijn motivatie was zoek en ik stopte een poos met voetballen. FC Eppegem toonde belangstelling en ik heb niet getwijfeld.
De nieuwe tweede provincialer is een club met vele trouwe supporters, het terrein is dicht bij huis en het is beter te combineren met
mijn studies communicatiemanagement. Dat komt op de eerste plaats.”
“De voetbalkriebels zijn terug. Bij KV Mechelen ben ik mentaal sterker geworden, veel bijgeleerd aan positiespel en sneller geworden.
Mijn doelstelling? Gemotiveerd ben ik zeker. Ik zal elke wedstrijd mijn best doen, proberen beter te worden en met FC Eppegem zo
hoog mogelijk te eindigen. Opnieuw plezier hebben aan voetballen staat met een dikke stift onderlijnd.”
Antonio Mosti: “Een uitdaging”
Antonio Mosti is een voetballer met uitzonderlijk talent. Bij FC Vilvoorde kreeg de balgoochelaar weinig speelgelegenheid en hij koos
voor FC Eppegem. “De verwachtingen zijn groot bij mijn nieuwe club”, weet Antonio. “Geen vrees voor mijn mentaliteit, fysiek of doorzettingsvermogen. FC Eppegem is een uitdaging en ik wil het waarmaken.”

SK LAAR
Kevin Van Rompaey wordt de nieuwe sportieve baas van SK Laar. De club onderstreept de goede samenwerking met FC Zemst wat
betreft de transfer van Francisco Polido-Pilo enerzijds en de overgang van Kevin anderzijds. Volgend seizoen start de club met senioren,
beloften, veteranen, dames, pupillen, mini-miniemen en miniemen. Belangstellende spelers of speelsters kunnen altijd bellen naar
0477/40.33.99.
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VERBR. HOFSTADE
Een bescheiden man, Erwin Vanhalle (47). Kapsones zijn hem vreemd. In het tussenseizoen tekende de Elewijtenaar een contract bij
Verbr. Hofstade. Van jeugd- en reserventrainer bij SC Wolvertem naar tweedeprovincialer Hofstade, een serieuze stap. “Och, mij krijgen
ze niet nerveus”, blijft Erwin er rustig bij. Beredeneerd praat hij over de nieuwe start. “Een
cruciale fase in mijn trainerscarrière”, beseft hij.
“Vier jaar trainersschool wordt door velen onderschat. Als profspeler een diploma behalen is een makkie, wat wij er moeten voor doen is wat anders. Stilaan heb ik opgebouwd.
Het was gewoon wachten op mijn kans.”
Waarom Verbr. Hofstade?
“Toevallig. Met mijn vriend en nieuwe hulptrainer Eddy Vandeweghe heb ik goede contacten. Na het verrassende vertrek van Socquet waagde ik mijn kans, met succes.”
Ga je veel veranderen?
“Waarom zou ik? De ploeg speelt zonevoetbal, dat is een groot voordeel. Aan het samenspel en de aanval kan gedokterd worden.”
Klaar voor een uitdaging?
“Als ik veel trainers aan het werk zie, dat kan ik ook. Natuurlijk, ik zal het moeten bewijzen. Alle tweedeprovincialers hebben goede trainers. De kern is versterkt met Jurgen
Daelemans en Robin De Laet (spitsen), Andy Beuckelaers (linksmidden), Ken Borremans
(verdediger) en Michael Lauwers.
Waar kijk je naar uit?
“Na mijn mooie carrière als speler (vijf jaar Cr. VV Elewijt, twee jaar VK Weerde, vijf jaar
Vilvoorde, twee jaar Kortenberg en Peutie, is de cirkel bijna rond. Als trainer debuteren
bij Hofstade in de mooie reeks tweede A is een droom. De wedstrijden tegen Eppegem,
Erwin Vanhalle, nieuwe trainer van Verbr. HofVilvoorde en Kortenberg staan met dikke verf onderlijnd.”
stade.

