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Colofon

Beste Zemstenaar,
Wat is dat toch met dat weer tegenwoordig?
Vroeger was het in de winter koud en in de
zomer warm. Tussenin kregen we regen,
wind of mist. Vroeger werden mollen verondersteld om dezer dagen uw gazon met
rust te laten. Muggen hadden zoveel met
winter te maken als surfers met Siberië. Nu
niet meer. Weet u het nog? Begin december
zaten wij in T-shirt op terras, half januari begonnen bomen en struiken te bloeien.

de Zemstenaar

Maar dat is nog niet alles. Eén generatie verder en kinderen weten niet meer wat winter is. Ziet u het al gebeuren? “Zeg, bompa,
vriezen, wat is dat voor iets? Vertel eens,
bomma, sneeuw, kwam dat uit de grond?”.
En wij maar vol vuur legendarische verhalen vertellen over Elfstedentochten, langlaufen in de Ardennen, een dichtgevroren
put van Weerde en wilde avonturen op de
oudejaarsavond van Tramalant, tot aan onze
knieën in de sneeuw. De jongelui fronsen de
wenkbrauwen: “Ja, ja, oma, dat zal wel. Goed,
peter, maar neem nu uw druppeltjes maar.”
En u hoort ze nog net tegen elkaar fluisteren:
“Misschien moeten we voor die mensen toch
maar eens beginnen uitkijken…”

Hier komen vodden van. Trekvogels krijgen
af te rekenen met een knoert van een identiteitscrisis. “Moeten wij nu nog naar het zuiden
trekken of niet? Zoniet, zijn wij dan nog wel
trekvogels? En als wij geen trekvogels meer
zijn, wat zijn wij dan wél?” Leg het hen maar
uit! En volgende zomer zullen we pas iets zien.
Egels slenteren geeuwend door de velden,
vleermuizen vliegen gapend tegen uw gevel.
Wie gaat die beesten vertellen wat er aan de
hand is? Geen winterslaap gehad, meneer!

Ach, laten we er niet van wakker liggen. Voor
hetzelfde geld leest u dit, terwijl het hele land
plat ligt, het stenen uit de grond vriest en er
een halve meter sneeuw ligt. So what? Zolang
u uw Zemstenaar maar heeft!
De redactie (PV)
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DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

classic dames 3 + 1 gratis
OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u, zaterdag tot 18 u
GESLOTEN: zondag en maandag

- 2de tot 13e elk een aankoopbon van € 25,00
463 618		
668 215		
168 154
168 003		
168 157		
463 510
11 868		
962 958		
670 001
984		
143 253		
168 226
- 14de tot 21ste elk een handdoek + verrassing
962 763		
151 127		
990 950
48 993		
165 155		
168 893
143 385		
143 292
Prijzen af te halen tot einde februari 2007


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.

ELEWIJT - Ongeveer twee maanden zocht een aantal enthousiaste jongeren naar een locatie voor een jeugdhuis.
Zopas vonden ze een onderkomen in een woning van de
gemeente op de Tervuursesteenweg 599, rechtover café
’t Steen.

Jeugdhuis vindt onderkomen

De gemeente stelt het pand
aan de Tervuursesteenweg
ter beschikking. De betrokken woning is net onteigend
en ontruimd. Uiterlijk over
twee jaar moet het worden
afgebroken om plaats te
maken voor de geplande
werken aan de gewestweg.
Ondertussen kunnen de
jongeren over hun nieuwe,
tijdelijke, lokaal beschikken
tegen een symbolische vergoeding. Terwijl kunnen ze
naar een definitief onderkomen uitkijken.
Initiatiefnemer Thomas Ver-

meulen en voorzitter van de
vzw Jeugdhuis: “We zien het
nu meer dan ooit zitten. Zowel de ouders als onze leden
zijn bereid een handje toe
te steken om het pand aan
de Tervuursesteenweg in te
richten als jeugdhuis. Ik denk
dat we de komende weken
en maanden de handen vol
gaan hebben. In de weekends en de krokus- en de
paasvakantie zullen heel wat
jongeren komen helpen. Als
het van ons afhangt zouden
we het liefst openen rond het
paasverlof.”

Peters en meters gezocht
NIEUW AXA BANK KANTOOR TE ZEMST

BANK en VERZEKERINGEN
VAN PRAET-DE KEYSER
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

ZEMST - In onze gemeente kwamen er vorig jaar twee wandelingen bij: het ‘Weerdse kronkelpad’ en het ‘Releghem wandelpad.’
De wandelroute ‘Landelijk Eppegem’ kreeg nieuwe bewegwijzering. Opbouwwerk Haviland zorgde dat die drie wandelroutes het nodige materiaal kregen. Om de bewegwijzering in
stand te houden en het parcours van hindernissen te vrijwaren,
zoekt men nu peters en peters voor deze wandelpaden. Zij controleren vier keer per jaar het wandelpad en melden de mankementen aan Opbouwwerk Haviland. Info op 02/466.51.00,
danny.vanlijsebeth@haviland.be.
FoJ

DE NIEUWE
MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA

dwergkonijnen hamsters
cavia’s parkieten kanaries


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

Zemst telt vijf eeuwelingen
Joseph Verhoeven is de benjamin van
onze eeuwelingen, want hij wordt zondag aanstaande honderd. Joseph is een
geboren en getogen Hofstadenaar. Hij
kwam er op 4 februari 1907 ter wereld,
als oudste in een gezin met twee kinderen. Na de oorlogsjaren ging Joseph tot
zijn veertiende naar school in Hofstade.
Daarna werkte hij als meubelmaker en
bij de spoorwegen te Mechelen. Joseph
trad op 14 april 1934 in het huwelijk
met Marie Lauwers. Samen gingen ze
in Zemst wonen tot aan het pensioen
van Joseph. Daarna verhuisden ze terug
naar Hofstade. Het paar bleef kinderloos.
Joseph legde zich na zijn pensioen in
1967 volledig toe op zijn tuin en op de
duivensport, waarmee hij samen met
zijn vader startte in 1922. In november 1990 overleed zijn vrouw, waarna
Joseph nog een tijdje geholpen werd
door familieleden. In 2005 werd Joseph
opgenomen in het ziekenhuis. Na een
herstelperiode ging hij naar rusthuis
Den Boomgaert in Humbeek, waar hij
zondag zijn honderdste verjaardag
viert.
Zijn ook al de kaap van de 100 voorbij:
Maria De Maeyer, van de Brusselsesteenweg in Zemst, Maria De Raes, van
de Grimbergsesteenweg in Eppegem
en Yvonne Verbeemen, van de Tervuursesteenweg in Elewijt. Onze vijfde honderdjarige wenst uit de publiciteit te
blijven, wat de Zemstenaar uiteraard
respecteert.

Maria De Raes uit
Eppegem blies vorig jaar al honderd
kaarsjes uit. Zij zag
op 20 februari 1906
het levenslicht en telt
binnen enkele weken dus 101 lentes.
Nog steeds in goede
conditie, is Maria
vastbesloten er nog
enkele jaartjes bij te
Joseph Verhoeven wordt zondag honderd
doen. Honderd jaar
word je niet zomaar,
maanden en jaren volgen elkaar op. erbij. Yvonne(ke) woont nog volledig
Vreugde en verdriet gaan vaak hand in zelfstandig en kookt nog steeds haar eihand. Zo was Maria vier jaar op de vlucht gen potje. Welk is het recept van Yvondoor Nederland, Engeland en Frankrijk, ne om zo fit 100 jaar te mogen worden?
maar ze was wel in staat om na een tijdje Haar antwoord is heel eenvoudig: “Rusde schrik van de oorlog uit haar leven tig leven.”
weg te zappen. Maria verloor ook haar
echtgenoot en haar enige dochter. “Oud Yvonne De Maeyer van Zemst is met
worden is ook ouderdomskwaaltjes kleine voorsprong de oudste Zemsteweglachen, genieten van Chimay, gelo- naar, met haar 102 jaren. Bij Yvonnne
ven in morgen, bidden voor dierbaren thuis hadden ze een bloeiende doktersen ondertussen aardappelen schillen”, praktijk. Dokter De Maeyer en zijn vier
filosofeert ze.
zussen stonden in voor het succes van
het kabinet. Yvonne was de persoonlijke
Eind vorig jaar vervoegde ook Yvonne chauffeur van dokter De Maeyer en kenVerbeemen uit Elewijt de Zemstse de alle straten van Zemst en omgeving.
groep der eeuwelingen. Yvonne is ge- Op 95-jarige leeftijd werd ze opgenoboren in Tienen op 25 november 1906. men in home Astrid te Mechelen. MenZij was zelfstandige naaister. In 1954 taal is ze nog steeds bij de pinken, alleen
kwam ze in Elewijt wonen. Op donder- het gehoor wil niet altijd mee. Maar dat
dag kan je Yvonne nooit thuis vinden, weerhoudt Yvonne er niet van om haar
want dan gaat ze met Yvette commiskes dagelijkse krant te lezen en een gezellig
doen. De buren dragen Yvonne op han- feestje te bouwen.
den, een wekelijkse koffiebabbel hoort
Bart Coopman

Foto’s Jean Andries

GROOT-ZEMST – Zemst kent vanaf deze week vijf honderdjarigen. Joseph Verhoeven uit de Bordekensstraat in
Hofstade, die thans verblijft in een rusthuis in Humbeek,
vervoegt het rijtje van vier andere krasse eeuwelingen.

Meer parking
HOFSTADE – Handelaars in het centrum van Hofstade klagen al langer dat er te weinig parkeermogelijkheid is. Het gemeentebestuur geeft opdracht de parking voor de pastorij uit te breiden met twee langsparkings. Een gedeelte van het grasperk wordt aangelegd met kunststofgrasdallen en kan gebruikt worden als parkeerstrook. De boom op het grasplein blijft staan en het groene
accent in de dorpskern blijft behouden.
FoJ



Ria Goelen houdt Zemstse vrouwen fit

“Weg met de kwabbelbenen!”
HOFSTADE - Op maandag- en donderdagavond trekken tientallen vrouwen
met hun matje door het centrum van Hofstade. “Wat doen al die madammekes
toch met die matjes?”, kreeg ik te horen van andere, nieuwsgierige, redactie leden. Vermomd als doodgewone Zemstenaar, matje onder de arm, trok ik op
onderzoek.
Ria Goelen (45) is licentiaat lichamelijke
opvoeding en begon zo’n 20 jaar geleden
met haar lessen. “Jane Fonda werd bekend
in België, en zo werden aerobics en soortgelijke lessen een echte hype”, weet Ria.
Zeven uur donderdagavond. Vrouwen
stromen binnen in het Ontmoetingscentrum van Hofstade voor de les ConTra en daarna het uurtje Figuretic. De
sportievelingen zijn gewapend met een
handdoek, een flesje water én niet te
vergeten: een matje. Niet alleen jonge
meisjes in het publiek. “Mijn oudste leerling moet ongeveer vijfenzeventig jaar
jong zijn”, lacht lesgeefster Ria Goelen.
Ria stapt op haar podium en begint met
haar les.
Eerst een uurtje Con-Tra, ConditieTrai-

ning. “Step touch, step touch, grapevine!”, klinkt het
door Ria’s micro. Voor een beginner is het even nadenken, maar het lukt me toch vrij snel. Na een kwartiertje
zweet ik als een otter. Zo gaat het nog even door, om
te eindigen met buikspieroefeningen, stretching en relaxatie.
Om acht uur gaan sommige vrouwen naar huis, maar
er staat al aflossing te wachten. Velen houden het ook
twee uren na elkaar vol.

Ria: “Er zijn
dames die al
dertien jaar
naar mijn
les komen.”

Foto’s Jean Andries

Op naar de les Figuretic.
“In de les Con-Tra wilden we zweten en afvallen. Maar
hier, in de Figuretic, willen we vooral
spieren kweken”, zegt Ria. Mambos, lunges, squats en sit-ups lossen elkaar af. Waarom hebben deze lessen zoveel sucFiguretic is een beetje te vergelijken met ces? “Omdat het niet écht een sport is,
BBB (billen, buik, benen), en dat merk ik maar meer ontspanning. Daarmee besnel. Mijn benen zijn zo uitgeput dat ik doel ik: niet zoals volleybal, maar meer
erop sta te trillen.
gecontroleerd”, zegt Ria. “Er zijn zelfs dames die al dertien jaar naar mijn lessen
Jane Fonda zorgde ervoor dat aerobics een echte hype werd
komen.”
Mannen houden niet zo van deze sport
lijkt me. Twee uren en meer dan honderd
mensen verder, heb ik maar twee mannen kunnen bespeuren - fotograaf bijgerekend. Mannen houden waarschijnlijk
meer van competitiesporten.
Marijke Pots

Con-Tra en Figuretic, elke maandag en
donderdag in het Ontmoetingscentrum
Hofstade. Op dinsdag- en donderdagvoormiddag Figuretic in de sporthal
naast het zwembad van Hofstade. Voor
meer info mail je naar ria.goelen@pandora.be, of bel je naar 0496/20 60 77.

TE
KOOP:
Digitale
piano
Roland HP 4000 SL (in zeer
goede
staat)
Prijs:
€
650
Tel: 0498/44.21.40


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.

Tuinwerken Kristof

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

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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


Jeugdbasket floreert bij Avanti Zemst
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Miniemen jumpen

naar eerste plaats
V.l.n.r: Pieter, Nicolas,
Tom, Glenn, Jérôme,
Céderic, Thomas,
Gert-Jan, Klaas en in
het midden Kevin
met coach Robin.
Tomas ontbreekt
door een polsbreuk.

Tervuursesteenweg 260, 1981 Hofstade
tel & fax 015 61 28 87

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

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

ZEMST – Het jeugdbasket zit in de lift bij Avanti. Microben, benjamins,
pupillen en miniemen teisteren wekelijks de doelringen in sporthal De Waterleest in Eppegem en in de Bloso-sporthal in Hofstade.
Omdat basket een sport is met veel techniek, zijn balbeheersing en een
goede basisopleiding enorm belangrijk. De miniemen zien het collectie ve resultaat van die volgehouden inspanningen vertaald in de eerste
plaats in hun reeks.

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten

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


ties eveneens.

De teamspirit groeit bij elke wedstrijd en de ambi-

De miniemen hebben hun competitie
voor de helft afgewerkt en staan op
een gedeelde eerste plaats met Vilvoorde in de provinciale B-reeks, maar
met een beter puntensaldo. Van rechtstreekse titelconcurrent Diest werd op
13 januari met 66-51 cijfers gewonnen.
De balans slaat positief over met acht
gewonnen en één verloren wedstrijd.

Robin Deleebeeck is coach van de
miniemen. Hij wil de individuele
capaciteiten van de jonge spelers
vooral afstemmen op hun collectieve
sterkte. “In een ploegsport moeten
daarvoor de persoonlijke ambities
soms al eens getemperd worden.
Deze jongens spelen al enkele jaren
samen en hebben daar weinig pro-

Computercursussen voor senioren
ZEMST – In het voorjaar worden er nieuwe computercursussen voor senioren
ingericht. De gemeente Zemst doet dat samen met Seniornet Vlaanderen. Het
betreft twee basiscursussen, twee cursussen voor gevorderden en een cursus
die grootouders samen met hun kleinkinderen kunnen volgen. De basiscursus
is bedoeld om senioren met een pc en internet te leren werken. Er is geen voorkennis vereist. De cursus gevorderden is een vervolg op deze basiscursus. Data
en inschrijvingsmogelijkheden worden in de maand maart gecommuniceerd.
FoJ

Bijna alle leden van de veertien-vijftienjarige miniemen zijn opgeschoten slungels. Moet je echt groot zijn
om basketbal te kunnen spelen?
Groot zijn is de regel, maar klein zijn
hoeft geen echt nadeel te zijn. Die
jongens zijn doorgaans beweeglijker, betere dribbelaars en vaak
technisch betere spelers.Het gestaltevoordeel vind ik dan ook overroepen. Wij zijn in onze reeks zeker niet
de grootste ploeg, maar we pakken
wel de meeste rebounds.
Op kop staan halfweg de competitie
voert de druk zeker op om kampioen
te spelen?
We gaan ons daar niet op fixeren. Winnen is in elke sport plezant, maar het
mag niet ten koste van alles gaan.
Belangrijk is dat al deze spelers beter
worden en samen de uitdaging aangaan. De wedstrijd van 13 januari thuis
tegen Diest was in dat opzicht een interessante test. De heenmatch werd
verloren, maar thuis waren we duidelijk de betere ploeg, met gevarieerd
en flitsend spel. Dat die zege er kwam
zonder de titularis-spelverdeler Tomas
Bosmans, die bij het snowboarden zijn
pols brak, zegt ook iets over de collectieve progressie die het ploegje al
gemaakt heeft. Met Tomas erbij gaat
het natuurlijk nog beter gaan.

Hoe zit het met de doorstroming?
Volgend seizoen gaat bijna de hele
miniemenploeg over naar de kadetten. Voor sommigen is dat een vervroegde overgang, maar we willen
het team graag samenhouden en ik
weet dat ze daar geen slecht figuur
zullen slaan. De spelers zullen op
alle vlakken moeten groeien en zich
daar moeten voor inzetten. Er wordt
van onderuit aan de jeugdopleiding
gewerkt, met de jongsten als startbasis. Over enkele jaren zijn we dan in
alle categorieën weer vertegenwoordigd. Hopelijk kan de eerste ploeg
van Avanti over enkele jaren met een
Zemstse selectie de competitie aanvatten.
In veel ploegsporten staan er nog al
wat ouders langs de zijlijn met stevige commentaar op de coaching.
Word je daar niet nerveus van?
Gelukkig zijn er nog ouders die voor
het transport, de was en de steun van
onze jeugdspelers willen zorgen. Ook
hier zijn vrijwilligers een heel belangrijke pijler in de club. Wat de commentaar betreft: de meesten onder hen
volgen het basket al lang of hebben
zelf basketbal gespeeld. Zij zijn dus
vaak kenners. Hun mening negeren
zou arrogant zijn. Kritiek is altijd welkom. Ik zie wel wat ik ermee doe in het
voordeel van de ploeg.
Juliaan Deleebeeck

Voor informatie van jeugdbasket Avanti Zemst kan men terecht bij Joris Maes
tel.015-61.22.50
In de volgende Zemstenaar worden
ook de andere jeugdploegen in de
spots gezet.

ZEMST – Zoals dat de vorige drie jaren het geval was, kunnen tijdens de paasen zomervakantie in totaal vijftien zestienjarige jobstudenten aan de slag bij
de gemeentelijke groendienst van Zemst. Twee méér dan achttienjarige jobstudenten kunnen zich tijdens de grote vakantie nuttig maken –en een centje
bijverdienen- op de gemeentelijke administratie. Binnenkort is over deze aanbiedingen alle informatie te vinden op www.zemst.be en in het gemeentelijke
informatieblad.

FoJ

Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

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

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
www.blomelia.be

Jobstudenten gevraagd

Bauvall Trans

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

info@blomelia.be

blemen mee. Het zijn allemaal goede
spelers met een prima team spirit, die
beseffen dat winnen vooral door het
collectief behaald wordt. Minpuntjes
zijn het zwakke afstandsschot, vooral
onder druk van een sterke verdediging, maar daar wordt uiteraard op
training aan gewerkt.”



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

Bilitis

Dameskleding

Open elke dag van 13.00 uur tot 18.30.
Zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 17.30.
Zondag van 13u30 tot 17u30.
Dinsdag gesloten

Leuvensestw. 49
3191 Hever
015/52 03 33
Heropening vrijdag 9 februari
Wij ontvangen u graag
met een hapje en een drankje
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Dirk Huyghe zegt het met tekeningen

ELEWIJT – “Duizenden tekeningen heb ik gemaakt! Op enkele honderden na kan ik niet vertellen hoeveel er de voorbije dertig jaar uit mijn tekenpen rolden”, zegt Dirk Huyghe.
Het overgrote gedeelte van die tekeningen en cartoons verscheen in De Standaard. Bij zijn vijfentwintigste verjaardag als grafisch redacteur bij deze krant, stelt Elewijte naar Dirk Huyghe een selectie van zijn tekeningen tentoon.
Voor de Zemstenaar een uitstekende gelegenheid om in de
Bornputstraat Dirks tekenatelier binnen te stappen.
Dirk Huyghe werd vijftig jaar geleden in
Mechelen geboren. Na zijn opleiding tot
graficus in Sint-Lucas in Brussel werd hij
gedurende relatief korte tijd lesgever en
reclameontwerper. Vijfentwintig jaar geleden belandde hij als grafisch journalist
bij De Standaard. “Mijn journalistieke bijdragen zijn de tekeningen, grafieken en
vormgeving”, verduidelijkt Dirk. Vandaag
is hij coördinator van de grafische redactie en houdt hij zich bezig met de lay-out
van de krant. De jongste tijd iets minder
dan tijdens zijn lange loopbaan, verschenen dagelijks tekeningen, cartoons maar
ook stopstrips (miniverhaaltjes van drie
tekeningen) op elke pagina van de krant.
Werk van Dirk Huyghe was en is te zien
op de pagina’s buitenland, binnenland,
cultuur, opinie, letteren maar ook in rubrieken en bij reportages met delicate
onderwerpen waar geen foto bij kan.
“Een cartoonist mag je vergelijken met
een kleinkunstenaar. Ik heb niet de
bedoeling te choqueren. Ik wil wel op
een poëtische manier een stukje boodschap meegeven. Maar ik heb zeker niet
de waarheid in pacht”, omschrijft Dirk
zijn kunstzinnige activiteit. Dank zij de
krant heeft hij een groot publiek, dat
tot op heden ongenuanceerd positief

op zijn tekeningen
reageert.

Universeel
Tekenen is voor Dirk
Huyghe een universele taal. “Cartoontekenen is voor mij een exponent van de
verwondering voor het spoor op papier
en de mogelijkheid om een idee vorm
te geven. Cartoontekenen is een mooie
combinatie van denken en tekenen, bedenkingen en betekenissen.”
Op Sint-Lucas kreeg Dirk Huyghe les van
Gerard Alsteens (Gal). Zijn opleiding gaf
Dirk inzicht in plastische kunsten. Hij
ontwikkelde een eigen vocabularium,
een eigen stijl in humor en in tekenen.
Ondertussen liet hij geen enkel artistiek
pad onbewandeld: olieverfschilderijen,
etsen, beeldhouwwerken, animatiefilm,
stripverhalen … alles werd uitgeprobeerd.
“Ik waagde me zelfs ooit aan een stripverhaal. Dat werd geen groot succes.
Misschien pak ik het later nog eens op
een andere manier aan.”

Bronzen Hoed en gouden medaille
Dirk Huyghe stuurde zijn tekeningen en
cartoons wereldwijd naar
humorfestivals
en
kartoenales. Dat leverde
hem in 1982 de
Bronzen Hoed
op de Wereldkartoenale in
Knokke op. In
Japan
(1984)

Dirk Huyghe tekent al dertig jaar cartoons,
karikaturen en illustraties. Hij toont een selectie van zijn werk in ‘t Blikveld in Bonheiden.

sleepte hij de gouden medaille bij de
grootste Japanse krant, The Yomiuri
Shimbun, in de wacht. Beide erkenningen prijken bovenaan de vele onderscheidingen die zijn tekeningen Dirk
opleverde.
In de late jaren tachtig schrok de hoofdredacteur van De Standaard zich een
hoedje, toen hij politieke cartoons van
Dirk Huyghe op de opiniepagina van de
International Herald Tribune zag die enkele dagen voordien in zijn eigen krant
stonden. In die tijd nam ook de redactie van Vrij Nederland tekeningen van
Huyghe op.
Tekenaar Dirk Huyghe en zijn echtgenote Marina Stas, die een verdienstelijk
keramiste is, behoren tot de vertrouwde
deelnemers aan de Zemstse Kunstenaarsroute. Voor het publiek zijn dat uitzonderlijke gelegenheden om met het
werk van Dirk Huyghe kennis te maken.
Fons Jacobs

Bij zijn vijfentwintigste verjaardag als
grafisch journalist, stelt Dirk Huyghe 150
persoonlijke geselecteerde werken (cartoons, karikaturen en illustraties) tentoon in ’t Blikveld, op de Waversesteenweg 11 in Bonheiden. De tentoonstelling
is geopend tot en met 25 februari, dagelijks van 9-17 u. , zaterdag vanaf 17 u. en
zondag vanaf 11.30 u. (10 en 11 februari
gesloten). Info: www.blikveld.be.
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Gediplomeerde traiteur
Home - coocking
Catering
Brusselsesteenweg 139
1980 Zemst
015 – 61 78 68
0477 – 13 70 82
e-mail: info@foodenco.be
www.foodenco.be
Wij verzorgen al uw feesten
van A tot Z
Eveneens te verkrijgen:
- Belegde broodjes
- Dagschotels
- Koude buffetten
-…
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In memoriam Seraphin Gariepy
ZEMST – Het Zemstse kunstmilieu verliest één
van haar grootste talenten. Op 14 december
vertrok Seraphin Gariepy, één van de meest

Bram Gariepy toont de
pareltjes van vader Seraphin

spraakmakende beeldende kunstenaars van
de eeuwige jachtvelden.

Hij

was

Foto Jean Andries

Zemst, naar
amper 59.

De Loopsters op een
pleintje in Hofstade

Seraphin Gariepy, zoon van een Canadese immigrant met Indianenbloed,
was een self made man. Als kunstenaar
begon hij met beeldjes in klei, niet toevallig met figuren uit de wereld van de
Indianen. Onder impuls van Ria, zijn
– ook al overleden – echtgenote, evolueerde Gariepy al snel in een andere
richting. Als lasser wist hij perfect om te
gaan met koper, brons, inox en andere
metalen. Dit leverde een reeks schitterende kleine werkjes op: Touwtrekkers
en Intimiteit zijn maar enkele voorbeelden van prachtige beeldjes, die perfect
passen in de woonkamer van mensen

met goeie smaak.
Maar Gariepy maakte ook
dingen die het niveau van de
huiskamer vér overstegen. Zo
vind je op het pleintje aan de
Ossebeemdstraat in Hofstade
een levensgroot bronzen
beeld van zijn hand. De Loopsters bezorgen de plek een
heel eigen, vrolijk karakter.

In een latere periode stak de autodidact
in hem opnieuw de kop op en ging hij
werken met steen. Gariepy ontleende
een boek in de bibliotheek en volgde
de cursus Kappen in Licht, met een verbluffend resultaat. Vanuit een lompe
blok albast of marmer creëerde hij kleine én grotere beelden, allemaal met
dezelfde intensiteit en expressie. “Daar
ging behoorlijk wat tijd over”, herinnert
zich zijn zoon Bram. “Hij trok zelf naar
een steengroeve in Spanje, koos er zijn
materiaal uit en liet dan zo’n massief
blok steen overkomen. Hij kapte er een
basisvorm uit, liet het dan een poos lig-

gen, begon er opnieuw aan, liet het opnieuw liggen en werkte het uiteindelijk
af. Dat hele proces kon jaren in beslag
nemen”
Seraphin Gariepy nam actief deel aan
het kunstleven in Zemst. Hij hield tentoonstellingen in d’Oude School en
De Schranshoeve en was een trouwe
deelnemer aan de inmiddels bekende
Kunstenaarsroute in Zemst. Aan dit
initiatief schonk Gariepy één van zijn
grote marmeren beelden. De Schreeuw
was in 2003 de hoofdprijs van de eerste editie van de Kunstenaarsroute. Dit
intrigerende werk bevindt zich nu in
privé-bezit.
En blijkbaar zit kunst in de genen. Bram
Gariepy leeft zich al enkele jaren uit in
graffiti en begint nu ook te schilderen. “Ik
heb al enkele doeken geschilderd, maar
weet nog niet echt of het iets wordt. We
zien wel waar ik uitkom.”
Paul Verdoodt

Stormschade
ZEMST – Wie stormschade leed bij de storm en de overvloedige regen op 18 en 19 januari jl. wordt verzocht dat te melden bij
de dienst Interne Zaken van de gemeente Zemst (015/62.71.40). De gouverneur van Vlaams-Brabant onderzoekt of de storm als
algemene ramp kan worden erkend. Hij verzocht daarom de gemeenten in zijn provincie hem tegen 8 februari de schadegevallen
mee te delen. Vooral de aard en de omvang van de schade is belangrijk.

FoJ
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Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

Walter De Kok

14168 dve

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

24-08-2005

09:18

Pagina 1

kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

ELEKTRICITEIT

bvba

015/62.00.29

TEL 015Vandereviere
62 00 29 0475 49 19 90
Pascal
zaakvoerder

24/24

NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING
Vandereviere
b.v.b.a.
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23
015/61.07.34
- Btw. 423.647.795
ANY - FaxAN
ECKHOUT
E-mail87garage.vandereviere@telenet.be
Dorpsstraat
- 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

D

V

E

KOMT OOK
AAN HUIS
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
14168
dve 24-08-2005
09:18
Pagina zonnebankuitbater.
1
2 Zonnebanken
begeleid door
gediplomeerde
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.

Drankencentrale Louis Nijs
Bieren en wijnen

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

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

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

Opening nieuw schoonheidssalon
alles onder 1 dak

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst
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O
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Jean Van Geesberghen schildert Hofstade

HOFSTADE – In de voorbije zeventig jaar heeft Jean Van Geesberghen (77) omzeggens gans Hofstade en omgeving
geschilderd. Niet dat hij al die tijd met borstel en verfpot langs de straten liep. In zijn atelier op de Molenheide vereeuwigde hij honderden hoekjes, (ver)gezichten, gebouwen en sfeervolle plekjes, waarvan er inmiddels al vele definitief
verdwenen. Een confrontatie met het penseelwerk van Jean Van Geesberghen roept voor vele bezoekers nostalgische
herinneringen op. “Ik schilder nog zoals ze vroeger schilderden. Waarheidsgetrouw en met veel aandacht voor het
detail”, omschrijft Jean zijn creativiteit.
Na een jaartje van gedwongen inactiviteit wegens wat gesukkel met de gezondheid, neemt Jean Van Geesberghen het
penseel weer op. “De kriebels zijn terug”,
zegt Jean, die zopas een kleine oogoperatie onderging.
De liefde voor de natuur blijft een van de
grote drijfveren die Jean Van Geesberghen
tot zijn artistieke creativiteit stimuleren. Niet
de natuur in geforceerde vormen, maar
eenvoudigweg in detailfijne weergaven
van al het mooie dat Jean rond zich aantreft.
Een tweede belangrijke aansporing is
voor Jean de zorg
om zoveel mogelijk
van de dingen die er
ooit waren, voor het
nageslacht te beveiligen. In die optiek
realiseerde
Jean
Van Geesberghen
een twintigtal jaren
geleden een uitzonderlijke reeks kunstwerken onder het
thema ‘Hofstade in
oude prentkaarten.’
Op twee werken uit
die periode na, vonden alle kunstwerkjes die in die reeks
thuishoren, hun weg naar tientallen huiskamers in deze Zemstse deelgemeente.

hen, ontdekt daar tientallen grotere en
kleinere juweeltjes als eeuwige getuigen
van idyllische, maar verdwenen dorpsgezichten uit een nog niet zo ver verleden.
Beter dan wie ook is Jean Van Geesberghen vertrouwd met het toenmalige rijksdomein – het huidige BLOSO-domein
– waaraan hij gedurende meer dan tien
jaar beroepshalve verbonden was. Er is in
het ganse domein wellicht niet één plekje
dat aan schetsboek of camera van Van
Geesberghen ontsnapte, om later al dan

Realistisch

Reclameschilder

De thans 77-jarige Van Geesberghen blijft
tot op vandaag zijn idealen als realistisch
schilder trouw. Zijn bewondering voor de
natuur krijgt gestalte in vele honderden
schilderijen op doek en op paneel maar
evenzeer in ontelbare aquarellen en in
ontwerpschetsen die Jean nog in voorraad heeft. Wie de kans krijgt een kijkje te
nemen in schildersatelier Van Geesberg-

Kunstschilder Jean Van Geesberghen kreeg
een academische scholing in Mechelen.
Dat was onmiddellijk na de oorlogstijd, die
de kleine Jean in een kasteel in Jehay-Bodegnée samen met andere kinderen van
spoorwegarbeiders doorbracht. Jean sleepte een aantal eerste prijzen aan de academie in de wacht, maar moest vroeger dan
hij zelf wilde met pen en penseel zijn kost

niet met zorgzaam penseelwerk voor de
toekomst bewaard te blijven.

zien te verdienen. Hij werd reclameschilder.
Met alle bijzondere technieken van destijds
was dat al evenzeer grote kunst.
“Ik moest alle reclamewerk in spiegelschrift op de etalages schilderen”, herinnert hij zich nog. Van het ambachtelijke
reclameschilderen van vijftig jaar geleden, is vandaag niets meer overgebleven.

20 jaar geleden
Hoe hoog de kunstzinnige activiteit van
Jean Van Geesberghen door velen ook
wordt aangeslagen,
die waardering kon
de kunstenaar er de
voorbije decennia
slechts enkele malen toe aanzetten
om met zijn werk
op het grote publiek toe te treden.
Zijn laatste tentoonstelling dateert van
twintig jaar geleden.
Toch komen nog
steeds belangstellenden bij Van Geesberghen aanbellen
om een kijkje in zijn
atelier en op zijn
oeuvre te nemen.
De bescheidenheid
van de artiest kan niet voorkomen dat zijn
werk ondertussen niet alleen in tientallen
huiskamers in Zemst thuis hoort, maar
eveneens tot ver buiten de gemeentelijkeen zelfs de landsgrenzen is verspreid.
Voor de nabije toekomst zit er naar eigen
zeggen van de kunstenaar geen grote expositie in. Wie belangstelling heeft voor
het werk van Jean Van Geesberghen mag
aanbellen op de Molenheide 20 in Hofstade, liefst na telefonische afspraak op
015/61.13.78
Fons Jacobs
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“Ik was niet bepaald de liefste...”
HOFSTADE – Bij het woordje “zomervakantie” roepen de meeste tieners spontaan “geen school”. Dominique Gloris
(16) uit Hofstade niet. Dominique ging vrijwillig drie weken terug in de tijd en naar school in De Jeugd van Tegenwoordig. En als u denkt dat Dominique een volslagen nerd is, moeten wij u helemaal teleurstellen… Het etiket “rebel” plakt
beter op zijn borstkas.
Als student Multimedia in de TSM heeft
Dominique al kennis gemaakt met tvmaken. Omdat hij wel eens wou weten
hoe het voelt om voor de camera te
staan, deed Dominique mee aan het tvprogramma op VT4.
Leg eens even in je eigen woorden uit
wat het programma is?
Vierentwintig jongeren keren terug in
de tijd. We leefden in een internaat uit
de jaren ’50 en dat mag je gerust heel
letterlijk nemen. Een burcht als school,
lelijke uniformen, walgelijk voedsel en
vooral strenge begeleiders. Je kan je al
wel voorstellen hoe leuk het daar was…
Ik zag zelf enkele afleveringen. Zo zag ik
je op je blote knieën op een regel zitten.
Ik mag hopen dat deze straf zowat het
ergste is wat je daar hebt meegemaakt?
Lijfstraffen waren er schering en inslag.
Eenzame opsluiting, roepen en brullen,
in de regen werken… Ik heb het allemaal
meegemaakt.
Was je één van de lieverdjes of eerder
een oproerkraaier?
Ik was niet bepaald de liefste (lacht).
Eigenlijk heb ik daar best wel veel uitgestoken. Het ergste was de opstand,
daarna ben ik er dan ook uitgevlogen.
Tijdens die opstand is er een tafel gesneuveld, een raam ingeslagen en ga zo

maar door.
Hoe haal je het in
je hoofd om tijdens
de
zomervakantie vrijwillig naar
school te gaan?
Ik zag die oproep
en ik vond dat dat
meteen iets voor mij
was. Ook thuis reageerden ze wel enthousiast, dus de beslissing was snel gemaakt. Nu, eigenlijk
moesten we daar ook echt leren en huiswerk maken enzo, maar ik heb me vooral
geamuseerd. Zo had ik bijvoorbeeld
maar 29% op mijn examens, omdat ik
niets gedaan had. En ik moet het toegeven, ik heb het ook gedaan om iedereen
die tegen me zegt “in onze tijd…” lik op
stuk te kunnen geven. Ik kan nu zonder
blozen zeggen dat ik er ook geweest ben
en dat het helemaal niet zoveel beter
was of dat de kindjes toen zoveel erger
waren.
Was het echt zo erg als het op televisie
leek?
Het was nog erger, maar niet alles is ook
daadwerkelijk uitgezonden. Ik weet niet
waarom, misschien omdat het anders te
veel gespeeld ging lijken of zo? Maar eigenlijk hebben sommigen van ons zich
wel als varkens gedragen.

vzw ©

Heb je nog tv-ambities?
Nee niet echt, het was wel leuk om eens
aan een tv-programma mee te werken,
maar ik wil dan toch vooral zelf televisie
maken. Samen met een paar vrienden
maken wij online televisie. We vinden de
meeste uitzendingen niet zo goed, we
dachten dat we dat wel beter konden,
dus… .
Wat maken jullie zoal?
Vooral parodieën op bestaande programma’s.
Je wordt dus de tweede Bart De Pauw ?
Nee, nee, dan liever … . Liefst van al zou
ik een groot dj worden. Momenteel draai
ik samen met een vriend al. Wij zijn het
duo Boul’nFish.
U hoort ongetwijfeld nog van Dominique
Gloris, maar kan je zo lang niet wachten?
Surf dan eens naar www.boulnfish.be.

Wie gaat mee naar Sokone?
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HOFSTADE – Maarten De Maeyer (26)
en zijn vzw Mayeur zoeken een tiental
jongeren om in de zomervakantie mee
te gaan naar Sokone. Sokone is het dorp
in Senegal waar Zemst een band mee
heeft. Het is de bedoeling dat de jongeren ginder actief gaan meewerken aan
verschillende projecten, zoals schilder-

werk, het aanleggen van moestuinen, de
bouw van een jeugdcentrum, enzovoort.
Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning.
En dit alles in het gezelschap van jongeren uit Sokone. Het grootste doel van de
reis is namelijk de uitwisseling van culturen bij de jongeren.
Voel jij je geroepen? Jongeren (vanaf

18 jaar) uit Zemst die open staan voor
andere culturen en van aanpakken weten, mogen altijd meer informatie vragen bij Maarten de Maeyer (maarten@
vzwmayeur.be).
Neem ook eens kijkje op www.
vzwmayeur.be.
LaZembla-redactie

Veldrijder Geert Van Crombruggen
in het spoor van Nijs en Wellens
De nu 29-jarige Geert Van Crombruggen maakt sinds juni vorig
jaar deel uit van het selecte clubje van veldrijders. Hoog tijd om
een evaluatie te maken van zijn
eerste veldritseizoen.

Puur op karakter heb ik uitgereden. Het heeft een week geduurd voor ik min of meer gerecupereerd was.
Wie begeleidt jou tijdens de wekelijkse crossen en zorgt voor
het materiaal?
Op een A-cross zijn dat Gunter
en Gunter, op een B-cross zijn dat
vader en schoonvader. Zonder
begeleiding is crossen onmogelijk. Zij verzorgen mijn materiaal
en staan altijd klaar met een proper gespoten fiets.
Kan je leven van het veldrijden?
Helemaal niet, overdag werk ik
en ’s avonds train ik. Wel krijg ik
mijn uitrusting en materiaal en
ontvang ik een vergoeding per
wedstrijd, afhankelijk van de behaalde plaats. Laat ons zeggen
dat het een leuke bijverdienste
is. Er zijn trouwens slechts twaalf
profs in ons land.

Geert, hoe komt het dat iemand
zo laat het veld induikt?
Dat is inderdaad hoogst ongewoon. Maar je moet weten dat
ik van mijn twaalfde tot mijn
zevenentwintigste op de weg
heb gereden. Ik fietste in alle
jeugdreeksen en behaalde in totaal zo’n 25 overwinningen bij de
nieuwelingen, juniores, beloften
en eliterenners zonder contract.
Je was nog ploegmaat van Tom
Boonen op de weg?
Jawel, wij reden bij de beloften
voor dezelfde ploeg, de Kortrijkse Groeninge spurters. In het seizoen 1999-2000 won Tom – toen
ZEMST – Veldrijden is superpopulair in ons
nog Tommeke en vrij onbekend
Vlaamse landje. Zowat iedereen volgt de duels Nys
– in Tessenderlo het Belgisch
– Wellens op de voet. Wist je dat er ook een Zemkampioenschap.
Kennen Nys en Wellens jou en
stenaar het spoor van Nys en Wellens probeert te
Waarom stopte je op 27- jarige
wie is je favoriete renner?
volgen? Jawel, Geert Van Crombruggen uit Zemst
leeftijd op de weg?
Die mannen zeggen altijd vrientrekt zijn streng tussen deze kampioenen.
Mijn vriendin en ik kochten een
delijk goedendag en kennen mij
huis in de Kleempoelstraat. Door de nen weten heb ik nog groeimarge en wel, maar dat is het dan ook.
verbouwingen aan het huis had ik niet zelfs nog tijd ook op 29-jarige leeftijd. En als ik mag kiezen ga ik voor Bart. Sven
voldoende tijd meer om te trainen en te Als je ziet dat Peter Van Santvliet nog Bel- is uiteraard de grootste klasbak maar
koersen. Ik besloot dan maar de fiets een gisch kampioen werd op zijn 37ste staan vind ik iets te beredeneerd. Geef mij
tweetal jaren aan de haak te hangen.
er mij hopelijk nog een aantal mooie ja- maar Wellens, altijd volle bak, stoempen
En dan in juni 2006 op 29-jarige leeftijd ren te wachten. In ieder geval laat ik me en niet omzien.
het veld in?
volgend jaar professioneel begeleiden Wat zijn jouw ambities voor volgend
Na de verbouwingen begon het weer te en hoop ik de aansluiting met de subtop jaar?
kriebelen. Via mijn club kon ik terecht bij te maken.
Zoals gezegd word ik vanaf volgend jaar
de eliterenners zonder contract, de zo- Toch werd je in je eerste jaar al kampioen professioneel begeleid. En ik ga er keigenaamde categorie B in het veldrijden. van Vlaams Brabant in de categorie elite hard tegenaan. Immers, het volgende
Hoeveel uren train je en heeft een veld- zonder contract. En je nam al deel aan Belgisch Kampioenschap in januari 2008
rijder een specifieke trainingsaanpak?
het Belgisch Kampioenschap in Hamme, wordt gereden in Hofstade. Daar leef
Je traint al gauw zo’n 25 uren per week. niet evident na amper een drietal maan- ik nu al naar toe. Voor eigen volk wil ik
De helft ervan op de weg en de rest ver- den crossen?
er staan en ambieer ik een dichte ereste
deeld in lopen en in het veld. Volgens Inderdaad, ik werd zelfs 27 . Nooit zo plaats.
mensen in de veldritwereld die het kun- afgezien als die dag in de modderpoel.
PVG
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Ambrooskasteel gered voor de toekomst
HOFSTADE - Het Ambrooskasteel
heeft al een mooie en lange geschie denis achter de rug. Toch dreigde het
kasteel in een recent verleden aan
verval ten onder te gaan.
eigenaars

De nieuwe
Leon en Linda Van Rompay

lieten een aantal drastische ingrepen
doorvoeren, waardoor de gebouwen
opnieuw een stralende toekomst voor
zich hebben.

de Zemstenaar
er even binnen.

stapte

Het oude landgoed wordt reeds vermeld in de 13de eeuw. Hofstade was
toen een gehucht van Muizen, deel van
de heerlijkheid Mechelen. Het domein
Wielenhout bevatte toen ook het huidige domein Planckendael. De Mechelse
patriciërsfamilie was eigenaar van het
volledige landgoed. In de 14de eeuw
verwierf de Mechelse familie de Langhe
het landgoed en hield het drie eeuwen
in bezit.
De eerste officiële nota’s in de Mechelse
archieven dateren van 1633. Er is sprake
van een kasteelhoeve die later Ambroos
werd genoemd, vermoedelijk naar de
naam van een voorbeeldige pachter,
Ambrosius Croon.
In 1644 doen de jezuïeten hun intrede
en maken er een Speelhof of Hof van Plaisantie van. Vanaf 1777 kwam het 25 ha
grote eigendom in handen van verschillende families, o.a. de Italiaanse graaf
Mazzinghi. Bij het begin van de tweede
wereldoorlog verkocht die het goed. Uiteindelijk kwam het in handen van een
vastgoedmaatschappij, die het op haar
beurt verkavelde en omvormde tot een
residentiële wijk.

Redding
Het kasteel ging nadien over in handen
van de familie Van Ussel, de familie Sa-
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Dank zij de nieuwe eigenaars, Leon
en Linda van Pompay, schittert het
Ambrooskasteel als nooit tevoren

meyn en via Nederlandse handen is het
sinds de zomer van 2004 eigendom van
Leon Van Rompay, oprichter van het exbeursgenoteerd bedrijf Docpharma en
zijn echtgenote vrouw Linda.
Zij zijn nu al 26 maanden lang het kasteel
aan het redden. Het kasteel vertoonde
tekenen van verval en diende grondig
te worden aangepakt. De meeste waardevolle stukken van het kasteel werden
in het verleden geveild. Zo waren onder
andere alle originele schouwen verdwenen. Van het oorspronkelijke gebouw
blijven uiteindelijk nog slechts de buitenmuren overeind. Het ganse gebouw
was instabiel geworden. Onder de funderingen werd een nieuwe betonplaat
gestort. Op elke verdieping werd een
nieuwe betonnen vloer aangebracht.
Het volledige dak werd vervangen. Het
volledige interieur werd hersteld met
respect voor de bouwperiode.

Beerzel
Linda en Leon zijn geboren en getogen
in Beerzel, bij Putte. De centrale ligging,
de mooie omgeving, het karaktervolle

huis zelf en uiteraard het mooie 6 ha grote domein, met prachtige bomen en vijvers, verleidden hen het Ambrooskasteel
aan te kopen. Buiten het gebouw zijn ondertussen beide vijvers uitgebaggerd en
afgedamd. Het verouderde tennisveld
ruimde plaats voor een mooie serre uit
de 18de eeuw.
Twee boomchirurgen hebben de oude
bestaande bomen met veel aandacht
verzorgd. Er werden verschillende nieuwe inheemse boomsoorten geplant,
zoals speciale eiken, beuken en wel honderden rododendronstruiken. Er komt
ook een boomgaard met een 40-tal oude
soorten Mechelse appelen- en perenbomen, uit de periode 1800.
De nieuwe eigenaars hebben de bedoeling om omstreeks februari-maart
e.k. hun intrek in het kasteel te nemen.
Ze verontschuldigen zich bij hun toekomstige buren voor de eventuele
overlast die de aanpassingswerken tijdens de voorbije twee jaar hebben veroorzaakt.
Dirk Van Roey

NU:

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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

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.*

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

* SAAB 9-3 SPORT SEDAN 1.8I.

Saab “Test ﬂight”
nu bij
Saab Jubel Motors nv

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

Saab Jubel Motors N.V.
Jubellaan, 88 • 2800 Mechelen
TEL. 015 43 20 00
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Jan Van Asbroeck

ELEWIJT – Elewijt ligt al maanden aan een stuk open, dat had u al
gemerkt. I nwoner Erik Taekels heeft daar bedenkingen bij. “D it zijn
geen openbare werken meer ”, vindt hij. “D it lijkt meer op een oorlogs strategie!”

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

Café

“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten
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
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
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Oorlog in Elewijt?
“Elke stad, elke gemeente, elk dorp
heeft vandaag te maken met wegenen God weet welke andere werken.
Maar Elewijt lijkt nu meer op een
slagveld dan op een ‘vredig’ dorp.
Het is oorlog in Elewijt! Lang geleden is de vijand hier binnengevallen vanuit zowat alle richtingen. Het
grote verkeersknooppunt aan het
Bloso-domein werd zwaar bestookt,
zodat alle aanvoer vanuit Hofstade,
vanuit Hever-Boortmeerbeek en
langs de Schumanlaan quasi lamgelegd werd. Een tijdje later werd de

bereikbaarheid vanuit het oosten
(Eppegem) zwaar onder vuur genomen. De Rubenslaan, Weerdesteenweg en de Weibeemdstraat moesten
eraan geloven. Tegelijkertijd werd
de Vekestraat, vanaf de Tervuursesteenweg tot aan de Lange Ravenstraat, weggeveegd en werden
boobytraps in de voetpaden op verschillende kruispunten aangebracht.
Nog even later werden de Rubenslaan, vanaf de brug over de E19 en
het kruispunt met de Waversebaan,
voor het grootste deel gesaboteerd.

Een tactiek die vluchten bijna onmogelijk maakt. Men ondermijnde
ook het moreel van de inwoners. Op
geregelde tijdstippen draaide men
de waterkraan dicht en moest men
het een dag zonder stroom stellen.
Telefonie, televisie en elektronische
communicatie werden zwaar gestoord. Telenet collaboreerde met
de vijand door het net - juist nu - aan
onderhoud en verbetering te onderwerpen. Voor de eindejaarsperiode
kwam er waarschijnlijk één of ander
nieuwjaarsbestand tot stand. Een
aantal straten, kruispunten en voetpaden werd gauw-gauw weer berijden begaanbaar gemaakt. Het is nog
steeds oorlog in Elewijt! Niemand
weet waar de vijand zich momenteel
klaarmaakt voor de genadeslag. Ook
niet welke strategie hij daarvoor in
petto heeft.” Totdaar oorlogscorrespondent Erik Taekels.
de Zemstenaar confronteerde schepen Cois Vander Elst van openbare
werken en projectingenieur Luc De
Winter van Aquafin met de situatie
in de loopgraven. Beiden denken dat
ze aan de winnende hand zijn maar
sluiten niet uit dat een winteroffensief
een duurzame vrede en het herstel
van de grote verkeersassen nog enige
tijd kan vertragen.
• de grote reden dat de activiteiten
vanaf Kerstmis op een laag pitje branden, is de jaarlijkse vakantie van de
aannemer en de opleiding rond veiligheid op de werven.

• de aanleg van de riolering in de Rubenslaan (aan de Spar) wordt tijdelijk
gestaakt. Buizen zakken weg in de
onstabiele ondergrond. De gemeente liet drie bijkomende sonderingen
uitvoeren. Men werkt een oplossing
uit die de buizen op hun plaats moet
houden. Voor de gemeente betekent
deze tegenvaller een serieuze meerkost.
• Tegen de Barebeek aan stelt zich
een gelijkaardig probleem. Een rupskraan zakte tijdens de werken in de
grond. Vermoed wordt dat vroeger
op die plaats de Binnebeek liep en
de draagkracht van de ondergrond
er onvoldoende is. Voorlopig ligt het
hele weiland er te drassig bij om de
graafwerken verder te zetten.
• De grote werken in de Vekestraat
en de Rubenslaan zijn gedaan. Het
is wachten op droog en voldoende
warm weer om de toplaag in asfalt te
kunnen aanbrengen.
• Omdat niet elk deel van de collector
een verval van één meter per duizend
heeft, worden er pompstations gebouwd om het afvalwater verder te
persen. De bouw van zo’n station aan
de Damstraat in Weerde is klaar maar
aan de Steendreef moet er dringend
begonnen worden.
• Schepen Vander Elst begrijpt de irritatie van wie met de ongemakken
te maken krijgen. Hij denkt aan een
plaatsbezoek voor de belangstellenden én een informatievergadering
met aannemer en Aquafin.
Juliaan Deleebeeck.

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66
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rre

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

015/611532

Fax:

015/617959

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

Kachels - Schouwen Inbouwhaarden
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ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ
WERNER JANSSENS

HET DAK IS ONS VAK

Schoolstraat 50, 1980 Zemst
Tel: 015 / 62 14 00

NV

Privé
Stationslaan 15, 1980 Zemst
Tel & Fax: 015 / 61 40 45

Plaatsing van Ramen en Deuren in Hout, PVC en
Alu
Alle soorten Plafond-, Wand- en Muurbekledingen
Rolluiken - Zonnewering elektrisch - Gyproc

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

PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68
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Michelinster schittert al tien jaar
op Kasteel Diependael
ELEWIJT – Kasteel Diependael vernieuwde voor de tiende keer zijn Michelinster. “We bevestigen daarmee een lange,
ononderbroken gastronomische reputatie”, zeggen keukenchef Noël Neckebroeck en zijn echtgenote Rita Mertens. En
jawel, alle misvattingen ten spijt, schuiven meer Zemstenaren dan je denkt de voeten onder tafel in kasteel Diependael. We geven toe dat deze uitdrukking een beetje
ongepast klinkt in de culinaire tempel, die als enige
in de grote regio zijn plaats verdient in de klasse restaurants die de wereldbekende restaurantgids

Michelin aanprijst.
We herinneren er aan dat de nieuwe
Michelingids België-Luxemburg 2 restaurants met 3 sterren vermeldt, 12 met
twee sterren en 87 met 1 ster. Wie tot de
selecte gastronomische Michelinsterrenfamilie wil behoren, moet serieus wat in
zijn culinaire mars hebben. De jaarlijkse
selectieprocedure door 80 professionele
en anonieme Michelininspecteurs verzwakt niet en is in alle 21 landen die de
Michelingids bestrijkt identiek. De gids is
wereldwijd bekend en erkend door honderdduizenden lezers, maar ook door de
chefs zelf.
De Neckebroecks vestigden zich in 1989
in kasteel Diependael. De naam is etymologisch te verklaren als diep dal en
staat al op kaarten uit de 17de eeuw vermeld. Het gebouw zelf dateert van 1740
en diende destijds als jachtgoed van
de heerlijkheid Ter Borcht. Dit slot werd
in 1914 vernield door een beschieting.
Het kasteeltje Diependael deelde in de
schade maar werd hersteld en heropgebouwd. Het diende achtereenvolgens
als hotel en buitenverblijf en sinds 1989

als restaurant.
Noël Neckebroeck
en
Rita
Mertens
schonken
het
kasteeltje stap
voor stap
zijn oude
allures terug.

Meesterkok
Meesterkok Noël Neckebroeck groeide
op in Ninove. Na een opleiding in Anderlecht bekwaamde hij zich tijdens
stages en vooral onder begeleiding
van Guy Van Cauteren van ’t Laurierblad in Berlare. Toen hij op de Tervuursesteenweg kwam aanwaaien, had hij
de vaste bedoeling om daar een klasserestaurant uit te bouwen. Dat lukte
hem op alle domeinen. Al tien jaar
neemt hij, dankzij de Michelinster, een
plaats in in het hoogste gastronomi-

Is dit een schilderij of een gerecht

sche echelon.
Aan cliënteel heeft Kasteel Diependael
geen gebrek. “We zijn bekend in gans
het land en daarbuiten”, verheugen
zich Rita en Noël. Ook uit Zemst komen er regelmatig smulpapen over de
vloer. De eigenaars van Kasteel Diependael stellen wel vast dat nog al te veel
dorpsgenoten door een ongegronde
drempelvrees gehinderd worden om er
aan tafel te schuiven. “Een Michelinster
hoeft niet te betekenen dat we onbetaalbare prijzen hanteren. Integendeel
geldt ons restaurant als een der goedkoopsten op dit niveau. We bieden al
een culinair verantwoorde lunch aan
tegen 50 euro”, nodigt Noël Neckebroeck uit.
Noël Neckebroeck creëert om de zes weken een nieuwe kaart voor Kasteel Diependael, met vanzelfsprekend verse seizoensgebonden ingrediënten. “Je wordt
hier nooit bedrogen. Wie bij ons tafelt,
krijgt steevast waar voor zijn geld”, zegt
de Elewijtse meesterkok, die zijn job als
een artiestenberoep omschrijft.
Fons Jacobs
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14 februari: valentijn

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

Lingerie, bad- en nachtmode voor dames en heren

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

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

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61
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HOFSTADE – 2007 staat voor Zemstenaar Rudolf Hecke in het teken
van de reünie van zijn band Pop in Wonderland. Samen met zangeres Me redith was deze groep in de nineties onwaarschijnlijk populair in Vlaanderen, met hun frisse popsongs in wondere uitvoeringen. Grow a Baby
was een nummer één hit in Vlaanderen en de aanzet voor een korte, maar
zeer succesrijke carrière.
Gulderijstraat 10 - 1980 Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

Pop in Wonderland klaar

voor een nieuwe wave

IUSTE

ADVOCATEN

Na tien jaar terug van
weggeweest, nemen
songwriter Rudolf en
Erik Peeters Advocaat
Meredith de draad
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen
Tel. 015 41 63 21
weer op met de nieuFax 015 41 87 31
we single Bubbles of
erik@iuste-advocaten.be
29013
www.iuste-advocaten.be
Time en een vierde full
cd The Hit Singles Col01. Bubbles
time (3heden
'58")
lection,ofvanaf
te
02. Bubbles
time
koop inofde
platenzaak.
(instrumental) (3'56")
Sporthal De Waterleest
Of, voor de jongeren
Waterleestweg 12
die zoiets niet meer
RUDOLF HECKE
DAVID POLTROCK
STUDIO
1980 Eppegem
WARD NEYRINCK
MM STUDIO JORG
FACTASY (studiofactasy@pandora.be)
kennen,
downloadD'HONDT
GRAPH-X
MEREDITH: VOCALS - RUDOLF HECKE:
Tel. 015 / 61 58 90 GUITARS
DAVID POLTROCK: RHODES, PROGRAMMING - YUMIKA: VIOLINS
MV PRODUCTIONS 0475/554.554
Robert@liveconcerten.be,
baar
van het 03/270.16.67
internet.
Autumn 2006
De nieuwe single heeft
www.popinwonderland.be
Schoolstraat
13
1980 Zemst
nog steeds de “WonTel. 0477 / 83 92 15
derland-magie” in zich, dankzij de
Sporthal Zemst-centrum
geroutineerde songschrijverij van
Rudolf en de eigenheid van Merediths stem. Het is een voorsmaakje
van een gloednieuwe full-cd, in een
vernieuwende productie van David
Brusselsesteenweg 4B - 1980 Zemst
Poltrock, gekend van zijn werk bij
GSM: 0496 / 69 23 58
Hooverphonic en Monza.
Vanaf mei is er een reünietour gepland
met een volledige live-groep en de
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -trademark geworden spectaculaire
Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
stageshow, dat wil zeggen vuurwerk,
�&�
2006

WRITTEN BY

PRODUCED & ARRANGED BY
MIXED BY

ARTWORK BY

RECORDED AT

AT

PHOTO BY

POP IN WONDERLAND IS

FEATURING:

MANAGEMENT:

BOOKING:

David de Boeck

zeepbellen, gekleurde rookslierten, dansende regenbogen en psychedelisch
uitziende muzikanten. Enkel de paddestoelen moet je zelf meebrengen.
Neem eens kijkje op de vernieuwde
www.rudolfhecke.be.
Voor boekingen en concertinformatie bij Backline op het nummer
03/2701667. Houd ze in het oog. Ze
kunnen het nog!
JMB

Garage
Coloma
Jubellaan 82 2800 Mechelen
Tel. 015 430 430 - Fax 015 430 545 - www.vw-audi.be/coloma
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Neem (of schenk) een abonnement
op de

Harzé VH Trans Bvba

Zemstenaar

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
origineel geschenk of een leuke attentie!
Voor een jaarabonnement op de Zem-

INTERNATIONAAL
TRANSPORT

stenaar 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.

Schalienhoevedreef 26b
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.34.32
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be
Schoonheidssalon
•MKM Contour lift
De

nieuwe

faceliftme-

thode

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

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

FoJ

De Regenboog (ver)bouwt
ELEWIJT – Basisschool De Regenboog zit met de baksteen in de maag.
Binnenkort staan er belangrijke renovatiewerken op stapel. De huidige
accommodatie voldoet niet langer
aan de onderwijsnormen. De oudste
gebouwen van de school dateren van
voor de tweede wereldoorlog. Vijftien
jaar geleden werd er reeds grondig
verbouwd maar de meeste klassen
zijn te klein. Er moeten ook afzonderlijke lokalen komen voor leerlingenbegeleiding en voor de leerkrachten.

Omdat een subsidieaanvraag bij de
hogere overheid de uitvoering van
de werken tot vijf jaar kan uitstellen,
krijgt de school van de gemeente een
overbruggingskrediet van vier miljoen
euro. Uiteraard vraagt de directie van
de school de subsidie wel aan.
Als het allemaal volgens plan verloopt,
dan worden de werken over vijftien
jaar verspreid. Er komt een nieuwbouw en de oude gebouwen worden
wellicht gesloopt.
FoJ

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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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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

Heel de maand februari nog beursvoordelen

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

100 jaar geleden
werd Arthur Baeck geboren

Uit de oude doos: een verkiezingsfoto van
Arthur Baeck, de laatste en tevens eerste
burgemeester van Zemst.

ZEMST – Bart Coopman bekleedt in het rijtje van Zemstse fusieburgemeesters niet de derde, maar de vierde plaats. Verscheidene lezers van de Zemstenaar wezen ons op een vergissing die we maakten in het januarinummer bij het
verslagje over de eedaflegging van burgemeester Coopman.
Inderdaad omgordde Arthur Baeck in
de eerste twee Zemstse fusiejaren van
1 januari 1977 tot 31 december 1978
de burgemeesterssjerp. Hij gaat de gemeentelijke geschiedenis in als eerste
burgemeester van Nieuw-Zemst. Hij
werd opgevolgd door Remy Merckx
(1/1/1979 tot 15/2/1993) en door Louis
Van Roost (16/2/1993 tot 31/12/2006).
Wijlen Arthur Baeck werd op 17 februari
1906 in Westerlo geboren en zou deze
maand zijn honderdste verjaardag gevierd hebben.
Arthur Baeck was volgens de administratieve diensten burgemeester van
Zemst van 1/1/1939 tot 2/4/1947 en van
10/1/1959 tot 31/12/1976, om vervolgens twee jaar de fusiegemeente te gaan

leiden.
Herinneren we nog even aan de laatste
burgemeesters van de vijf deelgemeenten in Zemst. Dat waren, naast Arthur
Baeck, Raoul Vanwelckenhuyzen, die van
1971 tot 1976 burgemeester van Elewijt
was. Kamiel De Block was tot bij zijn
overlijden in 1976 sedert 1971 burgemeester van Eppegem. Hij werd voor de
resterende maanden van zijn mandaat
opgevolgd door Joseph Daelemans.
Louis Berkvens was van 1974 tot aan
zijn overlijden op 24 september 1976 de
laatste burgemeester van Hofstade.
Weerde herinnert zich Maurits Adriaens
als laatste burgemeester van 1971 tot
1976.
FoJ

Gemeente is lief voor ondernemers
ZEMST – Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, testte de dienstverlening aan ondernemers in 101 Vlaamse
steden en gemeenten. Zemst komt goed uit de test.
Een professionele mysterieuze klant van meenten doen het minder goed. Unizo
het gespecialiseerde onderzoeksbedrijf concludeert uit haar test dat in het alMinding the Store stelde zich voor als gemeen de gemeentelijke dienstverleondernemer. Hij onderzocht het tele- ning naar ondernemers niet goed gefonische en e-mail-onthaal van onder- noeg is.
nemers en de informatie-, advies- en De onderzochte gemeenten krijgen de
dienstverlening aan het loket van die individuele rapporten aangeboden zogemeenten.
Unizo geeft de individuele scores van de
gemeenten niet vrij.
Maar Zemst behaalt
wel de tiende plaats
op het lijstje van de
Brusselsesteenweg 185
best scorende ge1980 Eppegem Zemst
meenten op vlak van
dienstverlening aan
Tel: 015/61.28.61
ondernemers.
www.garageverstraeten.be
De meeste andere ge-

Garage Verstraeten

dat ze in samenwerking met Unizo en
de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) hun zwakke punten
kunnen verbeteren. Unizo heeft een ‘zevenproef’ samengesteld met zeven concrete aanbevelingen.
FoJ

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197
Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN
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De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726

1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

ZEMST-LAAR – WIK nodigt uit op een nieuwe reeks workshops die openstaat voor beginners en gevorderden.

WIK start

nieuwe serie toneellessen

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

VOLAUTOMATISCH

ZONNECENTER

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

De bedoeling is spelenderwijze een
heleboel technieken van het theaterspel op te doen. Door improvisaties en korte fragmenten, wordt
de beginner zijn schroom voor de
planken ontnomen en gevorderden leren hen de kneepjes van het
vak. Theo Doms hierover: “In elke
toneelkring is men altijd bezig om
een product te maken en in de rush
naar de première is er weinig tijd om
technieken aan te leren, of zelfs nog
maar te analyseren waar men mee
bezig is. Daarom is het fijn om eens
onbeperkt het toneelspelen te kunnen uitproberen, elkaar observeren,
mislukken, nieuwe facetten ontdekken, kortom ons amuseren en bijleren. We gaan ons in deze serie les-

sen concentreren op de magie van
het samenspel. Het is niet makkelijk
om een uit het hoofd geleerde tekst
elke voorstelling opnieuw te creëren uit de woorden en reacties van
je tegenspeler. Uiteindelijk is het de
bedoeling om een hecht team uit te
bouwen, dat de WIK-toneelproducties de komende jaren naar nieuwe
hoogtes brengt en vooral de spelers
veel plezier verschaft.”
De lessen worden gegeven door een
man het vak, Theo Hijzen, elke maandagavond om 20u in de WIK, vanaf 19
maart tot eind juni. Kosten voor de
hele reeks: 25 euro.
Info en inschrijven bij Theo Doms op
0478-614659 of winitou@tenet.be.
JMB

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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Sint Sebastiaansgilde

Open

is de oudste

WEERDE – In 1430, op initiatief van de Hertogen van Brabant, werd de
Sint Sebastiaansgilde erkend. Na de godsdienstperikelen in 1566 werd
Weerde op juridisch vlak bij Zemst gevoegd. Onder Maria Theresa van
Oostenrijk kende het land een opbloei en werd Weerde opnieuw een zelfstandige entiteit en werd ook de schuttersgilde heropgericht in 1783.
Het oorspronkelijk doel van de gilde
was het verdedigen van het dorp en
het hertogdom Brabant, als de landsheer hen opriep. Maar de laatste 200
jaar houdt de gilde zich vooral bezig
met boogschieten. De gilden zijn georganiseerd in gewesten die regelmatig schietwedstrijden organiseren
op de staande en liggende wip. Om
de drie jaar wordt er een koning geschoten.
Naast het boogschieten dragen de gilden ook klederdracht, houden zij optochten en doen zij aan volksdansen.
In Weerde heeft de gilde een hoge
vlucht gekend in de jaren 50 en 60,
vooral onder impuls van Eduard De
Ron, beter bekend als “De Vette”. Onder meer oud burgervader Remy
Merckx, Michelleke de coiffeur, Frans
De Smedt van café Stan, Marcel Schutyser en Banderlee den boy Albert Juliens schoten in Weerde de koning af.
Op 19 januari is het feest van de patroonheilige” Sint Sebastiaan”. Rond
die datum wordt ook het teerfeest
gehouden. ’s Morgens ontbijt met

kop en kipkap, daarna bezoek aan de
cafés van de leden en ’s avonds teerfeest met verkiezing van de deken. Op
het “Weits” menu staat steevast “e goe
stuk rechtdeu”.
Jaarlijks wordt op de wipweide in de
Dorpstraat een wedstrijd op de staande wip gehouden. Deze weide is eigendom van de kerkfabriek. De gilde
heeft een eeuwig durend recht om
haar schietingen daar te organiseren.
In 1958, ter gelegenheid van het groot
gildenfeest in Weerde, werd een nieuwe houten wip geplaatst. Enkele jaren
geleden werd deze afgestaan aan het
sportimonium in het Bloso domein
van Hofstade. Nu staat er een in het
groen geschilderde ijzeren wip.
Met de jaren zijn de leden van de gilde ouder geworden of weggevallen.
Maar de gilde wil de tradities in ere
houden en zal nieuwe leden samenbrengen in een kameraadschappelijke sfeer. Zo zijn er plannen om de
accommodatie in de Dorpstraat uit te
breiden.
		

PVG

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem
T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@deal-net.com
BE 463.191.826

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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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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Clem Vandenbrandt

maakt van zijn ziekte een hobby
Al twintig jaar lang
hun sociaal isoleis Vandenbrandt
ment halen. We
een
secundaire
leven dan wel in
diabeet.
Tijdens
andere tijden en
een kritieke peridiabetespatiënode beloofde hij
ten moeten niet
zich in te zetten
langer hun ziekte
voor andere diabeverzwijgen om aan
tespatiënten als hij
werk of een echtgezond zou blijven
genoot te geraken,
en daar hield hij
nog niet iedereen
zich aan. “Vooral
gaat er even goed
uit dankbaarheid
mee om. “Suikeromdat ik hier nog
ziek zijn, dat is
ben, maar ik wilde
een mankement
Clem Vandenbrandt, rechts achook gewoon mendat je moet leren
teraan met ringbaard, startte een
turnclub voor diabetespatiënten
sen ‘met suiker’
aanvaarden, maar
van Mechelen en omstreken
helpen”, vertelt de
sommigen kunnen
steeds enthousiasELEWIJT - Wanneer bij Clem Vandenbrandt diabetes werd vastgesteld, zich er zelfs veertig
te Vandenbrandt.
jaar na de diagwas dat niet het begin van een jarenlange depressie, maar net het start“Ik ben zelf ook benose nog niet over
schot voor een hele reeks positieve initiatieven. Zijn ‘Gezonde Lichaamsperkt in mijn mozetten”, vertelt Vanbeweging Club’ viel recent nog in de prijzen.
gelijkheden, al wil
denbrandt.
ik niet klagen. Omdat ik er toch steeds zeer mooi, maar wat maakt GLC zo be- GLC kan hen daarbij helpen. Toch heeft
mee bezig ben, heb ik dus maar van wonderenswaardig? Vandenbrandt legt Vandenbrandt steeds een dubbel gemijn ziekte mijn hobby gemaakt.”
het graag uit.
voel wanneer hij nieuwe leden mag verVandenbrandt begon met een bloe- “Bewegen is heel belangrijk voor dia- welkomen in de club. “Het is goed dat
menverkoop voor Levenslijn en bracht betespatiënten. Sommige suikerzieken mensen de weg naar ons vinden, maar
door de jaren heen zo’n 34 000 euro bij- kunnen zelfs hun medicatie gedeelte- het bevestigt elke keer opnieuw hoeeen voor wetenschappelijk onderzoek. lijk achterwege laten als ze voldoende veel zieken er wel zijn”, zegt VandenOndertussen schopte hij het tot voor- bewegen. Al is het niet altijd eenvou- brandt en hij benadrukt nog dat steeds
zitter van de Vlaamse Diabetes Vereni- dig. De drempel om naar een fitness- meer jongeren aan diabetes type twee
ging (VDV) van Mechelen & Omstreken, centrum te gaan ligt vaak hoog. Wij lijden, suikerziekte van het type dat kan
waar ook verschillende Zemstenaars bij bewegen een uur intensief, maar naar voorkomen worden.
aangesloten zijn. In die functie startte ieders mogelijkheden. Wie bij ons komt
Sjoukje
Vandenbrandt in november 2005 de turnen, zal dus niet afvallen van de oeGezonde Lichaamsbeweging Club feningen. Integendeel, wij lachen ons Wie meer informatie wenst over di(GLC), een turnclub voor diabetespa- bij wijze van spreken dik”, lacht Van- abetes kan op 12 maart van 14u
tiënten.
denbrandt.
tot 16u terecht in d’ Oude School in
Weerde. Daar organiseert de gezondNiet afvallen, wel diklachen
Isolement
heidsraad naar aanleiding van haar
GLC won in de wedstrijd ‘Mensen met Het mag dan vreemd klinken, lichaams- tienjarig bestaan de lezing ‘Diabetes
diabetes, durf bewegen’ van BD Medical beweging is niet het enige doel van type 2, vroege diagnose en preventie’.
– Diabetes Care maar liefst 750 euro en de turnclub. Het sociale contact dat Voor informatie over de Gezonde Liook de Rotary Club van Mechelen vond ermee gepaard gaat, is minstens even chaamsbeweging Club kan je terecht
het initiatief de moeite waard en schonk belangrijk. De turnles kan volgens Van- bij Clem Vandenbrandt op het nummer
niet minder dan 2.500 euro. Allemaal denbrandt namelijk enkele leden uit 015/61.59.73.
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SK Laar zoekt versterking
ZEMST-LAAR – SK Laar maakt een sportieve evaluatie. Secretaris
Wilfried Meysmans zag goeie en minder goeie dingen.

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

“Over de jeugd niets dan goeds”, vertelt Meysmans. “De trainers en verantwoordelijken slagen er wekelijks
in om hun jonge krachten te motiveren en ook beter te laten voetballen.
Onze dames doen het dit seizoen iets
minder. Door het wegvallen van enkele speelsters, door verhuis of blessure, is de kern minder groot geworden. Nieuwe speelsters zijn dan ook
meer dan welkom. Voor de senioren
valt de evaluatie positiever uit dan
verleden seizoen. Met een plaats in
de middenmoot is het uitzicht op
behoud alvast beter dan verleden
jaar, toen SK Laar volop tegen de degradatie diende te vechten. Ook het
inpassen van een nieuwe trainer is
perfect verlopen. Kevin Van Rompaey
heeft op korte tijd zijn voetbalvisie
op de spelers overgebracht en levert
prima werk. Zowel de spelers als het
bestuur zijn meer dan tevreden over

zijn inbreng en enthousiasme. Wat hij
niet in de hand heeft zijn de talrijke
blessures. Sommige spelers zijn voor
een heel jaar uitgeschakeld, anderen
moesten zelfs volledig afhaken. Daarom is Laar op zoek naar versterking,
zowel voor de eerste ploeg als voor
de reserven. Spelers die interesse
hebben om zich aan te sluiten bij SK
Laar zijn meer dan welkom. Wachten
tot na het huidige seizoen hoeft niet,
nieuwe spelers zijn omzeggens onmiddellijk speelgerechtigd.”
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kevin Van Rompaey (trainer) op 0475/926727 of Wilfried Meysmans (secretaris) op 0477/403329.
Door het wegvallen van de keeperstrainer van de senioren, zoekt SK Laar
ook hiervoor een oplossing. Kandidaturen zijn welkom.
PV

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

Snelheidscontroles
ZEMST – De politie verbaliseerde sedert midden oktober tot nu al 28 snelheidsovertreders in de Hoogstraat. Dat gebeurde bij vier anonieme snelheidscontroles. De politie hield de controles naar aanleiding van diverse klachten voor
verkeers- en trillingshinder en de hoge snelheid waarmee voertuigen door de
Hoogstraat rijden.
FoJ

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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Inge start

uitlaatdienst voor honden
Inge op stap met haar twee eigen favorieten

ELEWIJT – Inge Smekens uit Elewijt is een dierenliefhebber met een zwak voor honden. Ze kan
het niet langer aanzien dat bepaalde honden in

Zemst

te weinig beweging of sociaal contact

hebben.

Ze
laatdienst.

start daarom met een hondenuit-

Elewijtenaar Inge Smekens werkt als bijstandverleenster bij Europ Assistance. Dat is vooral avond- en
weekendwerk. Overdag heeft ze tijd, die ze dikwijls
besteedt door met haar eigen twee honden te gaan
wandelen. Inge heeft het idee opgevat een hondenuitlaatdienst op te starten in Zemst onder de naam
walkabout (de “wandeling” die de aboriginals maken
als ritueel voor de overgang van adolescent naar
volwassene, nvdr.)
Elke hond heeft volgens Inge recht op een dagelijkse walkabout. “Niet iedereen heeft de mogelijkheid
om zijn hond voldoende beweging te geven. Drukke job, kinderen, activiteiten, slecht te been, tijdelijk
ziek ... redenen genoeg die dat kunnen verhinderen.
Walkabout geeft een hond de nodige beweging en
sociaal contact. Ik ben bereid in te springen voor
hondenbezitters die niet de tijd vinden om met hun
geliefkoosde dier op stap te gaan.”
Wie met Inge praat hoort meteen dat het haar om

echte dierenliefde te doen is. De tarieven liegen er trouwens ook niet
om. Voor 7 euro per wandeling ben
je gesteld. “Ik maak eerst kennis met
de baas van de hond. Dan zien we
of we elkaar kunnen vinden.”
Inge trekt vaak naar een hondenweide in het Vrijbroekpark in Mechelen. Dat moet, want op niet veel
plaatsen in Zemst is het toegelaten

dat honden vrij rondlopen. Haar
droom is zelf een hondenweide te
kunnen aanleggen. Maar eerst wil
Inge zien of er interesse is voor de
hondenuitlaat. Meer info is te vinden op een subrubriek op www.
havamal.be. Het contactadres is havamal@telenet.be; of anders bel je
naar 0485.16.80.30.
Bart Coopman

Zemstenaren leverden al 200 illegale wapens in
ZEMST – Op het politiekantoor van de zone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst), waartoe ook onze gemeente behoort, is tot op heden een achthonderdtal legale, illegale en verboden wapens ingeleverd in het kader van de
nieuwe wapenwet. Deze wet verleent nog tot 30 juni van volgend jaar amnestie aan particuliere wapenbezitters indien
zij niet vergunde wapens inleveren bij de lokale politie. Ook de munitie kan bij de politie worden afgegeven.
Hoofdinspecteur Wim Roofthoofd van
de politie heeft nog geen exacte cijfers,
maar hij raamt dat alleen al uit de gemeente Zemst een tweehonderdtal wapens is binnengebracht. “Lang nog niet
alle wapens binnen onze politiezone
zijn aangegeven voor regularisatie of
vernietiging”, is hij overtuigd.
Aanvankelijk liep de regularisatieperiode
tot begin december. Maar omdat heel
wat meer illegale wapens in omloop zijn
dan aanvankelijk werd verondersteld, verlengde de Vlaams-Brabantse gouverneur
de regularisatieperiode tot 30 juni e.k.
Particuliere wapenbezitters die hun wa-

pen wensen te behouden, kunnen zich
tot dan in regel stellen met de nieuwe
wapenwet. In geval het om een illegaal
wapen gaat, neemt de politie het wapen in bewaring tijdens het onderzoek
naar de eventuele aflevering van een
vergunning.
Wapens waarvoor geen vergunning
wordt gevraagd of die er geen kunnen
krijgen, worden vernietigd zodat ze onherroepelijk uit het wapencircuit verdwijnen. Slechts wanneer ze een bijzondere cultuurhistorische waarde voor een
wapenmuseum hebben of ze geschikt
zijn als didactisch materiaal voor een op-

leidingsinstituut van de politie, worden
ze bewaard.
Hoofdinspecteur Wim Roofthoofd herinnert er aan dat particuliere wapenbezitters die een vergund wapen in hun bezit
hebben, waarvan de geldigheidstermijn
van vijf jaar verstreken is, een vernieuwing van hun vergunning dienen aan te
vragen bij de gouverneur.
Bijkomende informatie is te verkrijgen
bij wapenverantwoordelijke Wim Roofthoofd op tel. 02/759 78 72 of bij wijkmanager Luc Faes bij de politie in Zemst, tel.
015/627 162
Fons Jacobs
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KWB Zemst organiseert zijn dertiende
dartstornooi

ZEMST – Ik weet niet of we in deze iedereen mogen aanspreken met “beste
sportliefhebber”, maar wie zich graag
eens competitief wil meten in de moe der aller cafésporten, het vogelpikken, kan terecht op zaterdag 10 fe bruari in de parochiezaal van Zemst,
start om 10.00u.
Darts, het spel dat voornamelijk bekend geworden is in Engelse pubs, is
ook in België en Nederland lange tijd
erg populair geweest, dankzij de BBC
nachtuitzendingen vanuit café The Embassy, waar de jaarlijkse wereldkampioenschappen worden gehouden. Wie
is late night al eens niet blijven hangen
om bierbuiken, met een halve liter ale
in de linkerhand en sigaret plus de
drie pijltjes in de rechterhand, onder
luid gejoel een 180 te zien afsmijten
met drie darts! Vakmanschap! Respect!
Lang vervlogen tijden echter, want in-

tussen zijn wetgevingen herzien en
mag er niet meer gerookt en gedronken worden tijdens het afhaspelen
van een 501. Maar bon, we zitten in
de parochiezaal van Zemst, dus de ale
zal er nog wel bijkunnen, meen ik. Inschrijvingen zijn per ploeg van twee en
het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro

per ploeg, te betalen de dag zelf. U belt
daarvoor naar Danny Hostyn op het
nummer 015/615120 of via email kwbzemst@yahoo.com.
Benieuwd of er in Zemst Van Barnevelds
in spe rondlopen!
JMB

Marcel stapt naar Santiago
HOFSTADE – Naar een ruwe berekening van het thuisfront moet Marcel De Prins – op pelgrimstocht naar Santiago
de Compostella - omstreeks het tijdstip dat de lezers deze bijdrage onder ogen krijgen, ergens in de buurt van Limoges
en Bergerac stappen. Marcel hoopt in april in Santiago aan te komen.
Marcel nam begin dit jaar enkele dagen eerder dan aangekondigd en met
stille trom ‘de benen’ aan zijn woning in
de Molenheide. De voorbije weken onderhield hij regelmatig contact via de
telefoon en via mail. Echtgenote Hilde
Van Roey onthoudt uit die gesprekken
dat haar stappende partner een groot
stuk van zijn pelgrimstocht in de regen

aflegde. Marcel heeft tot op heden grotendeels positieve ervaringen aan zijn
onderneming maar moest toch al bij een
dokter op bezoek. Die schreef hem een
ontstekingsremmer voor wegens een
pijnlijk been (niet van het stappen maar
van een accidentje thuis).
Het jongste nieuws dat de Zemstenaar
van Marcel De Prins vernam dateert in-

tussen al van 21 januari, twee dagen nadat Marcel zijn 59e verjaardag vierde. In
het postkantoor van Vezelay lag bij die
gelegenheid een pakje op hem te wachten met verjaardagswensen en een nieuwe voorraad stafkaarten voor het vervolg
van Marcels pelgrimstocht in Frankrijk.
Wordt vervolgd …
FoJ

Dronken
ZEMST – Een man van vijftig jaar uit Zemst maakte in een dronken bui amok in Mechelen. De politie pakte hem op en sloot hem
voor ontnuchtering een nachtje in de cel op.
FoJ
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Showroom + atelier:
			
Tel. 02 751 50 14

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem - Zemst
Fax 02 751 50 15

OPEN DEUR

			 17 en 18 februari
					 van 10 tot 18 uur
speciale kortingen dit weekend

!

Tip Breng uw gegevens mee (foto, tekening, plan, maten, ...)
Kachels Vermont

Sierschouwen

Inbouwhaarden Flam

Pellet Kachels
Stook hernieuwbare
brandstof

- de goedkopere
brandstof
- 1x vullen per
1 à 3 dagen
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m e r ke n : fl a m - firo - w e llst ral er - v ermon t - cla sal - lax evaags - barba s - s u p r a

Jong talent zwemt zich op voorplan
aliseert dit met kinderen uit de eigen regio. De organisatie wil doorgroeien naar
een duizendtal leden en wil een plaats
in de ‘top vijf’ van België. Daarvoor rekent RSCM in de toekomst op meer uren
‘zwemwater’. Samenwerking met Bloso
Hofstade of het terug in gebruik nemen
van het ‘oude Mechelse zwembad’ aan
de Winketkaai zijn twee opties om deze
doelstelling te bereiken.

ZEMST – Zemst

doet zijn reputatie

als sportieve gemeente op diverse
fronten eer aan.

Ook in het water
heeft de Zemstenaar enkele jeugdige talenten ontdekt.
Racing Swimming Club Mechelen, afgekort RSCM, bestaat reeds 80 jaar. Hun
thuisbasis is gelegen in het Mechels
zwembad aan de Leuvense Vaart in de
parochie Coloma. De club behoort tot de
top tien van België. Dit betekent dat de
club haar zwemtalent kan laten wedijve-

ren met de Vlaamse, Belgische en internationale top.
RCSM telt momenteel 650 leden, waarvan 600 recreanten en 50 competitiezwemmers.
Ook 60 triatleten van SP&O Mechelen
maken gebruik van het zwemwater en
de begeleiding.
Jeugdtrainer Jeroen vertelt ons dat er
momenteel veel potentieel zit in de nieuwe jonge lichting zwemmers. De club re-

Onze jeugdige Zemstse talenten die wij
na hun dagelijkse training ontmoetten:
Jitka Laurent (°1993 - Vlaamse medailles),
Elke Selderslaghs (°1993 - Belgisch record
2006 op 1500m crawl + Vlaamse medailles), Brian Convents (°1993 -Vlaamse medailles), Fien Selderslaghs (°1995) en Ayla
Laurent (°1996).
Deze gedreven zwemtalenten trainen
zeven keer per week gedurende anderhalf uur en duiken dus dagelijks voor
schooltijd in het zwemwater.
Hun zwemtrainingen situeren zich zowel
op techniek als op uithouding.
De kinderen klinken dan ook unaniem
zeer enthousiast en hebben allemaal de
wil om sportief goede resultaten neer te
zetten.
Dirk Van Roey

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

t
t
t
t
t
t
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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

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
A ntwerpen-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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