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Denkt u erover uw huis te verkopen? Uw huis is een deel van uw leven en dat verkopen, is niet gemakkelijk.
U zit vol vragen en twijfels. Daarmee kunnen wij u helpen. Wij zorgen er niet alleen voor dat u bezoekers, maar
vooral ook ernstige kopers over de vloer krijgt. Zo haalt u het maximum uit uw huis. Niet alleen u maar ook uw
woning verdient dat.

www.era.be/vaneyken | Brusselsesteenweg 176 - 180 1980 ZEMST | T: 015 62 11 42 | F: 015 62 17 42

Beste Zemstenaar,

Colofon

Er zijn zo van die begrippen die plots opduiken en waar iedereen dan per se zijn
mening wil over geven. Wij geven lukraak
twee voorbeelden: vergrijzing en globalisering. Wie pakweg twee decennia terug
met dit soort van dure woorden kwam
aanzetten, kreeg als enige reactie Qué?
Nu is er zo’n nieuw, trendy en bloedernstig item. Mensen die zichzelf graag au
sérieux nemen – en ongetwijfeld ook
zeer belangrijk zíjn – kunnen de jongste tijd niet zwijgen over de koopkracht.
Die is blijkbaar schrikwekkend aan het
dalen. Nu wisten wij al lang wat koopwoede precies inhoudt. Elke vent met
een vrouw in huis kent dit verschijnsel.
Maar hier gaat het niet om. Want helaas
blijkt niet de koopwoede af te nemen,
wel de koopkracht.
Dat zit zo. Een liter naft kost tegenwoordig méér dan een fles Veuve Clicquot van
een uitzonderlijk jaar. Een snee bruin
brood met kriekenconfituur wordt weldra een snuisterij voor nouveaux riches
in kastelen en sjieke villa’s. Een kraakverse pekelharing? Sorry, alleen nog
als exclusief hapje op dure recepties.

Spruiten met spek op het menu van de
Comme Chez Soi!
Zo kan het niet verder, beste lezer. Het
volk mort, binnenkort ligt heel het land
lam. Overal blokkades, de hele economie op zijn gat, het gaat van kwaad
naar erger. Plunderende bendes beginnen rond te zwerven, ook in Zemst. Tot
de tanden bewapende agenten van de
Special Force houden de benzinestations in Eppegem en Weerde in het oog.
Bewakingsfirma’s patrouilleren dag en
nacht aan de superettes in Zemst en
Elewijt. Alle slagers en bakkers huren

privé-security in. Het leger stuurt paracommando’s om in Laar velden vol
maïs en patatten te bewaken. ’s Nachts
maken magere, hologige jongeren de
straten rond het nieuwe gemeenteplein onveilig, de onrust wakkert aan.
De sfeer wordt grimmig, een open conflict dreigt…
Tot één mededeling alle gemoederen tot
rust brengt. Dalende koopkracht, who cares, de Zemstenaar blijft gratis in uw bus
vallen. Geniet ervan, beste lezer, zomaar
voor niks! Waar vindt u zoiets nog?
De redactie (PV)
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Maak kennis met

De Kriebeltuin

ELEWIJT – Op 16 juni opende Myriam Van den Broeck in Elewijt De
Kriebeltuin, een plek waar (vooral) kinderen kunnen leren hoe de natuur in mekaar zit.
leen in een potje in het kruidenrek zit,
maar eigenlijk heel makkelijk in de tuin
te kweken valt. Even naar de tuin, wat
peterselie afknippen, wassen en het
smaakt duizend keer lekkerder dan de
verdroogde versie uit het potje.

De tuin is onderverdeeld in verschillende
hoekjes, waar Myriam de kinderen iets
vertelt over wat er op dat plekje leeft en
waar ze, door middel van opdrachten, op
een leuke manier wat bijleren.

Water lokt de kinderen naar de rand
van de vijver. De kleinsten kunnen met
een netje kikkervisjes en andere waterdiertjes vangen, waarover Myriam
heel wat te vertellen heeft. Wist jij dat
libellen en spinnen vervellen zoals
een slang? En dat slakken gek zijn op
bier en je ze zo kan weglokken uit de
groentetuin?
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De tuin start met de kruidentuin en is
bedoeld voor de iets oudere kinderen.
Hier kan je zien dat peterselie niet al-



In de bloemenweide en de vlindertuin
mengen geuren en kleuren zich tot een
prachtig pallet.
Belangrijk in de tuin is de composteerplek. Myriam gaf hierover vroeger reeds
les aan kinderen en ze schreef ook een
boek over composteren met kinderen. In
de tuin kan je zien hoe het echt werkt
en waarvoor je de compost in de praktijk
kunt gebruiken.
In het biologisch tuintje van echtgenoot
Toon zie je dat mooie groenten ook kunnen gekweekt worden zonden pesticiden.
En druiven zo geplukt van de druivelaar

Foto’s Inès Van de Wijgaert

Myriam Van den Broeck is al twintig jaar
natuurgids. Door haar passie voor den
buiten groeide bij Myriam het idee voor
dit concept. Haar prachtige tuin vormt
een uitdagend avontuur en de kinderen
steken er heel wat van op.

smaken zoveel lekkerder. Uit haar
munttuin plukt Myriam verschillende
soorten munt voor haar Kriebelthee
die elke bezoeker mag proeven. En
als je het mij vraagt, levert deze munt
ook een fantastische mojito op.

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

In het weggeefhoekje bevinden zich
de plantjes die Myriam dubbel heeft.
Wie wil mag er eentje meenemen.
Na het leerrijke deel volgt het avontuurlijke. Rond het kampvuur nodigen boomstammen uit voor een
kringgesprek eer de ontdekkingstocht start. Wie tijdens de tocht de
vragen en opdrachten goed oplost
krijgt als beloning een plantje, helemaal in de lijn van het ganse project.
Door de boomgaard wandel je naar
het heksenbos, waar kinderen een
verhaaltje te horen krijgen. Aan het
heksenbos grenst het kabouterbos.
Na de verschillende acties tegen
zinloos geweld, waaraan zij ook zelf
deelnam, besloot zij haar kabouterbos te herdopen tot knuffelbos.
In het knuffelbos mogen enkel
mensen kleiner dan 1.30m en is er
een podium waarop de kinderen
mogen musiceren en acteren. Speciaal hiervoor heeft ze een accordeon gekocht omdat haar piano toch
wat groot was om mee te zeulen
naar het knuffelbos.
Op Myriam’s verlanglijstje voor haar
tuin staat verder nog een klimrek,
schommels, een zandbak en een
snoezelruimte.

