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Beste Zemstenaar,
Hebt u nog echte fotoalbums? U weet
wel, van die zware knoerten, met grote
pagina’s dik papier en zo’n flinterdun velletje doorschijnend papier ervoor, dat
altijd verkeerd geplooid zit en uiteindelijk loskomt. En massa’s foto’s. Met rode
ogen, te veel tegenlicht, beetje troebel,
maar who cares? Zolang de kindjes klein
zijn, wordt er duchtig op los getrokken.
Pasgeborene hier, verjaardagsfeestje
daar, terraske in Zuid-Frankrijk, barbecuetje in de tuin, het kan niet op. Met
de jaren wordt het dan wat minder.
Goed, laatst nog het gouden jubileum
van nonkel Jef en tante Bertha, met die
foto waarop nonkel Gust met zijn zatte
botten op tafel staat te dansen, en dat
was het dan.
’t Was ook een heel gedoe eigenlijk.
Eerst filmrolletje kopen, dat voorzichtig in dat veel te kleine vakje prutsen,
dan hier en daar wat stommiteiten
trekken, rolletje er weer uit, ermee tot
bij de filmboer en twee dagen later
nog eens om een paar zakken foto’s
gaan ophalen. Met wat geluk waren
het die van u en met nog méér geluk

was maar de helft mislukt.
Maar kijk nu eens! Al dat heen en weer
gedraaf hoeft niet langer! Leve het digitale tijdperk! Foto niet leuk genoeg?
Geen probleem, delete! Vakantie voorbij? Hup, kabeltje in de laptop, cd’tje
branden, foto’s kijken op tv, u noemt
het maar! Beetje jammer van die goeie,
ouwe albums, maar een mens moet mee
met zijn tijd, zeggen ze dan.
En daar wil de Zemstenaar aan meewerken. Wij starten vanaf deze maand
met een heuse fotowedstrijd. Nu horen
wij u al gniffelen: “Kijk, zij daar. Wat ken-
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Fabrikant van metalen sierpoorten, carports, hekwerk en automatisatie

Breng ons een bezoekje op

Ideaal Wonen 2008

in de Brabanthal te Leuven van
29 maart t.e.m. 6 april.

Meer informatie:
www.metallooks.be
Vraag hier uw gratis brochure aan!

www.metallooks.be
Atelier: Mechelsveldstraat 20 • 2800 Mechelen • GSM 0476 72 52 55 • Fax 015 43 43 44 • info@metallooks.be

Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken
Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes
Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST
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Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be

De Kilimanjarotrotters kwamen…
zagen… en…

overwonnen!
Weerde – De ene leest, de andere fiets, maar er zijn ook
mensen met meer avontuur in hun lijf. Luc Bauters, Stef
Adriaens en Johan Van Renterghem zijn zo’n mannen: hun
hobby is bergbeklimmen. Eind februari trokken ze hun stoute (berg)schoenen aan om een trektocht naar de top van de
Kilimanjaro te wagen. Sinds ze de finish behaalden is het
leven voor hen polé polé: minder rennen en meer genieten!

tuur, leven zonder vier muren om je heen,
sensationele uitzichten, wilde dieren…”
Stef, de meer bezadigde, vult aan: “Het
gevoel van immense vrijheid tijdens deze
tocht is onbeschrijfelijk, de top bereiken bij
zonsopgang. Je wordt er stil van en beleeft
het voor jezelf met tranen in de ogen.”
Ze waren met deze beklimming niet aan
hun proefstuk toe. De klim naar de Mont
Blanc en trektochten in het Corsicaanse
gebergte waren een opwarming voor
deze prestatie, die met stip kan worden
genoteerd op de hitlijst van sportverdienste van het jaar.
Nicole Van Erp

Foto Jean Andries

gewekt. In ijzige kou (- 15 ° C!) en ijle lucht
vatten ze een langzame trek aan om uiteindelijk om 6.20 u de top te bereiken.
Wat drijft deze drie, toch niet meer zo
piepjonge mannen, om hun grenzen te
verleggen en een uiterste fysieke inspanning aan te gaan aan de andere kant van
de wereld? Uhura betekent “ vrijheid “ in
het Swahili en dit symboliseert meteen
ook de drijfveer van deze tocht. Johan,
de vurige filosoof van de bende, vat het
samen: “We hebben voor onszelf uitgemaakt wat we écht graag doen, en dat
willen we nù doen! Ontdekken wat er te
ontdekken valt, de weidsheid van de na-
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Voor de “niet-zo-ver-van-huis-reislustigen” onder ons : de Kilimanjaro is Afrika’s
hoogste berg en ligt in Tanzania. Uhura
Peak, de hoogste top, schittert met zijn
immer besneeuwde kruin 5.895 meter
boven de vallei. Een kanjer van een berg
dus! Maar dat laten die manne van weit
niet aan hun hart komen.
Luc is de kopman van de bende, een trekker in hart en nieren en de meest ervaren.
Sedert jaren organiseert hij trekking- en
huttentochten over de hele wereld. De
Alpen, de Himalaya, bergtoppen in ZuidAmerika….been there, done that! Johan
en Stef kregen door zijn avonturen de microbe ook te pakken. Met een groep van
acht trekkers, waaronder ook Anne-Marie
Laurent uit Elewijt, zwierven ze eerst wat
rond in enkele van de indrukwekkendste
natuurparken van Afrika om er te genieten van gnoes en zebra’s en kennis te maken met de Masaï. De aftrap voor de tocht
der tochten, de start van een vijfdaagse
beklimming, begon in de prachtige jungle
van het regenwoud. Via de steile flanken
van de Shiravulkaan en een aantal woest
uitziende gletsjers en kraters bereikten ze
de beruchte “Barranco Wall”, waarvan de
klim deels op handen en voeten moest
gebeuren.Voor de laatste rechte lijn naar
de top werd de groep rond middernacht



b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Dakwerken DE DONDER

Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Jan Van Asbroeck
Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst
Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
a

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Erik Peeters Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen
Tel. 015 41 63 21

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

Fax 015 41 87 31
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

PESS

MEN'S FASHION
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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

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

WEERDE - Weerdenaar Thomas Doms startte twee jaar geleden met een voetbalspeeltuin voor vijf- en zesjarigen bij KV
Mechelen. Hij past dit concept al toe bij FC Eppegem maar zou
nu ook graag alle Zemstse voetbalclubs warm willen maken
voor een overkoepelende samenwerking.
Wat moeten we ons voorstellen bij het
concept van een voetbalspeeltuin?
De bedoeling van de speeltuin is om
op een speelse manier de voetbalvaardigheden onder de knie te krijgen. In
een voetbalspeeltuin wordt er meer
aandacht besteed aan algemene beweging en balvaardigheden, vooraleer
over te gaan tot het aanleren van specifieke voetbaltechnieken. De kinderen
leren bewegen en sporten omdat de
trainingen aangepast zijn aan hun niveau en niet bestaan uit een complexe
wedstrijdvorm.
Hoe kwam je op zo’n idee?
Het concept heb ik gebaseerd op het
gedachtegoed van een bewegingsschool, aangebracht door een docent uit mijn opleiding regent L.O. Zo
heb ik mijn eigen idee uitgewerkt en

achter te laten aan anderen, dus ik zal deze
buitenkans
waarschijnlijk aan mij laten
voorbijgaan.
Waarom enkel vijf- tot
zesjarigen?
Voetbalclubs zetten
steeds meer hun deuren open voor jonge
voetballertjes, maar
dit gebeurt te vaak
met het oog op het
neerzetten van prestaties. Vrijwel onmiddellijk worden de kinderen voorbereid op
het spelen van wedstrijden. Deze prestatiegerichte benade-

:
speeltuin

Een voetbal

de toekomst van het
Belgische voetbal?

ring heeft tot gevolg dat de niet- of
minder getalenteerde kinderen vaak
dreigen af te haken, zonder dat ze
echt geproefd hebben van de sport
zelf. Je ziet de evolutie, de kinderen
die deelnamen aan de voetbalspeeltuin hebben het plezier ontdekt van
voetbal en weten ook waarom ze zo
graag voetballen.
Wat doen de kinderen tijdens een
speeluurtje?
Het eerste kwartier krijgen alle kinderen de kans vrij te spelen met de bal. Zo
leren ze ontdekken wat ze graag doen.
Het is zelfs mogelijk dat kinderen na de
voetbalspeeltuin gaan tennissen, na
het spelen met een tennisbal. Nadien
worden ze verdeeld in groepjes, waarin

ze gaan roteren. De ene keer spelen ze
een wedstrijd één tegen één, de andere keer tikkertje. Zo werken we bijvoorbeeld met foto’s van spelletjes. Iedere
training mag een kind een spelletje
kiezen, waarna alle kinderen uit eigen
beweging beginnen te spelen. Zo leren
ze autonoom werken. Daarnaast proberen we ook een samenwerkingsverband te creëren met de ouders. Zo is
er een fruitproject waarmee we de gezonde voeding willen stimuleren. Dus
na training geen chips of snoep meer,
maar fruit.
Voor meer informatie: contacteer Thomas Doms, Bergstraat 34, 1982 Weerde,
Gsm: 0476/68.26.31
Evelien Van Grunderbeek
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toegepast bij verschillende voetbalclubs in België. Het was KV Mechelen
dat vooral interesse toonde in mijn
ideeën. Het eerste jaar gaf ik zelf de
trainingen aan de kinderen, nu ben
ik bijna fulltime bezig met het coördineren van deze speeltuin. Ik zorg
voor de aankoop van het materiaal, de
inschrijvingen, het opmaken van de
trainingen en de boekhouding. Dankzij een goede samenwerking tussen
Ajax en KV Mechelen heb ik vorig jaar
ook de kans gekregen om het concept
van de voetbalspeeltuin een week te
gaan toepassen in Nederland. Ondertussen heeft Ajax mij de mogelijkheid
geboden om daar gedurende drie jaar
het project uit te werken. Maar ik ben
nog niet klaar om mijn project hier al

Foto Jean Andries



Fuzé schenkt speelgoed
aan de Zemstse speel-o-theek
EPPEGEM – Tijdens de kerstdagen organiseerde vzw Fuzé voor alle inwoners van Zemst een jaarlijkse nieuwjaarswens. Je kon hen terugvinden
onder de kerktorens van Zemst, Eppegem en Weerde waar geëngageerde
jongeren speelgoed inzamelden voor minderbedeelde kinderen.
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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

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

De Molensteen
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b.v.b.a.



Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

Vzw Fuzé is geboren uit de Eppegemse
Yo Gebuur en werd opgericht door
een aantal geëngageerde jongeren
uit Zemst. Fuzé is een onafhankelijke
organisatie die een aantal activiteiten
in Zemst wil organiseren om een
sociaal netwerk te creëren. “We
willen de Zemstenaars dichter bij
elkaar brengen door op ludieke wijze
een sociaal platform te maken”, licht
Jason Valgaerts toe. “De activiteiten
die we organiseren moeten een extra
doel voor ogen hebben en we willen
hiermee ingaan tegen de verzuring
van de maatschappij.” Over wat de
oorsprong van de naam Fuzé is, zijn
de leden het niet volledig eens. Voor
de ene is het een samenraapsel van
FUsie ZEmst, voor de andere FUn
ZEmst. Aan iedere Zemstenaar de
vrije keuze!
Tijdens de kerstperiode werden er
nieuwjaarskaarten gepost in naam
van Laura die voor de feestdagen
wat speelgoed als cadeau wou krijgen. In deze kaarten vroeg Fuzé aan
de Zemstenaars hun oud speelgoed
bij elkaar te zoeken en om deze mee

te brengen naar de activiteiten aan
de kerk. Het resultaat mag er wezen:
de bende slaagde erin om een hele
garagebox vol degelijk speelgoed te
verzamelen. Zelf hadden de organisatoren dit niet durven dromen. Een
deel van het speelgoed gaat naar de
speel-o-theek Boemerang, de rest
gaat naar weeshuizen, OCMW’s en
andere organisaties die er gebruik
van kunnen maken.
Maar deze actie was nog maar een
begin. Naast de nieuwjaarsgroeten neemt de vzw dit jaar ook deel
aan de rommelmarkt in Eppegem.
Naar volgend jaar toe zouden ze
de nieuwjaarsgroeten ook naar de
andere deelgemeenten willen uitbreiden en wordt er momenteel gebrainstormd over een ‘Zemsts Spel
zonder Grenzen’.
Iedereen die zich geroepen voelt om
Fuzé van een helpende hand of een
denkend brein te voorzien is meer dan
welkom. Twijfel niet om contact met
hen op te nemen via 0479/68.60.12
(Jason Valgaerts).
LL

ZEMST – Wat

startte als een uitleendienst voor onthaalmoeders,

Open

werd onmiddellijk uitgebreid naar een uitleendienst voor alle gezinnen

Zemst. Sandra Saenen, Ellen Van Dingen en Viviane Vranckx zetten
sinds anderhalf jaar hun schouders onder de speel-o-theek Boemerang
van Zemst. Samen met nog drie vrijwilligers willen ze van de speel-otheek een paradijs voor kinderen maken.
uit

Wie speelt mee?

voor een half jaar 4 euro.
“We moeten ons nu nog beperken tot
de leeftijd van zes jaar omdat bij de oudere kinderen de videogames populair
zijn en dit kunnen wij ons om budgettaire en praktische redenen niet veroorloven”, vertelt Sandra. Naar de toekomst toe willen de vrijwilligers graag
uitbreiden, daarom plannen zij een
rondvraag naar de behoeften bij kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.
Kom eens een kijkje nemen op de zolder
van het OCMW-gebouw in de Hoogstraat en ontdek het ruime aanbod van
Boemerang. Indien er bij jou thuis nog
bruikbaar speelgoed staat waar jouw
kinderen niet meer mee spelen, dan
kan je dit altijd naar de speel-o-theek
brengen. Het aanbod kan nooit groot
genoeg zijn. Boemerang is ook steeds
op zoek naar vrijwilligers en suggesties.

WinWinWinWinWin

LL

WinWinWinWin

de Zemstenaar geeft 5 gratis
abonnementen voor 1 jaar weg.
De eerste 5 personen die naar
Sandra Saenen bellen op het
nummer 015/ 61 70 27 (na 19u)
winnen een jaarabonnement.
Bellen is dus de boodschap!

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

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66
Kapsalon
dames & heren
Kleempoelstraat 42
1980 Zemst

Dinsdag tot donderdag : 9 u. tot 18 u.
Vrijdag : 9u. tot 20 u.
Zaterdag 8 u. tot 17 u.
Enkel op afspraak

Schoonheidssalon
Doelgerichte gecombineerde technieken met maximale resultaten voor het gelaat
o.a. GK4 en Stri-pexan (NIEUW)
Caviar/hyaluron treatment,
Xenmphus lihaamspakking
Permanente make-up
Zonnebank

Brigitte, Britta en Emmy ontbreken op de foto

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65
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“Ons eerste doelpubliek waren onthaalmoeders. Maar al snel merkten we
dat het doelpubliek ruimer moest zijn.
Sinds de start kunnen kinderen van 0
tot 6 jaar elke maand speelgoed uitlenen bij Boemerang. Het gaat hier van
poppen, puzzels, blokken tot buitenspeeltuigen en skateboards. De bedoeling van de speel-o-theek is dat ouders
niet onmiddellijk alles zelf hoeven te
kopen. Ze kunnen bij ons ‘testspeelgoed’ huren om later zelf misschien
over te gaan tot een aankoop. Speelgoed is behoorlijk duur en zo hebben
de kinderen wat afwisseling.”
“Een groot deel van het speelgoed bij
Boemerang komt van een andere speelo-theek, die ermee stopte. Het overige
materiaal krijgen we van Zemstenaren
die geen gebruik meer maken van het
spelmateriaal en ook via OCMW-acties.
Via het gemeentebestuur hebben we
ook vernomen dat vzw Fuzé met hun
‘nieuwjaarswensen’ ook massa’s speelgoed voor de speel-o-theek heeft ingezameld. Deze spullen worden binnenkort bij Boemerang verwacht.”
Het speelgoed wordt aan zeer democratische prijzen verhuurd. Dit gaat van
zestig cent tot vijf euro. “Democratische
boetes moeten we ook soms opleggen
wanneer het materiaal
te laat wordt ingeleverd of als er iets stuk
is”, lacht Sandra. Elke
tweede donderdag van
de maand van 19.30u
tot 20.30u (uitgezonderd juli: 1ste donderdag) kunnen de kids
het speelgoed komen
bekijken en huren. Het
abonnement voor een
jaar kost slechts 6 euro,

Weekdagen
08.00u - 19.00u



steeds verse snijbloemen,
de mooiste bloemstukken,
en de tofste plantjes

all
b e s e s va n
te k
d
wa l e
iteit

bij...

Openingsuren:
09.00 u. - 18.30 u.
Maandag:
Dinsdag:
09.00 u. - 18.30 u.
Woensdag: 09.00 u. - 18.30 u.

Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

wekelijkse rustdag
09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.
07.30 u. - 14.00 u.

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: kantoorvanpraet.be

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

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

10

Omkeerbaar:
1 kopen
= 2 dragen

BAD 2007: -30%
Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade tel.: 015 62 08 96
www.lingeriebugattis.be

FC Zemst

vijfenzeventig jaar

viert

met

titel

ZEMST – Een mooi moment in de geschiedenis van FC Zemst Sp. De club bestaat precies 75 jaar. Hoe kan deze gebeurtenis mooier gevierd worden dan met het veroveren van de kampioenstitel? Na drie jaar in het vagevuur van vierde provinciale speelt roodgeel volgend seizoen in opnieuw derde provinciale. De beste aanval, de beste verdediging, zeventien
keer de nul gehouden en twaalf punten voorsprong, Wie durft nog beweren dat FC Zemst Sp. de titel niet verdiende?

Basis van het succes?
“De kern is een mix van jeugdig enthousiasme en ervaring. Iedereen heeft zijn

verdienste. Volhouden van onze principes: jaren met dezelfde ploeg spelen,
jeugd laten spelen en enkele gerichte
transfers werden beloond. Negentig procent van de kern zijn jongens uit Zemst,
dat maakt de titel zoveel mooier.”
Trainer Philippe Van Perck: “Dikke proficiat aan de hele kern.”
“Als jonge coach is de Zemstse titel voor
mij een voltreffer. Een dikke proficiat aan
de hele kern. Dit is ten slotte hun verdienste. Ik werd vrijdag 14 maart veertig lentes jong. Een mooier geschenk
hadden ze me niet kunnen geven. Het
is mijn derde seizoen bij Zemst. Elk jaar
maakte de groep vooruitgang. De prima
sfeer in combinatie met de collectieve
kwaliteiten maken dat we kunnen spreken van een verdiende titel. Dit is een
grote beloning voor het hard werkend
bestuur en alle mensen die nauw betrokken zijn bij de club.”

De vertrekker, Wouter Verberck
Kapitein Wouter Verberck wordt in
september 31 en speelt al 9 jaar bij FC
Zemst. “Onze regelmaat en kameraadschap hebben de doorslag gegeven”,
geeft hij aan. “Mijn verdienste?. Op
moeilijke momenten heb ik getracht om
rust te brengen in de gelederen. Maar
de ploeg staat of valt niet met één speler. Met pijn in het hart verlaat ik Zemst
voor de club uit mijn geboortedorp FC
Humbeek, maar ik blijf supporter van
de nieuwe derde provincialer. Een stek
in de middenmoot moet zeker kunnen,
deze jonge groep zit nog lang niet aan
zijn plafond. Van de kleine maar dappere middenvelders Tom Verdoodt en
Barry D’Hoine zal men nog horen, daar
ben ik van overtuigd.”
De topschutter, Tim Ceuppens
Aanvaller Tim Ceuppens heeft een
neus voor doelpunten. Vorig jaar
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Voorzitter Jan Verdoodt: “Bekroning
van een fantastische werking.”
“Derde keer, goede keer”, zegt een gelukkige voorzitter Jan Verdoodt. “De
voorbije twee seizoenen speelden we
spectaculair en zeer aanvallend voetbal. De ploeg scoorde telkens honderd doelpunten maar kregen ook de
helft aantal tegendoelpunten. Telkens
eindigden we op de derde plaats. Het
trainersduo Philippe Van Perck- Marc
Van Haute heeft hieruit conclusies getrokken. Vanuit een gesloten verdediging toch aanvallend voetbal brengen
bracht vruchten op. Dit seizoen nam
de ploeg een moeizame start maar behaalde toch punten. Een reeks van 42
op 42 was een bekroning van een fantastische werking.”
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Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking
Catering

Brusselsesteenweg 139
1980 Zemst
0477 – 13 70 82
e-mail: ingrid@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)

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

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

trof hij 38 keer raak, dit seizoen zit hij
na 26 wedstrijden aan 24 treffers. “Ik
hoop er in de resterende vier wedstrijden nog een zestal bij te doen. Scoren
is tof maar niet het belangrijkste, zolang de ploeg maar zegeviert. Voor het
eerst in mijn voetballoopbaan word ik
kampioen, een beloning voor drie jaar
hard werken. Of ik gewapend ben voor
derde provinciale? Mijn verblijf bij FC
Ramsdonk was opdat vlak een tegenvaller. Volgend seizoen zal in bewijzen
dat ik ook in derde provinciale kan
scoren.”
Kevin Opdebeeck: “FC Zemst is uniek.”
“Rots in de verdediging? Iedereen van
de verdediging heeft zijn verdienste”,
onderstreept Kevin. “We hielden zeventien keer de nul op het bord, dat vind
ik fantastisch. Mijn vierde titel is een
hoogtepunt, dit is alvast de mooiste

in mijn carrière. FC Zemst is uniek. Een
pluim voor het trainersduo Philippe Van
Perck - Marc Van Haute, ze geven de
jeugd een kans en de groep heeft nog

veel groeimarge. Met gerichte transfers
gaat Zemst een mooi seizoen tegemoet
in derde provinciale.”
		

