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Gelukkig Nieuwjaar!
Het ganse team van de
Zemstenaar wenst u een
sprankelend 2007 toe!
Veel geluk, een goeie gezondheid en al dat soort dingen.
Pluk de dag, geniet van het
leven!
Bij de Zemstenaar was het
dezer dagen dubbel feest: wij
blazen ons eerste verjaardagskaarsje uit! Wij laten u hierbij
nog eens nagenieten, zo zijn
wij: hiernaast vindt u de twaalf
covers van onze eerste jaargang op een rijtje. Vergroot ze,
kader ze in en hang ze op in
uw living. Knip ze uit en kleef
ze in uw postzegelalbum, u
ziet maar. Wij hopen dat u er
plezier aan beleefde. Wij gaan
in elk geval voluit voor een
tweede jaargang!

rek.: 734-0160765-45
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Jongeren willen eigen jeugdhuis
Sinds de sluiting, ruim anderhalf jaar geleden, van praatcafé Den Druugen Airing,
zijn de Elewijtse jongeren een beetje op
de dool .”Het café was jarenlang de place
to be voor een avondje uit en we missen
een alternatief”, zeggen Thomas Vermeulen, Bart Lafontaine en Willem Merckx.
”Daarom moet er een gemeentelijk initiatief komen. De hulp van de jeugdraad
hebben we al en ook de ouders zorgen
voor ruggesteun. Zij hebben veel liever
dat hun opgroeiende kinderen zich dicht
bij huis kunnen amuseren en niet met de
wagen naar de stad trekken.”
De zwarte caravan waarmee de jongeren
op de kerstmarkt van de scouts stonden
fungeert als blikvangen mét symboolwaarde. ”We willen het nieuwe initiatief
zo veel mogelijk in beeld brengen en
ook naar de slaagkansen bij de jongeren
peilen”, zegt Thomas. ”Binnenkort verdelen we ook T-shirts met het webadres in
zwart-witte opdruk, waarmee we willen
opvallen op een aantal activiteiten van
bevriende organisaties: de Jinfuif van de
scouts op 13 januari, het Manifest, een
festivalletje op 3 februari in Den Prins en
ons eigen voetbaltornooi in maart. De
caravan staat ook voor het gebrek aan
een vaste locatie om elkaar te ontmoeten
en activiteiten te organiseren. We willen
dus snel een vast adres en rekenen daar-

voor op de
steun van het
gemeentebestuur. Maar
we begrijpen
dat die mensen verwachten dat we
het ernstig
menen
en
we ons eerst
bewijzen.Wij
kijken alvast
uit naar een
geschikt lokaal.”

Jeugdhuis voor iedereen
Tijdens de eerste informatieve contacten bleek dat vooral oudere scoutsleden
veel interesse toonden voor het initiatief
.”Dat is logisch”, meent Willem. “De scouts
staan synoniem voor de jeugdwerking in
Elewijt. Vele oudere leden zien een jeugdhuis dan ook als een uitloper daarvan,
maar het mag geen machtsgreep worden. Ook de niet georganiseerde jongeren moeten de weg naar het jeugdhuis
vinden. Bovendien zijn de geëngageerde meisjes duidelijk in de minderheid.
We hopen dat ze zich tonen.”
De roep naar een eigen jeugdhuis in

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11
Winterstop van 18 december 2006
tot en met 8 februari 2007

www.eethuisdelente.be

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


Enkele jongeren trekken
figuurlijk de kar(avan) voor een
nieuw jeugdhuis in Elewijt.

Elewijt maakt duidelijk dat enkele decennia na de fusie Zemst nog geen éénheid is. ”Wij komen inderdaad ook vaak
in de jeugdhuizen De Jeppe van Eppegem en Tramalant in Zemst, maar toch
voelen we het als een noodzaak dat er
iets vergelijkbaars in Elewijt op poten
gezet wordt. Daarmee willen we niet
willen zeggen dat regelmatige contacten en enige vorm van samenwerking
uitgesloten is.”
Wie zich door een jeugdhuis in Elewijt aangesproken voelt surft naar
www.jeugdelewijt.be.
Juliaan Deleebeeck

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

Foto Jean Andries

ELEWIJT- Jongeren van Elewijt willen een eigen jeugdhuis in hun dorp. Die hulpkreet maakten ze op de kerstmarkt heel
duidelijk. Bijna honderd jongeren lieten er zich meteen als lid registreren. Voorlopige locatie is een kleine aftandse
zwarte caravan waar hooguit tien man in kan. De symboliek verwijst naar hun situatie, zwart omdat ze nog geen officiële werking hebben en een caravan omdat ze als nomaden rondzwerven zonder vaste stek.

WIK viert 60 jaar toneel
ZEMST-LAAR - In 2007 wordt er niet stil gezeten in de zaal WIK. Toneelvereniging Willen Is Kunnen bestaat 60 jaar
en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. WIK is uitgegroeid tot een volwassen toneelvereniging. Vonden de repetities
vroeger plaats in de oude zustersschool – rechtover de kerk – en de opvoeringen in het Hof van Laar, dan is de zaal
WIK de nieuwe haven, waar ook de fanfare een warme thuis heeft.

WIK viel vorig jaar nog in de prijzen met
de productie De Drie Zusters van Anton
Tsjechow (ook hoofdactrice Ellen Melis
werd gelauwerd). De kring is dit jaar van
plan op dit élan te blijven voortwerken.
Momenteel brengt WIK, onder leiding
van Theo Doms, twee stukken per jaar.
Dit geeft de twintig acteurs en actrices
de gelegenheid elk een behoorlijke rol
te vertolken om hun talenten te ontwikkelen en kan er een gevarieerde keuze
voorgesteld worden aan het publiek. Dit
voorjaar valt de keuze op De Vrek van
Molière, een klassieker met een groot
humorgehalte. De tweede productie
wordt Het Derde Rijk, waarin teruggegaan
wordt naar de Tweede Wereldoorlog. De
toneelvereniging tracht zich ook verder
te ontwikkelen. Dankzij een eigen zaal,
gebouwd onder impuls van François Andries, een hardwerkend bestuur en sponsors is het mogelijk om met zeer goede
regisseurs samen te werken. De meest
bekende zijn professionelen als Paul
Cammermans, Theo Hijzen en Marc Bober. De waardering is echter even groot
voor regisseurs die vooraf gingen. Julien

Van Hoegaarden, Roger Van
Dijck, Roger Emmerechts,
Frans Vanderschueren, Willy
De Wit en niet in het minst
wijlen Miel Feyaerts, zeker
de persoon met de meeste
dienstjaren, zorgden met
voor steeds beter en beter
spel. Het toeschouwersaantal loopt met de jaren dan
ook op, is zelfs verdubbeld.
Maar er is meer. Dit jaar
huldigt de vereniging Leon
Ceuppens. Hij staat al zestig jaar ononderbroken
op de planken bij één en
dezelfde toneelvereniging.
Leon liep in Laar school.
Voor het goede doel en onder impuls van
de toenmalige hoofdonderwijzer Frans
Vanderkuylen zijn ze in 1947 in Laar toneel beginnen spelen. Sindsdien speelde
Leon Ceuppens in alle toneelstukken dat
WIK uitkoos. Hoogvliegers voor hem waren o.a. De Bommelbaron, Robert en Bertrand en Bendeke Troep. Eén van de mooiste stukken die hem zijn bijgebleven, is

Foto’s Jean Andries

en eert Leon Ceuppens, 60 jaar op de planken!

de Zemstenaa
r mag 5x2 vr
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Gek en Vrienden. Zo mooi en rijk dat hij
het morgen meteen wil overdoen. In de
hoofdrol beleefde hij het meeste plezier
aan Kaas met Gaatjes, dat hij samen opvoerde met zijn broer Armand.
Zaterdag 29 januari viert WIK zijn zestigste verjaardag met een receptie, met
aansluitend de toneelvoorstelling. Na de
opvoering worden Leon en zijn familie
in de bloemen gezet. Een delegatie van
Open Doek heeft haar aanwezigheid aangekondigd.
Vermeldenswaard is de nieuwe serie
toneellessen bij WIK onder leiding van
Theo Hijzen.
Voor info en inschrijvingen kan je terecht
bij Theo Doms op 0478-614659 of winitou@telenet.be.
Voorstellingen De Vrek in een regie van
Marc Bober met in de hoofdrol Edwin
Smedts:
27 en 28 januari, 3 en 4 februari, telkens
om 20u00. Op 29 januari om 19u00.
Inkom 8 euro te reserveren bij J & J
Goovaerts op 015 610613.
JMB



‘Ik ben altijd blijven lachen’
Garage Lauwers Patrick bvba
Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)
Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be

ZEMST -De finale van Miss België 2007 zit er op. Annelien Coorevits is
tot de mooiste van het land verkozen. Halima Chehaima (18) en Elise Van
den Branden (20) maakten de top 3 volledig.
Voor Miss Vlaams-Brabant, Yasmine De Borger (19), kwam er na de eerste ronde al een einde aan, maar ze blijft enthousiast en wil zelfs nog een
keer deelnemen.
Yasmine wacht in
spanning af . Naar de
tweede ronde of niet?