Ellen Van de Wijgaert

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

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
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Je kan in De Kriebeltuin ook terecht
voor een avondwandeling of een
vroeg-uit-de-veren-wandeling.
Bij
deze laatste kan je samen genieten
van de ontluikende dag en daarna
van een heerlijk ontbijt. Een aanrader!
De Kriebeltuin, Lange Ravestraat
79, 1982 Elewijt. Reserveren drie tot
zes weken op voorhand. Tel. 047652.49.01 tussen 8 en 9u. www.
dekriebeltuin.be

IUSTE



EPPEGEM – Jong geleerd is oud gedaan, placht men te zeggen en natuurlijk geldt deze volksspreuk nog steeds
in het moderne digitale tijdperk. Het
klinkt voor oudere generaties misschien wat ongelooflijk, maar in het
hedendaags onderwijs worden de
kleuters al vertrouwd gemaakt met het
gebruik van computers voor educatieve en creatieve doeleinden. Kristof
De Loose, ICT-leerkracht én zorgcoördinator in basisschool De Waterleest in
Eppegem, diende zijn project voor het
basisonderwijs in en won daarmee de
eerste prijs op de Etwining Award. In
het origineel en creatief project EYES
werken kleuters (derde kleuterklas) van
over de ganse wereld rond zintuigen
en bewustwording, en dat was geen

valt in de prijzen

Foto Jean Andries

ICT-project voor kleuters

evidente opgave. Wie nieuwsgierig is
welke vaardigheden de kleuters al in
de vingers hebben en hoe dat allemaal
aan de man wordt gebracht, kan een

en ander bekijken via de link http://
eyes.classy.be. Heel knap gedaan. Van
globalisering gesproken…
jmb
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Speelhal

ELEWIJT – De gemeenteraad keurde
op 19 juni, op vraag van bvba Burnout, een convenant goed voor de
vestiging en de uitbating van een
kansspelinrichting klasse

II

in

in het

handelspand aan de Tervuursesteenweg 662 in Elewijt.

Kansspelinrichtingen klasse II, of zogenaamde “speelhallen”, zijn gereglementeerd door de wet van 7 mei
1999 en het KB van 23 mei 2003. Het
betreft inrichtingen met maximaal
dertig kansspelautomaten, waarvan
de werking elektronisch wordt gecontroleerd.
Een van de vele voorwaarden tot het
bekomen van een vergunning, is het
aangaan van een convenant met de
gemeente waar de inrichting gevestigd wordt. In dit convenant bepaalt
de gemeente de ruimtelijke ligging, de
openingsdagen en –uren, het lokale

Elewijt

toezicht en de opschorting- en opzeggingsvoorwaarden. Het convenant
treedt pas in werking na het verkrijgen van de vergunning klasse B en een
bouwvergunning.

Van bezoekende spelers aan de speelhal dienen de identiteitsgegevens
verplicht te worden opgenomen in
een register. Minderjarigen (jonger
dan 21) worden onder geen beding
toegelaten. Ook het gebruik van kredietkaarten is verboden. Er mogen
geen maaltijden of dranken worden
aangeboden. Het is de uitbater bo-

vendien niet toegestaan om personen
toe te laten tot de inrichting zonder
de wettelijk voorziene spelersregistratie in het kader van braderijen, opendeurdagen, buurtfeesten, privé- of
verjaardagsfeestjes, familiedagen of
dergelijke manifestaties.
De kansspelinrichting zal geopend zijn
van maandag tot zondag van 13.00 u
tot 03.00 u. De KMO-stuurgroep gaf het
advies om streng toe te zien op de uitbating, om het imago van de buurt en de
gemeente te vrijwaren.
PVG

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

SOLDEN

van 1 tot 31 juli
Kortingen van
verhuurt het materieel

30% tot 70%

voor karwei en feest

NU:
Feesten:

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
Open van 10u tot 13u30 en 13u30 tot 18u - dinsdag en zondag gesloten

Betty Barclay, Rosner, McGregor, SanMartino, Bandolera,Tuzzi, Giovane
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Tuin:

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



Voetbaltransfers
ZEMST - Het voetbalseizoen 2007-2008 zit erop. KFC Eppegem mocht proeven van de hoogste provinciale reeks,
maar kon zich niet redden. Verbroedering Hofstade was een goede middenmoter in tweede provinciale. FC Zemst werd
verdiend kampioen en gaat naar derde provinciale. KCVV Elewijt miste
1. Sterke punten?
net de tweede plaats. VK Weerde kon na een sterke start niet bevesti2. Waar is de ploeg kwetsbaar gebleken?
gen. SK Laar had te weinig ervaren karakterspelers. Onze clubs heb3. Wat mag / moet / verbeteren?
ben zich andermaal stevig geroerd tijdens het tussenseizoen. de Zem4. De verwachtingen?
stenaar legde vier vragen voor aan onze clubs.

FC Eppegem
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Trainer Mon Temmerman
1. Een goede jeugdwerking, samenhorigheid, trouwe supporters en vele goede sponsors.
2. Individuele fouten van de sterkhouders
tegen de rechtstreekse concurrenten. Te
smalle kern door langdurige blessures
van dragende spelers Gunter Vercammen,
Fred Eeckhoudt, Dennis De Bell, Mika Van
Hamme en Kenneth Somers.
3. Meer concurrentie. Vorig seizoen is
vastgesteld dat er te weinig spelers waren die de nodige discipline konden opbrengen zonder de nodige concurrentie.
De komst van twaalf nieuwe spelers zal
daarin verandering brengen.
4. Gezien het voor KFC Eppegem lang
geleden is dat er zoveel nieuwe spelers
werden aangetrokken, zal het een vraagteken blijven. De ambitie is zeer groot en
wij moeten mikken naar een plaats in de
topvijf. Sterke punten van de ploeg: collectiviteit en een spelerskern die al jaren
samen voetbalt.



Nieuwkomers: Diomi (afkomstig van RC
Mechelen en met een resem doelpunten
een groot aandeel in de redding van
SC Grimbergen), Jeroen Fortan (exKampenhout en vorig seizoen bij
Sterrebeek), Gerd Van Assche en Mario
Correia (beiden SC Wolvertem), Peter
Janssen (ex-SK Londerzeel en dit seizoen
bij Delta), Peter Wouters (jeugd KV
Mechelen en SK Londerzeel), El Lamzi
Faycal (GR Katelijne), Valentina Fabio Dalla
(jeugd RC Mechelen en SK Londerzeel),
Balder Berckmans (SC Mechelen), Deniz
Akkus (Opwijk) en Mohamed Chaboun

Diomi gaf al zijn
visitekaartje af bij
RC Mechelen en SC
Grimbergen. Ook bij FC
Eppegem verwacht men
van het goudhaantje
veel doelpunten.