Jean Andries

Zemst heeft er een honderdjarige bij

BC
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WEERDE - Op 18 februari 2008 vierde Emma Blockmans, geboren in Berg, haar
honderdste verjaardag. Emma was gehuwd met Edward Salu, die in 1999 overleed. Na hun huwelijk zijn Emma en haar echtgenoot verhuisd naar de Tuilstraat
in Elewijt. Het echtpaar kreeg twee dochters. Vorig jaar verhuisde Emma naar
Weerde om er bij haar oudste dochter te gaan inwonen. Emma heeft ondertussen vijf achterkleinkinderen. Op dit ogenblik gaat het niet zo best met Emma’s
gezondheid. de Zemstenaar wenst haar van harte beterschap.
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de Zemstenaar lanceert een grote fotowedstrijd. Iedereen uit Zemst kan
zijn creativiteit met de camera botvieren en zijn of haar foto’s opsturen.

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

Grote fotowedstrijd
in de Zemstenaar
Elke maand – en dit een jaar lang – zal
een jury, met ondermeer deskundige
mensen van de Zemstse fotoclub Zefoda, de inzendingen beoordelen. Zij
kiezen telkens twee winnaars, die dan
een mooie prijs ontvangen. De winnaars worden elke maand bekend gemaakt en hun foto wordt afgedrukt in
de eerstvolgende editie. De
eerste inzendingen verwachten we vóór 20
mei en zullen
dus verschijnen
in het juninummer van de
Zemstenaar.

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42
ZAAL VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN,...
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS
LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN
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MAANDAG RUSTDAG
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Graag hadden we foto’s gezien die
op één op andere manier betrekking
hebben op Groot Zemst. Logisch
toch, met onze naam? Verder geen
beperkingen: mooie of minder mooie
mensen, huis- of wilde dieren, indrukwekkende landschappen, pittoreske
gebouwen, straatscènes, dorpsfeesten, sport, noem maar op, alles kan.
Als het maar iets met Zemst te maken
heeft. De enige deelnemingsvoorwaarden zijn: inwoner zijn van één

van de Zemstse deelgemeentes en
géén lid zijn van Zefoda, de Zemstse
fotoclub. (Zefoda maakt deel uit van
de jury). Vanwege praktische redenen
vragen we enkel digitaal te werken.
Er zijn twee leeftijdscategorieën: wie
jonger is dan 16 behoort tot de jeugdcategorie, vanaf
16 hoor je bij de
volwassenen.
De foto’s moeten verstuurd
worden als email
bijlage
(onderwerp:
fo t owe d s t r i j d
de zemstenaarmei). In het email bericht zelf naam, voornaam,
adres, telefoonnummer en leeftijd vermelden. Versturen naar
fotowedstrijd.dz@gmail.com.
Belangrijk! Ingezonden foto’s moeten,
om druktechnische redenen, minstens
500 kb groot zijn. Dit kan je controleren als volgt: klik de foto met de rechtermuisknop aan en kies “eigenschappen”. Daar kan je de grootte checken.
Veel succes!
Dirk Verdeyen

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

Bierfeesten

Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

vieren jubileum
met driedaagse

WEERDE - De Weerdse chirojongens en het Bierfeestencomité slaagden
er ook dit jaar in vriend en vijand te verbazen. Om van hun 25ste editie een
nog groter evenement te maken, werd er voor een driedaagse happening
gekozen. Dit jaar wordt het terrein aan de Weerdse visvijver op 1, 2 en 3
mei omgebouwd tot een heus feestcomplex.
Naast de uitgebreide bierkaart van
meer dan 25 biersoorten, heuse veranderingen dus. Want dit jaar staan er
ook op donderdag (en feestdag) 1 mei
heel wat activiteiten op het programma. De Bierfeesten gaan dit jaar dus
op donderdag van start, met het alom
bekende volleybaltornooi, gevolgd
door een jubileumbuffet. Tijdens een
Breugelbuffet zorgt de Houtemse
band Op’t Goevallend Oeit voor de
juiste muzikale sfeer. “Met deze extra
avond willen we terugkeren naar de
gezellige dorpssfeer van de allereerste edities van de Bierfeesten”, voegt
hoofdleider Ben Verlinden hier aan
toe. “Inschrijven voor het buffet is natuurlijk wel vereist.”
Vrijdag worden de allerkleinsten verwend in het kinderparadijs en met
live muziek van de Elewijtse Eurosongzangers Mijn broer en ik. Daarna
is het de beurt aan de ouders, die na
de traditionele spaghettislag kunnen
genieten van de muzikale tonen van

de Shortcuts. “Hiermee willen we de
oprichter van de Bierfeesten, Dirk
Verdeyen, toch ook eens in de kijker
zetten en zelf laten optreden op zijn
evenement”, voegt Ben opnieuw toe.
Daarna geven Les Truttes het startschot van hun nieuwe show, in première dus.
Ook op zaterdag zijn er veranderingen op til. Want dit jaar barst het muzikale feest al uit zijn voegen om 16u,
met optredens van Rambling Boys
of Pleasure, Balthazar en Lalalover.
Vanaf 21u15 komen grotere namen
als Milow, Vive la Fête en opnieuw
Discobar Galaxie. Afsluiten doen de
organisatoren van de Weerdse Bierfeesten traditioneel met dj’s Thierry
en Harald.
Voor meer informatie over het
jubileumbuffet en het volledige programma kan u terecht op
www.weerdsebierfeesten.be.
EVG

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

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

e-mail	   joannes.verbinnen@skynet.be
web	   www.grasmaaiersverbinnen.be

Land- en Tuinbouwmachines
Herstellingen alle merken
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Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38
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Ingeborg en Roos Van Acker
in

Dames Dubbel 2008
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WEERDE – Onze gemeente organiseert voor de derde maal Dames Dubbel. Op vrijdag 11 april komt Ingeborg en op
vrijdag 25 april komt Roos Van Acker, allebei tv-persoonlijkheden, afgezakt naar d’Oude School in Weerde. de Zemstenaar sprak al eens met beide dames.
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Ingeborg, hoe voelt het om, na jaren
televisiewerk, met een eigen soloprogramma in het theater te staan?
Het voelt vertrouwd aan, alsof het gisteren was. Het is als terug thuiskomen.
En het is eigenlijk ook meer ontspannen. Ondertussen heb ik al een vijftiental optredens achter de rug en ben ik
heel relax.
Is er een groot verschil tussen de “televisie-Ingeborg” en de “theater-Ingeborg”?
Ik vind zelf van niet. Maar het is wel zo
dat men bij televisie meer accenten kan
leggen op eigenheden doordat men alles achteraf monteert. Ikzelf ervaar dit
door mee te werken aan de eindredactie
van Vitaya. Bij theater voel je elke nuance. Het is een andere beleving. Ik stel mij
dan ook kwetsbaarder op. En toon veel
van mijzelf.
Wat mogen de mensen verwachten van
je nieuwe theatershow? Loopt er een
rode draad doorheen?
De titel van het programma en de bijhorende cd is Laat mij zingen! Het gaat
vooral over de liefde en wat de mensen
er van maken. Via de muziek en vooral
ook leuke interactie met het publiek bespelen wij het thema liefde.
Tijdens elke theatershow zitten er
anoniem enkele deekshagevers in de
zaal. Welke bijdrage leveren zij aan
je programma?

Deze mensen, die
gewoon
tussen
het andere publiek
aanwezig zijn, helpen mij om een
staat van vrede in
de zaal te brengen. Het maakt
het allemaal veel
relaxer. En muziek
geeft trillingen en
trillingen zetten
aan tot meditatie.
Heb je nog een boodschap voor de
Zemstenaar?
Kom eens voelen op vrijdag 11 april en
zet al je weerstand aan de kant. Families
en kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom
voor een positief avondje uit.
Roos Van Acker presenteert Peking
Express op VT4. Wat was de meest hachelijke situatie waarin je ooit verzeild
geraakte tijdens de opnames?
Tot nu toe hebben we eigenlijk ontzettend veel geluk gehad. We zijn met een
karavaan
onderweg van ongeveer 100 man en
rijden dagelijks
ongeveer 500
à 800 km.
Er zijn al
een paar
kleine

ongelukjes gebeurd, maar tot nu toe nog
nooit iets ernstigs. Gelukkig maar. De
meest hachelijke situatie was in Rusland,
waar we met een helikopter een noodlanding moesten maken. De piloot sleutelde een paar keer aan zijn toestel en
we zijn gewoon weer vertrokken. Ik heb
nog nooit zo goed opgelet en vooral een
schietgebedje gemaakt. Afgelopen jaar
is ons busje ook op één uur rijden van
Caracas stilgevallen en moesten we middenin de nacht zelf met het hostteam
een lift regelen. Na veel overleg met de
lokale bevolking hebben we uiteindelijk
zelf een pick up gevonden en ik heb in
de laadbak met enorm veel plezier naar
de sterrenhemel van Venezuela gekeken
toen ik Caracas binnenreed. Heerlijk.
Tijdens je lezing in Zemst in het kader van Dames Dubbel breng je ook
Renate Breuer mee. Zij is één van de
vrouwelijke krachten acher de schermen. Hoe zou je haar aan het Zemstse
publiek voorstellen?
Ik zal haar voorstellen als één van de grote
breinen achter Peking Express. Zij gaat
het ook vooral hebben over de situaties
achter de schermen. Wij hebben samen
alle afleveringen meegemaakt en samen
geploeterd om telkens toch maar weer
het eindpunt te halen. Wij noemen elkaar
oorlogsvriendjes, dat zal op de avond van
Dames Dubbel wel duidelijk worden. Het is
een fantastische en zeer intelligente vrouw,
van wie ik enorm veel geleerd heb.
Wil je meer weten over Roos Van Acker en
al haar leuke belevenissen en hachelijke
avonturen, ervaar dit dan samen met ons
op vrijdag 25 april in Weerde.
Tickets voor beide optredens van Ingeborg
& Roos Van Acker zijn te bekomen via de
gemeente Zemst, dienst Vrije tijd en Welzijn op 015/61.88.94 of cultuur@zemst.be.
Dirk Van Roey

FIETSEN JURGEN STELT VOOR: DE ELEKTRISCHE FIETS
Ziet u het verschil?
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Bij Fietsen Jurgen, dé specialist van de elektrische fiets,
komen vier fabrikanten hun laatste modellen voorstellen. En u kunt ze stuk voor stuk uittesten, en vergelijken.

ZATERDAG 1
9A

Uiterlijk verschilt de elektrische fiets nog
nauwelijks van een klassieke. U rijdt er ook
mee als met een gewone fiets. Alleen wanneer het wat moeilijker wordt – bergop of
tegenwind - schakelt u de elektrische
assistentie in. En u rijdt tot 80 à
100 km zonder opladen.

Kom het verschil uittesten!

Kom de 10de verjaardag van Fietsen Jurgen meevieren, met een natje en een droogje.

Tervuursesteenweg 58, Hofstade
tel. 015 41 90 97
e-mail: info@fietsenjurgen.be
www.fietsenjurgen.be
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FIETSEN JURGEN IS JARIG!

17

Hazenhof
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Kerstmis, Nieuwjaar,
Communiefeest, Len
Verjaardagen, Trouwf
Feesten van verenigin
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Zemst
blauw-zwart

WEERDE – Supportersclub De Weerdse Blauwvoet mag op maandag 28 april
alweer hoog bezoek verwachten. Voor de elfde maal zakken enkele spelers
van Club Brugge af naar onze gemeente.

kleurt voor een avond

Bestuurslid Rob De Backer stond mee
aan de wieg van een blauw-zwarte
supportersclub in onze gemeente. “Tijdens de topperiode van Club Brugge
in de jaren zeventig ging ik regelmatig
met enkele blauwgezinde supporters
naar Club kijken. Na een kampioenenjaar startten we op 28 mei 1980 met
de supportersclub De Weerdse Blauwvoet. Ondertussen telt onze vereniging
zo’n negentig leden en zijn we één van
de officiële supportersclubs van Club
Brugge. Met een tiental supporters
gaan wij naar iedere thuiswedstrijd
kijken. Door het stijgende aantal verenigingen worden er geen supportersclubs meer toegelaten tot de officiële
federatie. Dit is ook de reden waarom
nog weinigen onder ons mee op verplaatsing gaan. Door het hoge aantal
supporters is er geen plaats meer voor
de meeste uitwedstrijden. Voor Europese wedstrijden of speciale wedstrijden zoals een bekerfinale leggen we
een bus in voor onze leden en zorgen
we voor de tickets.”

Dit jaar wou het bestuur van De
Weerdse Blauwvoet zijn reputatie
hoog houden en zorgden ze eveneens

voor bekende sporters. Naast de verzekerde deelname van spelers Karel
Geraerts, Jorn Vermeulen en Yves Lenaerts, komt ook peter Philippe Clement en motorcrosser Ken De Dycker.
Actrice Lien Van De Kelder (Sofie uit
de soap Thuis) zorgt deze keer voor de
invulling van de avond. “Dit jaar terug
grote namen, maar deze keer zullen
de spelers zich onder de mensen begeven”, aldus Rob. “Zo krijgt iedereen
de kans om aan de spelers een handtekening of foto te vragen. Daarnaast
willen we dit jaar ook wat aandacht
besteden aan Zemstse sporttalenten.
Lien gaat dus ook hun prestaties in de
kijker zetten.”
De sportavond van De Weerdse Blauwvoet vindt plaats op maandag 28 april,
om 20u in zaal Prins Leopold in Zemst.
Inkom gratis.
Evelien Van Grunderbeek
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De status van officiële supportersclub
heeft het voordeel dat er om de drie
jaar enkele kernspelers van Club Brugge afzakken naar Zemst. Zo passeerden al grote Clubnamen als Birger Jensen, Hugo Broos, Franky Van der Elst,
Philippe Vande Walle, Jan Ceulemans,
Lorenzo Staelens, Paul Okon, Gert Verheyen en Sven Vermant de revue. Maar
De Weerdse Blauwvoet wil méér dan
alleen maar voetbal op het podium.
Daarom stonden ook topsporters als
Daniella Somers, Stefan Everts, Ingrid
Berghmans, Joël Smets en Bart Wellens al eens op de affiche. Dit samen
met grote namen uit de media zoals
Geena Lisa, Bea Van der Maat, Stefan
Van Loock, Joyce De Troch en Tanja
Dexters.
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Onder de
De dames van volleyvalclub HZ ’93 hebben een
sterk seizoen achter de rug. De basis van deze ploeg
speelt al enkele jaren samen en werd aangevuld met
vijf jeugdspeelsters. Onder het oog van de nieuwe
trainer Ruben Rochette staat de ploeg op de derde
plaats in derde B. Dit seizoen werd gestart in een
nieuwe uitrusting van sponsors O&O Optics Kampenhout en ’t Eekhoorntje Hofstade. Vlnr boven: Jan
en Mick Perdieus, Ann Christiaens, Ellen Tuyaerts,
Ellen Demesmaeker, Cindy Van Ransbeeck, Rosanne
De Muynck, Ingrid Van Crombruggen en trainer Ruben Rochette. Onder: Sara Thomassen, Erika Bauters, Valerie Decoster, Karen Demesmaecker, Jana
Merckx, Carolien De Roover en Elaine Vandepoel.
Afwezig: Nele Dignef.
De kleuters (4-6 j.) van turnkring Thorho Hofstade zorgden tijdens het jaarlijkse turnfeest voor spektakel van de
bovenste plank. Dansen en springen in smurfenkledij
onder het thema Reis rond de Wereld was voor de talrijke
toeschouwers een streling voor het oog. Op de foto de allerkleinsten van Thorho met hun trainsters Lili De Smet,
Ann Taets, Jana Floridor en Barbara Hermans.

Net zoals zij in 2006 kampioen van Vlaams Brabant werden, zijn het dit jaar opnieuw onze jongeren boven de 65
jaar van Tennisclub De Wehzel in Elewijt die interclubkampioen 2007, afdeling II (25 punten), van Vlaams Brabant zijn
geworden. Zij verloren echter nationaal op verplaatsing in
de halve finale tegen TC Emblem uit het Antwerpse. Op
de foto, van links naar rechts, staande: Romaan De Baets,
Robert Maene, Roland Andriessens (kapitein), Jean Gats,
Leon Jacobs, en zittend: Bode Schellemans, Hilaire Moons,
(Achiel Verrycken niet op de foto). In ieder geval heeft
deze ploeg veteranen dit jaar opnieuw de eer van TC De

Gwenny Thomassen uit Weerde, doel-

Wehzel in Elewijt hoog weten te houden. Alle deelnemers

vrouw van de hockeyploeg Hombeek,

van het team worden dan ook van harte gefeliciteerd voor

poseerde vorige maand graag voor de

de uitzonderlijke prestatie.

Zemstenaar. Haar zus Suzanne reageerde
prompt en wil niet onderdoen voor haar
clubgenote. “Ik speel al hockey sinds mijn
elfde. Ik studeer logopedie en zit tijdens
de week op kot in Antwerpen. Naast hockey zijn dans, tekenen, schilderen en gitaar
spelen mijn hobby’s.” Geef toe, een bezige
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meid. “Ik sta in de spits omdat ik graag
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scoor, het geeft een kick om die bal in de
goal te zien verdwijnen. Verder vind ik het
leuk om de verdedigers te snel af te zijn.
Het is geweldig om samen met mijn ploeg
te knokken voor de winst. In de goal staan
is niks voor mij, ik wil mee in het veld en
doelpunten maken. Links of rechts maakt
mij niet uit, zolang ik maar kan scoren.”

mensen
Het vierde winterfestijn van de Vrolijke Vrolijke
Vrienden was andermaal een groot succes. De organisatie verliep vlekkeloos en de gerechten waren
heerlijk. De opbrengst van de dag wordt gebruikt
om de andersvaliden van het Zemstse integratie-

Foto’s Jean Andries

project een uitstap aan te bieden.

De leerlingen van basisschool De Meer werden uitgedaagd om kennis te maken met tal van kunstvormen
en kunstenaars tijdens de projectweek Kunst met grote
K. Hierdoor geïnspireerd gingen ze aan de slag, met als
apotheose een heuse kunsttentoonstelling met aansluitend een heuse veiling. De opbrengsten zullen integraal worden geschonken aan het goede doel: Kom
op tegen Kanker!
Het 29e salon van de Zemstse fotoclub Zefoda
genoten van de tentoongestelde foto’s en geprojecteerde digitale beelden. Op de opening mochten de winnaars van het clubkampioenschap Jean
Bollen (zwart-wit) en Guy Scheverneels (kleur) een
gemeentelijke trofee in ontvangst nemen. De bezoekers bekroonden de foto Gevangen Licht van Jos
Michiels met de prijs van het publiek.
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kende een groot succes. Meer dan 320 bezoekers
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MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
FEESTZAAL - TRAITEUR

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

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

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

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

NIEUW IN HET GAMMA

dwergkonijnen hamsters
cavia’s parkieten kanaries

UITVAARTZORG

A n t h o n y V e r h e y d e n B.V.B.A.

de
de Zemstenaar
Zemstenaar || april
april 2008
2008

Uitvaartverzorging in groot Zemst
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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

Hpronkt
aan
weer
op torenspits
ELEWIJT - De

haan van de

Elewijtse Sint-Hu-

bertuskerk staat weer waar hij hoort te staan,
bovenop de torenspits.

Hij was er vorig jaar afge-

haald bij de restauratie van de toren en het dak,
maar nu staat hij er weer te blinken in zijn nieuwe
kleed van bladgoud. De Elewijtenaars weten weer
De leden van de kerkfabriek bij de haan van de lewijtse Sint-Hubertuskerk

De restauratie van de kerk en toren van
Elewijt zijn een onderdeel van een groot
renovatieproject voor de kerken van de
zes Zemstse parochies. Omdat de financiële impact stevig doorweegt op de gemeentebegroting, werd met de gemeente afgesproken om de renovatiewerken
op te nemen in een meerjarenplanning
en in fasen uit te voeren.
“Voor de Sint Hubertuskerk zou die eerste fase, de buitenrestauratie, omstreeks
augustus moeten klaar zijn”, zegt Miel
Verbruggen. “Een tweede fase omvat de
binnenrestauratie van de kerk met ondermeer het loodglas en het stenen boogwerk van de ramen. Het dossier daarvoor
is ook al voor goedkeuring ingediend.”
De Mechelse firma Michiels gaf de torenhaan zijn waardigheid terug. “Dat bedrijf
is al generaties lang actief als torenuurwerkmakers en gaf ook de Elewijtse haan,
en de bijhorende bol, een wellnessbeurt
in bladgoud”, zegt Hubert De Broeck.
”Eerstdaags nemen de vaklui van Michiels
ook het torenuurwerk onder handen voor

uit welke hoek de wind waait.

een opfrisbeurt, zodat ze in Elewijt niet alleen weten uit welke hoek de wind waait,
maar ook weten hoe laat het is.”
De haan van Elewijt prijkt op een Romaanse vierkanttoren uit de twaalfde eeuw
(1125), waarbij een kerkje hoorde, een toren met muren tot 1,60 meter dik die heel
wat woelige tijden doorstaan heeft en zowel als klokkentoren diende voor het oorspronkelijke Romaanse als later voor het
Gotische kerkschip. Augustus 1914 werd
een zwarte maand voor kerk en toren.
Pastoor Verlinden stelde zijn oorlogsherinneringen in die dagen op schrift
en beschrijft: “Op 20 augustus 1914 trok
Duitse infanterie, ruiterij en artillerie het
dorp binnen. Op 25 en 26 augustus werd
er slag geleverd tegen de Belgische troepen. In Weerde waren het de Carabiniers
en in Schiplaken de Grenadiers die Elewijt
onder vuur hielden. Dorp, kerk en toren
leden zware schade. De spoorlijn in Hofstade vormde de grens van het gevecht.
Daags nadien werd het houten gebinte
van de torenspits door de Duitse solda-

ten doorgezaagd en afgeworpen. Ook
de haan tuimelde van zijn voetstuk. Zo
kregen de Duitsers een gunstig gelegen
uitkijkpost bovenop het klokkenhuis.”
Kerk en toren werden in 1915 van een
voorlopig dak voorzien. Pas in 1923 kreeg
de toren een nieuwe torenspits en kreeg
de haan weer uitzicht over Elewijt, maar het
duurde nog tot in 1928 eer alle sporen van
de oorlog waren uitgewist. In 1968-69 werd
het dak van de kerk nogmaals hersteld en
in 1979 werd de kerk binnen herschilderd.
Juliaan Deleebeeck

EPPEGEM - Het binnengebied tussen de Kreupelstraat en de Brusselsesteenweg wordt weldra ontsloten door de aanleg van
nieuwe straten. De nieuwe straat tussen de Stijn Streuvelslaan en de Korporaal Tresigniestraat, krijgt de naam Paardenstraat. De
weiden in de onmiddellijke omgeving werden immers lange tijd gebruikt als paardenweide. Bovendien stond Eppegem in het
verleden ook bekend als dorp van paardenkwekers en –handelaars. De straat in het verlengde van de Korporaal Tresigniestraat
zal ingelijfd worden bij deze laatste.
		

PV
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Eppegem krijgt Paardenstraat
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Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT

bvba

015/62.00.29

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

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

KOMT OOK
AAN HUIS
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
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Feesten:
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Tuin:

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

ELEWIJT – Sinds kort kun je op VT4 kijken naar FC Nerds, het programma waarin Johan Boskamp een bende voetballeken probeert om te tove ren tot opvolgers van Beckham, Maradonna en Pele. Michael Stroms uit
Elewijt is één van de deelnemers.

Michael Storms binnenkort
voetbalvedette
in

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

FC Nerds?

met succes nu!
Is Johan Boskamp in het echt zo’n
bullebak als hij lijkt?
Neen, niet echt. Eigenlijk is hij heel
leuk, ik denk trouwens dat hij mij wel
graag heeft. Meestal is het een heel
sympathieke kerel, maar soms wanneer hij begint te brullen versta je hem
niet. Alleen het woordje eikel spreekt
hij duidelijk uit, dat is wel lachen.
Hoe lang duurt het programma nog?
We zijn in februari begonnen met trainen en ons doel is een topmatch. We
zullen moeten spelen tegen een grote
ploeg, maar hebben nog geen idee
wie. Het kan een Belgische topploeg
zijn, misschien een selectie ex-Rode
Duivels of misschien is het wel een
vrouwenploeg. Ik ben benieuwd!
Voor alle nieuwsgierigen: FC Nerds
speelt vanaf woensdag 2 april, acht
weken lang om 20.35u op VT4.
Ellen Van de Wijgaert
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Waarom heb je jezelf ingeschreven?
Toen ik klein was, speelde ik bij de kleine
duiveltjes maar eigenlijk mocht ik tijdens
wedstrijden nooit het veld op. Tenzij al
de rest ziek was, moest ik op de bank
blijven zitten (lacht). Op een dag keek ik
op de website van VT4 de programmatie van die avond na toen plots de banner voor het programma verscheen. Ik
schreef me in een impuls in, maar dacht
niet dat ik geselecteerd zou worden.
Groot was dan ook mijn verbazing toen
ik bij de gelukkigen bleek te zijn.
Je bent nu een paar weken bezig,
vind je het nog leuk?
Ja, het is eigenlijk wel plezant. Maar zoals bij alle dingen heb je ook hier soms
minder leuke momenten natuurlijk.
Wat doen jullie allemaal tijdens de
opnames?
We leren voetballen natuurlijk, maar er
worden ook verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Daarover mag
ik nog niet veel vertellen, je moet allemaal maar kijken als je het wil weten!
Eerst stond ik rechts en links achteraan
op het veld. Maar nu blijkt dat ik beter
functioneer als doelman is dat mijn positie geworden. In tegenstelling tot wat
sommige kranten of magazines beweren heb ik helemaal geen ervaring als
handballer. Waar ze het gehaald hebben, is mij een raadsel.
Ga je hierna nog voetballen?
Waarschijnlijk wel. Vrienden van me
hebben een zaalvoetbalploegje. In
het verleden hebben ze me al eens
gevraagd, maar dat was meer omdat
we maten zijn dan om mijn grootse
prestaties. Misschien mag ik nu in de
toekomst terug meespelen. Hopelijk
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Martijn Lauwens

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht
Leuvensesteenweg 47 - Hever
Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Café

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

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

Sporthal De Waterleest

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
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Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken
Rioleringswerken
Bekleden van goten
Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24

journalist

in

Palestina

ZEMST – Tijdens het paasweekend trokken Doris en Alex Lauwens van
Zemst naar Ramallah om er hun zoon Martijn te bezoeken. Die is er sinds
februari als vrijwilliger aan het werk voor Palestine Monitor, een Engelstalige nieuwssite, opgestart om de buitenwereld te informeren over
de Palestijns-Joodse kwestie. Martijn schreef hierover zijn thesis voor
zijn studies Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen. de
Zemstenaar stak snel een paar vragen voor Martijn in de broekzak van
Alex. We hopen dat hij er aan de grens geen problemen mee kreeg.
Martijn, je bent nu al een poos ingeburgerd in Palestina. Voldoet de job
aan je verwachtingen?
Ik ben hier nu zo’n anderhalve maand
en het is al een enorm fascinerende
periode geweest. Ik heb al zoveel
gezien, gedaan en meegemaakt, eigenlijk te veel om op te noemen. De
meeste grote steden in de West Bank
heb ik al bezocht: Jenin, Nablus, Hebron, Bethlehem. Ik heb de kans gehad om verschillende conferenties
bij te wonen en met allerlei mensen
te spreken: politici, gewone mensen,
studenten, Israëlische militairen, settlers, activisten, noem maar op. Het is
echt extreem boeiend en voldoet zeer
zeker aan mijn verwachtingen.
Wat doe je en waar zit je op een gewone werkdag?
Op de Palestine Monitor zitten we momenteel met vijf vrijwilligers (ikzelf en
een andere Belg, een Italiaans meisje,
een Canadees en een Amerikaan). Twee
betaalde werknemers leiden de boel.
Dit wisselt regelmatig omdat er mensen komen en gaan, sommige werken
slechts af en toe voor PalMon, anderen
behoren al maanden tot de vaste kern.
Het is een heel toffe bende.
Zit je in een hotel? Op appartement?
In een drukke straat?
Ik woon in een appartement dat gratis
ter beschikking gesteld wordt voor de
vrijwilligers. We wonen er momenteel
met vier, maar dat wisselt naargelang

mensen komen en gaan. Het is een
erg groot appartement in een sjieke
en kalme buurt, iets buiten het centrum van Ramallah. Het is eigenlijk
best een grappig appartement, want
al hebben we op het eerste gezicht
alle ‘westerse’ voorzieningen, toch
scheelt overal wel iets mee. Het water
wordt verwarmd door zonnewarmte
(in een ton op het dak) dus we hebben enkel warm water als de zon een
hele dag heeft geschenen, en niet tijdens de winter of ’s morgens vroeg.
Lichtschakelaars staan in een andere
kamer dan de lampen, de high-tech
satelliet-tv ontvangt de helft van de
tijd maar twee kanalen, enzovoort.
Is het eten er lekker? En kan je al eens
een pint gaan drinken?