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

Foto Jean Andries

Sporthal Zemst-centrum

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Annelien Coorevits is de nieuwe Miss
België. Had je een goed contact met
haar?
Ik heb eigenlijk niet zo heel veel contact met haar gehad. Ze was niet mijn
beste vriendin, maar ik heb haar alleszins wel een paar keer gesproken. Je
kan niet met iedereen een even goed
contact hebben, maar ik gun haar die
eerste plaats zeker en vast.
Wat vind je van de top 3?
Ik ben zeer tevreden over de top 3.
Als ik eerlijk ben, had ik liever Elise
zien winnen. Zij wou die eerste plaats

echt wel, ze was er ook al een hele tijd
mee bezig. Daarom vond ik het ook
jammer dat ze net naast dat kroontje
greep. Ik weet niet wat de doorslag
heeft gegeven, maar ik ben best wel
tevreden over de winnaars.
Zijn er problemen opgedoken?
In het begin niet, ik heb snel twee
meisjes leren kennen, die onmiddellijk goede vriendinnen zijn geworden. We trokken dan ook samen op,
we hebben ons niet veel van die heisa
aangetrokken. Toen we in Turkije een
hele week op hotel zaten, was het

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


Als je opnieuw deelneemt, zal je het
dan anders aanpakken?
Mijn grootste spijt is dat ik me te weinig heb laten merken tijdens de reis.
Ik ben totaal geen stil type, maar op
dat moment werden we in die nieuwe, onbekende wereld gegooid. Dus
ik zou het wel anders aanpakken op
dat vlak en vanaf het begin al van me
laten horen.
Jolien Beullens

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

info@blomelia.be

Hoe kijk je terug op je deelname aan
Miss België 2007?
Ik heb er eigenlijk alleen maar goede
herinneringen aan overgehouden.
Ik was natuurlijk liever wat langer in
de show gebleven, maar de kans is
groot dat ik binnen twee jaar opnieuw
deelneem. Deze keer was het eigenlijk
geen kwestie van niet goed genoeg te
zijn, het is gewoon een slechte timing
geweest. De punten van de tien finalisten waren in oktober, tijdens de reis
al beslist. En ik heb daar eigenlijk een
beetje pech gehad. De eerste dagen
ben ik ziek geweest, waardoor ik mij
waarschijnlijk niet goed genoeg heb
laten gelden.
Maar uiteindelijk heb ik alleen maar
goede reacties gekregen van mensen, die echt met die wereld vertrouwd zijn. Het is dan ook een motivatie om misschien nog een keer
deel te nemen.
Enkele juryleden hebben tijdens

de show nog gezegd dat ze meisjes
zoals mij zoeken. En ze vonden het
jammer dat ik na de eerste ronde al
niet meer mocht meedoen. Eigenlijk
had de jury hier ook nog niets mee te
maken, zij telden pas later mee. Hoe
jammer ze het ook vonden voor mij
en voor nog een paar andere meisjes.
Ze konden ons niet helpen en geen
verschil maken.
Kurt Rogiers heeft ook achteraf in
verschillende media vermeld dat hij
het schandalig vond dat er zoveel
goede Vlaamse meisjes plaats moesten maken voor enkele Waalse meisjes, die helemaal niet zo veel indruk
maakten.
Veel mensen vonden mijn act heel
goed. Het zou een dansact geworden
zijn. Dans is misschien wel cliché voor
een miss, maar ik dans geen ballet
ofzo. Het genre funk of hiphop is niet
zo cliché, dus ik denk wel dat ik veel
mensen nog had kunnen verbazen,
maar heb spijtig genoeg de kans niet
gekregen.

www.blomelia.be

niet altijd even makkelijk. Er werd onderling heel veel geroddeld. Sommige Waalse meisjes beweerden dat de
Vlaamse finalisten een callcenter hadden. Ik heb geprobeerd me er niets
van aan te trekken en ik denk wel dat
dat ook gelukt is.
Ik heb vandaag de beelden bekeken
en ben best tevreden over mijn prestatie. Ik had niet het gevoel dat ik het
op een bepaald moment verpest heb.
Ik ben altijd blijven lachen en er is voor
mezelf niets misgelopen.

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

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

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


Als de rook om je hoofd is verdwenen…

Rookverbod treft vooral Zemstse kantines en jeugdhuizen
ZEMST - Vanaf 1 januari 2007 mag er niet meer gerookt worden in de Belgische horeca. Maar België zou België niet
zijn, als er geen uitzonderingen waren op de nieuwe wet. Wat blijkt? Je mag nog wél roken in cafés met een vergunning
voor sterke drank en in frietkramen. In alle andere horecazaken mag het alleen nog in aparte, gescheiden rookkamers.
Jeugdhuizen en kantines van sporthallen en sportclubs vallen dus onder een strenger regime dan cafés.
Wat gaat dat geven in Zemst? Moeten de jongeren van De Jeppe en Tramalant massaal aan de whisky? Komt er een frietkot in de
sporthal? Een ondergronds rookhol in de kantines van onze voetbalclubs? de Zemstenaar trok op pad.

Dirk Adriaens (sporthal Zemst): “Dit kost mij klanten!”
ZEMST – Dirk Adriaens

is uitbater

van de cafetaria van de sporthal in

Zemst-centrum. Hij

ziet de bui al

hangen en vreest klanten te verliezen
aan de cafés, die níet onder het rook-

Wat verandert er in je cafetaria, Dirk?
Om te beginnen heb ik een rookkamer
afgebakend. Niet zomaar enkele tafels
en stoelen in een hoekje, maar echt een
aparte ruimte, gescheiden door schuifwanden. Alleen daar vind je nog asbakken. In de rest van de cafetaria wordt roken taboe. Affiches en stickers wijzen de
klant erop waar er voortaan wél of níet
mag gerookt worden.
Ga je je klanten ook zélf zeggen dat
paffen niet meer mag?
Begin daar maar eens aan. Mijn vaste
klanten zullen zelf wel de nodige discipline opbrengen, hoop ik. Maar als een
basketter van 2,10 meter botweg weigert
zijn sigaret te doven, zie je mij hem dan al
buitengooien? Als uitbater ben ik alleen
verplicht de nodige signalisatie aan te
brengen. Ik ben dan ook nog eens zélf roker. Als ik zin heb in een sigaretje, moet ik
voortaan dus zélf naar mijn rookkamer!
Wat gaan de gevolgen zijn, denk je?
Ik zal mij alvast een nieuwe keerborstel
aanschaffen om de massa peukjes van de
vloer te vegen. Maar dat is nog het minste. Ik weet zeker dat dit rookverbod mij
klanten en inkomsten gaat kosten. Hier
komt nogal wat jeugd en cafévolk over


Dirk Adriaens vreest een forse daling van zijn inkomsten.

de vloer. Dat zijn doorgaans mensen die
er flink op los turken. Ik ben bang dat zij
eerder gaan kiezen voor De Kroeg of De
Rut, waar zij rustig verder kunnen paffen.
Oneerlijke concurrentie dus?
Eigenlijk wel. Let op, ik kom heel goed
overeen met mijn collega’s van de cafés.
Zij kunnen hier ook niks aan doen. Maar
als je mijn publiek bekijkt, run ik eerder
een echt café dan de cafetaria van een
sporthal, waar doorgaans alleen sporters
na hun training of match een glas komen
drinken. Je moet eens komen kijken als
hier een voetbalmatch wordt uitgegeven op groot scherm. Volle bak! Daarvoor schafte ik mij zelfs zo’n Belgacom
tv-abonnement aan.
Riskeer je ook daadwerkelijk controles,
denk je?
Er zijn in ieder geval extra controleurs

aangeworven, ik houd er dus wel degelijk rekening mee. Ik vond het trouwens
geen briljant idee van schepen Bart
Nobels om in de pers te verklaren dat
de gemeente Zemst wel een oogje zou
dichtknijpen. Op die manier nodig je die
mannen bijna uit om eens te komen kijken!
Wat vind je uiteindelijk van een rookverbod?
Een rookverbod op openbare plaatsen,
geen probleem. Iedereen moet al wel
eens de trein nemen of iets afhalen in
het gemeentehuis. Dat je daar niet wil
terechtkomen in slierten tabakswalmen,
kan ik best inkomen. Maar als je naar een
café trekt, is dit je eigen keuze. Je bent
niet verplicht om hier te komen. Dan nog
liever een algemeen rookverbod, zoals
in Ierland. Iedereen gelijk voor de wet. Ik
betaal toch even goed belastingen?

Foto’s Jean Andries

verbod vallen.

Uiteenlopende reacties bij voetbalclubs
ZEMST – Ook in de kantines van onze voetbalclubs hangt doorgaans een stevig rookgordijn. Ademen
de supporters hier voortaan zuivere lucht? Komen er ook hier aparte rookkamers? Of blijft alles bij
het oude?
Wilfried Meysmans (secretaris SK Laar):
“Wij hangen een affiche op met de vraag
om niet te roken. Alle asbakken zullen
achter de toog staan. Zij die echter willen, kunnen een asbak vragen en roken.
Als we een totaal rookverbod instellen,
zouden onze inkomsten drastisch omlaaggaan en dat kunnen we ons niet
permitteren. De gemeente zou voor de
sportclubs die een eigen chalet uitbaten
beter hetzelfde beleid voeren als tegenover de jeugdclubs.”
Benny Vaneycken (secretaris FC Eppegem):
“Wij hangen overal pictogrammen uit
en verwijderen alle asbakken. Eventuele
overtreders maken wij attent maken op
het rookverbod. De gevolgen hiervan
zullen volgens ons verwaarloosbaar zijn.
De Waalse clubs in onze reeks passen
het rookverbod al geruime tijd toe en
volgens hen heeft het geen effect gehad
op ontvangsten en dergelijke. Ik ben zelf
roker, en toch vind ik het geen slechte
maatregel.”

stickers met het rookverbod. Wij rekenen op het gezond verstand van onze
supporters. In het begin zullen we wel
iets meer peukjes op de grond vinden
dan gewoonlijk, maar goed. Wél denken
wij aan enkele rookhoekjes, met van die
grote astonnen, in openlucht, vlakbij de
deuren van onze kantine. Ik hoor dat
de gemeente aan zoiets denkt voor de
jeugdclubs. Waarom dan niet voor de
sportclubs?”
Jean De Weser (secretaris Verbr. Hofstade):

“Van onze brouwer kregen wij een informatiefolder en een hoop stickers om het
rookverbod te illustreren. Wij gaan deze
documentatie op een zichtbare plaats
in de kantine ophangen. Misschien verspreiden wij wel wat meer info aan de
ingang en via de tafels in de kantine.
Een aparte rookkamer zou bij ons wel
kunnen, denk ik, al ben ik er persoonlijk
geen voorstander van. De gevolgen?
Commentaar vanuit alle hoeken wellicht,
maar dat zijn wij gewoon. Hoe dan ook:
de wet is de wet.”


Rokers in de kantine van FC Eppegem: een foto voor de archieven?

Jurgen Deman (kantineverantwoordelijke FC Zemst):
“FC Zemst volgt gewoon de nieuwe
wet. Dat betekent: overal affiches en

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

Kachels - Schouwen - Inbouwhaarden



Jeugdhuis De Jeppe: “Rookvrij oké, maar…”
EPPEGEM – Jeugdhuis De Jeppe staat achter het rookverbod
en wil het zelfs op een positieve manier promoten. Toch betreurt
voorzitter Sem Govaert dat het rookverbod niet algemeen is.
Wat wordt het in De Jeppe, Sem?
Het nieuwe rookbeleid komt aan de
muren van het jeugdhuis. Daarnaast
brengen wij onze leden per mail en
per post (in ons magazine De Jeppenaar) op de hoogte van de nieuwe
regels. Wij hangen ook pictogrammen
omhoog. De Jeppe wordt dus volledig
conform de nieuwe rookwetgeving.