(terug van VV Leest), doelwachter
Benjamin Haentjes (E. Opstal).
Vertrekkers: Paun Nze Mey (RC Mechelen),
Vicky Carleer (FC Wambeek), Pemba De
Hertog (FC Strombeek), Tom Versees
en Greg Van Schoenwinckel (beiden VV
Elewijt), Wietse Ceenaeme (FC Zemst), Carlo
en AlainVan Roost (Red Boys Elzestraat).
Stoppen: Jeroen De Bell, Filip Steylemans
en Bram Glorieux.

Verbr. Hofstade
Hulptrainer Ronny Vandeweeghe
1. De mentaliteit van de mensen en de
goede samenhang van het bestuur en
de spelers.
2. We beschikten slechts over één echte
spits en dat heeft ons parten gespeeld.

3. Het scorende vermogen moet omhoog. Ook het automatisme kan nog
verbeteren.
4. Twee jaar geleden eindigden we zevende, vorig seizoen vijfde, dit goede
resultaat proberen wij te evenaren en wij
lonken naar de derde plaats. De topmatchen tegen Eppegem, Steenokkerzeel en
Nossegem staan met stift onderlijnd.
Nieuwkomers: Kim De Vleeshouwer
(verdediger van Schepdaal), Jerry
Leemans (doelman van Muizen), Mathias
Fannoy (aanvaller van Meerbeek), Volkan
Serbest (verdediger van Vilvoorde),
Darkaoui Chakir (Besace), Jelle Verreydt
en Jens Haeyaert (SC Mechelen), Youssef
Djedidene (Oviedo Asturiana).
Vertrekkers: Ruben Moonen (FC Borght),
Hassan El Bouchtaoui, Philippe en
Michael Petitniot (VV Elewijt), Kastan
Gajanovic, Michael Lauwers en Patrick
Ginahoua (SK Leest), Andy Beukelaers
en Glenn Schils (beiden Walem), Bart
De Doncker (SC Grimbergen), Jurgen De
Bruyn en Timothy Verbruggen.

De nieuwkomers van Verb. Hofstade met hun trainer Erwin Van Halle.
V.l.n.r. Jelle Verreydt, Jens Haeyaert, Jerry Leemans, Kim De Vleeschouwer,
Youssef Djedidne en Chakir Darkaoui. Serbest en Fannoy niet op de foto.

FC Zemst Sp.
Trainer Philippe Van Perck
1. De structuur. Alle bestuursleden hebben in het verleden ook gevoetbald en
weten perfect hoe het spelleke in elkaar
zit. Ook bij de jeugdwerking staat er een
stevige structuur op poten, waardoor de
doorstroming naar de eerste ploeg gemakkelijker wordt, dat is en blijft onze
hoofddoelstelling. De sterke conditie en
organisatie zijn de pijlers van het succes
van de eerste ploeg.
2. Als je er alle statistieken op natrekt,
moet je gewoon durven zeggen dat we in
vierde provinciale weinig zwakke punten
hadden. Als we kwetsbaar waren, was het
door onderschatting van de tegenstrever
door onze spelers. Aanvankelijk moesten
alle spelers, ook gevestigde waarden, een
plaats op de bank kunnen aanvaarden.
Dat lag soms moeilijk, maar de groep telt,
FC Zemst, niet het individu en dat is nu bij
iedereen doorgedrongen.
3. We kunnen terugvallen op een sterke
conditie en goede organisatie. In derde
provinciale ligt de snelheid van uitvoering hoger en daaraan zullen we hard
moeten werken, ook aan de snellere omschakeling van balbezit naar balverlies
moeten we sleutelen.
4. Zo snel mogelijk het behoud verzekeren in derde provinciale, onze thuisreputatie alle eer aandoen en af en toe eens
stunten tegen de kopploegen.

Wietse Ceenaeme doet de
overstap van FC Eppegem
naar FC Zemst Sp.

VV Elewijt
Voorzitter Luc Deheyder
1. KCVV kan steeds terugvallen op een
goede organisatie, die het sportieve
en financiële luik, de jeugdwerking én
eerste ploeg onder controle heeft. We
zoeken wel enkele mensen die mee
willen werken aan de uitbouw van de
club, zowel voor de jeugd (trainers en
omkaderde werkers) als voor het hoofdbestuur.Een goede trainersstaf (Bart
Devaere, Roland Deloose en Philippe
Rummens) staat klaar om er een mooi
seizoen van te maken. De stabiliteit van
de club staat garant voor een goede
jeugdwerking (150 spelende leden) en
een stevige kern voor de eerste ploeg
en de reserveploeg.
2. De afgelopen jaren eindigde de eerste ploeg steeds vijfde, vierde of derde
in vierde provinciale. Ook in het seizoen
2007-2008 grepen we net naast een
prijs. De ploeg behaalde mooie resultaten tegen rechtstreekse concurrenten maar faalde op onverwachte momenten tegen zwakkere tegenstrevers.
Heeft het met concentratie te maken of
kunnen onze goede spelers zich enkel
opladen om iets te tonen tegen topploegen?
3. Een combinatie van ervaren spelers,
aangevuld met eigen jeugdspelers
blijft ons concept. Vorig seizoen kregen elf jeugdspelers van eigen kweek
de kans om zich te tonen in de eerste
ploeg. Er zijn dus reële doorgroeimogelijkheden. Alleen dienen ze te beseffen dat zij nog leergeld moeten betalen
en geduldig moeten verder werken om
definitief door te breken. Volharden
met karakter, niet ontgoocheld zijn bij
niet-selectie, geloven in de toekomst
van zichzelf en van de club. Ervaren
spelers dienen zich te blijven bewijzen
en inzetten. Leeftijd en ervaring zijn
niet altijd een garantie op selectie. Het

motto blijft dat diegenen die zich inzetten en bewijzen een kans krijgen in
de eerste ploeg.
4. Opnieuw een belangrijke rol spelen
in de titelstrijd in vierde provinciale.
Winnen op een gezonde manier moet
steeds de doelstelling zijn van een
sportman en een eerste ploeg. Zij zijn
immers het uithangbord van een club
die naast het sportieve, ook een belangrijke rol dient te spelen in het sociale gebeuren van een gemeente. Bovendien blijft de jeugdwerking, waar
we een gezonde en sportieve ontspanning aanbieden maar ook voetbalopleiding, algemene opvoeding en nuttige vrije tijdsbesteding een belangrijk
objectief van KCVV Elewijt.

Greg Van Schoenwinkel en Tom Versees lieten
al hun visitekaartje zien bij FC Eppegem.