FC ZEMST
Kevin Opdebeeck: “Ik wil opnieuw plezier beleven
aan het voetbal”
FC Zemst is een club met gezonde ambities. Het voorbije seizoen kwam de ploeg één puntje te kort voor
derde provinciale. Met selectieve nieuwkomers hoopt
Zemst nog beter te doen.
Kevin Opdebeeck (29) heeft heel wat voetbalwatertjes doorzwommen bij de jeugd van RC Mechelen,
Hever, Borgt, Muizen en Putte. Tijdens het tussenseizoen ruilde hij FC Eppegem in voor de club uit zijn
leefgemeente Zemst.
“Geen stap terug”, zegt de libero. “Enkele ploegen van
tweede en derde provinciale hadden belangstelling. Ik
heb gebouwd in Zemst en mijn voorkeur ging uit naar
een ploeg uit de regio. FC Zemst, met zoveel jeugdig
talent en toekomst, sprak me wel aan. Ik kende trainer
Philippe Van Perck van bij FC Hever. Met het bestuur
kwam het vlug tot een overeenkomst. FC Zemst heeft
een jong team dat bulkt van ambitie. Reken maar:
met mijn ervaring en positiespel kan ik de ploeg een
meerwaarde geven. En belangrijk: ik wil opnieuw plezier beleven aan het voetbal.”
“Wat me vooral opvalt, is de goeie sfeer binnen de
groep en de club. Na twee trainingen had ik het gevoel alsof ik hier al tien jaar voetbal. Ik amuseer me
graag, ik ben sociaal en ik wil opnieuw plezier beleven
aan het spelletje. Ik twijfel er niet aan dat ik de harten
van de vele supporters zal veroveren”, besluit Kevin
enthousiast.

Trainer Philippe Van Perck verwelkomt volgende nieuwkomers:
staand v.l.n.r.: Said Echahbouni (V. Hofstade), Filip Van Looy (vrij), Kevin Opdebeeck (FC
Eppegem)
zittend v.l.n.r.: Francisco Polido-Pilo (SK Laar), Kris Hellebaut (GR Katelijne), Koen Vanderwegen (FC Katelijne) en Michael Van Achter (SK Nossegem)

Kris Hellebaut is technisch begaafd en was begeerd bij ex-ploegen Hever,
Pasbrug en Putte. Hij komt over van GR Katelijne en wordt de schakel tussen
verdediging en aanval. “Anderen laten scoren en zelf regelmatig een goaltje
meepikken, dat is wat mij het beste ligt en wat van mij verwacht wordt”, weet
Kris.
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VV ELEWIJT
VV Elewijt is één van de teams van Groot-Zemst die zich het meest roerden op de transfermarkt. Met tien nieuwe spelers, de ruggengraat van vorig seizoen en de juniores en de reserven kampioen, is de sportieve doelstelling niet min. Maar geen grootspraak: “Een
plaats in de top drie”, laat men zich ontvallen.
Danny Van Keer: “Een nieuwe uitdaging”
Eén van de blikvangers is zeker Danny Van
Keer. De 34-jarige clubspeler verliet FC Eppegem voor een nieuwe uitdaging.
“VV Elewijt steekt zijn ambities niet onder
stoelen of banken”, opent de Eppegemenaar. “Aan Rudy Bautmans deed ik de belofte: als ik ooit Eppegem verlaat, kies ik
voor Elewijt. Andere ploegen hadden belangstelling, maar een woord is een woord.
Ik heb bij FC Eppegem zes mooie jaren beleefd. Sportief een stap terug, dat zeker.
Maar de manier van aanpakken van het
bestuur en de transfers spreken me aan.
De concurrentie is groot. Trainer Marievoet
heeft geen voorkeur voor namen. Niemand
is zeker van zijn plaats. Het is bewezen: hoe
meer concurrentie, hoe beter het resultaat.
Mijn ambitie? Er steeds bijhoren. Met mijn
V.l.n.r. boven: Jelle Vanhamme, Kristof Beukelaers, Nico Corten en Geoffrey Pletinck.
ervaring en positieve ingesteldheid wil ik
Onder: Andy Willems, Jan Lansbergen, Danny Van Keer en Camil Nobels met hun trainer Leon Marievoet.
de ploeg een meerwaarde geven.”
Bart Eker en Mathias Lambers staan niet op de foto.

