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Colofon

Beste Zemstenaar,
In ons vorig nummer vertelden wij u alles over
de restyling van ons blad. Of het resultaat
helemaal naar uw zin was, weten wij niet, al
durven wij hopen van wél. In elk geval hebben wij besloten om in de toekomst strenger
te worden. Mensen die voortaan nog spreken
over da gazetteke krijgen geen Zemstenaar
meer. Zo eenvoudig is dat.
Pas op, wij gaan niet plots brutaal worden,
dat is onze stijl niet. Integendeel, wij plannen
een charmeoffensief. Dat zit zo: al maanden
vragen wij heel Zemst om ons op de hoogte
te houden van opmerkelijke dingen. En dan
liefst geen pensenkermis. Met alle respect,
het mag iets méér zijn. Hier en daar kregen
wij wat respons, maar eerlijk gezegd, de oogst
was mager.
Daarom gooien wij het nu over een andere
boeg. Als Mozes niet naar de berg komt, komt
de berg wel naar Mozes. Onze redactie heeft
de ambitie om voortaan alle Zemstse initiatieven scherp onder de loep te nemen. Als
wij vinden dat iets de moeite waard is, sturen
wij er een team op af. Babbeltje slaan met de
organisatoren, leuke foto erbij, mooie reportage, u kent dat wel.

de Zemstenaar

Toch zijn wij niet helemaal zeker van ons stuk.
Wij kennen namelijk het volk dat hier op de
redactie rondloopt. In de meesten zijn wij
vrij gerust: beleefd, discreet, zakelijk. Drinken
twee bruisende watertjes, eten een droog
koekje en wensen u nog een prettige avond.
Maar we hebben hier ook andere mannen
rondlopen. Nog vóór u gevraagd heeft of ze
soms iets willen drinken, staan ze te zwaaien
met dertig gratis drankbonnetjes. “Zin in een
hapje?”, vraagt u voorzichtig, en hup, ze duwen iedereen omver aan het buffet. Later
op de avond valt dat dan iedereen lastig, in
het beste geval worden ze net niet buitengegooid. Twee weken later volgt er een onkostennota om van te duizelen en een week ná
de deadline komt er een verslagje binnen van
twaalf regels. U begrijpt dus dat wij ons zorgen maken.
Daarom leek het ons veiliger om eerst een
proef te doen. Einde maart was er ergens in
Zemst een groot feest op een kasteel, waar de
volledige redactie van de Zemstenaar aanwezig was. Als u voortaan sommige redactieleden nooit op bezoek krijgt, weet u waarom.
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Recordhoudster

was 34 jaar

‘ma’

van vele kindjes

In augustus 1990 bedertig? Ze bleven gegon Gilda Van Haemiddeld zo’n 2,5 jaar,
zendonck (58) bij de
tot ze naar de kleuterdienst voor opvanggeklas konden. De jongzinnen van het OCMW,
ste was vier weken en
maar voordien was ze
is blijven komen tot hij
al zeventien jaar lang
3,5 jaar was. Ze waren
de ‘ma’ van vele kindjes
allemaal heel welkom,
in Zemst.
maar met veel leven in
“Steeds meer jonge
huis moet er natuurlijk
gezinnen met tweeverook een beetje geluisdieners zaten met een
terd worden.
opvangprobleem voor
Kinderen
hebben
hun kleintjes. Ik ben
behoefte aan duideermee begonnen toen
lijkheid en structuur.
ZEMST
–
G
ilda Van Haezendonck was maar liefst vierendertig jaar
ons Marianne naar
Toegeven is het geonthaalmoeder in Zemst. Eerst in de Vredelaan in Weerde, later in
school ging. Het begon
makkelijkste om zelf
haar huis in Zemst. Meestal voor drie of uitzonderlijk voor vier
met de kinderen van
gerust te zijn. Ik was
kindjes tegelijk, want ze koos voor kwaliteit in haar opvang. Na 34
kennissen en binnen
zeker niet de strengste,
jaar heeft ze alles over kinderopvang wel meegemaakt. Ze stopt met
de kortste tijd waren
maar ook heel rechteen gemeentelijk record achter haar naam.
mijn huis en mijn dag
vaardig”, vind ik.
met kindjes gevuld.”
autobus, of gewoon wat dollen in de Met sommigen heeft ze ook nog conMet een dergelijk overaanbod aan op sneeuw. Wij beschikten misschien niet tact en op hun communiefeest was ze
te vangen kindjes zou je denken ’er kan over alle pedagogisch verantwoord dikwijls ook te gast. ”Simon, Lucas, Silke,
altijd nog eentje bij’, maar dat was bij speelgoed, maar er was veel geïn- Dries, Elise, Anton, Helene en Lene zie ik
Gilda helemaal niet zo.
spireerd vanuit een moedergevoel, nog regelmatig en het doet mij echt wel
“Ik heb het altijd heel bewust beperkt recht vanuit het hart, dat voor kinde- iets als die mij met ‘ma’ aanspreken.”
gehouden, want anders wordt het ren het beste wil. Bovendien prikkelt Gilda heeft met Kerstmis haar laatste ontzowel voor de kindjes als voor de ont- spelen met gewone wasspelden en haalkindje Lene uitgewuifd. “Ik sprak er
haalmama veel te druk. Als onthaal- wc-rolletjes de creativiteit van de kin- al jaren over om ermee te stoppen en nu
mama geniet je natuurlijk het voordeel deren en hebben onze eigen kinderen is dat ook definitief. Alle aandacht gaat
dat je er voor je eigen kinderen bent en hun speelgoed steeds met hen gedeeld. nu weer wat meer naar mijn eigen gezin
ook nog wat bijverdient, maar dat laat- Opleiding en vorming kreeg ik pas later, en naar mijn kleinkinderen Yena, Yochen,
ste was altijd bijkomstig. Ik hield ervan toen het OCMW zelf met een kinderop- Fien en Flo. Maar de tijd als onthaalmoeom met de kinderen op ontdekkings- vang startte”, vertelt ze.
der blijft voor mij een heel mooie peritocht te gaan, wandelen door de velden, Gilda heeft heel wat kinderen bij haar ode. Ik heb er een hele hoop ‘schatten’
winkelen in een gigantisch groot wa- over de vloer gekregen, maar hoeveel aan overgehouden.”
renhuis, hun eerste ritje met een grote weet ze niet precies. ”Zeker een dikke
Juliaan Deleebeeck

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.

Te kp: Gehakselde maïs, geperst en gewikkeld in plastiek.
Gesch. vr. alle dieren, rundvee, paarden en schapen. Blijft geopend ongev. 4 à 5 weken gd. 0475/70.18.55 – 0495/17.40.69
– 015/61.39.29 Lauwers Gilbert


CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

ZEMST - De parlementsverkiezingen van 10 juni hebben gevolgen waar
je niet meteen aan denkt. Op het grondgebied Zemst moeten er twee kermissen die gepland zijn rond 10 juni, wijken voor de verkiezingen.

Kermis

verkiezingen

wijkt uit voor

MAANDAG RUSTDAG

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

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

De kermis van Zemst-Laar verhuist
naar de omgeving van de WIK. In Hofstade blijft de kermis op haar gewone
plaats langs de Ambroossteenweg,
maar dan wel van 23 tot 25 juni. De
kermis valt dus samen met de Zemstse braderij, meer bepaald met Feest
in het Dorp op 23 juni in het verkeersvrije centrum van Hofstade. In dat verband enkele praktische regelingen.

Verenigingen

Rommelmarkt

Handelaars en bedrijven

Toegankelijk voor inwoners van GrootZemst voor enkele euro’s, afhankelijk
van de gewenste oppervlakte.
Info en reservering: Chantal Peeters,
tel. 015 61 49 83.

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


Alle verenigingen van Groot-Zemst
kunnen gratis beschikken over een
standplaats van 5 tot 10 meter breed.
Verenigingen die eten of drank willen
verkopen, betalen hiervoor een bijdrage, evenals voor eventueel elektriciteitsverbruik.
Info en reservering: Diana Behets, tel.
015 61 79 36, diana.behets@skynet.be

Standplaatsen langsheen de Tervuursesteenweg vanaf 5 meter breedte.
Info en reservering: Carl Vanderyken,
tel. 015 33 75 49, carl.vanderyken
@telenet.be

Parochiezaal Eppegem

Voor inlichtingen en reservaties kun je
elke maandag, woensdag en vrijdag
tussen 18 en 20 uur terecht op het
nummer 0473/75.88.76.

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

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

info@blomelia.be

Om de werking van de verenigingen
en een groot gedeelte van het sociale leven van Eppegem op de been
te houden, moesten de parochieverantwoordelijken dus op zoek naar
een nieuwe zaalverantwoordelijke. De
tocht was moeilijk, maar uiteindelijk
toch succesvol.

Vanuit het plaatselijke verenigingsleven boden zich enkele vrijwilligers
aan, die het op zich hebben genomen
om vanaf 1 januari 2007 zorg te dragen voor de parochiezaal. Frans Van
Moer (kleine onderhoudswerken en
leveren van drank), Joseph Joebbe Van
Dam (boekhouding) en Jenny en Marc
Mertens-Knight (agenda en reservaties) zullen gezamenlijk het beheer
van de zaal behartigen.

www.blomelia.be

Iedereen weet onderhand dat Louis
Van Dam en zijn lieve Alice het, na een
jarenlange tomeloze inzet, vanaf begin 2007 een beetje rustiger aan gaan
doen. De ganse gemeenschap is hen
dankbaar voor de overgave waarmee
ze zich van hun taak gekweten hebben.

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Tegen asfaltcentrale
ZEMST – De actiegroep Grimbergen Leefbaar blijft gekant tegen de nieuwe
asfaltcentrale VBA in Grimbergen op de grens met Zemst. Vlaams minister Kris
Peeters heeft een milieuvergunning afgeleverd aan de nieuwe asfaltcentrale. De
protesterende buurtbewoners klagen over geurhinder. De actiegroep trekt naar
de Raad van State om de vergunning alsnog tegen te houden.
FoJ

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

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

Fabrikant in metalen sierpoorten, hekwerk, carports en automatisatie
T 0476/72 52 55 - F 015/43 43 44
Atelier: op afspraak
Mechelsveldstraat 20
2800 Mechelen

Toonpark:

vraag hier
uw gratis brochure aan:

Herentalsesteenweg 56
2275 Poederlee
014/55 80 01

www.metallooks.be


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
-…
EVENEENS TE VERKRIJGEN :
warme maaltijden & belegde broodjes
(gratis aan huis geleverd binnen
een straal van 5 km)

Tuinwerken Kristof



Rush
FC Eppegem: prima zaak met winst bij Hofstade

naar

titel

HOFSTADE - KFC Eppegem, leider in tweede A, deed wat het moest doen op het veld van Verbr. Hofstade: winnen. Met acht punten voorsprong kan de ploeg van trainer Mon Temmerman met vertrouwen naar de laatste rechte lijn. Meer zelfs, met een goede
afloop thuis tegen Rosières-Rixensart, viert de ploeg eind april voor eigen volk tegen SK Nossegem voor de tweede keer op rij een
titel. De laatste wedstrijd, voor eigen publiek tegen Sp. Kortenberg, wordt de apotheose van een ronduit schitterend seizoen.

FC Zemst
(zittend) deed
met winst
eenuitstekende
zaak in het
titeldebat.
Verbr. Hofstade
(staand) kon
met opgeheven
hoofd het veld
verlaten.
FC Zemst
gelooft nog in
de titel.

FC Zemst: lot niet meer in eigen handen
ELEWIJT – FC Zemst, leider in vierde D, gaf in de derby op Elewijt een voorsprong – en mogelijk het kampioenschap – uit handen.
Zemst miste de kans op 0-2, waarop Elewijt de achterstand omboog in 4-1 winst. Weg dus de titel, voorlopig althans. Het is nu
rekenen op een misstap van RC én Sporting Schaarbeek, die beide over Zemst wippen. De rol van scherprechter kan worden gespeeld door… Elewijt én Weerde. Elewijt ontvangt op 15 april Sp. Schaarbeek, Weerde ontmoet in april RC Schaarbeek, Zemst en
– op de laatste speeldag! – Sp. Schaarbeek. Spanning gegarandeerd!
JA



ELEWIJT - Covergroep Silicon Carne gaf op 3 maart
laatstleden op het 55-jarig bestaan van Scouts Elewijt
een geslaagd (weliswaar iets te lang uitgelopen) optreden.
de Zemstenaar had met hen een gesprek.

We bellen aan de deur van een voor
het overige onopvallende woning in
de Driesstraat in Elewijt. Bassist Marc
Vangrunderbeek opent de voordeur.
“Ben ik hier bij Chili con Carne?” “Nee,
bij Silicon Carne”, luidt het antwoord. De
toon is gezet voor een plezante keuvel
met Marc zelf en Koen Merckx en Kim
Nees, die even later het gezelschap vervoegen.
Marc: “We bestaan ondertussen al van
september 2000. De bezetting is wel
wat gewijzigd. Onze vroegere zangeres
is sedert twee jaar vervangen door een
duo, bestaande uit zangeres Kim Nees
en zanger en entertainer Tony Tallon.

Silicon carne :
Tim Bekaert heeft de overstap gemaakt
naar de ondertussen befaamde groep A
Brand en is vervangen door gitarist David Vandenplas. We amuseren er ons in
onze nieuwe samenstelling niet minder
om. “
“Of wij een van de zovele covergroepen zijn? Dat horen we niet graag. Echte amateurs zijn we nu ook weer niet.
Marc en Rony De Prins (de toetsenist uit
Perk) hebben jaren geleden een hele tijd
semi-professioneel op het podium
gestaan. En in ieder geval proberen
we een zeer gevarieerd repertoire te
brengen, dat zoveel mogelijk afwijkt
van het programma dat covergroepen
vaak brengen. Het is ook niet onze
roeping om iedere week op te treden.
We doen het voor de fun. Wie naar de
kermisfeesten in Elewijt dorp komt
op 27 mei ofwel naar het feest van de
harmonie van Elewijt op 19 mei kan
met ons kennismaken. We brengen
muziek voor oud én jong. Dat vloeit
10

fun en entertainment
van eigen bodem

ook een beetje voort uit het feit dat
we in onze groep in feite twee generaties muzikanten hebben, maar dat gaat
opperbest samen hoor.”
Elewijt leeft. Je hoort het meer en meer.
Aan deze jongens en meisje zal het zeker niet mankeren. Als de ambiance erin
zit, is het al gebeurd dat ze blijven doorspelen tot lang na het afgesproken uur.
“Behalve die ene keer”, corrigeert Kim,
“bij Lode Parmentier, die vergeten was
om voor zijn tuinfeest toestemming voor
nachtlawaai aan te vragen. Daar mochten we onze gitaren en drumstel aan de
kant laten staan.” Silicon Carne heeft zelfs
een schare echte die hard fans die op ieder optreden van de groep present zijn
en voor en na het optreden een serieus
feestje bouwen.
Niet gespeend van een vleugje humor
(goede dag zeker?) vragen we aan de
zangeres toch nog eens naar de betekenis van de groepsnaam Silicon Carne.

“Daar moet je niets achter zoeken hoor”,
vertelt Kim. “Met mij heeft het alvast
niets te maken”, terwijl ze zedig haar jasje
dichtknoopt. “Silicon Carne is een simpele woordspeling, meer niet.”
Hoe dan ook, Silicon Carne is een echte
Elewijtse groep met Elewijtenaars Kim,
Marc en Koen. En in feite mag je Rony De
Prins uit Perk daar ook bij rekenen want
“Boekt, dat is in feite Elewijt hé.”
Als je ooit de kans krijgt om een optreden mee te pikken van Silicon Carne:
doen! Het is een aanrader. Ondergetekende kan ervan getuigen dat je aanvoelt dat de leden van de groep zich op
het podium opperbest amuseren en ze
slagen erin om dit op het publiek over
te brengen. Voeg daarbij de power in de
stem van Kim en je weet dat je avond geslaagd is. Of wil je ze zelf boeken of meer
weten? Surf naar www.siliconcarne.tk of
bel 0476/91.30.35 (David).
Bart Coopman

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
11

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

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

ZEMST – Fran Vanderstukken, net zestien geworden, heeft haar Europees judodebuut niet gemist. Op een internationaal A-tornooi voor jongeren tot zeventien jaar in Zagreb, veegde ze de vloer aan met vier tegenstanders. De vijfde was er teveel aan, maar ze pakte haar eerste brons en
is voorlopig geplaatst voor het EK in Malta.

Fran Vanderstukken

Judoka

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
Rustdag donderdag
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489
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

Fran vond in clubgenoot Peter Tas een gewillige sparringpartner,
die onnoemelijk veel keren tegen de vloer moest gaan.

Fran is de helft van een sportief zusterduo. Haar tweelingzus Zenna is al
even gepassioneerd bezig als danseres bij Impuls, en Fran stopte met
atletiek en turnen en gaat nu voluit
voor judo. In de jeugdcategorieën
won ze bijna alles en in de trofeeënkast prijken twee nationale

titels, naast zilver en brons. “Ik doe
het graag, omdat er veel techniek
bij komt kijken. Sommige grepen
heb ik meteen door, maar andere
moeten wel duizend keer ingeoefend
worden en ik ga altijd voor winst. Elk
verlies is een ontgoocheling”, zegt
ze.

danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be
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
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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Bauvall Trans

Europees

Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

scoort
Trainer-coach Eric Pieters bevestigt:
“Haar sterkte is haar vechtersspirit en
haar winnersmentaliteit, maar dat is
meteen ook haar zwakte. In Zagreb
verloor ze haar tweede kamp en dat is
emotioneel zwaar als je er nog drie te
gaan hebt. Gelukkig onthoudt ze uit
elke evaluatie ook de dingen die anders moeten en nog veel belangrijker,
ze doet het ook. De kamp voor brons
tegen de Tsjechische Sedivakova
duurde geen dertig seconden en het
was bingo.”
“Ik kampte tegen Tsjechische en Kroatische tegenstanders en hun stijl ligt
mij wel. Het vroegere Oostblok heeft
ook een sterke reputatie”, zegt Fran.
Dat de jonge Zemstse judoka naar het
A-tornooi kon, heeft ze te danken aan
Vlaams Topsportcoördinator Gella Vandecaveye, die wil dat ook niet-leerlingen van de Topsportschool, maar met
onmiskenbaar talent, hun kans krijgen.
“Belangrijk in de voorbereiding was
ook clubgenoot Peter Tas”, zegt Fran.