Nieuwkomers:
Tom
Versees
en
Gregory Van Schoenwinkel (beiden FC
Eppegem), Philippe en Michael Petitniot
(beiden Verbr. Hofstade), Pyama Loppa
(Kampelaar), Michael Pollefoort (SK
Halle), Bart Verholen (SK Kampenhout),
Gunter Huygebaert (ex-Verbr. Hofstade
en dit seizoen bij Rumst), Francesco
Polido Pilo (SK Laar) en Hehdi Debelle
(zaalvoetbal).
Vertrekkers: Mirco Gajanovic (Belgica
Edegem), Andy Willems, Philippe
Verhaeren en Kenneth Corremans (allen
FC Peutie), Karim Ajri (FC Beigem).

VK Weerde
Trainer Johan Schellemans
1. Aanvallend stonden we vorig seizoen
sterk, met verschillende spelers die de
goal wisten staan. Ons ervaren aanvalsduo wordt nog aangevuld met spelers
die ook vanuit de tweede lijn gemakkelijk
scoren. In topwedstrijden stonden we er
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Nieuwkomers: Wietse Ceenaeme (FC
Eppegem), Glenn Breugelmans (eigen
jeugdproduct, ex-KV Mechelen en vorig
seizoen SC Grimbergen), Yves Van der
Schoot (SC Mechelen), Jan Rykaert
(SK Kampenhout), Saber Abderrahim
(VK Weerde), Yannick Michiels (CS
Machelen).
Vertrekkers: Wouter Verberck (FC

Humbeek), Uyi Agbonkpolor en Stijn Van
der Weegh (beiden VK Weerde), Koen
Colebrants (FC Beigem).



Nieuw bij VK Weerde: vlnr Mohad Azzouz, Labsir Abdrahman, Uyi Agbonkpolor, Remko
Pallemans, Aganan Asmael, Abdel Abderrahman, Mohamed Bouazza en David Clough.

altijd en werden we nooit weggespeeld.
2. In verdedigend opzicht moesten we
vorig seizoen door blessures en schorsingen dikwijls schuiven, wat resulteerde
in een onaanvaardbaar aantal tegendoelpunten. De kern bleek niet breed
genoeg.
3. De motivatie tegen mindere ploegen
liet te wensen over.
4. We verliezen enkele sterkhouders
(Ameel, Saber en Van Dam), maar die zijn
waardig vervangen. Er zit meer evenwicht
en ervaring in de kern, met een aantal
spelers die op hoger niveau hun sporen
verdiend hebben. Zonder blessures (en
onnodige schorsingen) van vorig seizoen
ambiëren wij een plaats in de topdrie.
Nieuwkomers: Uyi Agbonkpolor en
Stijn Van der Weegh (beiden FC Zemst),
Moade Azzouz en Anas Charradi
(beiden Red Boys Elzestraat), Boubker

Bouchtaoui (SK Steenhuffel), David
Clough, Abdrahman Labsir en Soubhi
El Atabi (allen FC Muizen), Abdoul
Marchouhi (Hoek Zaventem), Frederic
Marteaux (FC Humbeek), Bachir Naciri
(FC Katelijne), Remko Pallemans (FC
Union Leopoldsburg), Ahmed Riahi (VK
Holsbeek)
Vertrekkers: Jan Van Dam (FC Peutie),
Bart Ameel, Farid Boulafdel, Abderrahim
Saber, Jurgen Sterckx en Bram Van
Aarden.

SK Laar
Sportief verantwoordelijke
Wilfried Meysmans
1. Niets moet, veel kan en veel mag binnen SK Laar. De groep is nog homogener
geworden.
2. We hebben een heel jonge ploeg met
iets te weinig ervaren karakterspelers.
Sommige jongeren bezwijken soms on-

der druk om te bevestigen die ze zichzelf
opleggen. Vorig seizoen werden we ook
geteisterd door te veel blessureleed.
3. De kwaliteit van voetbal van de tegenstrever. Hoe hoger het niveau, hoe beter
we zelf gaan spelen. De erkenning van SK
Laar als amateurclub (en ons niet als een
caféploeg beschouwen), vooral bij sommige andere clubs van Groot-Zemst.
4. Op sportief vlak willen we met het
eerste elftal binnen de topvijf eindigen. De nieuwe spelers moeten zorgen
voor een brok ervaring en samen met
de huidige jongeren een stevig geheel
vormen. Bij onze jeugdploegen staan
fun en verzorgd voetbal boven resultaat. Het blijft ook de bedoeling om een
degelijke basis aan te leren. Ronaldokes
worden hoeft niet. Ze moeten er vooral
veel plezier aan beleven en nog betere
vrienden worden.
Nieuwkomers: Dirk Goeyers (FC Haren),
Gunther Goeman (FC Peutie), Erwin
De Leersnijder en Geert Gellaerts (SC
Mechelen) en Nicky De Gelder (FC
Zemst).
Vertrekkers: Tim Van Aeken (Elzestraat)
en Francesco Polido Pilo (VV Elewijt).
Gert Van Camp en Gunther Daelemans
(beroepsbezigheden) stoppen met
voetballen.
SK Laar organiseert op donderdag 28
en vrijdag 29 augustus een tweedaagse
voetbalstage voor twee leeftijdsgroepen
(1995-1997 en 1998-2000).
Jean Andries

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

Toonpark:

vraag hier
uw gratis brochure aan:

www.metallooks.be

Herentalsesteenweg 56
2275 Poederlee
014/55 80 01

VERANDA THOMAS BVBA

Zowel voor bedrijf als particulier

Fabrikant van:

Veranda's - pergola's
Ramen - deuren
Zonweringen
Metselwerken - vloeren

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

Gratis:
bestek
&
voorontwerp
&
bouwaanvraag

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST
EK

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

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

Denk tijdig aan
uw winternazicht
Bel ons en
we halen gratis op

Badkamermeubels
Leuke koopjes
tijdens soldenmaand
De gemeente Zemst zoekt
TWEE SCHOONMA(A)K(ST)ERS
1 voor 19 uur per week voor de Gemeentelijke Basisschool
Eppegem De Waterleest;
1 voor 11 uur per week (6 uur voor de Gemeentelijke Basisschool
Eppegem De Waterleest en 5 uur voor het gemeentehuis van Zemst)

www.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40

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 ten laatste op dinsdag
15 juli 2008 vóór 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41).
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Wij bieden
• maaltijdcheques;
• premie voor wie naar het werk fietst of stapt.
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Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197
Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