VK Weerde heeft zich tijdens het tussenseizoen gevoelig versterkt. Cristof Corbeel (spits) moet voor meer gewicht en scherpte zorgen
in de 16. Hij is samen met Carlier een belangrijke versterking in de aanval. Pieter Van Waeyenberghe (middenvelder) is een snelle rechterflank met een goede voorzet. Eddy Carlier is complementair met Pepermans en Clarembaux. Hij weegt op een verdediging en is zeer
“aanwezig” in de wedstrijd. Chris Rombauts (middenvelder) kan zowel centraal als op de rechterflank spelen. Technisch zeer sterk en
laat de medemaats beter voetballen.
Kevin De Ruyck (verdediger) heeft na lang twijfelen uiteindelijk getekend voor VK Weerde. De ex-speler van Zemst kan een certitude
worden in de verdediging. Doelwachter Tim Verhaegen is terug van weggeweest. Hij heeft de kwaliteiten om Dave Clough waardig te
vervangen. Jurgen
Verschaeren (aanvaller) is een beloftevolle speler die
na twee jaar inactiviteit zijn vroegere
niveau opnieuw
wil bereiken.
Ook Ayia Abbou,
Jonathan Claeys,
Thomas De Weerdt,
Dimitri Michiels,
Srifi Omar, Kris Van
den Broeck, Hannes Van Goethem
en Kristof Verhaegen kunnen de
V.l.n.r. boven: Johan Schellemans (trainer), Kevin De Ruyck, Christof Corbeel, Kristof Verhaegen, Jurgen Verschaeren, Hannes
ploeg een meerVan Goethem.
waarde geven.
Jean Andries
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Onder: Thomas De Weerdt, Tim Verhaegen, Jonathan Claeys, Koen Versteven, Bart Meert, Jochen Cloetens.
Yahia Abbou, Eddy Carlier, Driss El Moumen, Dimitri Michiels, Chris Rombauts, Omar Srifi, Kris Van Den Broeck en Pieter Van
Waeyenberg staan niet op de foto.

Foto’s VK Weerde

VK WEERDE

wd - wellness consulting
ontbijt - gewichtsbeheersing - welzijn
sportvoeding - energie & vitaliteit
voor lichaams- en voedingsanalyse
kan u ons steeds bereiken op:
tel : 015-33.13.06
gsm : 0477-59.97.13
e-mail: chriss.heylen@telenet.be

GARAGE

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

www.eethuisdelente.be
Openingsuren in juli en augustus:
weekdagen telkens vanaf 15u
zat en zon vanaf 12u

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

BANK en VERZEKERINGEN
KANTOOR André VAN PRAET
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06

Onafhankelijke makeraar CBFA attest nr. 45769
On nr 0466 792 803
E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be
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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

Cultuurflash

Enkele nieuwtjes die ons deze maand ter ore kwamen.
*** Frank Van de Peer, naast muzikant in Zemst ook bekend als tandarts, organiseert een concert op maandag 3 juli in Zemst. Met zijn project aKt wil hij de aandacht vestigen op de problematiek van asielzoekers. Muzikanten uit het ensemble
zijn genoodzaakt het land te verlaten na jaren een kafkaiaanse uitputtingsslag met
de overheid. aKt is een ensemble van twintig muzikanten die zich toeleggen op
muziek uit Afghanistan, Iran, de Arabische wereld en Afrika. Geen sax of doedelzakken dus, maar instrumenten als de oud, daf, lotar, kemanche, kanoun, darbouka, rabab en mythische stemmen zorgen voor muziek die alle cultuurgrenzen overstijgt.
Sint-Pieterskerk om 20u00. Kaarten op 015 346316 na 18u00.

*** In ons januarinummer hadden we het over de kortfilm van Hans Van Nuffel Het
Einde van de Rit. Wel, de film is nu uitgebracht op de dvd Selected Shorts 3, samen
met het beste uit de verschillende competities van de Vlaamse kortfilm. De dvd bevat in totaal tien korte fictiefilms en twee animatiefilms die min of meer aan elkaar
gewaagd zijn. Maar het kan ook eenvoudiger, want er loopt op Canvas een reeks
Film Kort en op woensdag 5 juli zal de film van Hans worden uitgezonden. Daarna
is het overhoring…

Kolen

Mazout

*** Onze radioman Pat Donnez vergast zijn trouwe luisteraars op een nieuwe zomerserie Een Zee van Tijd, die start vanaf zondag 2 juli. Zwembandjes aan, Pat!