Jonge Zemstenaar werkt
als vrijwilliger in bezet gebied
Traditioneel Palestijns eten is zeer lekker, maar je moet eigenlijk bij families
thuis gaan om hiervan te kunnen genieten, en jammer genoeg is me dat
nog niet vaak gelukt. Palestina is bekend om zijn zoete lekkernijen (zoals
Knaffe uit Nablus of Baklava), maar
die zijn niet aan mij besteed. Op elke
straathoek vind je hier shoarma- en falafelstandjes, dat is zowat het dieet van
de gemiddelde buitenlander in Palestina, ook omdat het supergoedkoop is.
Wat die pint betreft, hier in Ramallah
zijn enkele cafeetjes waar bier getapt

Je kan de ervaringen, verhalen en foto’s vanuit Ramallah lezen en bekijken
op de weblog die Martijn aanmaakte
op www.intal.be/nl/blogs/marre.
Artikels van Martijn worden gepubliceerd op http://palestinemonitor.org.
En voor wie iets degelijks wil lezen
over de conflicten in het Midden-Oosten, is het boek De grote beschavingsoorlog van Robert Fisk van harte aanbevolen!
Jean-Marie Brassine & Paul Verdoodt

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

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

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
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wordt. Zo is donderdagavond de verzameldag voor alle buitenlanders in café
Zan, vrijdag is het hier immers weekend. Het beste wat je hier kan drinken
is Taybeh, het enige echte Palestijnse
bier, nog lekker ook! Van tijd tot tijd
worden de ruiten van dit café met stenen bekogeld door geïrriteerde buren.
Maar de westerse cultuur van drank en
feesten is hier niet echt ingeburgerd.
Wat mis je het meest?
Voorlopig valt dat heel goed mee. Mijn
leven is hier zo druk en boeiend dat er
weinig tijd overblijft om over zulke dingen na te denken. Maar uiteraard mis
ik de familie en de vrienden in Zemst.
Hoewel je hier op donderdagavond
pintjes kan drinken, de sfeer is toch an-

ders dan in Tramalant. En aan een leuk
avondje Tramalant, daar heeft iedere
gezonde mens al eens behoefte aan.
Waaruit bestaat een normale werkdag?
Wij mogen onze tijd zelf indelen, dus
we doen eigenlijk wat we willen, zolang
we ons maar voldoende inzetten. Een
keer per week is het editorial meeting,
waarop we afspreken wie aan welke
onderwerpen zal werken. Dat kunnen
we dan zelf invullen zoals we willen.
Hoe “bezet” zijn die bezette gebieden? Lopen daar constant joodse
militairen te snuffelen?
De bezetting is hier overal aanwezig.
Wie door Palestina rijdt wordt constant
geconfronteerd met de muur, de check
points, Israëlische militairen, enzovoort.
’s Nachts gebeuren er heel regelmatig
Israëlische invallen, vooral in de verschillende vluchtelingenkampen. Letterlijk iedereen die je hier aanspreekt
heeft zijn eigen persoonlijke tragedies
meegemaakt. Familieleden leven al
jaren gescheiden van elkaar, duizenden Palestijnen zitten onschuldig in
Israëlische gevangenissen, Gaza is één
gigantische humanitaire catastrofe op
alle vlakken. Bewegingsvrijheid is hier
onbestaande, de werkloosheid en armoede blijfven maar stijgen, miljoenen
Palestijnen leven al generaties lang als
vluchteling in een kamp, de Israëlische
nederzettingen blijven maar uitbreiden,
de muur blijft maar langer worden.
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ZEMST - In de editie van december hadden wij het over
de krasse senioren in Zemst. Krasse dames op leeftijd
uit Zemst moesten er uiteraard ook bestaan. Dat de
dames hun mannelijke collega’s graag laten voorgaan,
typeert hen. H ierbij last but zeker not least: enkele
krasse vrouwelijke senioren.
Julienne (76) en Ghislaine
(74) Vereyken (foto) wonen
op honderd meter van elkaar
in het dorp van Eppegem. Julienne startte in 1957 samen
met haar echtgenoot Bakkerij
Perremans in Eppegem op.
Ghislaine was vroeger buschauffeur en reed vele mensen veilig naar hun vakantiebestemming. De zussen doen
bijna alles samen. Ze trekken
er elke dinsdag op uit om
dansles te volgen in de parochiezaal van Hofstade. Linedance is een van hun dada’s.
Om de theorie in praktijk om
te zetten, gaan ze regelmatig
een dansje placeren in Oud
België. Als er naai- of kook-

cursussen worden gegeven in
Eppegem, is Julienne er ook
graag bij. Overdag helpen ze
hun familie in de bakkerij. Julienne staat elke morgen om zes
uur op om de broden te snijden voor de dagelijkse ronde.
Daarnaast maakt ze overdag
broodjes voor de bakkerij en
eten voor de ganse familie.
Sinds oktober hebben de twee
er nog een nieuwe hobby bij:
Julienne werd overgrootmoeder van Sterre. Ieder op zijn
beurt houdt zich dan bezig
met de achterkleindochter.
Julienne en Ghislaine gaan
graag met de jeugd om. Is
dit dan het geheim van hun
jeugdigheid? Samen met hun
derde zus gaan ze vaak op vakantie en plannen zondagse
uitstappen met afsluitend een
goed etentje. “Als we maar op
schok kunnen zijn, dan voelen
we ons goed”, zeggen ze in
koor. “We winkelen ook voor
de hele familie. Als iemand iets
nodig heeft, kunnen ze steeds
op ons rekenen en staan we
altijd klaar voor hen.”
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Nog meer

krasse senioren

in Zemst

Mariette Ceuppens (79)
woont in de Beekstraat in
Eppegem samen met haar
echtgenoot Armand. Mariette is één van de drijvende krachten achter de Eppegemse ziekenzorg. Elke
week bezoekt zij verschillende oudere Eppegemenaars
die zich niet meer of moeilijk
kunnen verplaatsen. “Meestal is dit om met hen een
babbeltje te slaan, maar we
helpen hen ook soms met
kleine klusjes. Met Pasen en
Kerstmis worden er met de
opbrengst van de lotjesverkoop cadeautjes geschonken
aan de hulpbehoevenden.”
Mariette doet dit al meer
dan 25 jaar met hart en ziel.
Naast de ziekenzorg zingt ze
in het lokale koor. Elke week
is er een repetitie voor de
zondagsmis. Tussen de huisbezoeken en de koorrepetities door is Mariette ook nog
kernlid bij de KAV, waar men

Maria Maerevoet (88) woont in de Buntgrasstraat in Hofstade. Zij is er 88 en mag
zeker ook tot de krasse senioren worden
gerekend.
Maria is een niet te stoppen praatvaar.
“Zoals Clementine gaan zwemmen, dat
doe ik niet hoor; ik kan niet zwemmen.
Hoewel we hier niet ver van het Blosodomein wonen, vond ik vroeger water
al veel te nat. Mijn favoriete hobby’s
zijn breien, haken, borduren en ander
handwerk.’t Gaat wel iets minder vlot
dan vroeger omdat de ogen niet zo goed
meer meewillen” Clementine is niet al-

kook- en naailessen of andere creatieve avonden kan
doorbrengen.
De weinige vrije tijd die Mariette en Armand nog hebben spenderen ze graag aan
de kinderen en de kleinkinderen. “Ik ben een bezige bij
en kan niet stilzitten, ik doe
dit allemaal met een goed
hart en ben aan al deze activiteiten verknocht. Als we
iets doen, willen we het goed
doen en liefst zo lang mogelijk”, vertelt Mariette nog.
LL

leen nog zeer goed ter taal, ze is ook lid
van de crea-club van Sint-Jan Berchmans
in Mechelen, waar ze nog om de veertien
dagen naartoe trekt om haar favoriete
hobby in clubverband te beoefenen.
Wandelen deed ze tot voor kort ook heel
veel, maar dat is nu fel verminderd, sedert ze kort geleden van de trap is gevallen. En net als bij Clementine hoeft echtgenoot Rik Behets niet te lijden onder al
die activiteiten, want Maria kookt ook
nog hun eigen potje en samen met Rik
doen ze nog altijd de schoonmaak.
BC

Iedere zaterdag van 8 u tot 16 u,
zondag en alle feestdagen van 8 u tot 14 uur
Op parking café ‘T Steen Elewijt - Tervuursesteenweg

HET DAK IS ONS VAK
NV

Clementine Van Sebroeck (81) (vooraan in het zwart op de
foto) woont in de Driebunderstraat in Hofstade en is nog zeer
actief. Clementine gaat nog dagelijks, iedere ochtend tussen 8
en 9, met een aantal vriendinnen uit de buurt, zwemmen in het
Bloso-zwembad. Normaal gaat ze ook wekelijks enkele keren
fietsen maar door een valpartij heeft ze een schouderkwetsuur
waardoor dat fietsen tijdelijk even gestaakt is. Voorts gaat ze
minstens twee keer per week wandelen in het Bloso-domein. de
Zemstenaar vroeg aan Clementine of ze op zo’n wandeling haar
man of vriendinnen meeneemt. “Neen”, is de prompte reactie van
Clementine, “Ik volg liever mijn eigen tempo en de meesten treuzelen te veel bij het wandelen”. “Jammer wel dat Bloso de poort
aan het sporthotel voor wandelaars heeft afgesloten. Daardoor
moet ik altijd een ommetje van meer dan een kilometer maken
om in het domein te geraken”, voegt ze er snel nog aan toe. Clementine heeft een netjes onderhouden tuin. En ja, koken voor
haar man Frans en schoonmaken doet ze ook nog. 
BC

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

LAEREMANS
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04
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Denk tijdig aan
uw winternazicht
Bel ons en
we halen gratis op

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
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De gemeente Zemst zoekt
EEN DEELTIJDSE SCHOONMA(A)K(ST)ER

(5 uur per week voor het gemeentehuis van Zemst)

Werkuren
• woensdag van 9.30 tot 11 uur;
• vrijdag van 14.30 tot 18 uur.
Wij bieden
• maaltijdcheques;
• premie voor wie naar het werk fietst of stapt.
Interesse? Zend dan je kandidatuur, met curriculum vitae,
aan het College van burgemeester en schepenen van en te
1980 Zemst, De Griet 1, of geef ze af op de Personeelsdienst.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41).

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

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 uw
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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Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06

ZEMST - De welgekende Manege Verbrande Brug is niet enkel een
manege, waar iedereen terecht kan om te leren paardrijden, maar
heeft door de jaren heen een fokkerij op topniveau uitgebouwd.

Manege Verbrande Brug
kent zijn weg
in de

fokkerij

Samen met André Janssens, de uitbater
de van manege, mochten we een kijkje
gaan nemen in de fokkerij.

Hoe is het begonnen, André?
Mijn vader, Roger Janssens, is begin jaren
zestig begonnen met één paard, dat regelmatig werd uitgeleend. Met het resultaat
dat hij in het weekend zelf geen paard had
om mee te rijden. Dit is de start geweest
van de fokkerij én de manege. Ondertussen is de fokkerij uitgebouwd tot een zeventigtal paarden, waarvan er enkele vijf
nationale titels hebben behaald in de fokkerij-exterieur. Zo werd Rosantica uitgeroepen tot “Beste BWP 2007” (Belgisch warmbloed paard). Ook de zus en de dochter
van Rosantica staan hier op stal..