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

www.garageverstraeten.be

Garage
Coloma
Jubellaan 82 2800 Mechelen
Tel. 015 430 430 - Fax 015 430 545 - www.vw-audi.be/coloma
e-mail    joannes.verbinnen@skynet.be
web    www.grasmaaiersverbinnen.be

Land- en Tuinbouwmachines
Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

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

Grote fotowedstrijd de Zemstenaar
Beste amateur-fotografen, een klein beetje
in slaap gesukkeld? Of ontgoocheld en
misnoegd vanwege het mislopen van een
eerste prijs? Laat jullie niet kennen. De
fotobuit van deze maand was iets magerder dan de eerste keer, maar we zullen dit
maar wijten aan de eerste zomeropstoot
en de examens. Hierbij nog
een speciale oproep naar de
-16 jarigen, tijd zat nu om op
fotoshoot te trekken.
Nu, kwaliteit boven kwantiteit zullen we maar denken.
En die kwaliteit was er zeker.
De winnaars, zie onderaan
deze pagina, ontvangen elk

twee bioscooptickets, geschonken door
Utopolis Mechelen. Zij zullen gecontacteerd worden om hun prijs te ontvangen.
De inzendingen voor juli, die worden bekroond in augustus, verwachten we ten
laatste op 20 juli. Foto(‘s) opsturen als bijlage naar fotowedstrijd.dz@gmail.com.

Naam, leeftijd, adres en telefoonnummer
vermelden. Belangrijk: zorg ervoor dat de
ingezonden foto’s minimum 500 KB groot
zijn, dit om druktechnische reden. Heel wat
inzendingen voldeden hieraan niet. Als je
meerdere foto’s doorzendt, verdeel ze dan
over verschillende mails. Veel succes!

Winnaars juni
volwassenen
“Vriezenbroek Barebeek
“ van Pascal Saliën, 46
jaar uit Zemst
jeugd
“Sneeuw”
van Isis Vergucht, 15 jaar
uit Hofstade
U T O P O L I S

E N

T E L E N E T

P R E S E N T E R E N

25 juli t.e.m. 16 augustus ‘08

Elke vrijdag & zaterdag
Sportpark De Nekker
(Inrit: parking Utopolis Mechelen)
Start film: 22u * Tickets: 5 euro pp
Vanaf 20u: food, drinks & music
Zaterdag 26/7: SEX AND THE CITY

Vrijdag 01/08: KUNG FU PANDA

Zaterdag 02/08: INDIANA JONES 4

Vrijdag 8/08: WHAT HAPPENS IN VEGAS

Zaterdag 09/08: THE MUMMY 3

Vrijdag 15/08: INCREDIBLE HULK

Zaterdag 16/08: BABYLON A.D

Programma & info: www.utopolis.be of 015 55 77 33.
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Vrijdag 25/7: HANCOCK
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

MAANDAG RUSTDAG

Zemstenaar maakt internationaal debuut in Tsjechië
ZEMST – Ten huize Vincent Van Paemel in de Spiltstraat in Zemst is men
gebeten van de kartingsport. Na twee volle trofeeënkasten en een resem
fantastische ervaringen, besloot hij om indoorkarting achter zich te laten en over te stappen naar het echte werk.

Vincent Van Paemel

lonkt
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

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

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66
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VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER
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Keerbergsesteenweg 6 - Haacht
Leuvensesteenweg 47 - Hever
Alle dagen open van 07 tot 22 uur

naar het

BK karting

“Toen ik in 2003 voor het eerst in een
indoorkart zat, was ik meteen verkocht. Ik ging meer en meer karten
en ik kreeg meer en meer de smaak te
pakken. In 2004 deed ik mee aan de
3-uren race, mijn eerste wedstrijd. Enkele maanden later behaalde ik al een
podiumplaats in de 12 uren van Inkart. Dat jaar heb ik me ook geplaatst
voor de finale van de RACB Formula
Renault Acedemy op het circuit van
Spa-Francorchamps.
In 2005 deed ik mee aan het BK indoorkarting waar ik vierde werd. Eind
dat jaar heb ik voor de eerste keer
kennis gemaakt met de autosport. Ik
kreeg een test aangeboden op het
circuit van Zolder in een Formule
Renault 1600. Twee trofeeënkasten later heb ik besloten om indoorkarting
achter mij te laten en over te stappen
naar het echte werk. 2006 was het jaar
van de doorbraak. We kochten een
eigen kart aan met motor, waarmee
we in de outdoorkarting stapten in de
befaamde Rotax Max klasse. De motor
heeft 29 pk en haalt snelheden tot 120
km/u. In 2007 stapte ik over naar het
professionele PDB Racing Team. Dit
team wordt gerund door Willy en Tim
De Feyter, ook internationaal. Mijn
eerste race was het BK op het circuit
van Genk. Met een nieuw chassis behaalde ik een mooie zevende plaats.
In 2008 behaalde ik een podiumplaats
op het circuit van Genk en werd ik met
een zevende plaats de best geplaatste
rijder binnen het team. Dit jaar lonk ik
opnieuw naar het BK en een manche

van het Europese Kampioenschap,
eind juli in Tsjechië. Meteen mijn internationaal debuut.
Karting is een ongelofelijk mooie
sport maar ook erg duur. Wil je op het
hoogste niveau meedraaien, moet je
heel wat investeren en veel tijd hebben. Wij zijn dan ook op zoek naar personen die ons willen financieren. Wie
meer wil weten over kartpraktijken
en sponsoring kan terecht op www.
vvp-racing.be”, besluit Vincent Van
Paemel.
Jean Andries

Basisschool De Zonnewijzer

wuift juf Annie uit

WEERDE - Tijdens het jaarlijkse schoolfeest van De Zonnewijzer, de
Weerdse basisschool , werd Annie Verlinden letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes gezet. Ze zette na dit schooljaar een punt achter haar loopbaan, na 36 jaar ononderbroken dienst in de derde kleuterklas.

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

36 rozen
Juf Annie werd op het podium geroepen en na het dankwoord van directeur Paul Van haecht kreeg ze 36
rozen. Eén vertegenwoordiger van
elk schooljaar had de eer en het genoegen haar een roos en drie zoenen
te geven.

36 jaar trouwe dienst

En wat nu…?
Haar loopbaan beëindigen doet
Annie met gemengde gevoelens.
“Het is niet gemakkelijk een streep
te trekken onder iets wat je zolang
graag hebt gedaan en afscheid te
nemen van collega’s en kinderen.
Anderzijds is het een mooi vooruitzicht om meer tijd te kunnen besteden aan mijn drie kleinkinderen.
Bezigheden genoeg trouwens. Ik
ben lid van het zangkoor van OnzeLieve-Vrouw Waver en ben actief in
de KVLV. Ik hou me ook bezig met
handwerk en fiets en wandel graag.
En als ze in De Zonnewijzer ooit een
helpende hand nodig hebben, weten ze me wel te vinden.”
DV

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

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
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In 1972 dropte Annie, afkomstig uit
Hofstade, haar visitekaartje met sollicitatie in de bus van de Weerdse
basisschool. Ze mocht er beginnen
en ging er nooit meer weg. Honderden kleuters stoomde ze al spelenderwijs klaar voor het eerste leerjaar,
een aanzienlijk deel van alle Weerdse
kleuters van de jaren ’70 tot nu. “Vergeleken met vroeger zijn de klassen
nu groter”, zegt Annie. “De manier
van lesgeven is geëvolueerd. Er is
een wat andere aanpak met onder-

meer keuzeactiviteiten. Kinderen van
vandaag zijn ook een pak mondiger
dan vroeger.”
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Sandy De Neef speelt Belgisch
Kampioenschap beachvolleybal
WEERDE – Dat er veel voetballers,
basketballers, wielrenners en rolschaatsers zijn in Zemst wist u ondertussen al wel. Maar wist u ook dat er
een groot beachvolleybal-talent in
onze gemeente woont? Sandy De Neef
uit Weerde speelt deze zomer met haar
beachpartner Liesbet De Baets het
Belgisch Kampioenschap beachvolley.
de Zemstenaar ging een kijkje nemen.
Hoe lang doe je dit al, Sandy?
Het is nu het derde jaar op rij dat we
meedoen met het Belgisch Kampioenschap. Daarvoor speelden we enkel op
recreatieve tornooien. We spelen wel al
lang in de zaal. Dit seizoen speelde ik bij
M-SIKS Blaasveld. Volgend jaar trek ik
naar eerste nationale bij KIVOLA Riemst.
Wat is beachvolley eigenlijk? En
wat is het verschil met een gewone
volleyballwedstrijd?
Eigenlijk hetzelfde principe dan volley-

liest, lig je eruit voor dat weekend.
Je speelt op zand en dat is veel vermoeiender, vandaar dat één set ruim voldoende is. Bij beachvolley mag ook iedere
speler blokkeren en aanvallen. Je speelt
eigenlijk elke positie en er kan natuurlijk
ook niet gewisseld worden.
Vertel eens wat meer over het Belgisch
Kampioenschap.
De wedstrijden van de vrouwen en de
mannen starten eind mei en eindigen
midden augustus. We spelen altijd op
een andere, unieke locatie. Dit jaar speelden we al in Gent, Antwerpen en Kortrijk.
Er worden zowel wedstrijden op zaterdag als op zondag gespeeld. Op zondag
spelen de beste acht geklasseerde ploegen samen met vier ploegen die de kwalificaties op zaterdag spelen. In totaal
treden er tweeëndertig ploegen aan. Tijdens het laatste weekend worden de officiële Masters gespeeld. Daar nemen de
veertien beste ploegen het tegen elkaar
op voor de felbegeerde podiumplaatsen
van het eindklassement.
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Wat hebben jullie al gepresteerd dit
jaar?
Onze doelstelling was om in de top acht te
eindigen van het eindklassement en om
één keer op het podium te staan. In Kortrijk
hebben we al een doelstelling bereikt, want
daar werden we derde. Momenteel staan
we vierde, maar er kan nog veel gebeuren.
Vorig jaar eindigden we als negende.
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bal in de zaal, maar bij beach speel je
met twee personen. Waardoor de nadruk
meer ligt op de verdediging dan op de
aanval. De velden zijn ook iets kleiner.
Tijdens het kampioenschap bestaat de
wedstrijd uit één set tot 21 punten. Om
de vijf punten wordt er gewisseld van
speelhelft. Als je tijdens het Belgisch
Kampioenschap twee wedstrijden ver-

Wat kan je winnen, buiten een mooi
bruin velletje?
Elk weekend krijgen de eerste drie ploegen een geldprijs. Vorig jaar hebben we
hiermee net onze inschrijvingskosten
kunnen bekostigen. Daarom zijn we ook
verplicht om sponsors te zoeken voor
onze kledij, transport, oefenterreinen en
overnachtingen. Van dit tornooi ga je zeker niet rijk worden, integendeel.

Hoeveel keer trainen jullie per week?
We trainen zo’n twee à drie keer per week.
Gelukkig ben ik leerkracht LO en heb ik dus
twee maanden vakantie in het vooruitzicht
en dus voldoende tijd om te trainen.
Wat zijn jullie sterke en zwakke punten?
We spelen heel stabiel. Bij de dames heb
je ploegen die de ene keer hoog eindigen en de volgende keer er niets van
terecht brengen. Wij hebben een zekere
regelmaat. Mijn partner en ik spelen al
geruime tijd samen en kennen elkaar
door en door. Ons grote voordeel is dat
we aan elkaar gewaagd zijn, er is geen
mindere of meerdere en we spelen allebei aanvallend. Dat maakt het voor de
tegenstander ook moeilijk. Het minpunt
is dat we niet supertechnisch zijn maar
hieraan wordt gewerkt.
Wat is er nu zo leuk aan deze sport of
aan dit tornooi?
Vooral de sfeer tussen alle spelers. We
zitten tijdens deze maanden bijna elk
weekend samen op prachtige locaties.
Het is echt heel leuk dat je hier kan en
mag spelen. En waarvoor ik het zeker doe
is de lekkere sangria na de wedstrijd!
Wil je Sandy eens aan het werk zien? Op
20 en 21 juli spelen ze aan het station
van Leuven en op 9 en 10 augustus worden de medailles verdeeld op het strand
in Knokke, tegenover het casino.
Liesbeth Lacante

LAEREMANS
RAMEN BVBA

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba

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

Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: www.kantoorvanpraet.be

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

HET DAK IS ONS VAK
NV

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Aaron Meekers

test kennis in EK Bosbouw

ZEMST-LAAR – Larenaar Aaron Meekers nam, met het Belgische team,
deel aan het Europees Kampioenschap Bosbouw voor studenten. Dat
werd in Sonsterud, een dorpje in zuidoost Noorwegen betwist. Bosbouwers in spe uit heel Europa toetsten er hun technieken en kennis voor de
Europese titel. Aaron werd geen kampioen, maar is een geweldige ervaring rijker. Hij wil van bosbouw en boomverzorging zijn beroep maken.
Het Belgische team was samengesteld
uit vier Walen en twee Vlamingen. Aaron en zijn maat Nils Dekaezemaeker
uit Lennik kwalificeerden zich in interscolaire wedstrijden. Zij volgen het

zevende specialisatiejaar Bosbouw in
het Horteco in Vilvoorde.
“Daarvoor deed ik zes jaar tuinbouwschool in Mechelen”, zegt Aaron Meekers, “maar de specialisatie Bosbouw