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
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

Op jullie website was er heel wat te
doen over het rookverbod.
Over die commotie zou ik niet te veel
mijn hoofd breken. Die website van
De Jeppe is en blijft een jongerenforum, waar mensen wat op kunnen zeveren.
Hoe staan jullie er eigenlijk tegenover?
Wij zijn niet tegen “niet roken”. Wij zijn
dus blij dat De Jeppe rookvrij wordt.
Tenslotte is passief roken een serieus
fenomeen, waar jaarlijks ongelooflijk
veel mensen last van hebben. Het
enige wat jammer is, is dat er geen
algemeen rookverbod geldt, want op

deze manier trekken al onze jonge,
rokende bezoekers naar de lokale cafés, waar ze nog wél mogen roken. Op
die manier krijgt onze jeugdwerking
in Eppegem een serieuze deuk. Zonder bezoekers is er uiteindelijk geen
Jeppe meer.
Er komt blijkbaar ook een positieve
actie vanuit De Jeppe?
Ja, wij zijn van plan een soort stopmet-roken-actie op te starten. Nietrokers of rokers die met nieuwjaar
gestopt zijn, zullen hierbij op een positieve manier beloond worden. Maar
hierover later meer. Surf maar naar
ww.dejeppe.com.
Wat vond je van de houding van het
gemeentebestuur?
Wij willen de gemeente Zemst langs
deze weg graag een bedankje geven.
Dankzij hen en de mensen van Volksgezondheid werden wij duidelijk ingelicht over het nieuwe rookbeleid,
de controles en alles daaromtrent.

Zoekertjes
Wenst u een zoekertje te plaatsen, stuur dan uw berichtje (voor de 15 e van deze
maand) naar Jean Andries, Brusselsesteenweg 85 in 1980 Zemst of naar de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade. Sluit 10 euro per zoekertje in.
KAPSTER - MANICURE - PEDICURE:
komt aan huis. Gsm 0478/319.741

Jager zoekt JACHTWAPENS (geen
revolvers of oorlogswapens). Tel.
015/26.06.92 (na 18 u.)

wegens stopzetting

totale uitverkoop
Handgeknoopte Oosterse tapijten

Zondag
open van
14 tot 17u

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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En wat zegt de gemeente Zemst?
ZEMST – Uitlatingen

van jeugdschepen

Bart Nobels in de
Nobels liet

pers zorgden de jongste weken voor verwarring.

weten dat hij begrip had voor de oneerlijke concurrentie voor
de jeugdhuizen en kondigde een gedoogbeleid aan in Zemst.

Wat was nu eigenlijk het probleem,
schepen Nobels?
Wij hebben als gemeente willen aanklagen dat zowat de helft van de togen in onze gemeente niet in ’officiële cafés’ staat, maar in cafetaria’s van
sporthallen, jeugdhuizen, voetbalkantines, en dergelijke. Door de nieuwe
wetgeving dreigde er een discriminatie te ontstaan tussen beiden.
Er is dan, in opdracht van het kabinet
van minister Demotte, een overleg geweest tussen de inspectie van Volksgezondheid en de gemeente Zemst.
De twee aanwezige controleurs gaven toe dat de nieuwe wetgeving een
compromis is, na druk van de horecasector. Liefst van al had Demotte het

Iers systeem meteen willen invoeren,
waarbij roken alleen nog toegelaten
wordt thuis of in openlucht.
En wat is nu het uiteindelijke resultaat in Zemst?
De gemeente gaat niets anders doen
dan de mensen correct inlichten. De
controles lopen blijkbaar al – ook in
onze gemeente – en daar wordt telkens gezegd dat uitbaters minstens
hun pictogrammen met rookverbod
moeten ophangen en de asbakken
verwijderen (roken buiten dus). Een
paar maanden later komen ze dan
langs om te controleren of de uitbater effectief voldoende inspanningen
doet om het roken te verbieden.
Paul Verdoodt

Jan Van Asbroeck
Cardijnstraat 5
1980 Eppegem
Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08
b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Café

“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

Gehandicapte kinderen kunnen meespelen
ZEMST – Van volgende zomer af kunnen ook kinderen met een (niet al te zware)
handicap terecht op de speelpleinwerking van speelplein Kaktus. Onder meer
dankzij een financiële inbreng van 3.500 euro van de gemeente worden extra
animatoren aangetrokken die zich met (licht) gehandicapte kinderen zullen bezig houden. In een latere fase zullen ook kinderen met een zwaardere handicap
op de speelpleinwerking terecht kunnen.
De speelperiode 2007 is vastgelegd voor 7 weken tussen 2 juli en 17 augustus.
Het speelplein is er voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Geïnteresseerde ouders
kunnen nu al informeren bij de gemeentelijke jeugddienst op jeugd@zemst.be
of schriftelijk bij het Gemeentebestuur, De Griet 1, in 1980 Zemst.
FoJ

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE

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

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
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Koorddanseres trouwt met clown
Circuspaar vindt vaste stek in Zemst

HOFSTADE – Achtenzestig jaar geleden werd Bruno Stutz in het Zwitserse Genève geboren. Als witte clown van het in de circuswereld beroemde duo Chicky was gans Europa meer dan vijftig jaar zijn woning. Maar
twintig jaar geleden vonden Bruno en Patricia De Jonghe hun thuis op de
Tervuursesteenweg. De beroemde clown en zijn charmante koorddanse res willen daar nog vele jaren van hun boeiende carrière nagenieten. Volgend jaar zetten Patricia en Bruno een punt achter hun circusbestaan.

VOLAUTOMATISCH

ZONNECENTER

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

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Bruno Stutz is er de tel bij kwijtgeraakt.
“Ik ben in totaal méér dan 15.000 keer
geschminkt”, rekent hij uit. Hij stond
dubbel zo veel keer in de manege.
Hoeveel kilometer hij meegereden
heeft in de karavanen van de meest
beroemde Europese circussen kan hij
bij benadering niet ramen.
Het begon voor hem allemaal toen
hij als negenjarige knaap de vele circussen zag neerstrijken op de Pleine
de Plainpalais in Genève. In ruil voor
een gratis kaartje zette hij er mee de
tenten recht. “Als vijftienjarige trok ik
met mijn achterneef Eugène Altenburger mee. Eugène had al faam als
clown Chicky. Er volgde een harde
tijd waarin ik het métier onder de knie
kreeg.” Bruno verwierf zijn plaats als
witte clown naast de domme August.
Chicky en Bruno oogstten veel succes,
maar weinig geld. Het sprookje eindigde sneller dan het begon. Bruno
werd liftjongen in een warenhuis en
klom op tot verkoper. Het clownvirus
liet Bruno niet los. Van zijn tussenstap

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66
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
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Patricia en Bruno Chicky

naar het warenhuis maakte hij gebruik
om muziek te studeren.

Chicky ’s
Bruno Stutz zette in 1957 de definitieve
stap naar het circus. Een Zweeds gezelschap engageerde hem en zijn achterneef als De Chicky’s. Het ging van goed
naar beter tot uitstekend. Drie jaar geleden kreeg Eugène hartproblemen
en kapte hij er mee. “We werkten als
partners vijftig jaar samen. Dat is uniek
in de circuswereld”, blikt Bruno Chicky
tevreden op die tijd terug.
In Berlijn, in 1962, liepen Patricia De
Jonghe, telg van het in die tijd befaamde circus De Jonghe met Mechelse bindingen en Bruno Chicky
mekaar tegen het lijf. Bruno viel meteen voor de aantrekkelijke ballerina
en koorddanseres. De clown en de
ballerina traden nog vele jaren met
hun eigen programma in dezelfde circussen op. 43 jaar geleden zwoeren
ze mekaar eeuwig trouw in Genève.
In de loop der jaren ruilde Patricia het

Patricia en Bruno Stutz
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Café DEN ACHTSTEN DAG

slappe koord voor een stevig vangnet. Van het circushuishouden kent
ze vandaag alle geheimen. Ze was zowel pistemeester als stand-in voor de
meest uiteenlopende acts, tot huidig
assistente van haar echtgenoot-clown
Bruno Chicky.
Dat de twee in Zemst belandden
heeft alles te maken met Patricia’s
tante Gabriella De Jonghe (79), die al
een mensenleven in de Heidestraat
in Weerde woont. Gabriella had daar
een hondenkapsalon en was in haar
‘betere’ jaren directrice van circus De
Jonghe. Patricia en Bruno kwamen
daar dikwijls op bezoek. Toen op de
Tervuursesteenweg in Hofstade een
geschikte woning te koop kwam, viel
de beslissing snel.

Charly en Grace
Patricia en Bruno doorkruisten in hun
circusbestaan gans Europa. Er is in
Duitsland, Scandinavië, Groot Brittanië, Zwitserland, Nederland, Frankrijk
… geen stad waar ze met de beroemde circussen hun woonwagen niet
hebben neergezet. Maar ook in ZuidAfrika en in de Arabische Emiraten zijn
ze niet onbekend.
Tijdens hun ontelbare tournees en optredens hebben Bruno Chicky en Patricia

vele groten der aarde de hand gedrukt.
In hun woning getuigen daarvan de foto’s met hun ontmoetingen met Charly
Chaplin, Grace Kelly, Maurice Chevalier,
Adamo en vele, vele anderen.
Straks, over een jaar, breekt voor Bruno Chicky de tijd aan waarin hij zich
kan wijden aan de schilderkunst als
zijn tweede passie.
Hoe hij terugkijkt op zijn leven als
clown? “Mijn grootste voldoening was
en is kinderen blij te kunnen maken.
Nog méér waarde krijgen mijn optredens, wanneer ik volwassenen even
hun kind zijn kan teruggeven. Dát is
wat de traditionele clown voor heeft
op zijn moderne afgietsel.”
Circus blijft naar Bruno Chicky’s ervaring een familiespektakel. Als hij
daartoe ooit de kans krijgt (wat er
overigens dik in zit) is Bruno er klaar
voor om jonge mensen tot traditionele clown op te leiden. Maar eerst
en vooral staat een bezoek aan zoon
Serge met echtgenote en twee kleindochters in het Australische Sidney op
het verlanglijstje. Serge maakte gedurende ruim 25 jaar circusfurore als
jongleerder Serge Percelly en trad onder meer op in het Lido in Parijs. Maar
dat is een ander verhaal.

Adverteren in de Zemstenaar?
Bel op 0479/66.46.66 of 0475/42.02.76.
Of mail naar adverteren.dz@gmail.com.

Fons Jacobs

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

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
Rustdag donderdag
B.T.W. BE 464 223 489

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
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de Zemstenaar blaast eerste kaarsje uit
ZEMST - de Zemstenaar bestaat precies één jaar. Het is inderdaad al twaalf maanden geleden dat het eerste nummer
van uw en ons blad van de persen rolde. Liever dan de lezer te vervelen met een opsomming van wat er de voorbije maanden verkeerd liep of wat bijzonder vlot tot stand kwam, laten we enkele Zemstenaren aan het woord. Onze reporter
Fons Jacobs sprokkelde onderstaande reacties bijeen.

Victorine Eeman(+): venster op
gemeente
HOFSTADE – Gedurende dertien jaar
was Victorine Eeman (64) een meer dan
verdienstelijke verzorgster en bejaardenhelpster in het rusthuis Relegem in
Zemst. Eén jaar geleden werd ze zelf ziek.
Victorine kampt met hartproblemen en
is zwaar suikerziek. Dat verhindert haar
veel contact met de buitenwereld te

Marc Ceenaeme: verrijking
ZEMST – “Deze uitgave is een verrijking
voor Zemst, voor de Zemstse verenigingen en voor het culturele leven in Zemst”,
feliciteert Marc Ceenaeme een jarige de
Zemstenaar. Ceenaeme is voorzitter van
5 in 1, Gazet van Groot Zemst.
Hij zegt: “de Zemstenaar brengt beschouwende artikels, die je gerust altijd
en overal kan lezen, niet echt tijdsgebonden en over een groot gamma van
onderwerpen. Dit bewijst nogmaals dat
ook op kleinschalige manier een blad
leefbaar en haalbaar kan zijn.”
Als we hem vragen naar een aantal opmerkingen, vindt Marc Ceenaeme dat de
Zemstenaar in de toekomst aan de layout en het algemeen beeld van de Zemstenaar moet werken. “Momenteel is dat
nogal verwarrend en niet fris noch jong
genoeg voor een nieuw blad dat iedereen in de gemeente wil aanspreken.”
14

hebben. Voor haar is de Zemstenaar een
venster op de gemeente waarin ze zoveel jaren sociaal actief was. “Overigens
blijf ik zo goed en zo kwaad als dat gaat,
graag van de dingen op de hoogte. de
Zemstenaar speelt hier voor mij sinds
een jaar een onverwachte en belangrijke
rol. Ik ben er van overtuigd dat dit voor
veel andere mensen die soms eenzaam
zijn”, eveneens het geval is. “Wat in Zemst
leeft, vind ik in dit maandblad terug”,
zegt Victorine die zich ook positief uitlaat
over het officiële gemeentelijke infoblad
dat ze in haar brievenbus vindt.
“Het stemt me blij dat de Zemstenaar zich
buiten de gemeentelijke politiek houdt.”
Van de gelegenheid die ze krijgt haar
zegje in de Zemstenaar te doen, maakt
Victorine graag gebruik de collega’s van
vroeger en de vrienden die ze regelmatig
op bezoek heeft, voor die genegenheid te
danken. “Ze hebben zelfs mijn kerstboom
versierd. Zonder hun hulp zou ik het nooit
redden”, pinkt ze een traantje weg.
Minder gelukkig is Ceenaeme bovendien met de keuze van ‘onafhankelijk’.
“Door dit zo dikwijls te benadrukken, is
er twijfel of de Zemstenaar wel degelijk
onafhankelijk is. Trouwens, waarom niet
uitkomen voor wie of wat je staat, niks is
overtuigender dan duidelijk te zijn naar
de lezer toe.”
Bovenal is Marc Ceenaeme “als verantwoordelijke uitgever van 5 in 1 blij dat de
Zemstenaar bestaat. Hoe meer uitgaven
er zijn in Zemst,
hoe beter voor
de burger en
zeker voor de
alertheid van
ieder
blad.
Iedereen probeert de beste
te zijn en concurrentie is gezond.”

Raf Bonte: bestaansrecht bewezen
EPPEGEM – Journalist en medewerker
aan o.a. Het Nieuwsblad en Passe Partout Raf Bonte steekt een pluim op de
hoed van de Zemstenaar voor het elke
maand afgeleverde product. Naar zijn
mening heeft de Zemstenaar zijn plaats
verworven en krijgt het initiatief gestalte dank zij een goede en sterke ploeg
medewerkers.

Raf Bonte: “Bij sommigen was er bij
aanvang iets van het zoveelste. Zoveel
nummers later moet je toegeven dat
het er best mag zijn. Verdienste van
de Zemstenaar is dat het maandblad
gemaakt wordt door en voor de
Zemstenaars. de Zemstenaar heeft
ondertussen
zijn
bestaansrecht
bewezen. Evenwichtig samengesteld
met nieuwtjes die anders wellicht nooit
het licht zien en toch vertellen wat er
leeft in onze gemeente. Er zit duidelijk
een professionele hand achter de
samenstelling. Technisch kan men zich
soms vragen stellen. De foto’s in zwartwit zijn soms van lage kwaliteit, maar
dat probleem kan best opgelost worden.
Redactioneel moet er scherp toegekeken
worden op de lengte en op de verhaallijn
van sommige bijdragen.”

Louis Vanreleghem: warm en vriendelijk
ZEMST – “de Zemstenaar is
een mooi initiatief. Ook al
omdat het een infobrochure
is alleen voor de Zemstenaars”, zegt gemeentesecretaris Louis Vanreleghem. “Ik
vergelijk natuurlijk ook met
de gemeentelijke brochure.
Maar jullie kunnen het warmer, vriendelijker maken en
meer over de mensen en de
verenigingen schrijven. Bij
de gemeente is dat officiëler, afstandelijker, neutraler. de Zemstenaar beschikt
over een uitgebreide groep
reporters, die goed geïnformeerd zijn over wat er leeft
bij de mensen.”
Vanreleghem vraagt zich af
of er niet moet overwogen

worden met de gemeente
om het tijdstip van uitgifte
van de Zemstenaar en het
gemeentelijke informatieblad Zemst Info beter op
mekaar af te stemmen. Als
het ene blad in het begin
van de maand en het andere rond het midden van de
maand verschijnt, dan krijgen de Zemstenaren iedere
veertien dagen diverse informatie toegespeeld. “Op
die manier kunnen er snel
berichten of dringende aankondigingen gepubliceerd
worden”, vindt Louis Vanreleghem, die de Zemstenaar
feliciteert en ”aanspoort
om op de ingeslagen weg
verder te gaan.”

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

De eerste reactie komt uit de mond van Victorine Eeman die
enkele dagen na het interview onverwacht overleed. Zaterdag
30 december had haar uitvaartdienst plaats in de kerk van Hofstade en op dinsdag 2 januari werd haar asurne op de begraafplaats geplaatst. Victorine was bijzonder opgetogen dat de
Zemstenaar haar opzocht voor een gesprekje. Heel wat mensen en vooral de ouderen ons ons, herinneren zich haar als een
enthousiaste verzorgster en bejaardenhelpster in het rusthuis
Relegem in Zemst. Als ultiem eerbetoon aan Victorine drukken
we haar mening waarin ze zich een laatste maal tot ‘haar’ mensen richt en de laatste foto die van haar werd gemaakt, af zoals
die aanvankelijk tot stand kwamen.

Leuke koopjes
tijdens soldenmaand

www.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40
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Chiro bouwt lokalen en realiseert speelbos
HOFSTADE – Chiro Hofstade ziet een meer dan vijftien jaar oude droom in
vervulling gaan. In de zomer van het pas aangebroken jaar gaat de bouw van
de nieuwe lokalen van start. Aan de Ossebeemden stelde het gemeentebestuur
enkele hectaren grond ter beschikking.
Een bouwcomité, een milde architect en
enkele technisch bekwame chiromensen
stelden concrete plannen op, waarvan de
kosten op 215.000 euro worden geraamd.
Een gedeelte van dat geld komt van een
gemeentelijke subsidie, eigen geld, de
sponsortocht van Marcel Deprins naar
Santiago de Compostela en bedrijven en
handelaars die worden aangesproken. Er is
echter nog een hoop geld te tekort. HOL,
de Hofstaadse (recente) Oudleiding heeft
daarom een online sponsorsysteem ontwikkeld, in samenwerking met de chirowebmaster. Sympathisanten kunnen daar
een digitale steen kopen of een steunkaart
van een benefietshow op 9 februari. Langs
deze weg kan ook de sponsortocht van
Marcel Deprins gesteund worden.

Wie de Chiro van Hofstade een warm toedraagt, gaat best eens kijken op www.chirohofstade.be.
De nieuwe lokalen zijn niet de enige zorg
van Chiro Hofstade. Leiding en HOL toveren
ook het bos dat aan de speelweide en de
bouwplaats grenst, tot een echt speelbos
om. “We doen dat samen met GO4Nature”,
vertelt oudleidster An Deprins.
“Enkele chirosympathisanten zijn gestart met
de aanleg van het speelbos. In samenspraak
met Natuurpunt wordt er ook een minireservaatje aangelegd en zijn er bomen verkapt
en verjongd.” Het mooie van dit speelbos is
dat het openbaar domein is. Iedereen mag
er gratis de natuur komen ontdekken.
An Deprins: “Het is aan Chiro Hofstade om
regelmatig de handen uit de mouwen te ste-

ken. Zij moeten ervoor zorgen dat het goed
onderhouden wordt. Als we goede afspraken maken, kan dat geen probleem zijn.”
Het project zal in het najaar 2007 af zijn.
Van dan af is iedereen welkom om naar
hartelust te komen spelen in het bos.
De La Zembla-redactie

Brusselsesteenweg 106
1980 Zemst
Tel: 015/62.16.06
Fax: 015/62.11.14
www.century21-woonservice.be
E-mail: century21woonservice@skynet.be

Wij zijn dringend op zoek naar
woningen en appartementen voor
mensen die graag in deze buurt
willen wonen en bij ons een
aanvraag hebben ingediend!
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Overweegt u om uw eigendom te verkopen?
Of kent u iemand die zijn of haar eigendom verkoopt?
BEL ONS!
015/62.16.06
Omdat u de beste service verdient

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

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

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

Opening nieuw schoonheidssalon
alles onder 1 dak

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

WELNESS

>>pedicure
>>manicure
>>nagelstyliste
>>gelaatsverzorging
>>lichaamsverzorging
>>epilaties
>>massages
>>Hot Stone massage

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

Drankencentrale Louis Nijs
Bieren en wijnen

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere
zaakvoerder
Vandereviere b.v.b.a.
Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

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
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Handelaars klinken
DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87

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

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

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

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten

CRYSTAL

CLEAR

op het nieuwe jaar
HOFSTADE - Op 6 januari – Driekoningendag – organiseren de Verenigde Handelaars van Hofstade voor het eerst een nieuwjaarsdrink op het
Kerkplein. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? En wat is de reden
van dit nieuwe initiatief? Op die vragen geeft Carl Vanderyken, de nieuwe
voorzitter van VHVH, een antwoord.
Carl Vanderyken, wat is precies de
bedoeling van dit nieuwe initiatief?
In de eerste plaats is het een geste
van de handelaars naar de bevolking
van Hofstade toe. De inwoners van
Hofstade zijn onze belangrijkste klanten, het hele jaar door. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar willen wij
iets terugdoen. Maar het is méér dan
dat. Het is ook een gelegenheid om
elkaar te ontmoeten in een andere
sfeer. Niet als handelaars tegenover
klanten, maar als Hofstadenaren onder elkaar. In een gemoedelijke, ontspannen sfeer.

Is dat in vervanging van de traditionele kerstboomverbranding?
Ja en neen. Kerstbomen verbranden
is niet zo’n ecologische bedoening als
men wel denkt. De ozonlaag wordt
daar niet beter van. En met de nieuwjaarsdrink willen we de mensen wel
iets méér bieden dan alleen maar een
groot vuur.
Wat mogen we dan verwachten?
Non-stop animatie voor jong en oud.
Flipo de ballonnenclown zal de kleinsten een onvergetelijke avond bezorgen, er is een optreden van Kinderen

microdermabrasie nu bij Bio-Esthetiek Angélique, Zemst

Altijd in de pers, altijd in het nieuws …
Internationale beroemdheden als Gwyneth Paltrow,
Cameron diaz, Jude Law, Madonna of dichterbij huis
Sofie, Paul Michiels, Zohra, Marleen Merckx, Belle
Perez, … zijn overtuigde gebruikers van de
revolutionaire huidbehandelingen van Crystal Clear.
daarbij komt nog de positieve berichtgeving in de
media waardoor Crystal Clear een vaste plaats als
een van de beste merken in de schoonheidsbranche
over heel de wereld heeft veroverd.

• Crystal Clear Microdermabrasie concept
Het succes is te danken aan het feit dat het een behandeling is voor een groot aantal verschillende huidproblemen, gaande van lijntjes en rimpeltjes tot meer diepgaande acne-littekens of pigmentvlekken. Ook Het Greet Rouffaer Huis, waar brandwondenpatiënten nazorg krijgen, werkt met Crystal Clear zodat ook op medisch vlak
de reacties meer dan positief zijn. Het is de zachtste en meest gecontroleerde peeling om een frisse en jongere huid te bekomen en resulteert in een zichtbare verbetering van alle onregelmatigheden in de opperhuid.
• Resultaat onmiddellijk zichtbaar
Profiteer nu van onze originele actie: laat één helft van uw gelaat vrijblijvend behandelen en overtuig uzelf van het schitterende resultaat! Zowel voor vrouwen als voor
mannen.

Angélique
BIO-ESTHETIEK

Verpleegkundige – Schoonheidsspecialiste
Bovenweg 33 te 1980 Zemst
Tel: 015/62.09.90 GSM: 0475/959.377

www.bio-esthetiek.be
Enkel op afspraak!

EINdELIJk dE SCHOONHEIdSBEHANdELING VAN dE STERREN EXCLUSIEF IN EIGEN REGIO!
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Foto Jean Andries

Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

voor de Samenleving, er kan gedanst
worden op de muziek van DJ Rudi.
Men kan er nieuwtjes uitwisselen, napraten over de feesten… bij een natje
en een droogje die tegen democratische prijzen verkrijgbaar zijn.
6 januari, dat is ook Driekoningendag.
Er is een gratis consumptie voor alle
kinderen verkleed als één van de drie
koningen. Wij voorzien ook driekoningenkoek voor de eerste honderd gezinnen. En wie een boon in zijn koek
vindt, krijgt één van de vele prachtige
prijzen aangeboden door de handelaars van de VHVH.
Mogen we zeggen dat er een nieuwe
wind waait door de Verenigde Handelaars van Hofstade?
Zeker, maar die nieuwe wind is er
al langer. Het hoogtepunt van 2006
was natuurlijk de braderij. Het succes
ervan schept verwachtingen voor de
toekomst en ook verantwoordelijkheden. Daarom hebben wij meer structuur nodig. Wat begonnen is als een
feitelijke vereniging van enkele handelaars, is intussen uitgegroeid tot
een volwaardige vzw. Vandaag is de
vzw Verenigde Handelaars van Hofstade (VHVH) een feit en de statuten

zullen in de komende maanden gepubliceerd worden in het Staatsblad.
Wie zit er achter de nieuwe vzw?
De stichtende leden zijn Nadia Schueremans (secretaresse), Diana Behets,
Werner Keersmaekers (penningmeester), Dirk Van Roey en ikzelf. De VHVH
telt momenteel al een dertigtal leden.
Zij zijn de échte bestaansreden van de
VHVH en zij zijn het die, ieder op hun
manier, het succes ervan verzekeren.”
Waarom werd u als voorzitter gekozen? U bent toch geen handelaar. Of
wel?
Ik ben zelfstandig consulent, maar
geen handelaar. En bovendien geen
geboren Hofstadenaar, al moet ik zeggen dat mijn vrouw en ik ons van de
eerste dag – nu bijna vier jaar geleden – thuis gevoeld hebben in Hofstade. Een inwijkeling als voorzitter,
dat heeft zo zijn voordelen. De VHVH
is eigenlijk één grote vriendenclub en
ik, ik sta daar een beetje buiten – niet
boven. Dat, en mijn grijze haren zeker,
geven mij een zeker aanzien…
Kennis maken met de VHVH en bijpraten kan dus op de nieuwjaarsdrink op
zaterdag 6 januari 2007 vanaf 18.30u
op het Kerkplein van Hofstade.

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

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst tel & fax 015 61 28 87

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

Rokers in de tent
EPPEGEM – De uitbater van de cafetaria van de Schranshoeve plaatst tijdens de
wintermaanden een verwarmde en verlichte losstaande tent. In die tent kunnen
rokers terecht zonder dat ze de niet-rokers storen. Van 1 januari af geldt in eetgelegenheden een algemeen rookverbod.
FoJ

NU:

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

MAANDAG RUSTDAG

verhuurt het materieel voor karwei en
feest

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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FC Eppegem: drie herfstkampioenen bij de jeugd
Kadetten A zonder puntenverlies

Kamiel Hendrickx, Chesta
Nzabandora, Kenneth Jacobs, Olivier Stevens, Wout
Lippens, Thymothy Michiels, Jeroen Walschaerts,
Yves Hagenimana, Michel
Pepermans, Maxime Van
Campenhout, Diego Cooreman, Kenzie Lenaerts, Brian Rampelberg en Dennis
Carsauw. Met hun trainer
Carlo Van Roost, afgevaardigde Cyriel Hendrickx en
jeugdcoördinator Michel
Van Campenhout.
14168 dve

24-08-2005

09:18

Foto’s Jean Andries

De kadetten A werden herfstkampioen met het maximum van de punten. Trainer Carlo Van Roost (topscorer van de eerste ploeg)
is een goede leermeester. De aanvallers scoorden meer dan 100 doelpunten en de verdediging kreeg slechts 4 tegendoelpunten.
“De basis van het succes is gelegd bij de miniemen en kadetten. Ook toen waren ze dicht bij de titel”, weet jeugdcoördinator
Michel Van Campenhout.

Pagina 1

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT

bvba

015/62.00.29

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ba

015/62.00.29

90

KOMT OOK
AAN HUIS

TRIE
LING
TICA
MEN

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

T

12
20

KOMT OOK
AAN HUIS

Mark Van Steenwinkel

Alle natuursteen
- vloer- en Pedicure,
tegelwerken
Lichaamsverzorgingen,
Gelaatsverzorgingen,
Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
Zemstsesteenweg
87 -gediplomeerde
1981 Hofstade
(Zemst)
2 Zonnebanken begeleid door
zonnebankuitbater.
Tel.&Fax:
015 61 79 60fantasiejuwelen
- GSM: 0476
21 81 60
Verkoop verzorgingsproducten,
en cadeaubons.

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

Kadetten B: resultaat van een collectief geheel
De kadetten B staan na 13 wedstrijden alleen op kop. Wouter Keulemans, Joery De Wandeler en Chesta en Nzabandora scoorden
een groot gedeelte van de 51 doelpunten. “Succes van de ploeg is belangrijker dan individueel succes. Herfstkampioen is het
resultaat van een collectief geheel”, zegt trainer Sam Cox.
Wouter Van den Bruel, Vince De Bolle, Chesta Nzabandora, Brian Rampelberg, Michael Boegaerts,
Yves Hagenimana, Wouter
Keulemans, Joery De Wandeler, Orlando Huenaerts,
Jerome Versees, Dennis
Carsauw, Ayrton S’heeren,
Jonad Mallinnus en Jonatha Vandendriessche met
hun trainer Sam Cox en
afgevaardigde Rudy De
Wandeler.

Junioren bijna klaar voor het grotere werk
FC Eppegem trekt de kaart van de jeugd en dat stimuleert de junioren. De ploeg werd herfstkampioen, scoorde 51 doelpunten
en kreeg slechts 22 tegendoelpunten. Iedereen kan scoren en gelegenheidsdoelwachter Tom Van Asbroeck is een betrouwbaar
sluitstuk in een homogeen sterke verdediging.
Tom Van Asbroeck, Glenn
Versees, Michael Beukelaars, Aristide Giramahoro, Bart Heylen, Maxime
Huenges Wajer, Maarten
Jacobs, Glenn Leemans,
Jonas Nauwelaers, Bert
Pauwels,
Jean-Clement
Selinda, Philippe Smets
en Ken Van den Borre met
hun trainer Pascal Ranquin
en afgevaardigde Luc De
Leener.
Jean Andries

Brusselsesteenweg 156 - Zemst
Tel. 015/61 54 97
WWW.RMC-CLASSICS.COM

AUTHORIZED DEALER

DEGELIJK AANBOD OCCASIES MET WAARBORG
ALLE MOTOREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR
UITGEBREIDE KEUZE IN KLEDING,
HELMEN EN ACCESSOIRES
OVERNAME, ALLE MERKEN MOGELIJK

NIEUWE MODELLEN 2007
SALONCONDITIES
van 1 tot 31 januari
VANAF NU IN ONZE SHOWROOM !
Open di. t.e.m. vrijdag 9-18u30 • zaterdag 10-17u (van mei tot september: zondag 14-18u)
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Onze voetbalclubs genieten van een verdiende rust
ZEMST - De heenronde zit erop. We overlopen de periode van september tot december. Wie loste de verwachtingen in?
Wie verwacht een betere terugronde?

FC Zemst sp. herfstkampioen
(1ste met 40 punten)

FC Zemst Sp. loste de verwachtingen
in. Met talent, werkkracht, jeugdig enthousiasme en winning mood behaalde
de jonge garde van trainer Philippe Van
Perck 40 punten in 15 wedstrijden en
werd verdiend periodekampioen. Een
perfecte illustratie van een uitstekende
werking. En een eerste grote stap om de
promotie naar derde provinciale waar te
maken.
Voorzitter Jan Verdoodt:
“Natuurlijk ben ik als voorzitter blij met
die herfsttitel. Maar als geen ander
beseffen we dat de weg nog lang en
moeilijk zal zijn. De basis van de successen zijn vorig jaar gelegd, met de
keuze voor een nieuwe trainer die er-

mee akkoord ging om voluit de kaart
te trekken van de eigen getalenteerde
jeugd. Onze jongeren hebben vorig
seizoen, toen we de promotie op het
nippertje misten, kunnen rijpen. Daar
plukken we nu volop de vruchten van.
In sommige wedstrijden stellen we wel
zes tot negen spelers van eigen kweek
op. Hopelijk lukt het dit seizoen en
kunnen we naar derde provinciale, een
interessantere reeks, promoveren. In
de huidige serie spelen immers ploegen, de KBVB onwaardig, die dan ook
nog maar een handvol toeschouwers
meebrengen.
De maand januari wordt beslissend: uit
op Perk en thuis tegen RC en Sp. Schaarbeek. Als we die maand goed doorkomen, ziet het er pas echt goed uit.”

KFC Eppegem

(2de met 29 punten)
KFC Eppegem verbaasde vriend en tegenstrever. De kampioen van vorig seizoen bleef tweeëntwintig wedstrijden
op eigen veld ongeslagen. In tweede
provinciale trok de ploeg de positieve
lijn door.
Na elf wedstrijden op rij stond de ploeg
alleen aan de leiding met twee punten
voorsprong, de beste aanval en de beste
verdediging. Met vele gekwetsten geraakte de ploeg in een dipje met twee
nederlagen en te vermijden doelpunten tot gevolg. Een goed seizoen was
aanvankelijk het streefdoel. Met slechts
twee nederlagen en 29 punten kan de
club terugblikken op een geslaagde
heenronde.

Foto Jean Andries

FC Zemst SP., een stevig blok, met een mix van talent en ervaren rotten.

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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DE NIEUWE
MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

VUILNISZAKKEN INCOVO
STEEDS IN VOORRAAD

Secretaris Benny Van Eycken:
“De club is meer dan tevreden over de
eerste ronde. Tegen alle kopploegen
hebben we gewonnen. Vooral positief is
de goede samenhang van de groep, de
inbreng van de jongeren en de sfeer. Met
een gelijkaardige terugronde is het eerste jaar in tweede provinciale honderd
procent geslaagd.”

Met overtuigende overwinningen tegen
Oudergem, Meerbeek en Mont-SaintGuibert hebben we aansluiting met de
subtop. Met een gelijkaardige terugronde – en Dame Fortuna in cruciale wedstrijden aan onze kant staat – kunnen we
nog voor verrassingen zorgen.”

Voorzitter Luc Deheyder:
“Een betere terugronde ligt in de lijn van
de verwachtingen. In een reeks waarin
alles kan gebeuren, hopen we nog enkele plaatsen te klimmen. De ganse ploeg
met de nieuwe trainers werken aan dit
objectief.”

VV Eelewijt

VK Weerde

VV Elewijt begon met grote verwachtingen aan het nieuwe seizoen. Na vijf wedstrijden was de club de grote tegenvaller
in Groot-Zemst. Het verloor driemaal en
verzeilde in de kelder van het klassement.
De nieuwe interim-trainer Danny Van Keer
zette de kern weer op het goede spoor.
De ploeg won bij VK Weerde, scoorde
acht maal tegen GLC Woluwe, maar de
ploeg kon de positieve lijn niet doortrekken bij FC Zemst. Het bestuur en spelertrainer Danny Van Keer kozen voor een
andere oplossing. Met trainer Steve Van
Langeraert werd een overeenkomst bereikt. Met drie overwinningen op rij klimt
de ploeg van de 9de naar de 5de plaats.

VK Weerde stuntte in de eerste helft van
de heenronde. Met zestien punten en
een gemiddelde van meer dan vier doelpunten per wedstrijd stond de ploeg aan
de leiding van het klassement. Vele gekwetsten, onder wie sterkhouder Wouter
Sels, speelden parten. De ploeg kende
een dipje, trok ook aan het kortste eind
tegen Zemst en nestelde zich in de middenmoot van de rangschikking.
Bestuurslid Jan Van Goethem:
“Alleen Sp. Schaarbeek was de betere
van VK Weerde. Met een typeploeg in de
terugronde en de uitzonderlijke sfeer in
de groep, ligt een plaats in de topvijf in
het bereik.”

(5de met 27 punten)

Verbr. Hofstade
(5de met 25 punten)

Na vier wedstrijden deelde Verbr. Hofstade de leiding met FC Eppegem. De ploeg
verloor voor het eerst tegen Waterloo.
Ook bij Eppegem trok de ploeg aan het
kortste eind, maar ging van het veld als
morele winnaar. De thuiswedstrijd tegen
Waver-Limal was een ommekeer. Met 25
punten voor de winterstop werden de
verwachtingen ingelost.
Voorzitter Walter Hendrickx:
“In de grijze middenmoot waren aanvankelijk de verwachtingen. De ploeg doet
beter. Tegen FC Eppegem en Waterloo
speelden we onze beste wedstrijden.

(7de met 23 punten)

Jean Andries

Garagepoorten en tuinpoorten
Automatisatie van alle poorten
Afsluitingen: hekwerk, hout en draad
Toegangscontrole: parlo- en videofonie,
codeklavier, badgesystemen
tuinverlichting, draadloze lichtsturing

Als verdeler van Winsol helpen wij u graag verder met:

Rolluiken
Sectionale poorten
Zonneschermen
Screens en verduisterende rolgordijnen
Automatisatie van deze produkten Mechelse Poort Service
Werfheide 13 – 1981 Hofstade
Tel: 0474/75.65.15 – fax: 015/20.70.98
www.mechelsepoortservice.be
mechelsepoortservice@scarlet.be

Bezoek ons op Wonen 2007 in de Nekkerhallen van 27/01 tem 04/02

23

Hier adverteren?
Bel
0479/66.46.66
of 0475/42.02.76.

Lezers in de pen
De

Ecuador
in het decembernummer van de
Zemstenaar lokte uiteenlopende reacties uit. We ruimen graag
bijdrage

Marijn

in

plaats voor de commentaren van
een aantal lezers dat na het le -

Mail
adverteren.dz@gmail.com
De prijslijst vind je op
www.dezemstenaar.com - adverteren

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

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

verwoordde.

Uit Ecuador reageerde ook Marijn. Zijn mailtje
drukken we eveneens af.
“Er ligt mij iets op de maag na
het lezen van het artikel Marijn in
Ecuador. Ik begrijp dat er even kan
gelachen worden met cultuurverschillen of andere gebruiken dan
dewelke we gewoon zijn in ons eigen landje. Maar als het een ganse
pagina duurt, zonder dat er ook
positieve of meer genuanceerde
verhalen worden verteld, dan krijg
ik het benauwd. de Zemstenaar is
een leuk en informatief blad, dat
vaak sociaal betrokken personen
aan het woord laat. Vandaar mijn
verbazing bij het lezen van dit verslag m.b.t. Ecuador, waarin spot de
hoofdtoon voert. Ik hoop dat geen

Met onbegrip, maar vooral met groeiende verontwaardiging, las ik het artikel
Marijn in Ecuador. De termen die hij gebruikt om de plaatselijke bevolking te
beschrijven, hebben mij diep geschokt.
Enkele jaren geleden had ik eveneens,
zoals Marijn van LaZembla, de gelegenheid om Ecuador te bezoeken. Wat
mij in eerste instantie opviel was het
enorme contrast tussen de fazenda’s
van de grootgrondbezitters, met exploitaties van duizenden hectaren, en
de bedrijfjes van de armere Ecuadorianen, die van een dor stukje grond in

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS

FEESTZAAL - TRAITEUR

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82
GSM 0496/55 70 82

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen
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zen van dit artikel zijn gevoelens

enkele Ecuadoriaan dit leest … want
hier bekruipt me heel sterk het koloniale
meerwaardigheidsgevoel.
Ecuador heeft inderdaad niet dezelfde
ziekenzorg, infrastructuur noch sanitaire voorzieningen tot in het kleinste
bergdorp. Maar moet de gemiddelde
Ecuadoriaan daarop afgerekend worden? Ik mis hier toch een beetje de verdraagzaamheid, het respect en de eerbied voor het ‘anders zijn’, die de laatste
tijd sterk leeft via evenementen zoals
0110.”
Carine Van Hee, Hofstade

AMADEUS

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

de Andes trachten te overleven. In een
guur en onherbergzaam gebergte bewerken zij een lapje grond van amper
enkele aren groot, zonder gebruik van
enig landbouwwerktuig of enige vorm
van bemesting. Hun woonst is een armelijke hut zonder het minste comfort.
Sommigen uit dit verpauperde volk zien
het niet meer zitten en trekken naar de
grote steden, waar zij terechtkomen in
de anonimiteit en de totale ondergang.
Het enige wat zij nog kunnen, is vragend een hand opsteken naar een voorbijganger, het leven en de hoop in hun
ogen voorgoed gedoofd.
Ecuador is ook het Amazonewoud en de
kuststreek langs de Stille Oceaan. Maar
overal tref je die schrijnende toestanden
van mensen van mensen die in onmogelijke situaties willen overleven. Het zijn
mensen zoals wij, met veel verwachtingen in het leven, met geloof en hoop en
liefde, maar ook veel teleurstellingen,
vooral veel teleurstellingen. Een bezoek

aan vreemde culturen is altijd een confrontatie met andere gewoonten. Respect is hier dan ook een noodzakelijke
attitude.
Jeanne Peeters, Weerde
Ik wens hier mijn verbijstering te uiten
over de ongewoon grove en beledigende manier waarop het reisverslag
van Ecuardor geschreven is. Niemand en
geen enkel land verdient het om op zo’n
onrespectvolle manier in de kijker gezet
te worden.
Zoals ieder land in de wereld heeft ook
Ecuador zijn fraaie en minder fraaie kanten. Iemand met een beetje ervaring
met andere culturen of andere continenten weet dergelijke dingen juist te
appreciëren of tenminste te plaatsen.
Ik ben er zelf 10 weken geweest, maar
niets van wat in het artikel lees kan ik
herkennen.
In Ecuador heeft de meerderheid van de
mensen niet de luxe om naar Europa te

kunnen reizen. In Ecuador heeft de meerderheid van de mensen zelfs niet de luxe
om te weten waar Europa ligt. Diezelfde
meerderheid tracht iedere dag te overleven, op een aartsmoeilijke, maar tegelijk
eerlijke en eervolle manier.
Marc Devliegher, Eppegem
Wat misschien niet zo duidelijk uit mijn
beschrijving van Ecuador naar boven
kwam, is dat dit werkelijk een (soms letterlijk) adembenemend land is, waar
achter elke besneeuwde bergtop wel
een uitgestrekt, tropisch landschap op
een avonturier ligt te wachten en waar
achter elke boom verschillende met
uitsterven bedreigde diersoorten om
de aandacht van verbaasde toeristen
vechten. En waar (waarschijnlijk nog
het belangrijkste) de inwoners steeds
de humor van elke tegenslag inzien en
allemaal voorzien zijn van een gezonde
dosis relativeringsvermogen …
Marijn, Ecuador
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Brems Bouwmaterialen
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be

Pilots Wanted
Ons luchtvaartverleden is zonder twijfel onze
grootste motivatie. Deze unieke roots voel je in
elk van onze auto’s. Een Saab is helemaal rond de
bestuurder ontworpen. Precies zoals de cockpit van
een vliegtuig rond de piloot zit. Kom langs bij Jubel
Motors voor een testrit en u zal meteen begrijpen
waarom we zeggen : “Pilots Wanted”. Er is al een
Saab vanaf €20.990 nettoprijs.*
* SAAB 9-3 SPORT SEDAN 1.8I.

Saab “Test ﬂight”
nu bij
Saab Jubel Motors nv

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

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

Garage Verstraeten
Brusselsesteenweg 185
1980 Eppegem Zemst
Tel: 015/61.28.61

www.garageverstraeten.be
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Saab Jubel Motors N.V.
Jubellaan, 88 • 2800 Mechelen
TEL. 015 43 20 00
Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197
Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

Hier
adverteren?
Bel
0479/66.46.66
of
0475/42.02.76
Mail
adverteren.dz@gmail.
com

EPPEGEM – André Vandermeiren (67) en Bob Van Steenbergen (63) beëindigden met de installatie van de nieuwe
Zemstse gemeenteraad, hun mandaat als schepen. Vandermeiren (CD&V) breekt met de actieve politiek, maar Van
Steenbergen (Sp.a) neemt zijn mandaat als gemeenteraadslid op. Beiden blikken op hun afgelopen schepenambt terug.

André gaat …

… maar Bob blijft

André Vandermeiren was 24
jaar lang schepen. In die bijna
kwarteeuw was hij verantwoordelijk voor onderwijs,
cultuur, leefmilieu en aanverwanten. Hij houdt de actieve
politiek voor bekeken, maar
blijft wel lid van de CD&V. “Ik
zal nog naar de partijvergaderingen gaan, maar niemand
hoeft er bang voor te zijn dat
ik voor schoonmoeder ga
spelen”, stelt hij gerust.
Als het voor André Vandermeiren te herdoen was, dan
zou hij het allemaal op dezelfde wijze heraanpakken.
“Sommigen beweren dat het
onmogelijk is, maar ik heb wél
vrienden gemaakt in en via de
politiek. Uiteraard wordt wie
vriendschap met sommigen
sluit, vijand van anderen.”
De ex-schepen is het niet eens
met het negatieve beeld dat
sommige mensen van politiek en van politici ophangen.
“Uiteraard zitten er – ook in
onze eigen Zemstse rangen
– sjoemelaars tussen. Maar
wie aan politiek doet is doorgaans door sociale bekommernis voor zijn medemens

Van de 24 jaar dat Bob Van
Steenbergen (SP.a) in de politiek zit, was hij 9 jaar schepen.
“Dat had dertig jaar kunnen
zijn, maar toen ik bij de fusie
van onze dorpen tot de gemeente Zemst als raadslid
verkozen werd, nam ik dat
mandaat niet op”, herinnert
hij zich. “In mijn plaats zetelde
toen Toine De Coninck.”
De voorbije 9 jaar was Bob
verantwoordelijk
voor ruimtelijke
ordening, openbare werken en
financiën. In de
zopas aangesneden
legislatuur
neemt hij zijn
mandaat als gemeenteraadslid
op. “Ik ga niet paternalistisch doen,
maar ben bereid
om mijn ervaring
door te geven aan
de twee jonge verkozenen in onze
partij. Ik wil hen
stimuleren zich
in te zetten en te
werken opdat ze uiteindelijk
kunnen wegen op het beleid.”
Aan zijn voorbije schepenambt houdt Bob Van Steenbergen gemengde gevoelens
over. “Ik vertrek in schoonheid. Onze partij boekte een
beperkte winst van 1,2 % en
we zijn er in geslaagd om de
verjonging van het politieke
personeel te bewerkstelligen.”
Bob lag mee aan de basis
van het gemeentelijk structuurplan, waarmee Zemst
positieve bekendheid in gans
Vlaanderen kreeg. Hij gaat

André Vandermeiren krijgt in de
toekomst extra tijd. Bijvoorbeeld
om in de tuin te werken.

gedreven.”
Op onze vraag wat hem
destijds tot schepen heeft
gedreven en wat zijn motivatie was, blijft André het
antwoord enigszins schuldig.
“Ik heb me die vraag al dikwijls zelf gesteld. Ik heb de
mensen altijd graag gezien.
Aan politiek doen was voor
mij aanvankelijk ook een
hobby. Sinds zes jaar krijgen
mandatarissen een meer dan
behoorlijke vergoeding. Tevoren moesten we het met
een soort van onkostenvergoeding stellen. Maar zoveel
vrijwilligers die in het verenigingsleven zitten steken daar
zelfs geld in. Dan hoeft een
politiek mandataris zeker
niet te klagen …”
André Vandermeiren hoopt
dat er voor hem nu wat meer
vrije tijd zal beschikbaar komen. Die ruimte wil hij opvullen in toneelkring Streven en
als supporter van KV Mechelen en FC Eppegem. Hij denkt
er bovendien aan om vrijwilligerswerk te gaan doen. “Bijvoorbeeld in het rusthuis”, zet
hij een deur op een kiertje.

daar prat op.
In de extra tijd die nu ook
voor hem vrij komt, gaat Bob
Van Steenbergen meer aandacht geven aan zijn gezin en
aan zijn kleinkinderen. “Een
zevende is op komst”, verheugt hij zich. Veel lezen, zijn
interesse voor heemkunde
botvieren, fietsen en tennissen horen er ook bij.
“Maar ze moeten op het ge-

Bob Van Steenvergen houdt zijn
brievenbus in de gaten. “Ik ga
niet voor spek en bonen in de
gemeenteraad zetelen.”

meentehuis niet gaan denken
dat ik er voor spek en bonen ga
bijzitten. De dossiers die ik kén,
ga ik aandachtig opvolgen.”
Bob wil ook in de toekomst
een aanspreekpunt voor de
mensen blijven. Vooral voor
de sociaal zwakkeren staat
zijn deur altijd open.
“In het verleden heb ik de genegenheid die ik van de kleine mensen kreeg steeds meer
gewaardeerd dan de nepvriendschap die je soms in de
politiek opbouwt. Dat zal ook
in de toekomst zo blijven!”
Fons Jacobs
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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

   

Beha’s, slips en nachtmode dames en heren

40% en 50%

   

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

Lingerie, bad- en nachtmode voor dames en heren
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ZEMST – Bart Coopman legde, samen met 50 andere burgemeesters in Vlaams-Brabant, einde van vorige maand op
het kabinet van provinciegouverneur Lodewijk De Witte de eed af als burgemeester. Bart Coopman is daarmee, na Remy
Merckx en Louis Van Roost, de derde burgemeester aan het roer van de fusiegemeente Zemst. Vlaams minister Marino
Keulen keek op de eedaflegging toe.
In Vlaams-Brabant zijn er 65 nieuwe
burgemeesters. In 65 % van de VlaamsBrabantse gemeenten blijft de burgemeester van de vorige legislatuur zetelen. Het burgemeestersschap blijft
in Vlaams-Brabant een mannenzaak.
Slechts 9,5 % (of 6 burgemeesters) zijn
dames. Dat ligt dicht bij het Vlaamse gemiddelde van 8 %.
De gemiddelde leeftijd van de burgemeesters in onze provincie bedraagt 53
jaar. De jongste burgemeester is 28 en
de oudste 74 jaar. Bart Coopman wordt
in april 40 jaar.
Parallel met de algemene tendens in
Vlaanderen, scoorde vooral de CD&V
goed bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij levert in 59 % van de gemeenten in Vlaams-Brabant de nieuwe
burgemeester. Dat zijn 10 CD&V-burgemeesters méér dan bij de verkiezingen
van 2000. De sp.a levert in 8 % van de
gemeenten de nieuwe burgemeester
(9% in 2000), de VLD in 19 % van de gemeenten (32 % in 2000).
Ook voor de coalities is er dezelfde tendens. De CD&V gaat erop vooruit, sp.a.
blijft stabiel, VLD gaat achteruit. De
CD&V maakt van 76 % van de coalities in
Vlaams-Brabant deel uit; de sp.a. van 41
%, VLD van 38 %.
In 76 % van de gevallen is er een nieu-

Burgemeester Bart Coopman

legt eed af

Bart Coopman legt de eed af als
nieuwe burgemeester van Zemst.

we coalitie. Dit cijfer moet genuanceerd
omdat het in 27 % van de gevallen gaat
om een wijziging van de kartelvorming.
Kartels als Cd&V/N-VA, sp.a-spirit of sp.aGROEN zijn pas ontstaan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000.
Burgemeester Bart Coopman verhuisde
tien jaar geleden uit het West-Vlaamse
Ingelmunster naar Hofstade omdat zijn

echtgenote toen in Brussel werkte en hij
in Antwerpen. Ondertussen is die situatie net omgekeerd. “We zijn in Zemst
blijven wonen omdat we ons hier meteen aanvaard voelden”, zegt hij. Bart
Coopman kreeg als lijsttrekker 1.508
stemmen. In de vorige legislatuur was
hij eerste schepen.
Fons Jacobs

Drugs op zak

MECHELEN – De politie van Mechelen betrapte bij een controle in de Uilmolenweg een 24-jarige man uit Zemst die drugs op zak had
en die onder invloed van verdovende middelen was. De politie verbaliseerde de verdachte en nam de drugs in beslag. 
FoJ

HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824
1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00
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Tuinwerken Kristof
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het Zemstenaartje
Winnaars van de tekenwedstrijd
We kregen prachtige tekeningen en knutselwerkjes toegestuurd. En omdat we écht niet kunnen
kiezen welke de mooiste is, hebben we besloten om iedereen een prijs te geven.
Je kan alle kunstwerken bewonderen op onze website www.dezemstenaar.com.
Deze tekenaars winnen een verrassingspakket van Hobbypatch:
Faye Caluwe, 5 jaar
Jannes Beullens, 7 jaar
Ennio Algaba, 6 jaar
Simo Staessens, 9 jaar

Kjell Boleyn, 10 jaar

Deze tekenaartjes winnen een Kikin-waardebon van €10:
Bram Van der Perre, 1 jaar en 8 maanden
Louis Maghiels, 1 jaar en 3 maanden
Jutta De Bloeq, 1 jaar en 4 maanden
En dit zijn de winnaars van een lekker ijsje of frisco bij De Kleine Linde, De Lente en
het Eekhoorntje:
Koen Mangelschots, 6 jaar
Dylan Forrez, 7 jaar
Robbie Lebrun, 4 jaar
Ella Van Steenwinkel, 6 jaar
Silke Bagels, 7 jaar
Flo Bohets, 4 jaar
Lowie
Laerman,
6
jaar
Melissa Van haesendonck, 8 jaar
Jurek Heylen, 4 jaar
Tine Van Win, 6 jaar
Robine Hauloy, 11 jaar
Britt Holbrechts, 4 jaar
Dylan Goovaerts, 6 jaar
Sam Nauwelaerts, 11 jaar
Liesje Van den Plas, 4 jaar
Tilly Vos, 6 jaar
Zander Waeterschoot, 11 jaar
Joni Hermans, 5 jaar
Femke Van Der Borght, 6 jaar
John Van den Plas, 11 jaar
Katja De Ridder, 5 jaar
Niels Reyns, 7 jaar
Sara Van Win, 6 jaar
* Iedereen vindt binnenkort een briefje in

LAEREMANS
RAMEN BVBA

de bus, met uitleg over de gewonnen prijs.

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04
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Liza, Anneleen en Martijn
ZEMST – Voor een seminarie rond immigratie gingen
Liza (21), Anneleen (26) en Martijn (23) voor Jeugd
Internationaal Zemst (JIZ) naar Israël. Daarna trokken ze door het land in het Midden-Oosten en zelfs
Palestina deden ze even aan. Een indrukwekkende reis,
vindt het drietal en ze kwamen dan ook terug met heel
wat verhalen in hun bagage.

De Zemstse jongeren werden samen
met jongeren uit negentien andere Europese en Mediterrane landen op het
congres van Internationaal Jeugdwerk
verwacht. Ze volgden er lezingen over
verschillende onderwerpen, maar het
was vooral achter de schermen van het
seminarie dat er contacten werden gelegd om eventueel nieuwe uitwisselingsprojecten met Zemst op touw te zetten.
“Dat was eigenlijk het belangrijkste doel
van de reis”, vertellen ze, “en we hebben
tijdens het congres veel mensen leren
kennen. Al was het vooral tijdens onze
rondreis dat we veel contact kregen met
de jongeren in Israël en Palestina.”

Onmenselijk
De rondreis door Israël en Palestina, een
gevaarlijke onderneming volgens sommigen. “In Israël hebben we eigenlijk
niets gemerkt van spanningen, wel in Ramallah (Palestijnse stad op de Westelijke
Jordaanoever, nvdr). De sfeer in Palestina
is echt helemaal anders. De mensen leven daar constant in stress en dat merk
je. Iedereen ziet er daar tien jaar ouder
uit. Dat was echt het indrukwekkendste”,
herinnert het gezelschap zich.

verkennen Israël en Palestina voor JIZ
Het drietal kwam wel vaker in beklijvende
situaties terecht. “Een keer moesten we
langs het checkpoint tussen Palestina
en Israël. Dat checkpoint is een poort in
de acht meter hoge muur die de landen
scheidt, die muur in het echt zien is trouwens heel anders dan hem op televisie
bekijken. De Israëli’s zitten boven in torens en schreeuwen bijna de hele tijd. Dat
gaat er soms wel agressief aan toe, heel
onmenselijk. Op lange termijn is dat een
voedingsbodem voor terrorisme”vertellen
Liza, Anneleen en Martijn.

Machteloos
Even slikken dus soms, daar in het Midden-Oosten. Toch wil het drietal geen al te
negatief beeld van de landen scheppen.
“Israël en Palestina zijn echt fantastisch en
we hebben daar ook hele mooie momenten beleefd. We sliepen bijvoorbeeld in
Jeruzalem of in een nederzetting boven-

op een heuveltop waar we het gezang en
de gebeden vanuit de moskees konden
horen. Ook heel indrukwekkend.”
Kortom, de twee landen, maar vooral
hun inwoners, konden de harten van de
jongeren van JIZ veroveren. “Sommige
mensen waren heel blij om ons te zien,
bijvoorbeeld wanneer we het graf van
Arafat –de voormalige Palestijnse leider,
nvdr- bezochten. Ondanks de situatie
hebben we daar nu heel veel vrienden.
Soms voelen we ons wel nog slecht omdat we daar geweest zijn en alles meemaakten, maar toch weer terugkwamen.
Een machteloos gevoel is dat.”
Daarom zetten de reizigers alle hoop op
een uitwisseling met Palestijnse jongeren.
“De meeste Palestijnse projecten mislukken, dus die jongeren zijn al bijna wanhopig. Het wordt moeilijk, maar hopelijk lukt
het om toestemming te krijgen.”
Sjoukje

PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

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
32

OPENINGSUREN

DINSDAG - VRIJDAG		
09.00 - 12.30
				
13.30 - 18.30
ZATERDAG DOORLOPEND
09.00 - 18.00
ZONDAG			
09.30 - 12.00
MAANDAG GESLOTEN
e-mail: pess@telenet.be
www.pess.be

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

STERAGAS

Onklopbaar in
propaan
Speciale kortingen
Huishoudelijk, horeca,
landbouw, industrie

De beste voorwaarden voor eigen
tanks en huurtanks !

zaakvoerder : Roger Raspoet

015 / 61 66 39
Brusselsesteenweg 125 - 1980 Zemst

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61
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Harzé VH Trans Bvba

Neem (of schenk) een abonnement op de Zemstenaar

INTERNATIONAAL
TRANSPORT

ZEMST – de Zemstenaar krijgt uit diverse hoeken vragen naar de mogelijkheid
om zich op ons maandblad te kunnen abonneren. Grote interesse daarvoor is er
bij uitgeweken Zemstenaren maar ook bij lezers in de omliggende gemeenten.
Om aan die vraag tegemoet te komen, biedt de Zemstenaar van heden af de
gelegenheid aan een abonnement op onze publicatie te onderschrijven. Een
jaarabonnement kost 25 euro. Misschien een goed ideetje voor een eindejaarscadeau of voor een origineel geschenk bij een andere gelegenheid!

Schalienhoevedreef 26b
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.34.32
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be

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

eddcars.eppegem@deal-net.com

Voor een jaarabonnement op de Zemstenaar kan je terecht op het secretariaat,
Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade, bij Jean Andries (0475/420.276 – 015/61.10.06)
en/of info@dezemstenaar.com.
Geïnteresseerden die van een bepaald nummer van de Zemstenaar een redelijk aantal exemplaren wensen te ontvangen, kunnen daartoe eveneens een afspraak maken. Mits afhaling op het secretariaat zijn deze nummers gratis te verkrijgen. Er is nog een beperkt aantal nummers van vorige edities in voorraad.

BE 463.191.826

FoJ

Zemst doet mee aan poelenproject

Schoonheidssalon
•MKM Contour lift
De

nieuwe

faceliftme-

thode

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

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

ZEMST – Het nieuwe Regionaal Landschap Groene Corridor vzw ontwikkelde de voorbije maanden verscheidene
projecten rond kleine landschapselementen. De aandacht ging vooral naar
amfibieënpoelen. 25 waterpartijen die
aan herstel toe waren, werden gerestaureerd. Het Regionaal Landschap wil
hiermee de bedreigde amfibieënpopulaties een duwtje in de rug geven.
Vroeger was het landschap bezaaid
met poelen (veedrinkpoelen in weilanden waaruit de koeien dronken, vlasrootputten waarin men vlas liet rotten
…). Tegelijk vormden die poelen een
bron van leven voor kikkers, padden,
salamanders, libellen, waterjuffers,
water- en moerasplanten. Omdat veel
van die poelen verdwenen, startte het

Regionaal Landschap Groene Corridor
met haar poelenproject. “Hiermee willen we het overblijvende poelennetwerk in het landschap herstellen en
terug uitbreiden”, zegt David Van Roy
van de vzw. Op het grondgebied van
de gemeente Zemst liggen vier van
die poelen.
Het poelenproject is een meerjarig
project. In september e.k. worden de
eerste echte nieuwe poelen gegraven. Wie denkt eigenaar te zijn van
een geschikt perceel voor de aanleg
van een poel of wie een poel heeft
die aan herstel toe is, kan vrijblijvend contact nemen met David Van
Roy, tel. 016/26.72.26 of mailt naar
david.vanroy@vlaamsbrabant.be.
FoJ

UITVAARTZORG

A n t h o n y V e r h e y d e n B.V.B.A.
Uitvaartverzorging in groot Zemst

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
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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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