BVBA

*** Het Brusselse theatercollectief Tristero, van en met de Zemstse actrice Kristien
De Proost, heeft net een opmerkelijk drieluik achter de rug. Het gezelschap, dat een
sterke reputatie geniet in het brengen van intelligente en frisse komedies, mocht
met de steun van de Vlaamse Gemeenschap drie opvoeringen hernemen op speciale locaties: de vernieuwde KVS, de Beursschouwburg en het Kaaitheater in Brussel.
Een uniek project dat je dus hebt gemist, maar we houden je op de hoogte van de
plannen voor het najaar.

Vervoer

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

Badkamers - Keukens - Dressing
Brusselsesteenweg 256 - 1980 Zemst
Tel. 015-61 00 29 Fax 015-61 79 95
info@sanidec.be - www.sanidec.be
di-vr van 9u tot 12u en van 13u tot 18u
zat. van 10u tot 17u
zondag van opendeurdagen van 10u tot 17u

Clement
Cleaning
BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

Tel.016 / 65 70 75 - Fax 054 / 32 06 48
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*** Er staat een
groep te popelen om jullie
barbecues,
verjaardagsfuiven,
kroegentochten enz. op
te luisteren en
iedereen in de
juiste mood te
brengen. Silicon
Carne, een Elewijtse
band,
weet intussen hoe je een feestje moet bouwen. Voor boekingen en info surf naar
www.siliconcarne.tk of bel met David op 0476 913035.

*** Heb je zelf wat cultuurnieuws te brengen, mail het ons en het staat erin!
Jean-Marie

Sixties en VV Elewijt

schenken 2.200 euro

Jan Van Asbroeck

De nieuwe en vroegere organisatoren van de Sixties Elewijt overhandigden een symbolische
cheque aan de Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose.

ELEWIJT - De Sixties, enkele vrienden
die eind jaren zestig een jeugdvereniging hadden in Elewijt, kwamen na
twintig jaar terug bijeen om het kermisbal met Pinksteren nieuw leven in
te blazen. De opbrengst ging telkens
naar een goed doel. Tien jaar hielden
ze dit vol, maar er kwam helaas geen
opvolging. De organisatie van het Pinksterkermisbal Back to the Sixties van VV
Elewijt bood de ideale gelegenheid om
opnieuw aan te knopen met de traditie.

Het resulteerde meteen in een winst van
738,96 euro. Samen met de 700 euro en
de 700 euro van de vorige kas, leverde
dit een rond bedrag op van 2.200 euro.
Het geld werd goed besteed aan de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose. Marie-Jeanne en Raymond
Jaspers, vertegenwoordigers van de
vereniging in onze gemeente, zullen dit
bedrag goed kunnen gebruiken om de
strijd tegen muco verder te zetten.

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem
Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08
Café

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur GROOT ZONNETERRAS
DE BESTE PINT VAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

JA

Overvaller van zestien

ZEMST – Een zestienjarige jongen uit Zemst wordt er van verdacht vorige maand in
de Albert II-laan in Laken een voorbijganger van zijn gsm te hebben beroofd.
Kort na de overval kwam het slachtoffer zijn aanvaller opnieuw in de Albert II-laan
tegen. De man sprak een politiepatrouille aan. Agenten konden de verdachte jongen uit Zemst snel oppakken. In zijn jaszak zat een vlindermes. De jongeman ontkent de feiten. De politie onderzoekt de zaak.

DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS
Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

FoJ
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HOFSTADE - Vissersclub De Stekelbaars uit Zemst heeft de eerste gemeente lijke wisselbeker voor visclubs gewonnen. Die werd betwist in het oude betonnen spaarbekken van de NMBS aan het Blosodomein.
Dakwerken DE DONDER

t
t
t
t
t
t

Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en
dakbedekking
Dakvernieuwing: leien, pannen,
kwaliteitsrofing (resitrix)
Dakgootbekleding in PVC
Gootreparaties
Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
Gevelbekleding in diverse materialen

Foto Jean Andries

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

De Stekelbaars

wint wisselbeker voor vissers

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43
GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

Vier clubs gingen de competitie aan: De
Winde uit Weerde, De Eleghemse Zeevissers uit Elewijt, De Stekelbaars uit
Zemst en Ons Genoegen uit Hofstade,
dat gastheer speelde en de organisatie,
samen met de sportraad, op zich nam.
“32 vissers hebben hun lijntje uitgegooid
voor twee beurten van twee uur”, vertelt Willy Op de Beeck van de sportraad.
”Door een onweer tijdens de tweede
beurt hebben we de wedstrijd 25 minuten moeten stilleggen. Carbonhengels
zijn stroomgeleidend en we houden het
liever veilig.”
Volgens de specialisten van het groot
geduld was het geen echt goed visweer.
De dagvangsten zitten duidelijk onder
het gemiddelde, maar de gezamenlijke
buit, vooral brasem en voorn, woog toch
nog 188 kilogram.
Louis Van San was individueel de beste

visser met 18,250 kg. Gino Cristiaens
werd tweede met 4 kg minder en Maurice Dons derde en beste veteraan met
12,800 kg. Agnes Vertongen pakte met
6,150 kg de trofee bij de vrouwen en
Jens Sneyers was de beste junior met
8,650 kg vis. De vijf beste resultaten van
elke club bepaalden wie de wisselbeker
kreeg.
Kennis van de visplaats was geen thuisvoordeel voor de vissers van Ons Genoegen, want zij werden tweede voor De Winde en de Zeevissers, die duidelijk niet zo
goed zijn in het vangen van “klein grut”.
Voorzitter Robert De Puydt (een kikker
in het visnet?) van Ons Genoegen wil dat
er een herkansing komt. “Dit is een leuk
initiatief. Volgend jaar doen we het opnieuw op een andere vijver”, is zijn commentaar.
Juliaan Deleebeeck

Adverteren in de
Zemstenaar?
Bel 0479/66.46.66 of
0475/42.02.76
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het Zemstenaartje

Speel-o-theek Den Boomerang
leent speelgoed uit
ZEMST - Elke maand kan je speelgoed gaan
lenen in de speel-o-theek van Zemst. Voor
een klein prijsje krijg je een gezelschapsspel
of een trampoline mee naar huis. Of wat
dacht je van een buitenspeelbox?

Op 17 juni zette de speel-o-theek voor de eerste
keer zijn deuren open. Meer bepaald de deuren
van de zolder van het OCMW-gebouw. Eén keer
per maand vanaf nu. “Mijn vriendin is vrijwilliger
in een speel-o-theek, en ik dacht: dat is wel iets
voor Zemst. Ik ben onthaalmoeder, en toen ik
een vragenlijst in de bus kreeg over een speel-otheek, heb ik heel enthousiast ingevuld dat die er
Vrijwilligsters Ellen en Sandra, samen met zoon Kevin, op de zolder.
zeker moest komen. Er waren vrijwilligers nodig,
we vooral speelgoed voor kinderen tot vier à vijf
en ik stelde me meteen kandidaat”, vertelt Sandra
jaar. Maar we willen graag uitbreiden naar hogere
enthousiast.
leeftijden.”
“Ik las ook dat er vrijwilligers gezocht werden”,
Oorspronkelijk mochten alleen onthaalmoeders
vertelt Ellen. “Ik informeerde, hoorde dat het maar
komen uitlenen, maar vanaf nu is de speel-o-theek
één keertje in de maand is, en zo ben ik hier ook
voor iedereen!
terechtgekomen.”
Wie nog oud speelgoed heeft liggen, mag dat naar
de speel-o-theek brengen. “We zijn nog op zoek
Bijna gratis
naar veel materiaal”, roepen Ellen en Sandra in koor.
De speel-o-theek werkt als een bibliotheek. Je
“Vrijwilligers zijn ook nog steeds welkom!”
betaalt lidgeld, en per stuk dat je wil lenen betaal
je een klein bedrag. “Dat begint al vanaf vijftig
eurocent”, lacht Sandra. “Bijna gratis dus!” Het
duurste stuk is de basketbalring van vijf euro. Je
mag het materiaal een maand lenen.
Wat kan je zoal lenen in de speel-o-theek? “Van
alles en nog wat”, zegt Ellen. “Momenteel hebben

Marijke

Speel-o-theek Den Boemerang, zolder OCMW-gebouw, Hoogstraat Zemst.
Open van 19.30u. tot 20.30u. op donderdagen 6 juli, 10 augustus en 14 september. Daarna elke tweede donderdag van
de maand. Lidgeld voor één jaar: € 6, half jaar: € 4

de Zemstenaar zoekt foto’s van jeugdkampen 2006
ZEMST – Voor de meeste jeugdverenigingen is met de grote vakantie ook de periode van
het jaarlijkse bivak of kamp aangebroken. Dit hoogtepunt in iedere jeugdvereniging levert al
decennialang mooie herinneringen en materiaal voor het fotoboek op.
De redactie van de Zemstenaar roept alle Zemstse
jeugdbewegingen op om de mooiste van hun
kampfoto’s van de jaargang 2006 voor publicatie in
ons augustusnummer af te staan. Op die manier weet
straks gans onze gemeente waar jouw organisatie
haar voorbije werkingsjaar heeft afgesloten.
Deze oproep richt zich ook naar niet-georganiseerde
jeugd die in een of ander groepsverband een
gedeelte van zijn vakantie doorbrengt.
We spreken af dat de foto’s vergezeld gaan van
een (kort) woordje uitleg. Daarin lezen we graag
hoeveel deelnemers er waren op het bivak (kamp),

Win een cadeaubon

van

waar en wanneer het plaatsvond en of er bijzondere
voorvallen te vermelden zijn. Als jullie dan ook nog
een telefoonnummer vermelden waarop de redactie
de verantwoordelijke van jullie vereniging kan
bereiken, dan kan er niet veel meer mislopen.
Tot straks, in de Zemstenaar !
Voor foto’s van jeugdverenigingen die de deadline
van het augustusnummer niet zouden halen,
reserveren we graag een plaatsje in onze uitgave van
september.
FoJ

10 euro

Stuur ons je mooiste knutselwerkje of gedichtje toe, en win een cadeaubon van 10 euro, die je mag
spenderen in de DA-KADO. Kreupelstraat 111, 1980 Eppegem of info@dezemstenaar.com
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Kunstenaar Renaat Savels:

“Weinigen kunnen wat ik kan”

HOFSTADE – Tijdens het braderijweekend werd de Tervuursesteenweg even een bescheiden Rambla. Kunstmanusje-van-alles Renaat Savels (72) mocht er dus niet ontbreken. Hij tekende portretten, recht tegenover de kerk die glasramen van zijn
hand draagt. Op de tonen van wat jazzmuziek – zijn tweede passie – gidste hij ons achteraf door de rest van zijn enorme
collectie.
Savels schildert naar eigen zeggen al sinds hij vier was en dat merk je
wanneer je zijn huis – of museum – betreedt. Er hangen aquarellen, iconen, schilderijen in olieverf of acryl en noem maar op. “Ik haal mijn inspiratie vooral uit de natuur en reis daarom heel veel voor mijn schilderijen”,
legt Savels uit.
Ooit begon zijn carrière met het schilderen van levensechte portretten
van wereldsterren voor bioscopen, na zijn studies aan de Sint-Lukas
kunstacademie. Ondertussen ontwikkelde Savels zijn eigen stijl, die hij
als “eerder expressionistisch” omschrijft. Hij werd dus allesbehalve de
elektricien die zijn ouders hem graag zagen worden, maar die hadden
geen reden om niet trots op hem te zijn. “Ik moet elk jaar 200 kerstkaarten sturen in alle talen”, vertelt hij om aan te geven hoe bekend hij is in
binnen- en buitenland. Onder meer de Engelse koningin Elisabeth heeft
één van zijn tekeningen aan haar koninklijke muur hangen.
Hoewel ook moderne technieken als airbrush Savels niet vreemd zijn,
maakt hij nog het liefst aquarellen. “Omdat dat het moeilijkste is”, zegt
hij. “Er zijn er maar weinigen die een aquarel kunnen maken zoals ik het
kan”, voegt hij eraan toe. Volgens Savels omdat hij veel leerde van Jack
Merriot, één van de beste Engelse aquarelartiesten.
Nu Savels zelf een leven als schilderleraar achter de rug heeft, exposeert
hij regelmatig. Toch schildert hij niet om te verkopen, al werkt hij ook
op bestelling. “Ik wil gewoon bezig blijven en ik doe het zo ontzettend
graag”, aldus Savels.
Sjoukje

Kunstenaar Renaat Savels legt de laatste hand aan een schilderij
voor een Thaise tempel.

HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824
1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00
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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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