Café

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur GROOT ZONNETERRAS
DE BESTE PINT VAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

de Zemstenaar | juli 2008

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN
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Aaron en Nils zetten er de zaag in op het EK Bosbouw voor studenten in Noorwegen

kan je in Vlaanderen alleen in Vilvoorde volgen. Boomverzorging boeit mij
ook sterk. Misschien volg ik later nog
specialisatiecursussen in Nederland.”
Hij hoopt van bosbouw en boomverzorging zijn beroep te maken. ”Het
bos in Vlaanderen wint alsmaar aan
belang, vooral voor de natuurwaarden en de recreatiefunctie”, vervolgt
hij. “Goed bosbeheer is dus belangrijk.
Een job in overheidsdienst of als zelfstandige bosbouwer-boomverzorger
zie ik eerder zitten dan tuintjes aan te
leggen.”
Het kampioenschap loopt over
twee dagen en de kennis van de
deelnemers wordt veelzijdig getest. ”De eerste dag worden er praktische proeven afgelegd, zoals het
wisselen van een ketting, en precies
en snel werken met de kettingzaag
tegen de chrono. De tweede dag
wordt de kennis van boomsoorten
getest, het schatten van houtopbrengst, eerste hulp en het herkennen van dieren die in het bos leven.

Er zijn individuele klassementen,
maar het ploegenklassement is het
belangrijkste.”
De competitie was bikkelhard. Bij
elk foutje in de technische proeven
zette de jury heel toepasselijk de
snoeischaar in de punten. Het Belgische team werd voorlaatste. ”Natuurlijk zijn we daar niet gelukkig
mee”, zegt Aaron, “maar onze bosbouwtraditie ligt natuurlijk ver achter op deze van de Scandinaviërs,
de Oostenrijkers, en de Lithouwers.
Die zijn eigenlijk uit hun natuurlijke
biotoop geplukt en met een kettingzaag opgegroeid. Het was een
sterke competitie en we houden er
alvast een mooie ervaring in een
mooi land aan over.”
Individueel oogstte het team toch
nog een succesje. Aarons studiemaat Nils Dekaezemaeker uit Lennik
pakte brons in de discipline ’ketting
wisselen’. Zo was er toch nog een reden om te vieren.
Juliaan Deleebeeck

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

De Molensteen
b.v.b.a.

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

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

Word jij de nieuwe Beachpopbabe?
ZEMST - Zie je er goed uit en wil je met je foto op duizenden flyers en affiches
staan? Stuur dan snel een mailtje naar info@beachpop.be, en misschien wordt jij
de nieuwe beachpopbabe. Inschrijven kan tot en met zondag 6 juli.
Beachpop vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 september, in de Hoogstraat.
MP

Adverteren
in de Zemstenaar?

Meer info vind je op de website www.dezemstenaar.com

“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten
bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE
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Neem contact op via
• Jean Andries op 015/61.10.06 of 0475/42.02.76
• mail naar adverteren.dz@gmail.com

Café
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Onder de

De gemeente Zemst heeft haar 73 nieuwe inwoners
officieel welkom geheten in het gemeentehuis tijdens
een onthaaldag. De nieuwe gezinnen werden rondgeleid
in het gemeentehuis en trokken daarna met twee bussen
op ontdekkingstocht doorheen de gemeente. De dag
werd afgesloten met een receptie waar de gezinnen getrakteerd werden op streekproducten.

Hoofdafgevaardigde Jos Geatant van de Sector Vijf van de KNBBW
stopte na elf jaar activiteit. Ter gelegenheid van de aanstelling van de
nieuwe afgevaardigde Willy Cillys organiseerde De Maatschappij SintHubertus Elewijt een huldeschutting.155 schutters uit het Vlaamse en
Waalse landsgedeelte maakten er een boeiende namiddag van. Op de
foto burgemeester Bart Coopman, schepen Koen Vandermeiren, nationaal voorzitter van de KNBBW Jos Vander Stappen, secretaris-generaal
Jef Van Goethem, Willy Collys met zijn echtgenote Maria De Geest en
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afgevaardigde op rust Theofiel Van Dam.
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Op de kampioenenviering van FC Zemst gingen de spelers van
de eerste ploeg nog eens uit de bol. Jean Dekoninck en zijn echtgenote Jeanneke, die 28 jaar het veld en de kantine onderhielden, namen afscheid van de club en vierden duchtig mee. Met twee flessen
champagne en vrije toegang voor heel zijn leven was Jean een gelukkige man. Ook enkele spelers van de kampioenenploeg die dertig
jaar geleden kampioen werd in Brabant, waren van de partij.

mensen
Pieter Crabeels en Annemie Silverans stapten op zaterdag 14 juni in de kerk van Weerde in het huwelijksbootje. Annemie is geboren en getogen in Weerde. Pieter is in Zemst en wijde omgeving gekend
als kernspeler van KV Mechelen en kan hier rekenen op een resem supporters. Vader Marco maakte
destijds mee het mooie weer als aanvaller in de gloriedagen van VK Weerde. De vrienden van Annemie
en Pieter hadden een weddenschap afgesloten dat ze erin zouden slagen om een foto gepubliceerd te
krijgen in de Zemstenaar. Wel, bij deze is de opdracht geslaagd. Via deze weg wensen we Annemie en
Pieter een dikke proficiat en het allerbeste voor de toekomst!

De uitbaters Jaak en Germaine van café
“Schoonzicht” op het podium met huisorkest
the Shortcuts op de jongste Woitrockeditie

Ter gelegenheid van de Wereldwijd Brei in ’t Publiekdag organiseerde Diana Behets van Hobby Patch
Hofstade samen met de Quilt handwerkgroep een
leuke breinamiddag. Op de foto vlnr Diana Behets,
Chrystel Van Hulde, Nadine Van Vevel, Paula Behets,
en Paula De Cuyper.

De sportraad van Zemst huldigde verdienstelijke
personen en ploegen op basis van het afgelopen jaar.
Op de foto de kampioenen met hun trofeeën.

Foto’s Jean Andries

Josine Lauwers, Mia Selderslaghs, Maria Maerevoet
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Eerst de soep en dan de pap

…

WEERDE - De Weerdse Chirojongens vertrekken in juli op bivak naar Framont.
Naar goede gewoonte worden ze culinair verwend worden door het echtpaar
Jan en Hilda Marque breucq, Johan Verest en
Hilda Verlinden, die ook
de EHBO voor haar reke ning neemt. Recent werd
die ploeg aangevuld met

Herman

en Kaat Vande Dirk en Katrien
Janssens.
plas en

Lange staat van dienst
Jan en Hilda gingen voor het eerst mee in
1976, op vraag van toenmalig groepsleider Johan Verest. Op hun beurt vroegen
zij Johan mee naar Graide in 1978, om
een zieke Rie Vanhamme te vervangen.
Hilda Verlinden ging van start in 1982. Ze
vermoedden toen niet dat ze meer dan
dertig jaar later nog steeds van de partij
zouden zijn. Voor Jan en Hilda, met drie
chirozonen, was het al die jaren hun enige
vakantie. Nu Jan van zijn pensioen geniet
knijpen ze er wel eens meer tussenuit. Nu
gaan hun kleinkinderen mee op bivak.
Reeds vele jaren gaan de Chirojongens
op tentenkamp. Dit is voor de kookploeg
aangenamer omdat ze meer betrokken
zijn bij het bivak. Vroeger zaten ze al
eens weggestoken aan de zij- of achterkant van een boerderij.

Werkvakantie
Een luilekkervakantie is een bivak zeker niet:

vroeg uit de veren, ontbijt
klaarmaken, afwassen, bereiding middagmaal met soep,
vlees, groenten en aardappelen, afwassen en dan een uurtje of twee
ontspannen. Om 17 u moeten er alweer stapels boterhammen staan en om 20u wordt
er nog pap opgediend of barbecue gehouden. Hilda Verlinden zorgt er ondertussen
voor dat iedereen die dat moet zijn pilletje
slikt of verzorgt schrammen, builen en insectenbeten. Ze houden ook een oogje in
het zeil, zeker bij de jongste kinderen, en
springen af en toe in bij de wasbeurten van
de allerkleinsten. Johan heeft jarenlang een
kampwinkeltje opengehouden met snoep
en allerhande bivaksnuisterijen. Slechts
één keer is dat winkeltje niet opengegaan,
wegens “ziekte” van de uitbater. Niet toevallig brandde de nacht ervoor het licht in de
keukentent tot vroeg in de ochtend.
Wat na al die jaren minder werk vergt is
de voorbereiding. Door de lange samenwerking van het kookteam is er een routine ontstaan.
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Indrukwekkende cijfers
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Enkele cijfers op een rijtje: de Weerdse
chiro bestaat zestig jaar en de kookploeg
heeft meer dan dertig jaar dienst. Dit
betekent dat meer dan de helft van de
Weerdse chiropopulatie aller tijden gevoed is door Jan, Hilda, Johan en Hilda.
Ruw geschat heeft Johan al die bivakken
samen 1500 liter soep gekookt. Jan heeft
ongeveer 600 liter pap gemaakt en op die
dertig jaar is er een slordige 5 ton aardap-

pelen verzet. Duizenden boterhammen
zijn gesmeerd en honderden kilo’s vlees
werden gebraden. Even indrukwekkend
is dat Jan, Hilda en Johan zich niet kunnen
herinneren dat er ooit iets is mislukt.

Het menu
Oerdegelijke Vlaamse kost vormt nog
steeds de hoofdmoot, al is het menu in de
loop der jaren een beetje verfijnd en gevarieerder geworden. De kinderen (lees:
de ouders) zijn vandaag wat veeleisender dan vroeger. Zo worden er af en toe
frietjes bereid en in plaats van altijd choco
of confituur op de boterham, is er ook al
eens charcuterie of kaas. Een pistolet op
zondag kan ook, ondenkbaar vroeger. Dé
topper blijft met voorsprong balletjes in
tomatensaus. Als dit gerecht wordt opgediend, duurt de platte rust net iets langer
vanwege licht overbelaste magen. Ooit
is er een groep uit appreciatie in volledig
uniform uitgedost aan tafel verschenen,
ze vonden dit gepast voor een galadiner.

Hoe lang nog?
Het is te hopen voor de Chirojongens dat
hun kookploeg er nog wat mee doorgaat
want hun staat van dienst zal niet gauw
geëvenaard worden. Zelf laten ze niet in
hun kaarten kijken en zeggen ze het elk
jaar opnieuw te bekijken.
Dirk Verdeyen
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14168 dve

24-08-2005

09:18

Pagina 1

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24
Iedere zaterdag
vanPagina
8 u tot116 u,
24-08-2005
09:18
zondag en alle feestdagen van 8 u tot 14 uur
Op parking café ‘T Steen Elewijt - Tervuursesteenweg

14168 dve

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

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

DANY VAN EECKHOUT
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1980 EPPEGEM
DorpsstraatBeekstraat
87 - 198225
WEERDE
- Fax 015 62 30 12
GSM (0475) 76 68 61
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015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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HOFSTADE - Bij Ann Van Inthout
en Dirk Van Hoof in Hofstade nestelen al 5 jaar ooievaars, hoog op een
paal. Ze zijn er vriend aan huis en ook
de buurt houdt van de grote vogels.
Het ringen van de jongen door de ringer van het dierenpark Planckendael

Aanwezigheid in de buurt zorgt niet voor babyboom

is een attractie voor de kinderen uit de
buurt. Dit jaar kregen vier jongen een

ring aan hun poot. ”Daardoor kan de
vogel op al zijn trektochten gespot en
herkend worden.

Die ring is eigenlijk
zijn paspoort”, zegt Jean Niesz.

Ooievaarskrijgen paspoort
vonden twee van de vier jongen met de
poten verstrengeld en geblokkeerd in
kunststofkoorden, afkomstig van hooibalen. “We hebben ze met een mes moeten
lossnijden en hun poten vertoonden al duidelijke vergroeiingen door het insnoeren
van de koorden. Wellicht zijn deze vogels
licht gehandicapt voor de rest van hun leven. Het ringen kwam dus maar net op tijd.”
Ook nylon visdraad en vishaken vormen
een sluipend gevaar. Ze zorgen ervoor dat
dieren in de ziekenboeg van het dierenpark
terecht komen voor verzorging.
“Ooievaars worden in Planckendael ook
met een satellietzendertje uitgerust om hun
gedrag en hun trekroutes in kaart te brengen”,
zegt Jean. “De geldende
theorieën daarover zijn
daardoor al danig bijgesteld en de vogels vertonen onderling zeer
uiteenlopend gedrag.
Sommige trekken jaarlijks naar West-Afrika en
keren ook terug, anderen pleisteren in Europa
of gaan gewoon op

visite naar Nederland en sommige krijgen
we in Planckendael niet meer weg. