de Zemstenaar
Onafhankelijk maandblad

Cartoonist
Rik Peeters

September 2006
Nummer 9
8900 exemplaren

Pieter Smout

Ne Nele

Speelplein Kaktus

Zomerkampen 2006




Beste Zemstenaar,
Pff, september… Alles liep nu net een
beetje relax: twee maanden lang kabbelde het leven voort in een versnelling
of twee lager. U weet wat wij bedoelen:
de wekker zingt een toontje lager, geen
kinderen die vlug vlug naar school moeten, geen getoeter en druk gedoe op
weg naar het werk. Niemand keek op een
kwartiertje: was het vandaag niet klaar,
goed, morgen dan maar. Zelfs uw ouwe
knorpot van een baas deed iets dat op
glimlachen leek. Een paar weken vakantie er bovenop, en kijk, u kon de wereld
opnieuw aan: vrolijk fluitend begon u aan
de nieuwe dag.
Zoiets blijft natuurlijk niet duren, dat
hebt u snel in de gaten. Toevallig rond
half negen gepasseerd langs de eerste
de beste school in uw buurt? Krijsende
kleuters, die begod niet begrijpen waarom ze in het holst van de nacht van hun
bed werden gelicht, om even later moe-

Colofon

derziel alleen achtergelaten te worden bij
een horde wildvreemde mensen, de enen
al strenger en angstaanjagender dan de
anderen. Jonge moedertjes staan erop te
kijken met tranen in de ogen, een krop in
de keel en een natte zakdoek in de hand.
Verderop komen de anciens aangeslungeld. Wie haalt het in godsnaam in zijn
hoofd om hen zomaar uit hun zomerslaap
te halen? Ondertussen zit u zelf opnieuw
volop in het nerveuze gejaag van elke
dag: citius, altius, fortius, altijd maar sneller, hoger en sterker. De wereld gaat aan
vlijt ten onder!
En dan, in zulke barre tijden, is er
de Zemstenaar. Net op het moment dat u
zou gaan doorslaan, is er uw vertouwde
glossy magazine. Precies wat u nodig had
om weer te beseffen dat het allemaal al
bij al nog meevalt, dat het leven ook zijn
goeie kanten heeft. Wel, daar doen wij
het nu voor, zie!
De redactie (PV)
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Cook
@
Home

Oeps...
Door omstandigheden is er in de vorige editie een foto weggevallen, die we jullie lezers niet willen onthouden.
Mies Van de Zalm, deelneemster aan de kustenaarsroute, in haar
atelier. Ze toont hier een wandapijt met geverfd salsitouw in relief.
Ze weeft dit nog op ambachtelijk wijze.
Alsjeblieft Mies!

- 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.

Foto Jean Andries

Cook @ Home
+32 15616071 - +32 475320075
www.cook-at-home.be

De foto hoorde bij het artikel K’ 06, een uitstekende afsluiter van de
vakantie, op pagina 10 en 11 van ons augustusnummer.

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



‘Ne Nele’ is wereldberoemd in Zemst en omstreken
HOFSTADE – Als ze het over de lokale “Ne Nele’ hebben, zijn Zemstse bierkenners het er
over eens dat dit bier alle vergelijkingen met gereputeerde brouwsels kan doorstaan. In
zowel zijn blonde als bruine verschijning maakt deze trippel nog steeds opgang.
Biersteker Louis Nijs uit Hofstade dokterde in
1998 de formule voor het jubileumbier ‘Ne Nele’
uit. Hij kreeg daarvoor vakkundige hulp van
brouwerij Proef in Lochristi waar het Nelebier
nog steeds wordt gebrouwen.
“We vierden zes jaar geleden het honderdjarig bestaan van onze familiale drankenhandel
over drie generaties”, herinnert Louis (75) zich.
“Bij die gelegenheid bracht ik als ode aan mijn
vader Nele (overleden in 1987) en mijn grootvader Jean dit jubileumbier uit.” Het initiatief
sloeg meteen aan. De blonde Nele vond van
meetaf aan zijn weg naar de verbruiker. In 2000
vierden de chirojongens van Weerde hun vijftigjarig bestaan. Toen werden ook de vijftiende

Bierfeesten in Weerde gehouden en werd de
‘Nele’ in een eenmalige editie als ‘Pater Jaak’ opgevoerd, ter herinnering aan de stichter van de
lokale afdeling van de Chiro.
De blonde Nele (8°) kreeg na een jaartje het gezelschap van zijn bruine (9°) zus.
“Drink dit bier op ongeveer 6°C. Dan komt zijn
volle smaak volledig tot recht. De Nele houdt
het midden tussen een trippel en de Duvel”,
raadt Louis Nijs aan. Van dit lokale biertje geniet
je best in het speciaal daartoe ontworpen glas.
In een aantal Zemstse kroegen en herbergen
staan de ‘Neles’ vooraan op het schap “Vooral
de bleke is bij ons zeer in trek”, horen we van
een aantal kasteleins.

Buiten de Zemstse gemeentegrenzen is het lang zoeken naar ‘Ne Nele’. Daar is de geestelijke vader van dit
bier niet rouwig om. “Dit is een biertje van en voor de
Zemstenaars. Dat moet zo blijven!” zegt Louis.
Wie graag met dit lekkere streekproduct kennis wil
maken, kan in de Zemstse herbergen terecht of slaat
een voorraadje (21,10 euro per bak) in. Daartoe kan je
terecht bij Louis Nijs in de Graaf Cornetstraat in Hofstade op donderdag en vrijdagnamiddag en zaterdag
de ganse dag (middagpauze van twaalf tot halftwee).
Het Nelebier is een bewaarbier dat tot twee jaar na
productiedatum in prima conditie blijft.
Fons Jacobs

Louis Nijs is de geestelijke vader van het lokale bier ‘Ne Nele’.

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

Kachels - Schouwen - Inbouwhaarden



MODESHOW HERFST - WINTER 2006
Vrijdag 29 sep
en
Zaterdag 30 sep
om
20 uur
Lingerie Bugattis
Hofstade

Dameskleding Bilitis
Hever

Hangar 12 - t Sas - Boortmeerbeek
Inkomkaarten € 5, bij de deelnemende winkels.
- Kaart wordt terugbetaald bij uw volgende aankoop. -

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



Yasmine De Borger

ZEMST- Yasmine De Borger uit Zemst is één van de
negentien kandidaten die
de preselecties voor de ver-

Miss Vlaamsoverleefd heeft.

kiezing van

Brabant
En Yasmine heeft sterke
troeven. Ze won vorig jaar
de

publieksprijs

van

modellenwedstrijd

Model,

de

Flair

maar een missver-

kiezing heeft tegenwoordig meer inhoud dan alleen
maar een quotatie op het
uiterlijk.

gaat voor miss Vlaams-Brabant

Het is uw eerste missverkiezing ?
“Eigenlijk wel. Ik was kandidate voor Miss
Zemst, maar moest die namiddag een modeshow lopen in Leuven, waardoor ik niet
in Hofstade kon blijven. Het is dus niet zo
dat ik daarvoor afgehaakt heb omdat ik het
niet wou. In de preselectie voor VlaamsBrabant zat er heel wat maturiteit. De negentien geselecteerden hebben volgens
mij allemaal hun kans en natuurlijk wil elk
meisje dat kroontje wel. In de modellenwereld opent het de poort tot interessante
presentaties en betere opdrachten.”

En nu ben je al een hele madam in dat
wereldje?
“Geloof het maar niet. Het is keihard werken. De winnaars komen voor één jaar
onder contract bij het modellenbureau
Models Office en dat bevalt mij wel. Ik heb
een boontje voor mode en als ik de kansen
krijg zou ik er zeker voor gaan. Al die mooie
kleren presenteren op internationale podia
spreekt mij wel aan. Ik vraag mij wel af hoe
dit verder gaat lopen en of dit kleine voorval een bepalende wending gaat geven aan
mijn leven. Boeiend en bangelijk tegelijk.”

Je werd in de herfst van vorig jaar al laureate van de prestigieuze Flair Model.
Hoe ging dat?
“Ik ben een fervente Flairlezeres en heb
mijzelf ingeschreven .Ik dacht, laat het mij
maar eens proberen. Er valt niets mee te
verliezen. Met 1,75 meter ben ik net groot
genoeg. Het was gillen toen ik uit 1.200
kandidates weerhouden werd voor de halve finale. Toen heb ik echt wat campagne
gevoerd zodat veel mensen op mij zouden
stemmen. De nieuwe Flairgezichten werden gekozen tijdens een bijzondere finale
in de Antwerpse discotheek Club Industria.
Daar bleek dat ik de favoriet was van de
Flairlezeressen en zo de publieksprijs won.”

De combinatie met studie bleek niet
houdbaar?
“Spijtig genoeg niet. Ik volgde sociaaleconomische wetenschappen, maar ben
gestopt. Ik ga volgend jaar in Antwerpen
voor communicatiemanagement. Dat lijkt
mij een betere combinatie.”
En er wenken weer zonnige opdrachten?
“We gaan met de negentien finalisten van
Vlaams-Brabant naar Italië om er wat bij
te bruinen en om de show voor de verkiezingsavond in te oefenen. Ik hoop toch wel
bij de vijf superfinalisten te eindigen. Daar
krijg je dan de gelegenheid om je troeven
uit te spelen in ondermeer een eigen podi-

umact, en die heb ik alvast voorbereid. Het
wordt een dansact en dat is voor mij niet
ongewoon. Ik volg nog les aan de dansschool van Anouchka Balsing en ik ben
ook animatrice bij Sportivak in Kortrijk.”
Kan Zemst uw kandidatuur op een of andere manier steunen ?
“Weinig, want in tegenstelling tot vorig jaar
zijn er nu geen SMS-toestanden meer om
voor de kandidaten te stemmen. Blijkt dat
sommigen die gewoon ingekocht hadden.
Jezelf promoten en de merknaam VlaamsBrabant uitdragen is wel belangrijk. In die
zin is deze voorstelling in de Zemstenaar al
een bijdrage.”
Wat zijn de verwachtingen?
“Ik denk dat er velen zijn die een kans maken en het is maar best dat men daarvoor
niet alleen op het uiterlijke afgaat. Ik zie het
als elke andere competitie. Je kan winnen
en je kan verliezen. Echt wakker lig ik er
niet van. Ik neem elke dag zoals hij komt.”
De finale van de verkiezing van Miss VlaamsBrabant vindt plaats in Zoutleeuw op 10 september. Meer nieuws daarover op de website
www.missbelgie-vlaamsbrabant.be.
Juliaan Deleebeeck



HOFSTADE - Zondagmiddag. Gewapend met
balpen en papier neem ik de fiets. Heerlijk weertje buiten. Het leven draft op zijn zondags:
verlaten straten, volle huiskamers, vers gezette koffie en pistolets. “Lekker knus met de familie” is nog altijd de gewoonte. Tot ik achter het
ietwat vervallen parochiezaaltje kom: rondspringende kinderen, buldergelach, kleurige
T-shirts,… Het flitst even door mijn hoofd:
jeugdbewegingen zorgen voor ambiance. In het
midden staat hoofdleider Pieter te glunderen.
Op zijn rug hangt zijn gitaar. Pieter kennen
we allemaal als een creatief wezen, dat bij een
knetterend haardvuur een zeemzoete sfeer kan
brengen of op een feestje de tafel opklimt om

Urbanus te spelen. Niet voor niets componeerde hij voor Chiro Nationaal het themalied.
Een Geksentriek gesprek met Pieter Smout!

Pieter Smout gaat Geksentriek
Ik val meteen met de fiets in huis: Pieter,
wat is het themalied eigenlijk?
Het jaarthemalied heet dit Chirojaar
Geksentriek. De betekenis hiervan is vrij
simpel: het onderste uit de kan halen iedere Chirozondag, en liefst de gekste



onderkant! Tegenwoordig moeten de
meeste kinderen bijna zeven dagen op zeven letterlijk zitten en zwijgen, hetzij op de
schoolbanken, hetzij aan de computer of
televisie. Als we er maar geen last van hebben, nietwaar? Verkeerde mentaliteit. Kin-

deren moeten af en toe eens goed kunnen
zingen, dansen, roepen, hevige spelletjes
spelen, ... kortom hun kinderlijke energie
kwijtraken. En waar en wanneer kan dat
beter dan in de jeugdbeweging, op zondagnamiddag?

Hoe kwamen ze bij jou terecht?
Ik was al jaren aan het zeuren tegen Jan
en alleman over de vorige jaarthemaliederen. Dat de melodie te eentonig was, of
de tekst te moeilijk, of het refrein niet bleef
hangen, enzovoort. Ik kreeg telkens, al dan
niet voor de grap, hetzelfde antwoord:
“schrijf er dan zelf één, hé?”. Het klinkt absurd, maar ik heb dus gewoon mezelf aangeboden bij het nationaal Chirosecretariaat om dit lied te schrijven. Ik dacht: een
nee heb ik, een ja kan ik krijgen. Het werd
dus een ja ...
Hoe ben je er aan begonnen?
Het is allemaal zeer vreemd begonnen,
pakweg een half jaar geleden. Ik had de
basistekst van Geksentriek toen al meer
dan een maand in mijn bezit via Chiro Nationaal.Maar ik had geen inspiratie om er
een strofe en refrein uit te puren. Ik was
net mijn bed in gekropen en plots floepte

er een melodie door mijn hoofd: “Wij zijn
gek..., wij zijn geksentriek....” en die bleef
zo lang hangen dat ik er niet van kon slapen. Ik dacht bij mijzelf: “‘t is nu of nooit!” Ik
zette mij aan de gitaar en na drie uur was
het lied zo goed als af. Ik was wel stikkapot
de dag erna ...
Hoe reageert je omgeving op het lied?
De meesten weten wel dat ik het geschreven heb, maar ik hou de spanning er nog
even in. Hoe ze reageren? De één onverschillig, de ander enthousiast. Beetje
dorpslogica, hé: eerst zien en dan geloven.
Vanaf 16 september wordt het lied pas officieel bekend gemaakt op de nationale
startdag in Oostende, dus ...
Voor zij die u nog niet kennen, wie is de
Pieter?
Ik ben 26 jaar en al vele jaren actief in Chiro
Hofstade als leider en groepsleider. Buiten

Chiro doe ik niets liever dan koken, improviseren op de piano en avontuurlijke reizen maken.
Ben je dagelijks met muziek bezig? Wat
doe je zoal?
Veel mensen willen het maar niet geloven,
omdat ze mij enkel via de Chiro kennen,
maar ik ben professioneel pianist en geef
les aan het conservatorium van Mechelen.
Naast lesgeven speel ik als freelancer in koren, cabaretgezelschappen, het Sweet Jazz
Orchestra van Zemst en andere bands. Af
en toe begeleid ik zangers of zangeressen
of hang ik de entertainer uit op feestjes.
Kunnen we je nummer Geksentriek ergens beluisteren?
Vanaf eind september op de nationale site
www.chiro.be.
Zullen we zeker doen Pieter!

Wandelen in ‘Brabantse Kouters’
ZEMST – Toerisme Vlaams-Brabant heeft, samen met een aantal gemeenten uit de Groene Gordel, wandelingen uitgestippeld en bewegwijzerd. Er is ook een bijhorend wandelboekje uitgegeven. Het wandelgebied ressorteert onder de ‘Brabantse Kouters’. De gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Vilvoorde, Wemmel en Zemst werken aan
dit initiatief mee.

FoJ

TOEREN & TAFELEN in GRIEKENLAND
Het volgende boek in de zo gegeerde reeks
ligt in de volgende oktober-spaarmaand
alweer beschikbaar in alle KBC-kantoren.

Wendt u in oktober
tot één van onze kantoren
voor de voorwaarden!!!
KBC Eppegem

Brusselsesteenweg 309
1980 Eppegem

KBC Hofstade		

Tervuursesteenweg313
1981 Hofstade

KBC Zemst		

Brusselsesteenweg 29
1980 Zemst



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
jaarlijks verlof
van
maandag 18 september
tot en met donderdag 12 oktober
2006
terug open op
vrijdag 13 oktober 2006

wegens stopzetting

totale uitverkoop
Handgeknoopte Oosterse 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
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Zemstenaars leveren

verboden wapens in

ZEMST – Achtenveertig dorpsgenoten leverden
tot op vandaag hun wapen in bij de politie. Dat
gebeurde in het kader van de nieuwe wapenwet,
die sinds juni van kracht is. Hoofdinspecteur Luc
Faes van de politie raadt iedereen die een wapen
in huis heeft, aan zich bij hem te informeren. “Op
die manier kunnen over enkele maanden grote
problemen voorkomen worden”, is zijn advies.

Wie van een verboden wapen af wil zonder daartoe een boete te betalen, kan terecht
bij hoofdinspecteur Luc Faes van de Zemstse politie.

De nieuwe wapenwet kwam er nadat in
mei jongstleden in Antwerpen een achttienjarige twee mensen doodschoot en
een derde zwaar verwondde met een
jachtwapen. De moordenaar had niet de
minste problemen ondervonden om dat
wapen aan te kopen. Het drama leidde tot
een nieuwe wapenwet, die komaf maakt
met een aantal mistoestanden. Het erven
van een vuurwapen of het houden van
een wapen omdat men dit mooi vindt, zijn
voortaan geen redenen meer om het bezit
van een verboden wapen te kunnen rechtvaardigen.

zegt hoofdinspecteur Luc Faes van de
Zemstse politie. Als wijkmanager is hij voor
Zemst de contactpersoon in deze materie.
Hij is tijdens kantoortijd te bereiken op
015/62.71.62
Tot op heden leverden al 48 Zemstenaren
hun wapen bij de politie in. Zij stonden
vooral revolvers, pistolen en geweren af.
Het verzamelpunt is het zonecommissariaat op de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel. Hoofdinspecteur Faes regelt de
noodzakelijke paperassen die er komen
bij kijken om wapens te mogen transporteren.

Drie mogelijkheden

Honderden vergunningen

Iedereen krijgt tot 9 december de kans
om een al dan niet illegaal wapen dat hij
in zijn bezit heeft, te laten regulariseren of
om het af te staan. Een derde mogelijkheid
is het te laten neutraliseren door de proefbank in Luik. Die ingreep kost 78 euro. Het
volstaat bijvoorbeeld niet om de slagpin
van een wapen weg te vijlen. Het neutraliseren van een vuurwapen betekent ook
dat men de loop ervan met lood dichtgiet.
Dat werkje moet door een erkende instelling uitgevoerd worden.
“Ik raad iedereen die een wapen in huis
heeft, aan met mij contact op te nemen”,

In onze gemeente hebben enkele honderden inwoners het recht om een wapen te
bezitten. Dat zijn vooral sport- en recreatieve schutters, jagers en mensen die beroepshalve een wapen moeten dragen.
Zij staan bij de politie geregistreerd. “Ook
deze mensen doen er goed aan even een
telefoontje te plegen om na te gaan of alles nog wel in orde is”, adviseert Luc Faes.
Wie zich bij de politie meldt als bezitter van
een al dan niet verboden wapen, loopt tot
9 december geen kans om voor verboden
wapenbezit gestraft te worden. “Behalve
natuurlijk wanneer met zo’n wapen een of

ander misdrijf is gepleegd”, zegt de politie.
Wie op welke manier dan ook een wapen
in zijn bezit heeft en geen regularisatie kan
krijgen, kan het wapen afstaan in ruil voor
een ontvangstbewijs en geniet dan meteen amnestie. Tot de categorie verboden
wapens behoren niet alleen vuurwapens
zoals geweren, pistolen en revolvers maar
ook springmessen, krachtige katapulten,
knuppels, geweerstokken, wapenstokken … Ook munitie behoort daartoe.

Verboden
Hoofdinspecteur Luc Faes is er van overtuigd dat er ook in Zemst – net zoals overal
elders – tientallen, zoniet honderden verboden wapens onder de bevolking verspreid zijn. “De bezitters ervan riskeren na
9 december fikse straffen als ze op bezit
van zo’n wapen betrapt worden”, waarschuwt hij.
Wie vertrouwd wil geraken met de nieuwe
wapenwetgeving, kan bij de politie en in
het gemeentehuis een praktische folder
bekomen. Men kan de brochure ook raadplegen op de website van de provincie
Vlaams-Brabant op www.vlaamsbrabant.
be onder de rubriek ‘nieuwe wapenwetgeving.’
Fons Jacobs

Kattendoder slaat toe
ELEWIJT – In de omgeving van Villadreef en Zijpstraat is een kattendoder op pad. De politie en de gemeentelijke milieudienst ontdekten vers vlees dat met rattengif werd vermengd om katten uit de weg te ruimen. Al minstens vijf huiskatten zijn daardoor gestorven en
verscheidene andere poezen zijn vermist. De politie is naar de kattendoder op zoek.
Bewoners van Villadreef en Zijpstraat die huisdieren hebben, wordt aangeraden voorzichtig te zijn en hun honden en katten niet alleen
op straat te laten.
FoJ
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Buurtfeesten zijn ‘in’
Jan Van Asbroeck
Cardijnstraat 5
1980 Eppegem
Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08

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

Sporthal Zemst-centrum

ZEMST– “Buurten” is in Zemst weer in. De buurtcomités rijzen uit de grond.
Ondertussen zijn er officieel in Zemst een dertigtal buurtfeesten gekend. De
redactie nam poolshoogte bij een aantal ervan.

Kerkveldfeesten
De Kerkveldfeesten (voor de Jaak Lemmenslaan, de Edgar Tinellaan en de Sint-Pietersstraat) gaan hun negende jaargang in en hebben zelfs een eigen website (www.
kerkveld.be). Initiatiefnemer van het eerste uur Johan Jacquemin: “De strafste anekdote is dat bij de eerste editie bijna de helft van de buurtbewoners besmet werd met
salmonella. In ieder gezin was er wel een zieke. Een kind moest zelfs naar het ziekenhuis. De grootste drinkers zijn aan de bacterie ontsnapt. Volgens de dokters heeft
wijn drinken een zuiverende werking; een beetje zoals azijn.” Dat zieke begin heeft
er de buurt niet van weerhouden om de feesten jaar na jaar opnieuw te organiseren.
De Kerkveldfeesten op 19 augustus laatstleden brachten weer een massa volk op de
been (foto). Johan: “We doen het dit jaar voor de negende keer en we hebben ook al
een winteractiviteit, die we met onze kas gratis aan de bewoners konden aanbieden.
We hebben op ons jaarlijks feest ook meer en meer deelnemers. Ons buurtcomité
komt geregeld samen met een tiental mensen en daar maken we een ludiek verslag
van dat telkens in de bussen wordt verspreid.”

Kompenhof
In de Kompenhofstraat in Eppegem is er een nieuwe verkaveling. Daar organiseren
ze op 9 september voor de tweede maal een buurtbarbecue. Het eerste jaar was een
succes en ze gaan dit jaar dezelfde weg op, met een groeiend aantal deelnemers.
Hubert en Martine namen vorig jaar het initiatief voor het eerste buurtfeest: “Wij

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

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

Bij de voorbereidselen van de feesten op Kompenhof steken de buren de handen uit de mouwen

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

"Schoonzicht"
Foto Jean Andries

Dinsdag gesloten

De Kerkveldfeesten brengen jaarlijks een hoop volk op de been.

organiseerden een barbecue in onze tuin, maar alle buren staken een handje toe (zie
foto). Vorig jaar waren er 52 aanwezigen uit onze nieuwe verkaveling. Daar er dit jaar
veel is bijgebouwd, komen er deze keer ongeveer 100 man en een 25 kinderen. We
zijn van plan om een comité op te richten, want het is niet te doen om het allemaal
alleen voor te bereiden.” Door het buurtfeest leerden de Kompenhovenaars elkaar
beter kennen. Hubert: “Op het feestje vorig jaar kenden we elkaars huisnummer beter dan de naam. Dat is nu al heel anders. Alleman begint elkaar te kennen.”

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

MAANDAG RUSTDAG

Linterpoortenlaan
Het ene buurtfeest komt al wat origineler uit de hoek dan het andere. We laten Chantal De Rey aan het woord over de buurtfeesten in de Linterpoortenlaan in Zemst:
“Op 5 augustus hadden we onze straatfeesten. Met een 130-tal buren is het altijd
een gezellige boel. Dit jaar hadden we een artistieke kinderanimatie. We hadden
niet voor het traditionele springkasteel gekozen, maar twee kunstenaars hebben
samen met de kinderen een optreden in elkaar gestoken. Eerst was er een djembesessie en daarna werden deze oerklanken de muzikale begeleiding van de schilder,
die samen met de kinderen (en een creatieve, volwassene vrijwilligster die uit het
publiek geplukt werd), een mandala gecreëerd heeft.”

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

VOLAUTOMATISCH

ZONNECENTER

Subsidies
De gemeente Zemst subsidieert sedert vorig jaar de buurtfeesten voor een maximumbedrag van 150 euro. Schepen Bart Coopman licht het subsidiereglement toe:
“De gemeente wil met deze subsidies de buurtfeesten aanmoedigen en de financiële drempel voor de buurtbewoners verlagen. De meeste buurtcomités zijn blij met
deze uitkering, die het mogelijk maakt om een tent te huren of een springkasteel of
de verzekering mee te betalen. Dat voor eten en drank ieder nog een bijdrage moet
doen, vinden de meesten normaal.”

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

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ
Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem
T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87

eddcars.eppegem@deal-net.com

BE 463.191.826

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Whisten of niet:

kaarten is troef

ELEWIJT - WEERDE – Het kaartseizoen komt er weer aan. Wie denkt dat
deze volkssport uitsterft, zit er naast. Wij vonden in Groot-Zemst alvast
twee kaartclubs die er met keihard enthousiasme tegenaan blijven gaan.
Zelfs jongeren vinden de weg naar de kaarttafel, zo blijkt.
In Weerde wordt er al meer dan 40 jaar gekaart bij de KWB. De organisatie is er sinds
decennia in handen van Georges Van Asbroeck. Er wordt gespeeld van september tot
april, telkens de eerste zaterdag van de maand. Half april wordt afgesloten met een
kaartavond met prijzen. Momenteel wordt er op gemiddeld twaalf tafels gestreden
om een braadkip voor de winnende ploeg per tafel en vooral om de rangschikking.
Aan het einde van het seizoen wacht een rijke prijzentafel, de volledige inzet wordt
immers terug uitgedeeld in prijzen. Hét kaartspel in Weerde is het populaire boomke
wies (Weerdse spelling), waarbij ieder voor eigen rekening speelt, dus zonder maten. Best een gezellige bedoening in zaal Ons Huis. Iedereen is welkom. Een ideale
kans voor nieuwkomers in Weerde om kennis te maken met hun dorpsgenoten. Het
nieuwe kaartseizoen in Ons Huis (Kostervoetweg) start op zaterdag 2 september om
20u. Bijkomende inlichtingen: 015/61.34.93.
In Elewijt hanteren ze ongeveer dezelfde formule bij kaartclub “’t Is Troef In Den
Prins”. Ook daar is het initiatief ontstaan binnen de plaatselijke KWB-afdeling, die het
35 jaar heeft volgehouden. Toen de KWB er de brui aan gaf, organiseerde Els Verest

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

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

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
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Tervuursesteenweg 328
1981 Hofstade
Tel.: 015/61.79.36

ZEMST - De vzw Asielzoekers Integratie Zemst viert dit jaar haar vijfjarig
jubileum. Eén van de vaste activiteiten is het Wereldfeest, dit jaar op zondag
10 september, van 14u tot 22u in de schuur en op het binnenplein van de
Schranshoeve in Eppegem.

Wereldfeest van AZIZ

Het familiale feest wordt met vereende krachten voorbereid. Eetstandjes worden
verzorgd door vzw AZIZ, vzw Xaritoo, Vriendengroep Spermezeu-Zemst, Jeugd Internationaal Zemst (JIZ), de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
(GROZ) en de Wereldwinkel. Deze verenigingen zetten daarmee de solidaire samenwerking van Open Poort tijdens de Pinkstermarkt voort.
Het muziekprogramma omvat muziek uit het Midden-Oosten door het lokaal muziekproject aKt, muziek en dans uit Djibouti en Somalië door de vereniging ABED en
Koerdische muziek en dans door de groep van Seïd Hinare. Tussendoor zorgt DJ MT
voor werelddansmuziek.
Bijzonder thema van dit jaar is “Sprookjes van vele landen”. In een sprookjestent en
af en toe op het podium worden korte sprookjes voorgedragen voor (grotere) kinderen en volwassenen. Een workshop voor kinderen van 8 tot 14 jaar borduurt verder
op het sprookjesthema.
Iedere bezoeker kan deelnemen aan Tracing, een spel van het Rode Kruis over opsporing van vermiste familieleden.
Ingang gratis. Lage prijzen voor de proevers aan de eetstandjes. Gezelligheid verzekerd.
Meer info: AZIZ secr. 015 62 11 87 en info.aziz@skynet.be

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

De kaartclub “’t Is Troef In Den Prins” in actie.

een nieuw kaarttornooi. De acht speelavonden gaan ook door van september tot
april. Wie in de prijzen valt gaat met een braadkip naar huis. Naar eigen zeggen en
spelling spelen ze gewone whist. In Elewijt hadden ze vorig jaar gemiddeld 53 deelnemers : ’t Is Troef mag zich aldus met kleine voorsprong de grootste kaartclub van
Zemst noemen, tenzij onze redactie zich vergist. Opvallend is nog dat in Den Prins
ook een aantal jonge gasten deelneemt aan het kaartspel en dat, net als in Weerde,
het jaar afsluit met een rijke prijzentafel. Eerste speeldag op 15 september 2006. Be
there in Elewijt. Info 015/61.17.38 of 0479/63.02.01.

Gezinssportfederatie

start nieuw seizoen

ZEMST – Vanaf september wordt in de sporthallen het nieuwe sportseizoen
op gang geblazen. Zo ook bij GSF-Zemst, de erkende sportclub, aangesloten bij de Gezinssportfederatie. In Zemst is Marc De Troy daarvoor al jaren de toegewijde verantwoordelijke. Ook voor dit jaar gaat in zijn afdeling
de aandacht naar het zwemmen, badminton en yoga. In vergelijking met veel
sportclubs, die meestal in een competitie zijn verwikkeld, legt GSF het accent
duidelijk op initiatie en ontspanning.
Voor de liefhebbers van badminton is er een groepsindeling voorzien op zaterdag 2
september in de sporthal van Zemst van 12.30u tot 15u. Afwisselend in de sporthal
van Hofstade en Zemst kan je spelen op maandag, woensdag en zaterdag. Vorig seizoen werden voor het eerst recreatieve tornooien ingericht en daarom hebben de
deelnemende clubs niet geaarzeld om daar dit jaar mee verder te gaan. Het eerste
tornooi vindt plaats op 1 oktober te Leest.
De eerstvolgende wekelijkse lessenreeks zwemmen vindt plaats van zaterdag 30
september tot 16 december in het zwembad van Hofstade. Nadien volgt er een
tweede lessenreeks van 13 januari tot 31 maart. Er is daarvoor op zaterdag 9 september een infodag voorzien in het cafetaria van het zwembad om 14u.
Tot slot start op 10 september de yoga in de polyvalente zaal van de bibliotheek van
Zemst. Het beoefenen van yoga is zonder leeftijdsbeperking!
Voor meer inlichtingen rond de activiteiten kan je terecht op de website van GSF. Er
is ook voor alle sporten een volledige kalender uitgewerkt.

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

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

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

CHAUFFAGE – SANITAIR

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

Sporten is gezond! Heb ik horen zeggen……
JMB

Welkom!
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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

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

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

UITVAARTZORG
Anthony Verheyden

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

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

wd - wellness consulting
ontbijt - gewichtsbeheersing - welzijn
sportvoeding - energie & vitaliteit
Voor de gratis aanbieding van de maand
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
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COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS
VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN
Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

Win 5 vrijkaarten

Tien jaar Beachpop, voor elk wat wils

ZEMST – Voor de tiende keer op rij sluit Beachpop op 22 en 23 september het Zemstse
festivalseizoen af. Haal voor deze editie niet alleen voor de laatste keer dit jaar je hipste
zomeroutfit uit de kast, maar leg ook zeker een bodempje en neem als je even kan een grote boodschappentas mee. De drank zal namelijk rijkelijk - en zelfs even gratis - vloeien en
de jubileumcadeaus zullen je er om de oren vliegen.
Vzw De Plezante Mannen (DPM) is niet van
plan de jubileumeditie van Beachpop zonder extra’s voorbij te laten gaan. Vrijdag zal
er voor de eerste maal een happy hour zijn
en zaterdag worden er elk uur T-shirts en cd’s
weggegeven. Dan zwijgen we nog over de
tien gratis vaten die DPM voor 22 uur tapt.
Voor het zover is, blikken we met Joel Van
Cappellen van DPM terug op de vorige
tien jaar en het prille begin van wat toen
nog The beachparty was. “Met een aantal
jongeren uit de buurt wilden wat nieuw
en vooral jong leven blazen in de evenementen aan de Hoogstraat. Zo brachten
we The Beachparty die ooit als ‘fuifje’in de
Prins Leopold te Zemst begonnen was in
1997 naar de huidige en ruimere locatie,
het tentencomplex in de Hoogstraat.”
Met 2 Fabiola als grote publiekstrekker werd
de eerste editie een schot in de roos. De laatste jaren spitste Beachpop zich niet langer toe
op artiesten, maar op verschillende muziekgenres die verspreid over twee dagen zo’n
4.000 mensen op de been brengen. “Het publiek uit onze regio kan makkelijk naar Brussel of Antwerpen trekken om uit te gaan”,
doet Van Cappellen zijn verhaal verder. “We
willen dus echt iets gevarieerd bieden om
mensen aan te trekken. Voor elk wat wils.”

Toch kiest DPM er bewust voor om geen
R&B-hall meer in te richten, zoals in 2003
toen het even fout liep. Van Cappellen
benadrukt dan ook meermaals dat de veiligheidssamenwerking met de gemeente
beter verloopt dan ooit en er ook op het
terrein en de parking veel veiligheidsmaatregelen worden genomen.

de Zemstenaar moet toch echt
iets aan die gaten in de handen
van haar journalisten doen. Weer
ééntje die vrijkaarten weggeeft.
Vijf, aan de origineelste Beachpopfans. Mailen of schrijven volstaat.

Nu dat allemaal op punt staat, is DMP van
plan dit jaar met een nieuwe traditie te
starten. “We willen verenigingen die zelf
moeilijk met een evenement kunnen starten, infrastructuur aanbieden om hun ding
te doen.” Dit jaar sprongen er alvast enkele
lounge-dj’s op de trein.
Sjoukje

Adverteren in de Zemstenaar?
Bel 0479/66.46.66 of 0475/42.02.76. Of mail naar info@dezemstenaar.com.
De prijslijst vind je op www.dezemstenaar.com - ‘adverteren’.

HET DAK IS ONS VAK
NV

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

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61
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Jongeren organiseren politiek debat
EPPEGEM – Op 8 oktober is het zover: lokale verkiezingen. Politieke partijen voeren volop promotie: folders vallen in je bus, affiches hangen op levensgrote borden langs de Zemstse wegen,
politici staan voor je deur… Als jongere zie je door het bos de bomen niet meer. Al helemaal niet
als je dit jaar voor het eerst naar de stembus trekt! Geen nood: de Humanistische Jongeren Eppegem, De Jeppe en Lazembla slaan de handen in elkaar om dit probleem van de baan te helpen.
Debatavond in casinostijl

Concreet

Op zaterdag 16 september zwaait De Jeppe om 20u zijn deuren
open voor een debat in ware casinostijl. Elke Zemstse partij stuurt
één jongere die in oktober op de lijst staat, met als doel zijn of
haar partij voor te stellen en te debatteren over jongerenthema’s.
Maar… omdat dit debat voor en door jongeren is, maken ze er
meer van dan een volgende De Zevende Dag-kloon. Zemst gaat
voor interactieve Russische roulette en blackjack! Rond 22u kan
je bij een hapje en drankje nababbelen met de jonge politici en
vanaf 23u wordt overgeschakeld op een Casino Party.

Stemmen doe je bewust. Ook jouw stem telt… want stemmen is
meer dan gokken alleen.
•
Dress code: casino style!
•
Wanneer? 16
������������������
september 2006
•
Hoe laat? 20u
•
Waar?Jeugdhuis De Jeppe, Eppegem
•
Voor wie? Alle jongeren die in de gemeente Zemst stemmen
•
Wakostda? Gratis voor deelnemers aan debat
•
Vanaf 23u: 3 euro

Nieuw:

Jack Black

ZEMST - LaZembla stelt met enige trots
Rik Peeters voor. Deze jongeman is het
creatieve brein achter Jack Black.
Rik Peeters (13) uit Zemst volgt momenteel
Latijn, maar zijn echte passie is tekenen. Sinds
zijn zesde levensjaar gaat Rik naar de Academie voor Beeldende Kunsten in Mechelen. Hij
krijgt er een veelzijdige opleiding, maar het
liefst van al tekent hij.
“Ik heb altijd al graag getekend. Bijna elke dag
ben ik ermee bezig. Als ik mij verveel, is het
trouwens een uitstekend tijdverdrijf”, vertelt
Rik. Al sinds hij een kleuter is, vind je Rik regelmatig met een potlood in de hand. Maar
uiteraard is dit niet alles waar hij zich mee bezighoudt. Rik vindt ook nog de tijd om te voetballen bij FC Zemst en naar de Chiro te gaan.

Jack Black
Hiernaast vind je de allereerste cartoon van
Jack Black. “Jack Black is een blitse pee met
een stoere vetkuif. Voor de rest heeft Jack nog
niet al te veel opvallende karakterkenmerken,
maar die zal hij wel krijgen wanneer het verhaal evolueert”, aldus Rik.
Ook benieuwd geworden naar Jack Black?
Lees hieronder zijn cartoon en volg hem vanaf
nu in de Zemstenaar en op LaZembla.
De LaZembla-redactie
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De LaZembla-redactie

BK Weerde klaar voor rol in de subtop
WEERDE – BK Weerde eindigde vorig jaar met een vernieuwd team op een knappe zevende plaats in 3de provinciale. Coach
Armand Goovaerts mikt dit seizoen met een versterkte ploeg op een plaats in de top 5.
Armand, hoe ben je bij Weerde terecht
gekomen?
Toen ik in Zaventem woonde, ging ik als
jonge knaap al vroeg basketballen op het
pleintje in het dorp en later in de plaatselijke sporthal. In de nadagen van mijn
loopbaan wou ik naar BK Weerde, omdat
ik er een aantal spelers en bestuursleden
goed kende. Op mijn 45ste ben ik gestopt
met basketballen bij Weerde om te gaan
coachen in Overijse. Na een jaartje Overijse vroeg Weerde mij en ik heb niet geaarzeld. Ik ken het huis en dat is een voordeel.
Bovendien is de club goed gestructureerd
en ik heb hier altijd graag vertoefd.
Het is jouw tweede seizoen in Weerde,
wat zijn de verwachtingen?
Vorig jaar, na een zeer moeilijke start met
een gans nieuw team, hebben we toch
een mooie zevende plaats behaald. Hoogtepunt was ongetwijfeld de zege tegen
de kampioen in onze reeks. De kern werd
behouden, op uitzondering van onze
bordenveger Pieter, die naar 1ste provincialer Putte is vertrokken, en versterkt met
Gordan Gaorgievski (ex-Boskanters) en

Greg Vermeiren (ex-Avanti). We beschikken nu op nagenoeg alle posities over een
dubbele bezetting. We mikken dus zeker
hoger, een plaats in de topvijf moet haalbaar zijn.
Er zijn drie basketclubs in Zemst. Zou het
niet leuker zijn als jullie in dezelfde reeks
uitkomen?

Zeker weten. Derby’s betekenen altijd
meer volk en ambiance. Daarom moet BK
Weerde op relatief korte termijn hogerop
raken. Avanti Zemst, Jeppe Eppegem en
BK Weerde die onderling strijden voor de
titel van ploeg van Zemst, dat zou mooi
zijn. We beginnen eraan te werken vanaf
vandaag!

Thuiswedstrijden
Zondagmorgen 11.15u in de sporthal van Zemst.
Kern
Jonathan Buellens, Wim Boeckxstaens, Günter Borré, Tom Dereu, Gordan Gaorgievski, Geert Haemhouts, Greg Vermeiren, Arvid Leemans, Jorn Leemans, Patrick Legrand, Steve Muyldermans, Stijn Peeters, Nico Roelants, Tom Swiggers, Sammy Torsin, Ken Van de
Perre, Frank Van De Voorde, Robert Van Halle. Coach is Armand Goovaerts, assistent Geert Van Grunderbeek.
Activiteiten
Palingfestijn 28-29 oktober, Quiz 1 december, Restaurant 10 en 11 februari.
Andere ploegen
Twee damesploegen, 1 reserveploeg heren en 1 veteranenploeg heren.
Meer info
op www.bkweerde.be.
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Basketbalclub Avanti Zemst gaat voor promotie
ZEMST – Vorig seizoen miste Avanti Zemst op een haar na de promotie naar eerste provinciale. Huidig coach en vroegere
topspeler Erik Herman is duidelijk: “Dit seizoen gaan wij voor promotie en als het even kan voor de titel.”
Erik, je was als speler echte top met ondermeer een gewonnen Beker van België.
Inderdaad, in 1995 won ik de Beker van België met Brussels tegen het grote Oostende.
Het absoluut hoogtepunt uit mijn carrière.
De basketbalmicrobe zat in het bloed?
Absoluut, mama (Monique) en papa (Jos)
leerden mij bij wijze van spreken eerder
basketballen dan lopen. Mijn eerste basketpasjes zette ik trouwens in BK Weerde.
Ik doorliep de volledige jeugdrangen van
Panters Vilvoorde. Na acht jaar Panters en
met de kampioenstitel in tweede provinciale op zak ben ik naar tweedeklasser Bavi
Vilvoorde vertrokken.
Je speelde twaalf jaar aan de top van het
Belgisch basketbal?
Van mijn zeventiende tot mijn negenentwintigste speelde ik voor eersteklassers
Athlon Ieper, Brussels, Castors Braine en
Okapi Aalst en voor tweedeklassers Bavi
Vilvoorde en Estaimpuis. Door een ernstige rugblessure diende ik op 29-jarige

leeftijd - veel te vroeg – te stoppen met
basketballen.
En sindsdien ben je coach bij Avanti?
Jawel. Ik woon in Hofstade en Avanti was
er als de kippen bij om mij aan te trekken,
eerst nog even als speler en daarna als
coach.

Dit jaar wil je promotie naar 1ste provinciale afdwingen?
Absoluut. Vorig jaar eindigde Avanti Zemst
als vijfde in de competitie. De eerste vier
ploegen promoveerden en zodoende miste Avanti net de promotie naar 1ste provinciale. Ik ben op zoek gegaan naar de nodige
versterkingen en ben daar denkelijk in geslaagd . Met dit team moet promotie naar
1ste mogelijk zijn. Kampioen zou natuurlijk
de max zijn. We gaan er in ieder geval voor!

Thuiswedstrijden
Zaterdagavond in sporthal de Waterleest Eppegem.
Blijvers
Ben Weyn en Nicolas Frias (guards), David Verhulst en Joeri Van
Den Heuvel (forwards), Jef De Mey en Bruno Camps (centers).
Nieuwkomers
Bart Van Meerbeeck (Grimbergen), Bart Janssens, Olivier Goffard en Denis Reynders (Streek In) en Hubert Vercauteren (Eternit).

20

Basket Jeppe Eppegem heeft ambitie
EPPEGEM - Basket Jeppe Eppegem begint aan zijn 29ste seizoen met veel ambitie. Voorzitter Jos Borteel wil in ieder geval
beter doen dan de mooie vijfde plaats die vorig jaar werd behaald in 1ste provinciale.
In 1977 werd gestart onder de naam BC
Durlem Elewijt. De naam van de club is in
de loop der jaren verscheidene keren gewijzigd. Vorig jaar werd een samenwerking
opgezet met het jeugdhuis De Jeppe uit
Eppegem en zo ontstond Basket Jeppe Eppegem. Sinds 2003 speelt de Jeppe in de
hoogste provinciale reeks van Vlaams-Brabant. De verwachtingen voor dit seizoen
liggen iets hoger dan vorig jaar. Jeppe
eindigde toen op een mooie gedeelde
vijfde plaats en dat moet nu op zijn minst
verbeterd worden. “Sportief zijn er ambities maar de club moet op zijn geheel mee
kunnen evolueren, want anders is dit een
maat voor niets”, beweert voorzitter Jos
Borteel.
Coach Jos Peeters heeft samen met het bestuur voor het nieuwe seizoen aardig wat
spelers bij mekaar gebracht. Ten opzichte
van vorig jaar verlieten slechts twee spelers de club. Basket Jeppe kon daarentegen wel vier nieuwkomers verwelkomen. Tim Breemersch (2m01) en Kenfack (1m93) zijn de
nieuwe grote jongens, Wim De Wit en Koen Van Calster komen over van Sint-Katelijne-Waver. De rest van de kern bestaat uit Roel Coenen, kapitein Tim Borteel, Bruno Nijs, Vincent Van Haudenhove, Stijn Verhaegen, Wim Van den Mosselaer, Dany Matheus, Nicky Moreels,
Alan Rombouts en Yoerie Huysse . Ondanks de vele jaren dienst is
de oudste speler (Bruno Nijs) slechts 29 jaar. Dit is veelbetekenend
voor de kameraadschap die er heerst bij Basket Jeppe. De eerste
competitiewedstrijd heeft plaats op zondag 10 september in Zaventem tegen Jets. Een opener die kan tellen!
Coach Jos Peeters is zeker gekend bij de basketkenner. Jos was kapitein van het grote Racing Mechelen in de jaren ‘70. In 1976 werd
hij verkozen tot basketspeler van het jaar. Hij speelde niet alleen
een pak Europese wedstrijden, maar werd ook regelmatig opgeroepen voor de nationale ploeg. Als coach was hij o.a. actief bij
Osiris Denderleeuw, Bavi Vilvoorde en Duvel Willebroek. Peeters
woont vlakbij de sporthal in Zemst. Hij heeft dus nooit excuses
om te laat te komen. Jos Peeters en Jos Borteel kennen mekaar
al jaren en willen samen met Basket Jeppe nog iets moois uit de
grond stampen. De nodige ambitie is dus duidelijk aanwezig.
Thuiswedstrijden
sporthal Zemst, 14.15u reserven, 16u 1ste ploeg
Meer info
op www.basketjeppeeppegem.be.

Diefjes van veertien
ZEMST – Drie veertienjarige tieners uit Zemst namen in een warenhuis in Mechelen schoolgerief, nepjuwelen en bestekken weg.
De politie pakte de jonge dieven op.
FoJ
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ZEMST - De bal rolt opnieuw. Hoe liggen de kaarten bij onze voetbalploegen? We deden een rondvraag en vroegen meteen
ook naar de eigen ambitie. In tweede provinciale A kan nieuwkomer FC Eppegem voor een aangename verrassing zorgen. Ook
Verbr. Hofstade is gewapend voor een mooi seizoen. In vierde D moet een fel versterkt VV Elewijt gaan voor de hoofdprijs.
FC Zemst is de underdog. VK Weerde mag zich niet verstoppen en moet gaan voor een plaats in de topvijf.

FC Eppegem

Nieuw voetbalseizoen van start

De ambitie van de trainer
Mon Temmerman: “Met brio werd FC Eppegem kampioen. In tweede provinciale wil de club veel meer dan alleen maar meelopen. Als
we gespaard blijven van gekwetsten tip ik op een plaats net boven de middenmoot. In die functie werden ook klassespelers aangeworven. Filip Steylemans kwam terug van KV Mechelen. Vicky Carleer heeft heel wat voetbalwatertjes doorzwommen in vierde klasse en
de hoogste provinciale reeks. Naast de bestaande kern en de nieuwkomers reken ik ook op de jongeren van vorig seizoen, die moeten
bevestigen. De jeugd krijgt de kans, ze moeten die pakken.”
Programma
De kern
Kenneth Somers, Ronald Dignef, Jeroen De Bell, Vicky Carleer, Wietse Ceenaeme, Filip
Steylemans, Fred Eeckhoudt, Bram Glorieux, Alain Van Roost, Dennis De Bell, Yannick
Ickmans, Michael Van Hamme, Carlo Van Roost, Tran Chi Phong, Delly Lofombo, Gunter
Vercammen, Tom Versees, Tom Troch, Antonio Mosti, David en Cedric Danhier.

Verbr. Hofstade

03/09 RC Waterloo - FC Eppegem
10/09 FC Eppegem - SC Machelen
17/09 FC Eppegem - Ohain
24/09 Mont-Saint-Guibert - FC Eppegem
01/10 FC Eppegem - Waver-Limal
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De ambitie van de voorzitter
Walter Hendrickx: “Verbr. Hofstade wil vooral een gezonde club blijven. We hopen met een minimale financiële inspanning een degelijke
ploeg te hebben, tweede provinciale waardig. Verder moeten we ook meer aandacht geven aan de jeugd. Harder en beter werken en
financieel iets meer brengen naar de jeugdtrainers toe. Naar het voorbeeld van FC Zemst”
Programma
De kern
03/09 Ros.-Rixensart - Verbr. Hofstade
Andy Beukelaars, Ken Borremans, Bart Bruyninckx, Bjorn Christiaens, Jurgen Daelemans,
10/09 Verbr. Hofstade - FC Vilvoorde
Bart De Doncker, Robin De Laet, Hassan El Bouchtaoui, Michel Lauwers, Steven Michielsen,
17/09 SK Nossegem - Verbr. Hofstade
Ruben Moonen, Stef Nerinckx, Christophe Nijs, Philippe Petitniot, Glen Schils, Willy Van
24/09 Verbr. Hofstade - Steenokkerzeel
Eechhoudt, Pieter Van Eycken, Jeroen Van Holsbeeck, Claude Vanderheyden, Kevin
01/10 Sp. Kortenberg - Verbr. Hofstade
Vervoort, Imad Himach en Tim Vanderweyden.
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FC Zemst Sp.
De ambitie van de voorzitter
Jan Verdoodt: “Vorig seizoen kwamen wij één puntje te kort om te promoveren. Onze kern is uitgebreid met enkele ervaren spelers, dus
moeten wij minstens even goed kunnen doen. Ondertussen blijven onze jongeren volop hun kansen krijgen.”
De kern
Programma
Uyi Agbonkpolor, Pieter Berbé, Maxim Ceulemans, Tim Ceuppens, Koen Colebrants, 03/09 FC Zemst Sp. - FC Perk
Peter Cordemans, Alex Croes, Kurt Denoyette, Barry D’Hoine, Yannick Haesaerts, Kris 10/09 RC Schaarbeek - FC Zemst Sp.
Hellebaut, Brecht Lauwens, Kevin Opdebeeck-Lauwers, Francisco Polido-Pilo, Michael Van 17/09 Sp. Schaarbeek - FC Zemst Sp.
Achter, Harald Van de Weyngaerdt, Michel Van der Stichelen, Stijn Van der Weegh, Koen 24/09 FC Zemst Sp. - VC Veltem-Leefdaal B
Vanderwegen, Sam Van Ingelgom, Sander Van Praet, Wouter Verberck, Tom Verdoodt.
01/10 Eur. 90 Kraainem - FC Zemst Sp.
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VV Elewijt
De ambitie van de ondervoorzitter en sportief verantwoordelijke
Luc Bautmans: “De juniores en reserven werden kampioen, we beschikken over een scholierenploeg met enkele toptalenten, die bijna
klaar zijn voor het grotere werk en we hebben tien nieuwe spelers getransfereerd, die allen een plaats in de kern ambiëren. Het is normaal dat de lat hoog wordt gelegd. Maar we blijven bescheiden. De ambitie is op de eerste plaats de club gezond houden, een goede
jeugdwerking en bouwen aan de toekomst. Voor de eerste ploeg is er geopteerd voor een plaats in de topvijf. Een goede eerste en
tweede ploeg is een haalbare kaart.”
De kern
Maarten Coenen, Bjorn Coosemans, Sebastien Cumps, Kenneth Corremans, Jan-Pieter
Deheyder, Niels Goffin, Koen Malu, Kevin Matys, Robin Matyn, Robin Merckx, Robin
Panneels, Miguel Pilo Polido, Lorenzo Roobaert, Tom Rosseels, Yves Sels, Ronny Troch,,
Joeri Van Hove, Martijn Van den Bergh, Filip Van den Eynden, Koen Verrest, Kevin Witters,
Matthias De Mey, Geoffrey Pletinckx, Nico Corten, Jelle Vanhamme, Jan Lansbergen, Bart
Eker, Camil Nobels, Andy Willems, Mathias Lambers, Kristof Beukelaers, Danny Van Keer,
Tom Bautmans, Glenn Bouchier, Niels De Craecker, Mirko Gajanovic en Sam Lesage.

Programma
03-09 VV Elewijt - Tr. Schaarbeek
10/09 FC Perk - VV Elewijt
17/09 VV Elewijt - Steenokkerzeel B
24/09 FCM Ukkel - VV Elewijt
01/10 VV Elewijt - Hoek Zaventem
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VK Weerde
De ambitie van de trainer
Johan Schellemans: “In elk geval beter presteren dan onze zesde plaats van afgelopen seizoen. Mijn ambitie is de topvijf te spelen. Met
twaalf nieuwkomers en een kern van 29 spelers hoop ik weer enige progressie te kunnen boeken. Hopelijk blijven we eens van een boel
tegenslagen gespaard, zodat we toch weer een stapje vooruit kunnen zetten.”
De kern
Gunther Bohets, Jurgen Sterckx, Melvin Van Santvoort, Jan Van Dam, Wouter Sels,
Gunther Pepermans, Jurgen Verschaeren, Sem Verheyen, Peter D’Hondt, Niels Verpoucke,
Eric Slachmuylders, Ben Clarembaux, Kristof Corbeel, Abbou, Jonathan Claeys, Rais, Tim
Verhaegen, Thomas De Weerdt, Kristof Verhaegen, Kevin De Ruyck, Hannes Van Goethem,
Pieter Van Waeyenberghe, Kim Pex, Nick Aelst, Kris Van den Broeck, Omar Srifi, Driss El
Moumen, Bram Van Aerden en Steve Kindert.

Programma
03-09 E90 Kraainem - VK Weerde
10/09 VK Weerde - Sp. Haren
17/09 FC Berg Op - VK Weerde
24/09 VK Weerde - FC St Michel B
01/10 Tr. Schaarbeek - VK Weerde
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SK Laar
De ambitie van de secretaris
Wilfried Meysmans: “Een moeilijk seizoen. Door het vertrek van Polido-Pilo (FC Zemst Sp.) en Erwin Leersnijder (Sp. Mechelen) is de kern
verzwakt. Ten opzichte van drie jaar geleden zijn er negen basisspelers gestopt of vertrokken. We trekken de kaart van de jeugd. Het
bestuur is ervan overtuigd dat de nieuwe trainer Kevin Van Rompaey de geschikte man is om de jonge ploeg bij te staan. Dit seizoen
starten we met een eerste ploeg, reserven, veteranen, dames, pupillen, mini-miniemen en miniemen.”
De kern
Micael Buelens, Thomas Ceulemans, Jurgen
en Gunther Daelemans, Steven Daems, Steven
De Doncker, Tom Dewin, Frederick Dubin, Dirk
Goeyers, Bart Houdenaert, Jannick Krakowczyk,
Bart en Jan Moens, Jelle Saudemont, Sanne
Schoeverts, Geert Tange, Gert Van Camp, Lieven
Van den Bosch, Tom Vande Venne, Peter Van der
Vekens, Kris Van Eeckhout, Johan Van Eetvelde,
Jan en Steve Van Erp en David Wellens.

Jean Andries

Vlaams-Duitse oorlogsarchitectuur
ZEMST - Tijdens de Open Monumentendag op zondag 10 september staat in Zemst de Vlaams-Duitse oorlogsarchitectuur centraal.
Aan de parochiezaal van Eppegem vertrekken om 10, 14, 15 en 16 uur geleide wandelingen langs huizen die tijdens of kort na WO I in
Eppegem werden heropgebouwd. De Duitsers legden al in 1918 een militair kerkhof in onze regio aan. ‘Open Oog’ toont in de parochiezaal van Eppegem foto’s van het originele kerkhof en exposeert foto’s van de wijze waarop men in deze donkere periode in Zemst
en Vilvoorde leefde. Tijdens de Open Monumentendag kan je ook op zondag 10 september tussen 10 en 18 u. een gratis bezoekje aan
het Sportimonium in Hofstade brengen. Ingang langs de Trianondreef.
FoJ
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WEERDE - Beste lezer, onze levenswandel hangt wel aaneen van goede be doelingen, maar vaak brengt de realiteit het tegenovergestelde. Neem nu de
Bourgondische levenswijze van het Vlaamse volkje. Pakje friet hier, ijskreem
daar, wijnkelders, cafés, restaurants (op de website www.resto.be, een echte
aanrader, staan 14.303 restaurants geregistreerd, in Vlaanderen alleen!),
we kunnen er allemaal wel weg mee.

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

d’Oude School
zit vol met gezondheidstips
Doch, overdaad loert vaak om de hoek. Daarom is het goed zich af en toe eens te buigen over de kwaliteit van het leven. De gemeentelijke gezondheidsraad van Zemst
maakt daar werk van! Deze vereniging verschaft informatie en advies in verband met
gezondheid en organiseert concrete activiteiten. Met de gala- of kunstconcerten
gaat de opbrengst naar diverse goede doelen. Zo waren er in het verleden campagnes ten voordele van Kom Op Tegen Kanker en kwam de strijd tegen mucoviscidose
en diabetes al uitgebreid aan bod. Op de jaarlijkse gezondheidsbeurs focust de raad
zich meer op het bevorderen van de levenskwaliteit. Op zondag 24 september heeft
de gezondheidsraad daarvoor weer een mooi programma in mekaar gebokst. In

d’Oude School van Weerde kan je vanaf 13u terecht voor een gezondheidsbeurs.
Er is een lezing gepland door Jessica Daniëls over het belang van water drinken en
alle facetten daarrond. Onder het thema “lachen is gezond” zal Fanny Peeters een
lachsessie organiseren en er is een special voorzien rond aromatherapie. Dat alles in
mooie banen geleid met livemuziek.
Daarbuiten moeten ook de vele infobalies de aandacht van het publiek weten te
trekken. De lijst is nog niet volledig, maar alvast volgende thema’s komen aan bod:
voetreflextherapie met Dominique Tuyaerts, wellnescoach Wily Deman zal er zijn,
watertherapeute Ingrid Hens, het Voedselteam Zemst, AA Vlaanderen, de Vlaamse
Diabetesvereniging en Centrumlogo.
Eetstandjes met biovoeding, fruitbrochetten, milkshakes, water, vitaminekoekjes,
tofu en sesamzaad. Het frietkot is ver weg, maar dat mag wel eens.
Wie graag meer wil weten over de activiteiten van de gezondheidsraad of wie lid wil
worden, neemt contact op met Nathalie Verrijt op 015 618891.
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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

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

JMB

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
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Drankencentrale Louis Nijs
Bieren en wijnen

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11
Opgelet! Andere openingsuren vanaf september.
Kijk op

www.eethuisdelente.be

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42

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

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

STERAGAS
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

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
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Taekwondo:

Made in Korea

ELEWIJT - Wist u dat er in Elewijt een Taekwondoschool is die T-JOO heet en waar jong en ook ouder, onder de ervaren begeleiding van Theo
Huysmans, een gediplomeerd Bloso-trainer, alle aspecten van deze Koreaanse verdedigingssport kan aanleren? Want dat is Taekwondo, een verdedigingssport die recent is uitgegroeid tot een volwaardige Olympische discipline. Taekwondo bestaat vooral uit traptechnieken en dat maakt deze
sport erg spectaculair en uitermate boeiend om naar te kijken.
In de Taekwondoschool leert men stap
voor stap al deze traptechnieken. Uiteraard komen er tijdens de trainingen ook
andere aspecten aan bod, zoals stijltechnieken, stretching en conditietraining.
Theo Huysmans: “Geleidelijk aan leren we
zowel aan kinderen als aan volwassenen
hoe ze zichzelf kunnen verdedigen in benarde situaties. Zo leer je hoe je vuistaanvallen of aanvallen met een mes of een
stok moet afslaan en hoe je moet reageren
in een bedreigende situatie.”
De Taekwondoschool T-Joo bestaat al sinds

1999 en wordt geleid door Theo Huysmans,
5e dan. Hij heeft een erkend Bloso-trainersdiploma en geeft al meer dan 15 jaar
training aan kinderen en volwassenen. Hij
past zijn trainingen aan aan zijn publiek.
Concreet wil dit zeggen dat voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar de technieken op een
meer speelse en ludieke manier worden
aangeleerd. Tieners die willen deelnemen
aan een wedstrijd kunnen specifiek hiervoor worden klaargestoomd en twintigers,
dertigers of veertigers die een zekere conditie op peil willen houden, kunnen ook
bij hem terecht. Alle leden zijn verzekerd

bij de Vlaamse Taekwondo Bond die eveneens officieel erkend is door Bloso.
Theo Huysmans: “Spreekt Taekwondo je
aan en wil je dit graag bij T-Joo aanleren,
kom dan gerust eens kijken of een paar
keer meetrainen. We trainen op maandag,
woensdag en zaterdagmorgen in de budohal in Elewijt. Deze ligt naast het voetbalveld en is speciaal ingericht voor verdedigingssporten. Kijk ook even op onze
website www.t-joo.be, daar vind je alle
praktische info, alsook een aantal foto’s en
videofilms van onze demonstraties.”

Leesclub gaat van start

ZEMST - ELEWIJT – De bibliotheekadviesraad richtte recent een leesclub op.
Die komt de eerste maal bijeen op 26 oktober. We vroegen initiatiefneemster Ellen Adam naar het hoe en waarom.
Ellen Adam uit Elewijt is lid van de bibliotheekadviesraad. Zij richtte als vrijwilliger
een leesclub op. Zelf is ze heel enthousiast
over het idee.
Wat de bedoeling is van een leesclub?
Heel eenvoudig. Tweemaandelijks komen
de leden van de leesclub samen. Bij elke
samenkomst moet iedereen een boek hebben gelezen. Het eerste boek dat aan bod
komt is James McBride’s De kleur van water.
Op de bijeenkomst worden dan indrukken
uitgewisseld, brengt iemand achtergrondinformatie over de auteur, enzovoort.
Wat wil de leesclub daarmee bereiken?
Het lidmaatschap van een leesclub zet aan
tot lezen, aangezien je je ertoe engageert
om elke twee maanden een boek uit te
hebben. Bovendien lees je bewuster. En de

leesclub heeft zelfs een beetje een sociale
functie. Boeken lezen hoeft geen individuele bedoening te zijn. Een deel van de
boekenwurmen is trouwens alleenstaand
of eenzaam. In een leesclub vinden ze gezelschap op een ongedwongen manier. En
je steekt er ook wel altijd iets bij op.
De leesclubs die al in andere gemeentes in
Vlaanderen bestaan blijken in elk geval succes te hebben. Ellen roept daarom iedereen
die interesse heeft op om zijn naam op te
geven op het telefoonnummer van de bib
(015/61.68.72), tijdens de kantooruren, of op
zemst@bibliotheek.be. De samenkomsten
vinden plaats in de leeshoek van de bibliotheek in Zemst, telkens op een maandagvoormiddag, de eerste keer op maandag
26 oktober. De bibliotheek zorgt steeds zelf

voor de nodige exemplaren van het boek
van de maand. Van de lezers wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd om de kosten en
de huur van de boeken te dekken.
Een naam voor de leesclub is er nog niet.
Lezers van De Zemstenaar die een origineel ideetje hebben voor een naam voor
de leesclub, mogen die doorgeven op het
emailadres van de bibliotheek.
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bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst tel & fax 015 61 28 87

ZEMST – Verscheidene honderden leden van de diverse jeugdbewegingen
in onze gemeente, trokken tijdens de voorbije vakantieperiode op jaarlijks
kamp. De Ardennen blijven voor dit hoogtepunt in het werkingsjaar de meest
aangewezen bestemming. Onze jeugdbewegingen reageerden positief op de oproep van de Zemstenaar enkele van hun kampfoto’s voor publicatie in ons
maandblad af te staan. De weerslag daarvan vind je hieronder.

Jeugdbewegingen op kamp

Skippy Chiro

LAAR – Chiro Skippy trok op 11 juli 2006 naar Bièvre (Graide Station).
Na de laatste (voor tien dagen althans) zoen van mama en papa en de laatste “Het ga
je goed” en “Let goed op je spullen”, konden we dan eindelijk het bivak inzetten.
Terwijl de zon iedere dag aan de hemel brandt, zet de Skippybende het ene spel na
het andere in: van zangstonde (met optredens van échte internationale sterren o.a.
The Backstreet Boys) tot banier (waar opnieuw werd bewezen dat de leiding oppermachtig is), van bosspel tot nachtspel, van keuzeruimte tot knutselruimte, van dagtocht tot bezinning. En als ultieme sensatie werden de Skippytroops belast met de

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

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

Kolen

Mazout
Vervoer
BVBA

Van Calster & Zonen
Driesstraat 144 - 1982 Elewijt
Tel. 015 / 61 12 51 - Fax 015 / 61 22 31
• poorten
• plaatsingsdienst
• SPECIALE PRIJZEN
afgehaalde goederen
• Verdeler BEKAERT

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

zware taak om de moord op baron Henri op te lossen. Als echte Witse’s en De Cock’s
trokken de leden erop uit om het mysterie omtrent de moord op te helderen.
Het kampvuur kon er ook niet aan ontbreken dit jaar. Tijdens deze traditionele afsluiter gaven we nog een laatste keer het beste van onszelf.
Moe maar voldaan én met een koffer vol kampverhalen kwamen we terug aan in
Laar-City. Iedereen is het er mee eens: het kamp is en blijft de kers op de taart van
een chirojaar.

Avontuur beneemt Chiro Hofstade de adem
HOFSTADE - Subtropische temperaturen zorgden ervoor dat in de Semois voortdurend plonsgeluiden te horen waren. Dit jaar speelde het tentenkamp van Chiro
Hofstade zich dan ook voornamelijk af in en langs de beek in Izel. Zwemmen, liaanslingeren en vlottentochten waren zeer populair bij alle groepen!
Een brug, gebouwd door de leiding, en standvastig gedurende de volle tien dagen
die ze nodig was, verbond de tentenwei met het thema-eiland. Hier woonden Reinaert de Vos en zijn vrienden en vijanden. In de boerderij en het kasteel vonden
twee keer per dag hun meeslepende en grappige belevenissen plaats ...
Vlakbij de tenten maakten wij nog een spannend avontuur mee: een op hol geslagen kudde koeien wilde een binnenweggetje naar huis nemen en kwam onze wei
bestormen! Een trektocht in de buurt was opnieuw een uitdaging voor de jongste
groepen, terwijl de anderen hun horizonten twee dagen verlegden naar Neufchateau, de zee en zelfs Parijs.

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

Bij Inge en Rudy
Moniestraat 52
1981 Hofstade
www.cafesportvriend.be
Op de voorlaatste dag zagen we tijdens de bontering hiphoppers, toneelspelers,
dansers, professionele vechters en bewegende acts passeren. Daarna werd de stilte
onderbroken door fladderende elfen (onze aspi-meisjes) en geschreeuw van modderige beesten (de aspi-jongens). Naar een oude gewoonte staken zij een geschilderde vos door zijn ogen in brand en gaven hiermee de start aan voor het jaarlijkse
kampvuur en het einde van weer een geslaagd kamp ...
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Jeugd International Zemst leert twee maal intercultureel
ZEMST - Jeugd International Zemst organiseerde dit jaar het grootste internationaal
uitwisselingsprogramma sinds hun ontstaan in 1998. Maar liefst 8 landen en 80 jongeren namen deel aan het programma, van 1 tot 8 juli 2006: Nederland, Duitsland,
Polen, Slovenië, Spanje, Turkije, Israël en België. Heel wat ervaringen werden uitgewisseld op hun achtdaags programma in Brussel en Olloy-sur-Viroin. Zo kreeg iedere
deelnemende jongere de kans heel wat op te steken van andere culturen.
Van 15 tot 22 juli 2006 nam JIZ deel aan een internationaal uitwisselingsprogramma
in Estella. Estella is een stadje op 50 km ten zuiden van Pamplona, in de provincie
Navarra in Spanje. Het warme klimaat van het Spaanse binnenland deed al vlug zijn
werk en er werden gauw hechte vriendschapsbanden gesmeed tussen de Turken,
Polen, Belgen en Spanjaarden.
Ervaringen om nooit te vergeten.
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Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

USEWILS DANNY

SIERBESTRATING

Uitgraven van kelders, opritten, terrassen,
mazout- en regenputten,...

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

Schoonheidssalon
•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftmethode

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

U kan de stand van JIZ vinden op het Wereldfeest van AZIZ op zondag 10 september
2006, van 14u tot 20u in de Schranshoeve in Eppegem. 

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65
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• 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

Scouts Elewijt sjorren brug

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

ELEWIJT - De scouts van Elewijt sloegen dit jaar hun tenten op in Bonnerue (Libramont). “Geluk met het weer hadden we niet echt, maar dat lieten we niet aan ons
hartje komen”, zeggen de deelnemers. Veel afkoeling in de beek moest er niet gezocht worden, want het was fris genoeg. Toch sjorren de welpen in de beek een
brug. Het kamp was weer uniek. De groep kijkt al uit naar het kamp van volgend jaar!
Meer over de Elewijtse scouts op de vernieuwde scoutssite www.scoutselewijt.be.

Chiro Eppegem

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66
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

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

EPPEGEM - Van 3 tot 13 augustus gingen zo’n 125 leden, leiding en kookouders van
Chiro Eppegem op kamp in de bossen van Houffalize, meer bepaald in het gehucht
Cetturu. Dit waren alweer meer deelnemers dan vorig jaar en zowat een verdubbeling sinds 5 jaar geleden. De leiding was op 1 augustus al met twee vrachtwagens vol
materiaal vertrokken om tijdens de voorwacht al zo’n dertig tenten op te zetten.
Scheen aanvankelijk nog even de zon, al snel kwamen de regenwolken aanzetten
en die gingen de rest van het kamp niet meer weg. Voor zover iemand het zich kon
herinneren hadden we nog nooit zo’n uitgeregend kamp. Gelukkig lag het terrein
vrij hoog en hadden we geen last van ondergelopen tenten of overdreven modderpoelen.
Het thema van dit jaar was “Superhelden”. De eerste dag was er een awardshow waarbij de leden de mooiste, knapste, sterkste en slimste superheld konden verkiezen.
Van deze superheldenbijeenkomst, waarbij onder andere Spiderman, Zorro, Xena,
Hercules, Lara Croft, Dark Wing Duck, de Hulk, Jerommeke en Batman gesignaleerd
werden, maakten Jessie en
James van Team
Rocket misbruik
om al deze superhelden hun
krachten te ontfrutselen. Aan
de leden om er
voor te zorgen
dat de nu futloze superhelden
hun krachten terugkregen.

Natuurlijk lukte dit en werd Team Rocket uitgeschakeld.
Ondanks het slechte weer en dankzij wat vindingrijke trucjes van de leiding slaagden we er in om als eindfeest een groot kampvuur te houden.
De leiding en enkele van de oudste leden bleven dan nog tot 15 augustus op nawacht om alles weer af te breken, in te pakken en op de vrachtwagen te laden.

Chiro Tijl Zemst
ZEMST - Een
kleine tweehonderd jongeren
van Chiro Zemst
beleefden van 18
tot 28 juli weer
een spetterend
tentenkamp in
het mooie Paliseul, midden
in de Dardense
bossen.
Trefwoorden
dit
jaar: hot, hotter,
hottest! “Als sardientjes in een
blik bijeengepakt zochten we verkoeling in ons beekje, en ook een dikke duizend
liter drinkwater per dag was meer dan welkom! Dikke pluim dus zeker voor onze
kookouders, die saunatemperaturen trotseerden boven hun kookpotten”, reageert
de groep op dit jaarlijkse hoogtepunt.
Het kampvuur werd in laatste instantie niet aangestoken wegens de - wat had u
gedacht? - kurkdroge omgeving. Geen probleem: kaarsjes, fakkels en gaslampen
werden aan het geraamte gehangen en zorgden zo voor een originele en unieke afsluiter! Meer foto’s zijn binnenkort te vinden op onze site www.chiro-zemst.be. Was
bivak maar, net als het thema, een Never Ending Story!

Chiromeisjes Weerde plonsen in de Viroin
WEERDE – De chiromeisjes van Weerde sloegen hun tenten voor een tweede keer
op in Olloy-sur-Viroin. Ze hebben weer een fantastische tiendaagse achter de rug.
Het was enkele jaren geleden dat ze nog eens volop konden genieten van een heerlijk verfrissende plons in de Viroin. Dat kwam dit jaar zeer goed van pas, want ook
de zon liet hen niet in de steek. “Met een leuk kampthema, lekker eten en veel ambiance was ook dit kamp meer dan geslaagd. Hopelijk tot volgend jaar”, sturen de
Chiromeisjes van Weerde hun groeten.

Vastgoedconsulent in vertrouwen
verkoop - overname - schatting
nieuwbouwprojecten
hypotecaire leningen
Elewijtsesteenweg 138 GSM +32 0475 90 64 80
1980 Eppegem
Fax: +32 (0)15 33 62 43
www.vastgoed-vdp.be

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
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Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten

Clement
Cleaning
BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

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

iuste

ADVOCATEN

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

bonheiden • mechelen • willebroek
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HOFSTADE – Bij de start van het nieuwe schooljaar begroet de vrije basisschool De Kriekelaar een nieuwe directrice. Marleen Hillen (45) volgt
in die functie Paul Van Laer op, die met pensioen gaat. Paul Van Laer was
gedurende achttien jaar de directeur van De Kriekelaar en was vierendertig jaar lang aan de instelling verbonden. Hij gaf er aanvankelijk les in het
tweede en het vierde leerjaar.

Paul gaat, Marleen komt

Directeurswissel in basisschool De Kriekelaar

Paul Van Laer overhandigt de sleutel van de schoolpoort
van De Kriekelaar aan zijn opvolgster Marleen Hillen.

Paul Van Laer was daarenboven een sportieve
‘meester’. Hij verdiende
zijn sporen bij volleybalclub Sunbeam en was
bedrijvig in het Mechelse
handbalwereldje. Dat hij
zich in De Kriekelaar ook
om de lichamelijke opvoeding bekommerde,
laat zich raden. Paul behoorde, samen met Lydie en Bob Lens, tot de
oprichters van turnkring
Thorho. Tussendoor vond hij nog de tijd om op woensdagen kinderknutselnamiddagen te begeleiden. De Sinksenfeesten, die in Hofstade nog altijd een begrip zijn, lagen hem nauw aan het hart.
Buiten zijn vele administratieve taken stak directeur Paul Van Laer ook dikwijls de handen uit de mouwen: stoelen repareren, klassen
verbouwen met pleisterplaat, toiletten vernieuwen, de kleuterklassen een opfrisbeurt geven, hij ging geen enkele klus uit de
weg.
Paul Van Laer is een geboren Antwerpenaar. Hij keert nu naar de
grootstad terug om er zijn vrije tijd te besteden aan lezen, wandelen en reizen. In Hofstade hopen ze alvast dat ze hem er regelmatig zullen terugzien.
De 25 personeelsleden van De Kriekelaar en de 270 leerlingen
begroeten Marleen Hillen – eveneens uit Antwerpen - als hun
nieuwe directrice. Marleen staat al vele jaren in het kleuteronderwijs en debuteert in De Kriekelaar als directrice. Om met haar medewerkersploeg kennis te maken, nodigde Marleen op de voorlaatste vakantiedag het ganse team van De Kriekelaar uit op een
barbecue.
FoJ

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

Verbrande
Brug
André en Ann Janssens - Verreth

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22
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Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

Tervuursesteenweg 290 - B-1981 Hofstade-Zemst
Tel. 015/ 61 62 50

Opendeurdagen

8 - 9 - 10 en 11 september

-10%
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Zemst.be krijgt iedere maand
15.000 bezoekers
ZEMST – De

gemeente

Zemst

lanceerde begin van deze

maand een echte e -governementsite.

Communicatieambtenaar Geert Vanhorenbeeck telt iedere maand 15.000 digitale bezoekers op de gemeentelijke website. De site steekt nu
in een nieuw jasje en krijgt er een aantal functies bij.
Ook informatieschepen Bart Coopman is er van overtuigd dat
Zemst.be een belangrijk informatiekanaal is. “De interactieve toepassingen, zoals de digitale meldingskaart, zijn goed voor 3.000
meldingen per jaar”, argumenteert de schepen. “De gemeentelijke tevredenheidsenquête wijst uit dat de Zemstenaars meer dan
de modale Vlaming internetgebruikers zijn.”

Digiloket
De site werd vijf jaar geleden gelanceerd en is sinds de komst van
de elektronische identiteitskaart wat verouderd.
Communicatieambtenaar Geert Vanhorenbeeck: “De nieuwe site
biedt gebruikers de mogelijkheid om via een tokencode (een code
die je bij de federale overheid kan aanvragen, nvdr) of hun elektronische identiteitskaart documenten online aan te vragen. “Zowel
de burger als de ambtenaar varen hier wel bij. Hoe meer digitale
aanvragen er komen, hoe vlotter de loketdiensten kunnen verlopen. Dat is een pure win-winsituatie”, glundert Geert.

Communicatieambtenaar Geert Vanhorenbeeck is blij met de vernieuwde gemeentelijke website. “Hier vaart iedereen wel bij”, glundert hij.

Als het aangevraagde document klaar is, ontvangt de aanvrager
een mailtje. In de toekomst wordt het mogelijk om sommige documenten digitaal te versturen.
Via het digiloket kunnen Zemstenaars nu bijvoorbeeld al melden
dat ze verhuisd zijn.
De nieuwe Zemstse website Zemst.be is aangepast aan de doelgroepen en hun behoeften. Er is ook rekening gehouden met
slechtzienden en blinden. Toeristen worden dank zij de volledig
autonome site van VVV-Zemst snel wegwijs gemaakt.
Momenteel wordt werk gemaakt van een gemeentelijke bedrijfsdatabase. Bedrijven kunnen hun miniwebsite online zetten.

Verenigingen

   

Nieuw is bovendien de verenigingendatabase.“Deze unieke database
vormt het sleutelpunt voor zowel ambtenaren, burgers als verenigingen”, geeft afdelingshoofd Vrije Tijd en Welzijn Leander Price mee. In
deze database kunnen verenigingen hun activiteiten aangeven.
Naast deze vernieuwingen doet de archiefdienst zijn intrede in
Zemst.be en werkt communicatieambtenaar Geert Vanhorenbeeck aan het op punt stellen van een forum.
Wie méér wil weten over de vernieuwde website Zemst.be kan uiteraard op de site zelf terecht of kan een infofolder opvragen via
helpdesk@zemst.be.
FoJ
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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
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Zoekertjes voor iedereen
ZEMST – Deze zoekertjesrubriek staat open voor alle particulieren die een zoekertje wensen te plaatsen. Eén bericht mag maximaal 250
tekens (spaties inbegrepen) bedragen. Zoekertjes dienen voor de 15e van de lopende maand in een gesloten omslag met een bankbriefje van 10 euro of met twee bankbriefjes van 5 euro (per zoekertje) bezorgd te worden bij Jean Andries, Brusselsesteenweg 85 in
1980 Zemst of bij een van de redactieleden van de Zemstenaar of op het secretariaat in de Kreupelstraat 111 in 1980 Eppegem.
GEZOCHT: naschoolse opvang van twee kinderen in Hofstade en op-

TE HUUR: Mechelen, Coloma, 1/gemeubelde flats voor 1 persoon.

halen van school in Zemst met auto. Ma., di., do. van 15.30u tot 18-

All-in/bed opgedekt. Ook voor korte periodes. Vanaf 600 euro. 2/ge-

19u. Gsm 0496/97.11.25

meubeld appartement. 015/61.25.73 – 0494/73.92.00

TE KOOP: Piano Bechner, notelaar, zo goed als nieuw. Prijs: 1.250 euro.
Tel. 015/61.31.32

TE HUUR: ruime comfort. chalet in Daverdisse (Arden.) 12 pers. kindvriedenlijk, prachtige ligging (rustig, panorama, grote tuin+terras in

GEZOCHT: poetsvrouw. Café De Kroeg, Brusselsesteenweg 182,

bosrijke omgeving). Bent U de volgende familie uit Zemstdie er een

Zemst. Inlichtingen: 0495/79.44.62

onvergetelijk w.e. zal doorbrengen? 015/62.07.67

Zwemmen op het droge

HOFSTADE – De stad Leuven schonk een stuk sportgeschiedenis aan het Sportimonium in het Blosodomein in Hofstade. Bij de sluiting
van het zwembad Hogeschoolplein en ’t Celestijntje in Leuven en de daarbij horende opruimactie, vond men tal van waardevolle oude
sportmaterialen terug die je mee doorheen vijftig jaar sportgeschiedenis nemen. Bij de vondsten hoort bijvoorbeeld een oude zwemsimulator die vroeger gebruikt werd om te leren zwemmen op het droge. De mooiste stukken uit de vondst werden aan het Sportimonium overgedragen die het zal archiveren en bewaren.
FoJ

4.245 schoolkinderen

ZEMST - Maar liefst 4.245 jongens en meisjes stappen ondertussen alweer door de poorten van de acht basis- en kleuterscholen die
onze gemeente rijk is. De onderwijsinstellingen in Zemst blijven zeer in trek. Dat blijkt uit de aantrekkingskracht ervan op ook het nietZemstse publiek. Van die totale schoolbevolking kiezen 3.032 jongeren voor het vrij onderwijs en
Brems Bouwmaterialen
opteren er 1.213 voor het officiële net. Een legertje van pakweg 300 leerkrachten bereidt dat jonge Linterpoortenlaan 48
volkje voor op de uitdagingen die hen in de toekomst wachten. 
FoJ
1980 Zemst

Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63

www.bremsnv.be

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

het Zemstenaartje

Hallo !
Ik ben Lotte Van Praet,
hoofdanimator op Speelplein Kaktus te Zemst. In
jullie juli-editie heb ik
in de inleiding gelezen
dat de lezers een onderwerp mogen voorstellen.
Zouden jullie een artikel
willen schrijven over ons
speelplein voor de september-editie?
Vriendelijke groeten!

Speelplein Kaktus

Wat is er leuker dan thuis spelen in de vakantie? Spelen
met andere kinderen op speelplein Kaktus natuurlijk!
We zetten nog maar net een voet in de grote zaal, en worden
overdonderd door het vrolijk lawaai van spelende kinderen.
Lotte is hoofdanimator van Kaktus. “We zijn net dierentemmer
aan het spelen”, lacht ze.
“Vorig jaar konden de kinderen hier een maand terecht, maar
sinds dit jaar 6 weken. In totaal hebben we hier zo’n 175
kindjes”, zegt Lotte. “En iedereen tussen 4 en 12 jaar kan hier
terecht.” Ook 2,5- en 3-jarigen kunnen hier komen spelen, op
voorwaarde dat ze al naar school gaan.

Lotte

“Om monitor te worden, moet je
16 jaar zijn. Een monitorencursus
volgen is niet verplicht. Maar je leert
er wel veel”, vertelt Lotte. “In totaal
zijn we met 71. Dat zijn ongeveer 25
monitoren per week.

Foto’s Sjoukje Smedts

Hoe lang bestaat de speelpleinwerking
al in Zemst? “Al héél lang”, weet
Lotte. “Want sommige monitoren
zijn ook naar speelpleinen geweest.”
Wij vroegen het na. Al 16 jaar!

Monitor Lotte samen met haar kleutertjes.

Vrijdag 18 augustus
was
de
laatste
speelpleindag.
“Er stonden springkastelen en de ouders
mochten eens een
kijkje nemen”, zegt
Lotte. “En volgende
zomer zijn we er
gewoon weer!”
Een monitor op bezoek in het kapsalon.

Marijke

Gekke bekken trekken!
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Tuinwerken Kristof
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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.

K wai

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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