Waarom werden zowel de fokkerij als
de manege steeds verder uitgebouwd?
Wij willen onze klanten een extra service
geven, door gezonde paarden voor een
correcte prijs aan te bieden. Zo hebben
wij op dit moment heel wat jonge, degelijke sportpaarden in de verkoop.
Een manege én een fokkerij op zo’n
hoog niveau houden, hoe doe je dit
allemaal?
Keihard werken is de boodschap. De fokkerij is eigenlijk mijn hobby en door mijn
beroep kan ik mijn hobby uitbouwen.
Mijn vader is nog steeds de grootste bezieler op de fokkerij. Hij heeft camera’s
in zijn kamer hangen en staat ‘s nachts
op voor de bevallingen. Als er problemen zijn, maakt hij mij wakker en anders

Karin Andries
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kan ik mijn nachtrust verderzetten om ‘s
anderendaags fit te zijn in mijn dagelijks
beroep. Grote hulp, zou ik zeggen.
Het fokken zelf, hoe zit dat de dag van
vandaag in mekaar?
Geen enkel paard wordt nog natuurlijk bevrucht. Op deze manier wordt het risico op
het overdragen van ziektes zo goed als nihil. Het fokken gebeurt nu door kunstmatige inseminatie of door embryotransplantatie. De natuurlijke moeder wordt bevrucht
en na ongeveer negen dagen wordt het
vruchtwater met het vruchtje uit de baarmoeder gehaald. Dan wordt het vruchtje
overgedragen naar een ander paard, de
draagmoeder. Op deze manier kan de natuurlijke moeder verder presteren. Dit alles
wordt natuurlijk uitgevoerd onder controle
van het BWP en onze veearts, Wim Verreet,
die hier intensief mee bezig is.
André, hoe zie je de toekomst van de
fokkerij?
In de dressuur hebben we ons al bewezen in de fokkerij, maar mijn kinderen
hebben ook de kriebels te pakken en
hebben heel wat interesse in jumping.
Nu wil ik graag de fokkerij ombuigen
naar springpaarden op topniveau, zodat
zij ook een carrière kunnen uitbouwen.
Een andere doelstelling van mij is een
gekeurde hengst fokken. Maar ik zeg
altijd “fokken is gokken” en dat brengt
soms wel wat teleurstellingen mee. Maar
waardevolle bloedlijnen zullen we blijven verder zetten en elk jaar opnieuw
streven naar een vervolmaking.
Voor meer info kan u terecht op http://
www.verbrandebrug.be.
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KFC Eppegem koestert met voorzitter
Jan Van Asbroeck grote plannen

EPPEGEM – Frans Vercammen stopt na twintig jaar als voorzitter van KFC Eppegem.
Maar hij wil afscheid nemen in stijl. De infrastructuur van de club wordt uitgebreid met een
nieuwe feestaal - kantine, extra kleedkamers en een nieuw terrein. De prijs wordt geschat op
250.000 euro. Niet alleen de bouw wordt vooropgesteld, ook in het bestuur komt vernieuwing, met Jan Van Asbroeck als nieuwe voorzitter. Hoofdsponsor Wim Verstraeten komt in
het bestuur. Benny Van Eycken wordt eerste en Hugo De Leeuw tweede ondervoorzitter.
Op de foto van boven naar onder: voorzitter Jan Van Asbroeck, erevoorzitter Frans Vercammen, hoofdsponsor en
nieuw bestuurslid Wim Verstraeten en eerste en tweede ondervoorzitters Benny van Eycken en Hugo De Leeuw
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Het gaat KFC Eppegem voor de wind. In tien jaar
steeg de club van vierde naar eerste provinciale.
“De ploeg speelde zelfs twee keer op rij kampioen”,
zegt de enthousiaste toekomstige voorzitter Jan
Van Asbroeck. “Nu gaat het iets minder. Niettemin
is en blijft de ambitie om een volwaardige eersteprovincialer te worden. Voor minder gaan we niet.
De club diende daarvoor de nodige bouwplannen
in. We hebben zeker nood aan extra kleedkamers.
Daarnaast willen we ook een feestzaal bouwen, die
dienst kan doen als kantine. Zo is het mogelijk om
hier meer volk te ontvangen en tevens onze hoofdsponsor en talrijke co-sponsors op een waardige
manier te ontvangen.”
“De bedoeling is om de kleedkamers ondergronds
te bouwen. We hopen alleszins dat de werken dit
jaar nog kunnen starten. Het succes van de eerste
ploeg lokte steeds meer spelertjes naar Eppegem.
De keerzijde van de medaille is dat de twee terreinen niet langer volstaan.”
“Op het einde van het seizoen neem ik de fakkel
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over van een monument in de club. Frans Vercammen zal nog lang in de herinnering blijven, niet in
het minst omdat het stadion van KFC Eppegem zijn
naam draagt.”
Het mooiste moment van Frans Vercammen is wellicht de eerste titel in vierde provinciale. Na een
schitterende inhaalbeweging dwong de ploeg
testwedstrijden af tegen Verbr. Hofstade.
“Degraderen naar tweede provinciale is geen catastrofe. We willen de jeugdwerking verbeteren en
opnieuw aan een nieuwe ploeg bouwen. We gaan
voor een jeugdwerking die uitstraling heeft en waar
men weet dat prestaties beloond worden met kansen in de eerste ploeg en dan liefst in eerste provinciale. Langetermijnplanning in eerste provinciale is
primordiaal en daarvoor hebben we buiten onze
schitterende jeugdcoördinators Michel Van Campenhout en Walter De Kok tevens een algemeen
sportief manager aangetrokken, Eric Fonderie. Dit
trio staat borg voor de toekomst.”
Jean Andries

Leon stopt ermee
na 373 ritten
VERANDA THOMAS BVBA
Fabrikant van:

Zemst – Wat doe je, als je als kwieke man van nog geen
zestig op rust gaat? Je zoekt een hobby waar je plezier in
hebt, onder de mensen blijft en tegelijkertijd een helpende
hand kan toesteken.

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

NVE
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www.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40

Leon Govaerts kon na zijn loopbaan bij de rijkswacht moeilijk
stil blijven zitten. Toen hij hoorde van de pas opgerichte Minder Mobielen Centrale van het OCMW van Zemst besloot hij
om vrijwilliger-chauffeur te worden. Acht jaar later heeft hij
heel wat ritten verzorgd: naar de kapper, het ziekenhuis, op familiebezoek, naar de kaartclub, even boodschappen doen, …
Wat begon als een mooie invulling van vrije tijd, werd al gauw
een halve dagtaak. Leon houdt er een vol rittenlogboek, maar
vooral ook heel veel vriendschap aan over. Heel wat senioren
uit Zemst kennen de Leon als hun vaste chauffeur met prima
service. “Rijden voor de MMC is meer dan even je huis uitkomen en een aantal kilometers rijden”, zegt Leon. “Het is iemand
de mogelijkheid geven om kwalitatief te leven en deel uit te
maken van de maatschappij. Je moet ook echt tijd maken voor
een babbel en je kent de mensen al vlug bij voornaam. Ze vertellen tijdens de rit honderduit over de kleinkinderen, kleine
kwaaltjes, familieruzies, hun huisdier…” Eind anno 2007 zette
Leon zijn teller stil voor de Minder Mobielen Centrale en geeft
hij het vaandel door aan zijn collega-vrijwilligers. “Met heel veel
spijt ben ik gestopt, maar mijn echtgenote werd ziek en haar
herstel duurt langer dan voorzien. Ik besef dat het tijd is om wat
gas terug te nemen en van het leven te genieten. Alle tevreden
gezichten zijn me bijgebleven. Het is dan ook daarvoor dat ik
het deed en het nog zou doen, moesten de omstandigheden
er niet anders over beslist hebben.” Voor zijn engagement werd
Leon passend in de bloemetjes gezet. Nu geniet hij samen met
zijn vrouw van een verdiende rust.
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HOFSTADE – Op 30 maart werd
het Prinsenveld feestelijk geopend
met een stevige wandeling door het
domein en een officiële inwijding van
de infoborden door de burgemeester.

Hebt u het gemist? Trek dan zelf door
het gebied met onze handleiding!

Het Prinsenveld is sinds 1976 een beschermd gebied vanwege het landschap
en sinds 2006 wordt het gehuurd door
Natuurpunt. Omdat er al die tijd weinig
ruchtbaarheid aan werd gegeven én de
omwoners zich regelmatig afvroegen
wat er nu precies met dit gebied zou gebeuren, besloot Natuurpunt het domein
officieel te openen.
De graslanden zijn zo’n tiental hectaren
groot en er zit heel wat variatie in de weiden. Zo vind je er schrale en dorre graslanden en zijn er zelfs moerassige zones.
Als je goed kijkt kan je tijdens een wandeling door het gebied verschillende
plant- en diersoorten bekijken. Zo wordt
het niet alleen een mooie tocht, maar
kan je hem, al dan niet voor de kinderen,
ook een beetje leerrijk maken.
Waarom koos Natuurpunt ervoor het
Prinsenveld onder zijn hoede te nemen?
Omdat de graslanden met verbossing
en verruiging werden bedreigd. Door de
inzet van deze natuurvrienden worden
de weiden gemaaid en het verschil was
meteen merkbaar. Ook de omheining was
aan vervanging toe. Zeker omdat er in de
toekomst runderen op de weiden zullen
grazen. Zij zorgen ervoor dat er nog meer
variatie in de natuurpracht zal verschijnen.
Dus volgende keer dat u zin hebt in een
stevige wandeltocht: wijk dan eens af
van de geijkte wandelpaden zoals het
Blosodomein of het Vriezenbroek en
neem een kijkje op het Prinsenveld!

de Zemstenaar | april 2008

Natuurpunt Zemst
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Maar wat is Natuurpunt nu eigenlijk? De
organisatie staat in voor het onderhoud
van enkele natuurgebieden, maar organiseert ook elke maand tal van activiteiten. Zo zijn er wandelingen waarvan je
wat opsteekt, worden er workshops in
samenwerking met de Grabbelpas georganiseerd en zijn er zelfs cursussen te

Feestelijke opening Prinsenveld
volgen onder het mom natuureducatie.
In Zemst heeft Natuurpunt verschillende gebieden onder zijn hoede. Wie een
kijkje wil gaan nemen surft best eens
naar www.natuurpuntzemst.be. Op deze
webstek staan de verschillende gebieden. Elk gebied wordt er kort belicht, je
vindt er de kalender en er staan tal van
prachtige natuurfoto’s op.
Voor de natuurliefhebbers in Zemst sommen wij nog even de verschillende gebieden onder het beheer van Natuurpunt op.
De Biest - In het Schom tussen de Hoogstraat en de Leibeek ligt De Biest. Het is
een gebied van ongeveer één hectare
groot en er staan vooral planten die van
een vochtige bodem houden. Ook werden er enkele jaren geleden canadapopulieren gepland.
Dorent-Nelebroek - Op de grens van Eppegem en Vilvoorde vind je DorentNelebroek, een tachtig hectare groot
landschap. Hier zie je meer dan 300
verschillende planten en je kan er een
mooie blik werpen op de oude en de
nieuwe Zenne. Tussen beide liggen twee
grote afgesneden Zennemeanders, daar
broeden onder andere waterhoen, eend
en meerkoet. Natuurpunt ontwikkelde
speciaal voor dit gebied een wandelfolder die je kan afhalen bij Natuurpunt zelf
en bij de gemeentedienst.
Pimpernelgraslanden - Er zijn zes verschillende pimpernelgraslanden in Zemst:

Hauwland, Rubenswei, ’t Spilt, Weerdebos, Weybeemd en Wormelaar. In totaal
gaat het om 14 hectare en voor elk van
deze graslanden staat het beheer van
Pimpernel centraal.
Poelenbroek - Het Poelenbroek ligt langs
de spoorweg aan op de grens van Hofstade en Zemst. In deze poelen zitten
kikkers, padden en watersalamanders.
Verder staan er verschillende kruidachtige planten en bloemen. Wist je trouwens
dat de kinderen van de Vrije Basisschool
in Hofstade meehelpen om het afgemaaide gras te verzamelen en ze terwijl
al spelend heel wat informatie voorgeschoteld krijgen over de aanwezige
planten en dieren?
Vriezenbroek - Het laatste natuurgebied, het
Vriezenbroek, ligt op de grens van Hofstade en Weerde. Hier word je op slag geïmponeerd door de Galloways of Schotse
hooglandrunderen. Immense, langharige
dieren die het grootste deel van de tijd
braaf wat staan te grazen. De durvers kunnen er zelfs tussen gaan wandelen. Natuurlijk vind je ook hier tal van andere diersoorten en verschillende planten.
In elk van deze gebieden staan infoborden waardoor je heel wat meer over de
reservaten te weten komt. Maar moest
u toch nog met vragen zitten, dan kan u
zeker en vast bij de mensen van Natuurpunt zelf terecht. Veel wandelplezier!
Ellen Van de Wijgaert

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
“KAMUTBROOD,
ZIEL DER AARDE”

“Gebakken plezier”

KAMUT lang vergeten, nu terug ontdekt:
• Kamut is een oude verwant van harde tarwe, zoals spelt een
oude verwant is van zachte tarwe
• heeft geen industriële selectie ondergaan> is nog in ‘natuurlijke’ staat
• wordt uitsluitend biologisch verbouwd
KAMUT laat uw lichaam bloeien in gezondheid:
• Zoete tarwe: met een rijk boterachtig aroma; het kruim is
goudkleurig
• Energierijk graan: scoort in voedingswaarde beter dan gewone tarwe:
20 tot 40% méér eiwitten en 30% méér vitamine E
• Rijk aan 8 vd 9 mineralen: consumptie van 200gr kamutbrood
dekt de dagelijkse behoefte van selenium
• Deze tarwesoort mag wel: studies gedaan door de
Internationale Voedsel Allergie Vereniging wijzen uit dat de
grote meerderheid zelfs -70%- van wie sterk allergisch reageert
op tarwe toch géén probleem heeft met Kamut
• Kamut verteert gemakkelijk:
KAMUT >
DA MUT!!
(Ka’moet)
(Dat moet)

Klantenreactie:
“Zoveel keus en zo lekker; ik
eet elke dag ’n ander brood..”
Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN
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ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ
WERNER JANSSENS
Schoolstraat 50, 1980 Zemst
Tel: 015 / 62 14 00

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

winterstop tot 7 februari 2008

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

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197
Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN
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Garage Verstraeten
Brusselsesteenweg 185
1980 Eppegem Zemst
Tel: 015/61.28.61

www.garageverstraeten.be

Haïtiaans chiroleidster Claudinette weekje te gast in Hofstade
HOFSTADE – Van 27 februari tot 6 maart was in het Hofstaadse gezin Verschoren juffrouw Claudinette Jean
Jacques uit Haïti te gast, in het kader van een campagne van Broederlijk Delen over talent uit ontwikkelingslanden.
de Zemstenaar was getuige van het emotionele afscheid in De Hemen in Zemst.
Claudinette is hoofdleidster (net zoals
dochter Katrien van het gastgezin Verschoren dat is van de Chiromeisjes van Hofstade) van de Chiro in haar afdeling in Cité
Soleil, een sloppenwijk in Port au Prince,
de hoofdstad van Haïti. Ze is ook actief in
Chiro Nationaal in Haïti, waar de beweging
KIWO genoemd wordt. De KIWO, die 60
000 leden telt in Haïti, biedt de jeugd niet
alleen recreatieve activiteiten aan, maar
ook sociale, culturele en opbouwende activiteiten. Zo werkt de KIWO mee aan een
herbebossingsprogramma in het land. Dat
geeft de jeugd een doel, een perspectief
en vermijdt dat de jongeren afglijden in
criminaliteit en druggebruik.
Het gastgezin Verschoren maakte kennis met Claudinette op woensdag 27
februari in het gemeentehuis van Zemst:
de Haïtiaanse gaste werd er hartelijk
en feestelijk onthaald met een kinderkoor. De rest van de week doorliep ze en
druk programma, begeleid door enkele
Zemstse vrijwilligers van Broederlijk Delen, onder de coördinatie van Caroline
De Schutter uit Hofstade.
Claudinette nam tijdens haar weekje
Zemst onder meer deel aan een Schriktocht met Chiro Skippy van Zemst-Laar
en aan de zondagse activiteiten van Chiro Hofstade.
Nicole, de moeder van het gastgezin,
vertelt nog verder: “Claudinette hield
duidelijk aan christelijke gewoonten, die

wij met ons
hectische leven al uit het
oog verloren
zijn, maar
die toch een
mooie betekenis hebben: bij elke
maaltijd
maande zij
ons op een
onopvallende manier
aan voor het
gebed voor
Claudinette en haar gastmoeder Nicole met de vlag van Chiro Zemst
het eten en
bad ze voor. Ook de eucharistievieringen j’ai vecues me donnent beaucoup plus de
waren voor haar belangrijk. Op zaterdag force pour travailler et aider à l’amélioranam ze deel aan de misviering samen tion des conditions de vie des gens de mon
met de communicanten in Eppegem en pays, pour que HAITI CHERIE redevienne la
op zondag was ze te gast in de parochie perle des Antilles. Merci de m’avoir accepColoma in Mechelen. De mis werd daar tée chez vous, de consacrer votre temps
voorafgegaan door een gezellig groeps- pour effectuer toutes ces préparations, de
ontbijt, met een twintigtal deelnemers, m’avoir ecoutée, d’accepter de faire des
in het teken van Broederlijk Delen.”
échanges avec une personne d’une autre
Claudinette vroeg ons om aan de lezers culture, d’un autre pays. Je pense que chavan de Zemstenaar haar dankbaarheid que société a son bon et son mauvais coté,
te mogen uitdrukken. Wij drukken hier donc Haiti a aussi du talent. Je pense que
haar Franstalig dankwoordje af. “�Chers je vais travailler pour rehausser les talents
amis de Zemst, vous ne pouvez pas vous d’Haiti. MWEN
����� PAP
������������������
JANM BLIYE NOU.”
imaginer à quel point je suis heureuse Zemst heeft er een buitenlandse vriend’avoir eu la chance de passer avec vous din voor het leven bijgekregen.
une semaine à Zemst. Les expériences que
BC

Minder gas geven in Zemst
bepaalde stukken van de verbindingswegen tussen de kernen
wordt dat 70km/u. De bestaande zones 30 (in schoolomgevingen en bepaalde wijken) blijven behouden. Bovendien zal
op heel het grondgebied de nultolerantie gehanteerd worden
door de politie. De minste overschrijding van de maximumsnelheid zal beboet worden met een PV. Overdreven snelheid ligt
vaak aan de oorsprong van ongevallen met doden of zwaargewonden. In de politiezone Kastze wordt er extra personeel
aangeworven om de controles op te drijven.”
PVG
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ZEMST – In Zemst wordt verder werk gemaakt van de verkeersveiligheid. Wie Zemst binnenrijdt, zal op de rem moeten gaan staan. Op de gemeenteraad van 21 maart werd
een nieuw snelheidszoneringsplan goedgekeurd. De ronde
borden met rode rand die na elke zijstraat opduiken om de
maximumsnelheid aan te duiden verdwijnen. Ze worden
vervangen door zogenaamde zoneborden, die je niet na elk
kruispunt moet herhalen.
“Voortaan zal je in 90% van onze gemeente maximum 50km/
u mogen rijden”, zegt schepen van mobiliteit Bart Nobels. “Op

37

HOFSTADE – Het Blosodomein in
Hofstade heeft een nieuwe directeur.
De Limburgse Myriam Dewael komt
Luc Peirlinck vervangen.
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Myriam was al jaren verantwoordelijke
voor een schaatspiste van Bloso in Limburg en was aan een nieuwe uitdaging
toe, vertelde ze aan de Zemstenaar. “Ik
ben 43 maar nog boordevol ambitie. In
feite was ik wat uitgekeken op mijn vorige opdracht bij Bloso. Na deelname aan
examens heb ik de kans gekregen om het
Blosodomein in Hofstade te gaan leiden.
Van een uitdaging kan je zeker spreken.
Hier is nog veel werk aan de winkel.”
Welke plannen heb je met het domein,
Myriam? En ben je ook zelf sportief?
Wat sport betreft: lopen en voetballen zijn
mijn favoriete sporten. Het is trouwens bij
dat laatste dat ik mijn vriendin heb leren
kennen. Vermoedelijk verhuizen we een
van de komende maanden naar de omgeving van het domein, want de dagelijkse
verplaatsing met de wagen van Hasselt tot
hier is niet echt praktisch. Plannen met het
domein? Zeer veel werk is er hier. We moe-
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Blosodomein heeft nieuwe directeur
ten bijvoorbeeld eens zien wat de bestemming wordt van het vroegere openluchtzwembad; we gaan zeker een Finse piste
voor joggers aanleggen. Ook de speeltuin
is wat mij betreft aan vernieuwing toe. Er
wordt een botenloods door de zeilclub gebouwd en er is nog zoveel meer.
Ben jij een nichtje van minister van Bin-

nenlandse Zaken Patrick Dewael?
Daar is helemaal niets van aan. Ik ben
in de verste verte zelfs geen familie. Dat
was een kwakkel in de plaatselijke pers
hier.
de Zemstenaar wenst Myriam in ieder
geval veel succes in haar nieuwe taak.

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.

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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In onze showroom bent u van harte welkom om onze
hekken en poorten te komen bekijken.
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