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

GEERT LUYCX

“Die heeft maandenlang sparringpartner gespeeld, om mij met elke
vechtsituatie vertrouwd te maken.
Hij is honderden keren tegen de mat
moeten gaan.”
Aansluitend aan het tornooi volgde
Fran ook nog een stage in Zagreb,
waar ze zich spijtiggenoeg blesseerde. De kwetsuur aan haar knie baart
zorgen en staat hopelijk andere successen niet in de weg.
De medaillewinst brengt haar voorlopig wel op koers voor het EK in
Malta, dat er de eerste week van juni
plaatsvindt. “Bij judoclub Jigo-Tai leven we momenteel op wolkjes”, aldus
een licht euforische Freddy Thijbaert.
“Het brons van Fran betekent het eerste internationaal succes voor onze
club, maar collectief halen de mannen zwaar uit in de interclubkampen,
waarvan ze er al zes op een rij, met
ruim overwicht, wonnen. De titel in 3C
wenkt en als het zo ver is, wordt het
dubbel feesten.”
Juliaan Deleebeeck

NU:

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
w
nieu

s

adre

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

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

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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Wielertoeristen uit Weerde: “Het
moet plezant blijven!”

Sport en fun met

WEERDE – Wie op zondagvoormiddag niet tot ’s middags in bed ligt, kan er de jongste weken niet meer naast
kijken: ze zijn er weer, de wielertoeristen! Glimmende
racefietsen, spannende broeken, blinkende shirts, flashy
zonnebrillen! Je ziet ze overal, ook op Zemstse wegen.
Wie zijn deze jongens, wat drijft hen? de Zemstenaar
trok de koersbroek aan en spurtte mee met WTC De Verbruggelingen uit Weerde.

WTC De Verbruggelingen

De Verbruggelingen, zo blijkt meteen,
houden er een vrolijke filosofie op na.
Niet de prestaties en de scherpe chrono’s zijn hier van tel, wél het amusement.
Voorzitter Stefaan Verschoren weet er alles over.
“De Verbruggelingen”, Stefaan, vanwaar die rare naam?
Heel eenvoudig. Eind jaren tachtig werd
er volop gebouwd in de Emile Verbruggestraat in Weerde. Met enkele sportieve
nieuwe buren kwamen wij op het idee
om een wielerclub op te richten. Een
naam lag dus voor de hand.
Heeft de KWB van Weerde er ook niet
iets mee te maken?
Ja en neen. Toen wij elf jaar geleden
voor het eerst een mountainbiketocht
organiseerden, deden wij dit op eigen

houtje. Maar dat groeide snel uit tot
zo’n megahappening, dat wij op zoek
moesten naar helpende handen voor
de organisatie. In onze club zaten toen
al heel wat KWB’ers, dus die link was
snel gelegd. Sindsdien zijn wij een
soort joint venture. Wij zijn een aparte
vereniging, aangesloten bij de Vlaamse
Wielrijdersbond, en de KWB van Weerde helpt ons op alle vlakken bij de organisatie van onze jaarlijkse mountainbiketocht. Die samenwerking verloopt
vlekkeloos.
Hoe zit het met het ledenaantal?
Dat blijft maar stijgen! Van het burenclubje van toen zijn wij uitgegroeid tot
een forse vereniging van méér dan zestig leden. Driekwart onder hen kiest voor
fietsen op de weg, een goeie vijftien man
houdt meer van mountainbike. Geen

probleem, beide partijen komen aan
hun trekken.
En wie is de gemiddelde Verbruggeling?
Zo’n 70% woont in Weerde, liefst 95%
in Groot-Zemst. Gemiddelde leeftijd: 46
jaar, de jongste is 18, de oudste 60. En er
rijden ook drie vrouwen mee! Eén van
hen, Mia, doet trouwens het secretariaat
van de club.
Vertel eens, hoe gaat het er zo al aan
toe bij De Verbruggelingen?
Wij zijn in de eerste plaats een vriendenclub met een passie voor de fiets. Vanaf
maart beginnen wij op te bouwen met
een flinke tocht op zondagochtend. Vanaf
april komt er een rustige tocht bij op dinsdagavond. Donderdagavond gaat het er
al iets feller aan toe, om uiteindelijk elke

Foto Jean Andries

“De Verbruggelingen, een sportieve vriendenkliek.”
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zondagmorgen een stevig en pittig tochtje te maken van een
goeie honderd km. Maar pas op! Het moet in de eerste plaats
plezant blijven. Druktemakers en grote ego’s, die effe willen bewijzen hoe sterk en snel ze wel zijn, zijn hier aan het verkeerde
adres. Snelheid is trouwens hét probleem in het circuit van de
wielertoeristen. Te veel gasten zijn alleen dáár mee bezig. Bij ons
vangen die mannen bot. Wij rijden allemaal heel graag met het
veloke, maar wij houden het ook graag gezellig. Die sociale inslag is bij ons echt belangrijk. Zo houden wij bv. elk jaar een heus
teerfeest, precies om dat clubgevoel aan te wakkeren.
Kan iedereen dan zomaar, zonder enige voorbereiding, mee
met De Verbruggelingen?
Neen, zo eenvoudig is het nu ook niet. Als maatstaf kijk ik gewoon naar mezelf: ik ben 46, ik ben geen rastalent, maar heb
ook geen overgewicht. Als het voor mij vlot gaat, is het voor iedereen haalbaar. Een nieuwkomer geven wij altijd de kans om
drie, vier weken mee te rijden. Dan kan hij rustig aanvoelen of
het klikt of niet.
Nog een giftig uitsmijtertje: is doping hier taboe, of durft er
al eens iemand iets uitproberen?
Onze doping? Kijk om je heen: een paar pinten na de inspanning. Da’s pas goe poeier!
Paul Verdoodt

Johan Vastenavondt
Lange Ravestraat 33
1982 Elewijt
Tel: 015/61 51 23
GSM: 0496/28 43 11

Heeft u geen tijd of gewoon geen zin om u
tuin te onderhouden of wil u hulp omdat
het teveel of te zwaar is om alleen te doen?
DE OPLOSSING!!!!!!!!!
BEL HET TUINTJE!!!!
Ik doe alle tuinwerken en neem alle afval
mee. U wil graag weten hoe duur dit is, wel
het hoeft echt niet duur te zijn.
Gespecialiseerd in kleine tuintjes.
Met vriendelijke groeten

de tuinman
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ZEMST - Enkele

verontrustende cijfers: on-

derzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de
inzittenden geen autogordel draagt. Hierdoor

komen jaarlijks in België honderden mensen om
het leven.

Als er 20% meer mensen hun gordel zouden dragen, zouden er 5.000 minder doden en gewonden vallen.
LaZembla vond dit reden genoeg om eens stil te staan bij de huidige gordelcampagne.

“Bij mij ben je veilig”

Maak de klik. Gordel altijd!
Met deze informatie in het achterhoofd trokken wij in elke Zemstse
deelgemeente de straat op om eens
te horen wat de plaatselijke jeugd van
de gordel vindt.
Dominique (18) uit Hofstade: “Ik draag
mijn gordel altijd. Ik vind het helemaal
geen handig ding, het zit verschrikkelijk in de weg, maar het beschermt je
nu eenmaal tegen ongelukken en dat
blijft wel het allerbelangrijkste.”
Tom (24) uit Weerde: “Ik wou dat ik kon
zeggen dat ik altijd mijn gordel draag
(lacht), maar dat is niet het geval. Ik
vind een gordel zo een vreselijk ding,
het zit vervelend enzo… Eigenlijk allemaal geen redenen om geen gordel
te dragen. Daarom vind ik het wel een
goed idee om met een speciale campagne onze leeftijdsgroep iets meer
aan te moedigen voor het gebruik van
de gordel.”
Ann (20) uit Elewijt: “Een gordel is een
fantastisch ding! Als je bekijkt welke
kwetsuren je ermee kan voorkomen,
zou er niemand meer moeten twijfelen over het al dan niet dragen van de
gordel. Dom, dom, dom! Iedereen aan
de gordel zou ik zo zeggen!”
Lies (22) uit Zemst: “Ik draag mijn gordel altijd door een trauma met mijn
vader. Niks ergs hoor. Maar onze papa
wou vroeger niet vertrekken voor iedereen zijn gordel droeg, dus dat zit er
bij ons een beetje ingebakken eigenlijk. Ook ik vertrek niet voor alle inzittenden hun gordel aan hebben.”
Dieter (22) uit Eppegem: “Ik doe mijn
gordel altijd aan, ik moet wel want als
ik het niet doe dan piept mijn auto.
Heel vervelend! (lacht) Ik snap trou16

“Kinderen moeten

zich amuseren”

ZEMST – Dit

jaar kunnen kinderen met

een handicap voor de eerste keer in onze
gemeente terecht voor een zomerse opvang.

De speelpleinwerking is vanaf deze

zomer toegankelijk voor hen. Joris Kelchtermans, jeugdconsulent van de gemeente

Zemst, geeft tekst en uitleg. “Sinds 2004

leeft het idee om de speelpleinen open te

Zemst. Er
werd een stuurgroep opgericht en de animatoren namen mee het initiatief.”
stellen voor mindervaliden in

Veranderingen

wens niet waarom iemand de gordel
niet draagt. Een heel domme redenering vind ik. Het kan je leven redden!
Caroline (23) uit Zemst-Laar: “Ik moet
spijtig genoeg toegeven dat ik niet altijd mijn gordel draag. Ik vind dat dat
ding zo vreselijk knelt. Ik probeer hem
wel zo vaak mogelijk aan te doen, want
het is me geen boete waard. Eigenlijk
wel een slechte reden, nietwaar?”
Spijtig genoeg draagt dus niet iedereen zijn gordel. Om jou, indien je bij
de niet dragende soort hoort, toch
nog een extra stimulans te geven om
je gordel wel te dragen, gingen wij
eens op zoek naar de kostprijs (lees
boete) voor het niet dragen van de
gordel. Je betaalt 50 euro! Daarmee
kan je heel wat leukere dingen doen,
denken wij zo!

Ik, en ongetwijfeld ook u, vraag me af wat er
nu concreet verandert. “Het is de bedoeling
dat de kinderen in kwestie kunnen meespelen met de groep. Er wordt één animator aangenomen, speciaal voor hen. Deze animator
draait mee met de ganse ploeg, hij bereidt
mee de activiteiten voor, speelt dezelfde spelletjes, enzovoort. Het enige speciale is dat hij
of zij ervoor zorgt dat het kind ook mee kan.
Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat het spel een
klein beetje wordt aangepast aan het niveau
van de mindervalide”, vertelt Joris.

Praktisch
Denk je dat jouw zoon of dochter in aanmerking komt om deel te nemen aan de speelpleinen deze zomer? Dan geef ik je nog volgende informatie mee. Je dient op voorhand
in te schrijven en dan komt er iemand langs
voor een praatje, zodat de animatoren en je
kind met elkaar kunnen kennismaken. Om je
te kunnen inschrijven, moet je in Zemst wonen of er naar school gaan en tussen 2,5 en
12 jaar oud zijn. De activiteiten gaan door van
2 juli tot 17 augustus. Elke werkdag van 7u30
tot 18u is er opvang voorzien en van 9u tot
16u worden er activiteiten georganiseerd. Alles vindt plaats in De Waterleest in Eppegem.
Meer informatie kan je krijgen bij Joris Kelchtermans: jeugd@zemst.be of 015/61 88 93.
De LaZembla-redactie

KWB Zemst

Freddy Keuleers in de bloemetjes gezet

tafeltennist

ZEMST – Op 19 maart jongstleden vierde de tafeltennisclub van KWB Zemst haar dertigjarig bestaan. En
de Zemstenaar was weer van de partij natuurlijk.
Precies 30 jaar geleden ontstond de idee
binnen KWB Zemst om te starten met
wekelijkse tafeltennisavonden. Het materiaal werd stante pede aangekocht en
er werden regelingen getroffen voor het
wekelijkse gebruik van de parochiezaal
van Zemst. Oorspronkelijk was het tafeltennis bedoeld voor de mannelijke leden. Later kwamen daar ook de echtgenotes bij en nog later werd er gestart met
initiaties voor de kinderen. Een paar jaar
geleden werd besloten om ook de asielzoekers die in Zemst verblijven, toegang
te verlenen tot de tafeltennisavonden.
Diverse vrijwilligers hebben zich al die jaren voor de club ingezet, maar binnen de

al dertig jaar

club ontkent niemand dat Freddy Keuleers en wijlen Gerard Decat de grote bezielers waren van dit sportieve gebeuren.
Week na week waren beiden present,
elke maandagavond. Het overlijden van
Gerard Decat was een zware slag voor
het tafeltennisgebeuren en voor KWB
Zemst in het algemeen. Moedig hielden
de pingpongers echter vol. Tot vandaag
wordt er nog elke maandagavond tafeltennis gespeeld in de parochiezaal en dit
dus al dertig jaar. En na 30 jaar is Freddy
nog steeds elke maandagavond op post
in de parochiezaal, als eerste en ook als
laatste. Het valt niet te verwonderen dat
Freddy door de club en een delegatie van
het gemeentebestuur op de viering van

het dertigjarig bestaan werd gehuldigd
(zie foto) voor 30 jaar belangeloze inzet.
Op 19 maart werd dit jubileum op gepaste wijze gevierd. Met een glaasje en hapje
werd nog lang nagepraat en Fred… die
was gelukkig! Hij vertrouwde ons toe dat
hij er nog twintig jaar gaat bijdoen, niet
meer. Afspraak binnen twintig jaar Fred!
BC

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

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.

17

Bilitis

Dameskleding

Open elke dag van 13u00 uur tot 18u30
Zaterdag van 10u00 tot 12u00
en van 13u00 tot 17u30
Zondag van 13u30 tot 17u30
Dinsdag gesloten

Leuvensestw. 49
3191 Hever
015/52 03 33

GEMEENTE ZEMST
AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK:
ONTWERP VAN ZONERINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZEMST
Vanaf 1 maart 2007 kan u op het gemeentehuis van Zemst terecht voor het inkijken van het “ontwerp van zoneringsplan” . Na alle investeringen van de laatste jaren in collectoren en waterzuiveringsstations is dit het laatste puzzelstuk in het waterzuiveringsbeleid.
Het zoneringsplan bepaalt hoe het afvalwater van alle huizen wordt gezuiverd:
- door aan te sluiten op de bestaande rioleringen;
- door aan te sluiten op nog aan te leggen rioleringen;
- of door het te zuiveren in een individuele installatie.
U vindt op het zoneringsplan ook uw huis terug, en de manier waarop uw afvalwater zal worden gezuiverd.
U krijgt in totaal 60 dagen de tijd om te reageren en, indien u niet akkoord gaat met het plan, uw opmerkingen of
bezwaren te formuleren.
Het ontwerp van zoneringsplan bepaalt voor elke wijk of groep woningen of deze gelegen is in:
- centraal gebied : waar riolering aanwezig is;
- de groene zone : waar riolering gepland is;
- de rode zone : waar individueel moet worden gezuiverd.
Voor de gemeente Zemst geldt de rode zone slechts voor een 184-tal woningen die veraf gelegen zijn van
bestaande infrastructuur. Alleen als je in dat geval verkeert is het zinvol het plan te komen inkijken en je persoonlijke situatie te evalueren. De bewoners van deze woningen worden persoonlijk op de hoogte gebracht
van het openbaar onderzoek.
Praktisch :
• inkijken van het plan vanaf 1 maart 2007 tot 30 april 2007 op de dienst Openbare Werken op het gemeentehuis van
Zemst (1ste verdiep), tijdens de openingsuren.
• opmerkingen schriftelijk en bezwaren aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan de gemeente Zemst,
De Griet 1 te 1980 Zemst, uiterlijk tot het tijdstip dat het openbaar onderzoek gesloten wordt.
• meer algemene info www.vmm.be of www.zemst.be (onder “nieuws”)
Namens het Schepencollege van Zemst
get. Louis Van Releghem		
get. Bart Coopman
gemeentesecretaris			
burgemeester
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‘Soepele Mannekes’
winnen

GO IV

ZEMST-LAAR - Bert (11), Joffrey (12), Robin (12) en Wannes
(11) zijn jonge mannen uit het zesde leerjaar van De Pimpernel
in Zemst-Laar. Met z’n vieren namen de jongens deel aan één van
de meest bekende Ketnetprogramma’s van het moment: GO IV.
Mannen, hoe zijn jullie op het idee gekomen?
“We waren aan het knutselen voor de herdenking aan onze overleden meester Fee.
Plots kwam meester Marc, onze directeur,
binnen in de klas. Hij vroeg of iemand zin
had om mee te doen met GO IV. Natuurlijk
wilden alle jongens van onze klas graag
meedoen. We moesten groepjes van vier
maken. Wij vormden een team en Indy,
Sepp, Nico en Bart het andere team. Van
de vijftien ingeschreven groepjes
werden wij gekozen.”

“

die staafjes moest je GO
IV maken. Bij de andere
kandidaat ging het niet zo
vlot. En de stand was meteen 1-1!”
Proficiat! En wie was de
volgende?
Wannes: “Ik! Sofie zocht
iemand die goed kan
bouwen. In de klas zijn we

Foto Jean Andries

Achteraan op de trofee
gaf Sofie Van Moll een kusje.
Dat is nu ons heilig plekje!

Nu maken jullie me wel benieuwd naar de proeven…
“In GO IV strijden twee ploegen
tegen elkaar. Wij, De Soepele Mannekes,
tegen de Johnny’s. Eerst was het één tegen één. Daarna de finaleproef met heel
het team.
’s Morgens moesten we beslissen wie
welke proef zou doen. Sofie Van Moll, de
presentatrice, legde uit wat voor iemand
je nodig had voor de proef. Voor de eerste proef moest je diervriendelijk zijn.”
Robin: “Dat was iets voor mij! We hebben veel dieren thuis. Ik moest met ezelin Bieke naar beneden wandelen, meel
in de manden doen, en terug naar boven
wandelen. Zes kilo meel heb ik naar boven kunnen dragen. Maar mijn tegenstander won met elf kilo.”

Spijtig!
Joffrey: “De volgende moest goed kunnen
blazen en mikken. Vermits ik twee blaasinstrumenten bespeel, was dat me op het lijf
geschreven. Met een klakkenbus moesten
we ballonnen stuk schieten. Uit elke ballon
viel een sleutel. Daarmee kon je een kastje
openmaken waarin staafjes zaten. Met

De Soepele Manneks zij fier op hun trofee.
V.l.n.r.: Wannes, Bert, Robin en Joffrey

Alles was dus nog mogelijk.
“Toen de finale begon, was het al
donker. Bert en Robin zaten in een
winkelkarretje, Wannes en Joffrey
duwden. Eerst een parcours rond
autobanden, dan met z’n allen
het karretje over twee balen stro heffen
en dan vanuit het karretje ringen nemen.
Vanuit het karretje moesten we de ringen rond een stok gooien. Na tien minuten was er nog steeds geen ring rond de
stokken. Dan kondigde Sofie een shootout aan. De twee kapiteins moesten om
beurt een ring gooien.”
Wannes: “De Johnny begon en had meteen raak. Maar ik scoorde ook meteen:
1-1. Toen miste de tegenstander en hij is
altijd een puntje achterop gebleven. En
zo wonnen we met 5-4.”
Robin: “Sofie kuste onze trofee. Dat is
nu ons heilig plekje! Daarna vroeg Sofie
ook of we haar eens wilden rondrijden
in het winkelkarretje. Natuurlijk wilden
we dat!”

”

een Eiffeltoren aan het bouwen en dat
ligt me wel. Met een heftruck moesten we
balen stro per vijf stapelen. In het begin
was het wat foefelen, terwijl de Johnny
het goed onder de knie leek te hebben.
Maar het lukte al gauw beter. Na vijf
minuten had ik al een stapel gebouwd.
En dan begon de andere te knoeien. Zijn
stapel viel om en die achterstand kon hij
niet meer goedmaken. En zo wonnen we
weer een punt.”

Spannend. Bert, jij moest de laatste
proef doen?
Bert: “Die proef werd als zenuwslopend
aangekondigd. Er was geen keuze meer,
ik móest die proef wel doen. Vijf rekenoefeningen en twintig wekkers met een
cijfer aan. Telkens Sofie een krijtbord met
oefeningen liet zien, moest ik binnen de
minuut de wekker met de juiste oplossing nemen. De andere kandidaat had
één van de vijf vragen juist en ik drie. En
zo werd het 3-1. In de finale waren nog
drie punten te verdienen.”

Waar staat de trofee nu?
“We hebben een beurtrol. Elke week geven we hem door. En als we volgend jaar
naar de middelbare school gaan, mag juf
Elke hem hier in de klas zetten.”
Marijke Pots
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Onder de

Mon Temmerman, succestrainer van
FC Eppegem, werd 50 lentes jong en dat
werd gevierd. Familie en vrienden lieten niets onverlet om hem te verrassen
met een surprise party. Een paardensteak is één van zijn lievelingsmenu’s.
De gelegenheid voor enkele vrienden
om hem met een gezellig etentje op
een dwaalspoor te brengen, terwijl zijn
vrouwtje Anita, dochters, spelers en
vrienden zich klaarmaakten voor een
onvergetelijk feest. Niets vermoedend
kwam Mon toe in de kantine van FC Eppegem en mocht hij verdiende gelukwensen en geschenken in ontvangst
nemen. “Ik ben sprakeloos”, liet Mon
zich ontvallen. “Knap van mijn familie,
FC Eppegem en vrienden, ze hebben

Foto Jean Andries

me goed bij de neus genomen.”

Professor Roland Renson won de Olijfkrans op
de Provinciale Sportprijs Vlaams-Brabant. Renson is
voorzitter van Sportmuseum Vlaanderen en grote
bezieler van het Sportimonium in het Bloso-domein Van Hofstade.

De Elewijtse toneelvereniging Labyrint sloot haar
spelseizoen af met ‘De Vrek’ van Molière. Labyrint
bracht dit sprookje, met natuurlijk een happy end,
in een bewerking van Marc Grooten. Reggiseur Guy
Bessendorfer hielp de veertien spelers op weg om
er een heel plezierige vertoning van te maken.

De kadetten van FC Eppegem werden kampioen zon

scoorden 137 doelpunten (Thymothy Michiels en Ch

spiegelen zich aan hun trainer Carl Van Roost, beiden

de helft voor hun rekening) en de verdediging slikte sl

punten. Na de wedstrijd tegen Perk (8-0) werden de kam

en figuurlijk in de bloemetjes gezet. De taart en een shi
2007 werden bijzonder gewaardeerd.

“De titel is de bekroning van vele jaren hard werken me

leiding. De basis werd gelegd bij de miniemen. Twee j

Foto Juliaan Delebeeck

de ploeg op een eervolle tweede plaats. Uiteindelijk kr
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naar werken”, zegt jeugdcoördinator Michel Van Camp

De kampioenen Kamiel Hendrickx, Chestra Nzabandor

Stef De Backer, Olivier Stevens, Wout Lippens, Thymoth

Walschaerts, Yves Hagenimana, Michael Perremans, M

penhout, Diego Cooremann Kenzie Lenaerts en Dennis

trainer Carlo Van Roost en afgevaardigde Cyriel Hendr

loop tegen FC Perk (8-0) letterlijk en figuurlijk in de blo

mensen
KK ‘t Steen hield op 17 en 18 maart opendeurdagen in hun atelier in d’ Oude School in Weerde. De
belangstelling was overrompelend en het niveau
van de werken wordt alsmaar beter, was de commentaar. Disciplines als arte piovra, boetseerwerk,
etsen, aquarel, multimedia, miniatuurtjes en olieverf
vielen in de smaak. Wie interesse heeft voor dit vrije
atelier kijkt even op de webstek van www.zemst.be

n namen meer dan

lechts 8 tegendoel-

De allerkleinste meisjes en jongens van Turnkring Excelsior Eppegem turnen er duchtig op los in sportzaal De
Waterleest. De club is gesticht in 1965 en telt momenteel
ongeveer honderd kinderen. Opvallend feit: de voorbije
jaren zijn er meer jongens, ondanks de concurrentie van
voetbalclub FC Eppegem. Alle leden krijgen wekelijks
een uurtje turnles. Elke maandag van 19 tot 20 uur oefenen de jongeren, vanaf 20 uur komen de ouderen aan
de beurt, die op vrijdag extra les krijgen. De turnkring
gaat prat op een selectieploeg van ongeveer 20 leden en

Foto Jean Andries

sinds 2005 een acroploeg. Dat deze groep nu al succesvol is, bewijzen de resultaten van de laatste provinciale
wedstrijd. Het duo Lynn Alliance - Mona Bassleer en het
trio Dorien Diedens - Anke Apers - Shana Van Moer werden kampioen van Brabant, elk in hun categorie.

Foto Jean Andries

nder puntenverlies,

hestra Nzabandore

Foto Jean Andries

Foto Jean Andries

voor meer info.

mpioenen letterlijk

irt Kampioen 2006-

et een goede bege-

jaar op rij eindigde

reeg de groep loon

penhout.

re, Kenneth Jacobs,

hy Michiels, Jeroen

Maxime Van Cam-

s Carsauw met hun

rickx werden na af-

oemetjes gezet.
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De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

Sportraad

kiest nieuwe

voorzitter

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

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

ZEMST - De sportraad van Zemst heeft een nieuwe voorzitter. De afgevaardigden van de Zemstse sportclubs gaven Hans Vandenbohede nipt
de voorkeur op Erik Peeters, die wel zal meewerkern en toetreedt tot het
dagelijks bestuur van de sportraad.
De sportraad van Zemst koos een
nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter in opvolging van Arnold Decoster. Die stopt ermee na achttien jaar
verdienstelijk werk maar blijft wel als
raadgever in het dagelijks bestuur beschikbaar.
Drie kandidaten toonden interesse
voor de voorzittersstoel: Hans Vandenbohede, een beroepsmilitair uit
Elewijt, Zemstenaar Erik Peeters, bestuurslid van FC Zemst en Mathieu
Verwilghen van de vechtsportclub Savate uit Eppegem. Deze laatste kwam
echter niet opdagen.

Een meerderheid van de sportraadsleden steunden de kandidatuur van
Hans, die al zes jaar goed werk levert in het dagelijks bestuur van de
sportraad. De 37-jarige voorzitter is
afkomstig uit Veurne en niet aan een
Zemstse sportclub verbonden. Hij is
wel sportief actief als jogger, fietser
en zwemmer. Hans werkt als beroepsmilitair in de medische dienst van de
kazerne van Peutie en heeft zijn vaste
stek in Elewijt.

Sportbeleidsplan
Zemst is één van de 130 gemeenten

Vriendelijk voor motorrijders
ZEMST - Als eerste gemeente in België ondertekende Zemst twee jaar geleden
al het charter van de Motorcycle Action Group (MAG), een vereniging die de
rechten van motorrijders verdedigt. Gemeenten die dat charter ondertekenen,
verbinden zich er toe maatregelen te nemen die motorvriendelijk zijn. Inmiddels ondertekenden 74 van de 589 Belgische gemeenten het charter.
Om aan te tonen dat Zemst een motorvriendelijke gemeente is, worden er op de

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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Arnold Decoster (links) wordt als voorzitter van de sportraad afgelost door Elewijtenaar Hans Vandebohede

David de Boeck
Brusselsesteenweg 4B - 1980 Zemst
GSM: 0496 / 69 23 58

die aanvaard werden voor het Sportbeleidsplan van de Vlaamse Regering.
Het uittekenen en toepassen daarvan
levert in de toekomst een verhoogde
overheidssteun op voor de sportclubs.
Zemst krijgt ook een volwaardige en
erkende sportdienst en er komt een
bevraging aan alle sportclubs naar
hun noden en problemen. De sportfunctionaris Marcus van Roosbroeck

en de schepen van sport, Piet Van
Grunderbeek, gaan die contacten verzorgen.
De resultaten van de bevraging worden verwerkt in het sportbeleidsplan
voor de komende jaren. Een lidmaatschap bij de sportraad geldt voor zes
jaar. Elke Zemstse sportvereniging die
dat lidmaatschap wil verlengen moet
een nieuwe aanvraag indienen voor
30 april.
Juliaan Deleebeeck

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT
Schalienhoevedreef 26b
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.34.32
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be
Schoonheidssalon
•MKM Contour lift

aan te leggen parking bij de sporthal in Eppegem afzonderlijke parkeerplaatsen
voor motorrijders aangebracht. Dat gebeurt ook in de Ossebeemdstraat in Hofstade. Dank zij in de grond verankerde beugels kunnen motorrijders daar hun
voertuig daar voldoende beveiligd achterlaten.
Onderzocht wordt nog over de gladde ondergrond op zebrapaden door een
grove structuur kan vervangen worden. Daardoor kunnen slippartijen vermeden worden. Niet alleen motorrijders maar ook fietsers varen daar wel bij.
FoJ

De

nieuwe

faceliftme-

thode

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

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65
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CENTURY 21 WOONSERVICE WINT QUALITY AWARD!
CENTURY 21 kantoren die een uitstekende kwaliteitsservice verlenen aan hun klanten worden
jaarlijks erkend door Century 21
Benelux. CENTURY 21 Woonservice in Zemst heeft op 10 februari, tijdens de jaarlijkse uitreiking,
officieel de CENTURY 21 Quality
Award in ontvangst mogen nemen!
Kwaliteit staat centraal bij CENTURY
21. Om deze Quality Award te kunnen ontvangen, dient een CENTURY
21 kantoor gedurende een volledig
jaar positieve evaluaties krijgen
van klanten die willekeurig worden
gecontacteerd door Century 21 Benelux, de regionale zetel die ook regelmatig de normen van deze Award
verhoogt. Hierdoor worden er van
elk CENTURY 21 kantoor jaar na jaar
extra inspanningen gevraagd om
hun klanten voortdurend een nog
betere dienstverlening te bieden.
Dankzij de invoering van dit kwaliteitssysteem worden CENTURY 21
kantoren niet enkel op cijfers be24

oordeeld, maar vooral op de service
die zij bieden. Voor CENTURY 21 is
dit een logische stap naar een betere dienstverlening naar de klant.

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06
ning binnen de CENTURY 21 keten
hebben wij alle middelen in handen
om onze klanten zowel vakkennis als
een optimale dienstverlening te bieden,” zegt Kurt Impens, zaakvoerder van CENTURY 21 Woonservice.
Onder leiding van Kurt Impens, is
CENTURY 21 Woonservice er (optioneel: voor het 2de jaar op rij) in
geslaagd deze Award te behalen.
“Onze klanten hebben recht op de
beste dienstverlening, bij CENTURY
21 Woonservice kunnen ze daar op
rekenen. Heel het team werkt continu aan het houden en verbeteren
van deze resultaten. Door de professionele opleidingen en ondersteu-

Volgens Mathieu Verwilghen, general manager van Century 21 Benelux,
ontvangt het kantoor deze beloning
omdat heel het team zich enorm inzet
en daarbij ook de capaciteiten heeft
om hun klanten te behandelen met
het juiste gevoel voor professionalisme en kwaliteitsservice. Hun succes
is een inspiratiebron voor iedereen
binnen het CENTURY 21 systeem.

ZEMST – Het kruispunt Brusselsesteeweg en
Zemstbaan, aan warenhuis Carrefour, op de
grens van Zemst en Mechelen, wordt heringe richt. Wegen en Verkeer Antwerpen plant er de
aanleg van een grote rotonde, die de verkeerslichten moet vervangen. De werkzaamheden
worden nog dit jaar uitbesteed. De uitvoering
gebeurt in 2008.

Carrefour
krijgt

rotonde

Volgens Wegen en Verkeer Antwerpen
moet een rotonde klaarheid brengen in
de onoverzichtelijke situatie op het kruispunt en aan het grootwarenhuis. “Het
verkeer dat in file van Carrefour komt,
blokkeert er vaak de weg. De oversteek is
te groot en daarom onveilig voor fietsers
en voetgangers. Een rotonde gaat voor
een vlotter verloop zorgen”, meent ingenieur Nico De Koning van AWV.
De Brusselsesteenweg, de Zemstsesteenweg en de Zemstbaan krijgen aansluiting op een nieuwe rotonde en er komen
vrijliggende fietspaden.
De nieuwe toegang tot het warenhuis
wordt wat verder op de Zemstbaan verlegd tot voorbij het vroegere drinkcenter,
richting Mechelen. De uitrit blijft behouden op de plaats waar de klanten ook nu
de parking van het warenhuis verlaten.
De plannenmakers verwachten een
vlotte uitvoering van de werkzaamheden, zonder grote verkeershinder.
Daarom wordt er ook in fasen gewerkt.

Foto Jean Andries, illustratie Gazet van Antwerpen

De wegenknoop
aan de Carrefour
in Zemst wordt
omgevormd
tot een vlotte
rotonde.

”Doorgaand verkeer langs de kant van
de spoorweg zal altijd mogelijk blijven
en alle handelszaken aan het kruispunt
blijven ook steeds bereikbaar voor de
klanten”, zegt De Koning. ”Uiteraard zal
het verkeer er wat trager verlopen en
misschien zijn we ook genoodzaakt om
gedurende een korte tijd beurtelings
verkeer met lichten te regelen.”
De plannen voor het herinrichten van

het kruispunt bestaan al langer, maar de
onteigeningen, die nodig zijn voor de
realisatie, verlopen moeizaam. Administratie en Verkeer Vlaanderen hoopt die
nu op korte termijn te kunnen afronden,
om dan met de herinrichting te starten.
Wellicht begint die in de lente van 2008.
De werkzaamheden zouden drie tot vijf
maanden in beslag nemen.
Juliaan Deleebeeck
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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

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

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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HOFSTADE - U hebt ze ongetwijfeld opgemerkt in het straatbeeld: de kleurige affiches voor het 36ste turnfeest van
turnkring Thorho. Onder de titel ‘THORHO bekent kleur’ lieten zo’n 300 gymnasten aan het publiek zien wat zij in
petto hebben.

Als het van de selectieploeg
afhangt, is er maar één kleur
die hun voorkeur wegdraagt. Zij gaan voor goud.
De selectieploeg van Thorho
bestaat uit zeventien meisjes. De jongsten zijn slechts
zeven jaar, de oudsten zijn
er achttien. Zij vormen, samen met hun trainers, een
hechte ploeg en trainen ongelooflijk hard om de vooropgestelde doelen te bereiken. De discipline waarin
zij wedstrijden doen, wordt
wel eens de meest veeleisende van de gymnastiek
genoemd.
De Algemene Gymnastiek
Dames bestaat uit vier onderdelen: een oefening op
de brug met ongelijke leggers, de sprong over het
paard, de oefening aan
de evenwichtsbalk én een
vloeroefening. Bij de opgelegde oefeningen komt hier
nog een conditieoefening
bij. Al die oefeningen aanleren en zo perfect mogelijk
uitvoeren vraagt veel discipline van trainers en gymnasten.
Wij vroegen aan Kris, Els, Marijke en Tatjana (trainers van de selectieploeg) hoe
het komt dat Thorho er jaar na jaar in
slaagt minstens enkele medailles te halen op provinciale, federale en zelfs nationale wedstrijden. “Veel oefenen, dat is de
sleutel voor succes”, meent Els. “Natuurlijk moeten beginnende gymnasten over
een aantal basiscapaciteiten beschikken:
lenigheid, kracht, vormspanning … Maar
daarnaast moet je ook mentaal heel sterk
zijn. Nieuwe bewegingen krijg je niet zomaar onder de knie en dan vraagt het
veel doorzettingsvermogen om telkens
opnieuw te beginnen.”

bekent

kleur

nen. Dat is in totaal zo’n zes
tot acht uur per week. Zeker
niet gemakkelijk als je ook
nog huiswerk moet maken.
Mensen zien alleen maar het
eindresultaat, maar vergeten
dat het veel inspanning vraag
om zo ver te komen.”
Maar de beloning is natuurlijk een medaille. Goud, zilver of brons, daar dromen ze
allemaal van. Dit jaar werd
die droom alvast waar voor
Leonie Vanstappen (brons),
Yentl Van Vaeck (zilver), Tine
Serneels (zilver) en Els Van
Santfoort (goud). Els Van
Sanfoort wist ook de selectienorm te halen voor de federale wedstrijd in april. En
wellicht kunnen ook andere
Thorhogymnasten zich tijdens de volgende wedstrijden kwalificeren. Thorho zal
ook met enkele ploegen van
meisjes en jongens deelnemen aan de provinciale wedstrijden voor recreanten en
ook daar zitten kanshebbers
bij voor een medaille. Medailles halen is leuk, menen
ook de trainers, maar het allerbelangrijkste is toch dat de gymnasten plezier
beleven aan hun sport.
Het zijn trouwens niet alleen de Thorhogymnasten die uitblinken. Ook bij het bestuur zijn er medaillewinnaars. Staf Peeters, Jean Van Lint en François De Smet
kregen onlangs de gouden medaille van
Turnsport Vlaanderen voor hun uitzonderlijke verdiensten als bestuurslid. Staf
en Jean zijn stichtende leden van Thorho
en al meer dan 35 jaar onafgebroken bestuurslid. François kreeg de medaille omdat hij meer dan twintig jaar voorzitter is
van de vereniging.
Foto Jean Andries

THORHO

”We proberen onze gymnasten zo goed
mogelijk te stimuleren”, weet trainer Kris.
“Zo geven we maandelijks een soort
wisselbeker van trainingsbeest aan het
meisje dat zich die maand het best heeft
ingezet om de persoonlijke trainingsdoelen te bereiken. We hebben ook een
trofee voor pechvogel bedacht. Dat is een
wisselbeker die een beetje troost moet
brengen voor een meisje dat pech had,
maar toch de moed niet verloor om verder te trainen.”
“De meisjes moeten er heel wat voor over
hebben”, weten Tatjana en Marijke. “Wil
je echt vooruitgang maken, dan moet je
minstens drie tot vier maal per week trai-

Piet Van Grunderbeek
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Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824
1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00
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HERSTELLING - DATABEKABELING
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Het centrum van Hofstade ligt op een
drukke gewestweg met beperkte parkeerplaatsen.
Met veel langswoners, kleine winkels,
verscheidene banken, eet- en drankgelegenheden.
We hebben alles om de verzuring van
de maatschappij tegen te gaan. Een leuk
klein dorp, dicht bij de natuur maar toch
dicht bij de stad. Wij vragen meer parkeerplaatsen, indien het mogelijk zou
zijn, maar dan wordt het een parkeerterrein en dat is ten zeerste ongezellig.
Stel je voor dat je ons dorp binnenrijdt
langs de drukke Tervuursesteenweg.
Voordat je op bezoek gaat, moet je nog
snel naar de bloemist of …, maar je vindt
geen parkeerplaats.
Lekker zo een vers pakje van die goeie
Hofstaadse friet: daar komen ze van ver
voor.
Maar ja, geen plekje om die auto kwijt
te raken langs deze gewestweg. Vers
brood: we hebben de luxe van twee bakkers, maar geen parkeerluxe.

Zo komen velen
naar of door Hofstade en willen
vlug een boodschap doen, maar
vinden
geen
plaats om hun
auto achter te laten. Dan maar blokje rond, maar ja, welke
straat neem je best? Dus maken veel automobilisten een onveilige ommekeer
over het fietspad en het voetpad. Rondrijden brengt extra verkeer in de omliggende straten: verkeersveiligheid is zoek.
Daarom: wees bewust van de beperkingen en parkeer netjes aansluitend. Als je
kan, parkeer dan op je privé grond of in
de garage en laat de straat vrij voor anderen. Wij moeten met zijn allen meer
bewegen, dus laat de auto thuis en wandel door ’t dorp. Zo ontdek je misschien
nog een paar andere winkels. Of parkeer
op de Kerkhoflei, aan ’t Stationneke, of
aan de Ossebeemden. Ons dorp is klein,

Foto Jean Andries

Hofstade leeft, wees beleefd.
Parkeerproblemen oplosbaar!

dus de plaatselijke handelaars zijn er
voor jullie maar hebben de bijkomende
handel ook nodig.
Wat vragen we dan? Dat diegenen die
langs de Tervuursesteenweg wonen rekening houden met het feit dat vele passanten graag parallel parkeren. Ze willen
geen tijd verdoen met ronddraaien en
zoeken. Net zoals wij dat niet willen als
we ergens anders op bezoek zijn.
Niets is gezonder dan bewegen, ook in
de regen.
Diana Behets, boodschapper, inwoner
en tevens handelaar van Hofstade

Niemand wil station

Opgepast voor dieven

WEERDE – De NMBS vindt geen nieuwe bestemming voor het
stationsgebouw van Weerde dat al jaren geleden gesloten werd
wegens een te laag rendement. Het pand staat al anderhalf jaar
met het oog op een concessie in de kijker maar er meldde zich
nog geen enkele kandidaat-concessiehouder. Om toch nog
een vorm van sociale controle in de stationsomgeving te kunnen behouden, zoekt de NMBS een concessiehouder die het
vroegere station een nieuwe bestemming – bijvoorbeeld als
horecazaak – zou kunnen geven. Volgens woordvoerder Paul
Van Aelst lukte het de spoorwegen op vele andere plaatsen
wel om concessiehouders voor gesloten stations te vinden.

ZEMST – De politie van de zone Kastze waarschuwt voor rondtrekkende dieven die het gemunt hebben op geparkeerde
voertuigen. De daders opereren vooral ’s nachts in woonwijken. Ze hebben een bijzondere aandacht voor voertuigen die
uitgerust zijn met een gps-toestel. Om in het voertuig te geraken slaan de dieven de ramen in, forceren ze sloten of rukken
ze deuren los.
De politie raadt eigenaars van auto’s die ’s nachts buiten geparkeerd staan, aan het gps-toestel en de houder ervan uit het
voertuig te nemen en ook geen andere waardevolle spullen in
de auto te laten liggen.

FoJ

FoJ

Bom in kanaal
LAAR – Tijdens baggerwerken in het zeekanaal is in Zemst-Laar een bom uit de tweede wereldoorlog opgehaald. Politie en ontmijningsdienst kwamen er aan te pas om de meer dan honderd kilo zware bom op een ponton te leggen. Er was geen onmiddellijk ontploffingsgevaar. De ontmijningsdienst nam het springtuig mee.
FoJ
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Brems Bouwmaterialen
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63

Artikel verwijderd op aanvraag van de betrokkene.

www.bremsnv.be

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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Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197
Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

houdt mensen

Erfgoed

wakker

Op zondag 22 april wordt
in heel Vlaanderen de ZEMST, EPPEGEM en ZEMST-LAAR - Heemzogenaamde erfgoed- kundige kring De Semse spant zich, zonder veel
dag georganiseerd. Ook tromgeroffel, in voor het bewaren van het erfgoed van Zemst. de Zemstenaar kan daar niet
Zemst is van de partij.

Café

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

tegen zijn.

Heemkundige kring De
Semse opent op 22 april
in het kader van de erfgoeddag het museum
over het Bos van Aa en
de archieven van het kasteel Impel van Eppegem,
waartoe de heemkundige kring onlangs toegang
kreeg. Ze worden “leesbaar” tentoongesteld. De
Een erfbrief van aarsthertogen Albrecht en Isabella
aan Willem van Bruegel, raadgever van de heerlijkheid
oudste archieven van het
van Eppegem in het jaar 1602
kasteel dateren van 1504.
Doch niet alleen de archieven van Impel, maar ook de ganse Nieuwsgierig? Een bezoekje op de erfadelgeschiedenis van Groot-Zemst goeddag is voor de vrijwilligers van de
wordt doorgelicht.
vereniging De Semse een hart onder
de riem en voor de Zemstenaars een
De historiek van het Bos van Aa in kleine moeite.
Zemst-Laar wordt uitvoerig getoond,
zowel geologisch, geografisch als his- Op 21 april is er ook gans de dag van
torisch.
10 tot 18 u gelegenheid om in het documentatiecentrum van het ErfgoedZoals dat heet: een lokale erfgoedcol- huis De Semse te komen zoeken naar
lectie is het geheugen van onze sa- je voorouders om je familiegeschiemenleving en probeert alle aspecten denis samen te stellen. Niet alleen de
van het dagelijks leven te bestrijken. boeken van Zemst kan men inkijken,
Hoe leefden onze voorouders, Zemste- ook uit de brede omgeving zijn er genaars? Kan ons dat niet interesseren?
gevens beschikbaar.
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

015/611532

Fax:

015/617959

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

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

Sporthal Zemst-centrum

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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ALGEMENE BOUWWERKEN
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

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

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
Drankencentrale Louis Nijs
Bieren en wijnen

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

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ
WERNER JANSSENS
Schoolstraat 50, 1980 Zemst
Tel: 015 / 62 14 00

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

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
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Chef aan het fornuis

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
Kleinere timmerwerken - Pergola's - Zolderkamers

Levenslustige senioren

Neos

bereidt geboorte voor
De kans is groot dat Zemst volgend jaar
over een autonome Neos-club voor
levenslustige senioren beschikt. Deze
senioren duimen daar alvast voor.

Foto Jean Andries

kunnen terecht
in eigen club

ZEMST – Een dynamisch stel lokale senioren werkt aan de oprichting van
Neos. Dat staat voor ‘netwerk van ondernemende senioren’, één van de snelst
groeiende seniorenverenigingen van Vlaanderen die opereert onder de vleugels van Unizo. Afhankelijk van de respons van het zesduizendtal plus-vijfenvijftigers in Zemst kunnen we er ons aan verwachten dat de plaatselijke
afdeling van Neos volgend jaar omstreeks dit tijdstip zal gerealiseerd zijn.

“Neos profileert zich sterk op vlak van
cultuur, voordachten en uitstappen. Het
aanbod speelt perfect in op de vraag
van de nieuwe generatie senioren”, licht
nationaal secretaris Eric Bradt van de
vzw Neos aan de Zemstenaar toe. Wie
bij Neos aansluit is dikwijls een meerwaardezoeker. Bij Neos kan hij of zij terecht voor de vele activiteiten van de
plaatselijke afdeling. Deelnemen kan
bovendien aan grotere manifestaties
zoals Cirque du Soleil, een concert van
André Rieu, het ballet van Maurice Béjart, het muziektheater Amadeus, meerdaagse fiets- en wintervakanties … om
er maar enkele uit het recente verleden
te noemen. “Telkens met een minimum
aan inspanning voor de deelnemers
en een maximum aan service. Dat is de
troef van Neos”, zegt Eric Bradt nog. Ook
sportievelingen komen aan hun trekken
in Neos: Nordic Walking, fietsen in binnen- en buitenland, een voettocht naar
Santiago de Compostela … Een inhoudelijk sterke programmering is al een

kwarteeuw het handelsmerk van Neos
dat in 175 plaatselijke afdelingen bijna
26.000 leden groepeert.

zien, zet het nationaal bestuur van Neos
meteen het sein op groen.

Bakens

In de buurt van Zemst zijn er al verscheidene Neos-clubs actief. Dat is het geval
in Grimbergen, Mechelen, Bonheiden,
Haacht en in Kapelle-op-den-Bos. Een
aantal Zemstse senioren klopte in het
verleden bij die clubs aan maar hoopt
dat ze weldra in hun eigen club terechtkunnen.
Nog voor dat een eventuele heuse
Zemstse Neos-club boven de doopvont
gehouden wordt, kunnen geïnteresseerden reeds op dinsdag 24 april terecht in zaal Amadeus in de Spiltstraat
in Zemst voor een Neosnamiddag (14 u.)
die handelt over ons koningshuis. Meer
info is ook te vinden op www.neos.vzw.
be, bij Marleen Thijs (0495/30 29 53), bij
Joris De Saeger (015/62 36 68), Jean Juliens (015/61 20 99) en Louis Van Roost
(015/ 61 39 71).

Om ook Zemstse senioren die op zoek
zijn naar dat ‘ietsje meer’ om de vrije
tijd aangenaam en eigentijds in te vullen, tegemoet te komen, steken Joris
De Saeger, Jean Juliens, Louis Van Roost,
Aline Donnez, Paulette Mispelters, André
Steurbaut, François Andries en nog enkele anderen de hoofden bijeen en de
handen uit de mouwen. Op initiatief van
nationaal secretaris Eric Bradt en stafmedewerker Marleen Thijs van Neos zetten
ze vorige maand in Zemst de bakens uit
om na te gaan of de oprichting van een
plaatselijke Neos-club verantwoord is.
“We tasten alle Zemstse deelgemeenten af zonder in concurrentie met de
bestaande initiatieven en verenigingen
voor senioren te gaan”, betoogt Marleen
Thijs. Wanneer minstens vijftig Zemstse
senioren wat in een eigen Neos-club

Eerste activiteit

Fons Jacobs
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Aan missen en misters heeft Zemst voorlopig geen
gebrek. Op de foto Hans Van Nieuwenhuyze en Fiene
Jacquemin die hun titel aan hun Zemstse opvolgers
overdragen. Hier geflankerd door Yasmine De Borger,
finaliste Miss België 2006, ook al uit onze gemeente.

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

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten

&
M
ister
Miss Z( ) 2007
emst

Geen camera’s in tunnels
HOFSTADE – De nieuwe fietstunnels aan het Blosodomein worden (voorlopig?)
niet uitgerust met bewakingscamera’s. Uit bepaalde hoeken wordt op dergelijke
camera’s aangedrongen omdat er zich al enkele incidentjes in de tunnels voordeden. Er is al melding gemaakt van een aanrijding met een fiets en van een
opstootje met jongeren. Dat neemt niet weg dat de tunnels het meest veilige
alternatief zijn voor de scholieren die naar Mechelen fietsen.
Om vandalisme te voorkomen pleit het gemeentebestuur bij AWV (Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant) om de tunnels open te stellen voor legale
graffitikunstenaars. Dat voorstel wordt bij de provinciale wegendiensten positief onthaald en verder onderzocht.

Garage
Coloma

FoJ

Jubellaan 82 2800 Mechelen
Tel. 015 430 430 - Fax 015 430 545 - www.vw-audi.be/coloma
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ZEMST-HOFSTADE - Tijdens de braderij in Hofstade op zaterdag 23
juni 2007 zal Zemst, in samenwerking met de Verenigde Handelaars van
Hofstade en het weer tot leven gewekte Lazembla, voor de tweede maal
haar Miss en Mister Z(emst) 2007 kiezen.
Laat u niet misleiden of afschrikken
door de titel: het gaat niet om een
badpakken- (of zwembroek-) parade,
maar Zemst gaat op zoek naar personen met een sterke uitstraling én persoonlijkheid. Naar twee Zemstenaren
die de gemeente op een ludieke wijze
kunnen en willen vertegenwoordigen.
Laat deze kans niet liggen, tenslotte
heb je niets te verliezen.
Inschrijven? Kandidaten moeten minimum 16 jaar zijn en woonachtig in
de gemeente Zemst. Stuur uiterlijk
op 10 mei 2007 een motivatiebrief
met foto op naar: Gemeente Zemst,
Dienst communicatie, De griet 1,
1980 Zemst. Of mail naar: communicatie@zemst.be. Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen zal de gemeente een eerste selectie doorvoeren en

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

daarbij de meest gemotiveerde kandidaten weerhouden.
Wat is de opdracht van de kandidaten? De geselecteerde kandidaten
moeten het Zemstse publiek overtuigen met een persoonlijke act die ze
opvoeren tijdens de braderij. Enige
voorwaarde is dat de act opgebouwd
is rond het thema ‘Zemst’. Alles is toegelaten! Een gedicht, een lied, een
humoristische act, … De kandidaten
zullen ook enkele opdrachten krijgen
tijdens de show. Een deskundige jury
zal op basis van deze prestaties Miss
& Mister Zemst 2007 selecteren. Alle
geselecteerde kandidaten vallen in
de prijzen. De twee winnaars krijgen,
naast een mooi prijzenpakket met onder andere een unieke award, heel wat
media-aandacht van de lokale pers.

Putten op E19
ZEMST – De Vlaamse overheid liet enkele weken geleden putten in het wegdek van de E19 herstellen met gietasfalt maar de dringende heraanleg blijft nog
uit. Tussen de Antwerpse en de Brusselse ring is het wegdek van deze snelweg
enkele jaren geleden heraangelegd maar kort nadien vertoonde de heraanleg
mankementen. De aannemer is daar verantwoordelijk voor gesteld.
Omdat de aannemer de tenlastelegging betwist, is een procedure opgestart.
Daardoor kunnen er momenteel alleen maar herstellingswerken uitgevoerd
worden. De grootste problemen doen zich voor in de beide richtingen ter hoogte van Zemst.
FoJ

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

dwergkonijnen hamsters
cavia’s parkieten kanaries

GARAGE

Maurice
EPPEGEM

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

   

NIEUW IN HET GAMMA

015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

ELEWIJT – De laatste weken is er keihard gewerkt in het nieuwe jeugdhuis
van Elewijt. Zoals we in een vorige de Zemstenaar al schreven, neemt het
jeugdhuis tot ongeveer eind 2008 zijn intrek in een tijdelijke lokatie op de Tervuursesteenweg, rechtover taverne ’t Steen, in een pand dat door de gemeente
is onteigend voor wegeniswerken.

Jeugdhuis

deuren
zijn

Op woensdagavond 11 april vindt in het
jeugdhuis voor de leden en enkele ingewijden de plechtige opening plaats. Op
donderdag 12 april in de namiddag vinden er workshops voor de jeugd plaats
(graffiti schilderen, sjablonen, tsjembespelen, …).
Foto Jean Andries

opent

Dat ze van wanten weten daar in Elewijt
is duidelijk. Tientallen vrijwilligers, jongeren maar ook ouders, hebben er de
laatste weken naar hartelust gebroken,
gemetseld, kabels gelegd, geschilderd...
In de eerste week van de paasvakantie
wordt de gevel aangepakt. Maar ná de
eerste week van de paasvakantie hopen
de Elewijtse jongeren de verfborstel voor
een tijdje aan de haak te kunnen hangen.
Voor de verwarming van hun lokaal zoeken ze nog een oplossing. Wie thuis een
houtkachel heeft staan die hij kan missen, mag altijd een telefoontje doen met
Thomas Vermeulen (0472/46.25.76).

Enkele werkers van het eerste uur poseren
aan de zijgevel van het nieuwe jeugdhuis.

En op donderdagavond 12 april gaan
de deuren van het jeugdhuis open voor
het grote publiek. Het jeugdhuis wil zoveel mogelijk jongeren bereiken van 15
tot 25! Zemstenaars, zend uw zonen en
dochters uit!
BC

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
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EPPEGEM – LAAR – Deze

maand

kan u zich in onze gemeente weer laven aan cultuur, meer bepaald toneel,
u aangeboden door twee prominente
toneelgezelschappen, van wie wij de
erkende reputatie niet meer hoeven
voor te stellen, dacht ik.

K.K. Streven
en
W.I.K.
presenteren hun nieuwe toneelstukken
In Eppegem stelt KK Streven het blijspel
Altijd ’t Zelfde voor, in een regie van Kristien De Proost. Deze zeer succesvolle
Franse komedie van Bacri en Jaoui, Un
Air de Famille, speelt zich af in een aparte setting. In café Galaxie, op de Brusselsesteenweg, zal een tribune geplaatst
worden, waardoor de toeschouwers
gedurende het toneelspel nauw betrokken worden bij de opvoering. Aangezien
er per opvoering slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, heeft KK
Streven zes voorstellingen voorzien. U
kan reserveren voor het weekend van

6-7-8 april of opteren voor het weekend
20-21-22 april. Kaarten te koop bij spelers en bestuur (Marc De Proost), bakkerij Perremans, bookshop David en natuurlijk café Galaxie zelf. Slechts 6 euro
en niet te missen, wilt u eens een vrolijk
avondje uit!
In Laar stelt W.I.K. het fresco Het Derde
Rijk voor, in een regie van Roger Vandijcke. Ook hier speelt het verhaal zich af in
een volkscafé, ’t Floeren Gat, waar bij Net
een mengeling van figuren elkaar treffen. Het stuk roept beelden en gevoelens

op uit de lange en turbulente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Een
ontroerend, spannend en vermakelijk
toneelspel.
Voor reservaties en tickets kan u terecht bij Jean en José Goovaerts op
015/610613. De voorstellingen vinden
plaats in het weekend van 27, 28 en 29
april.
Geen reden dus om thuis te blijven deze
maand. Tot dan!

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

JMB

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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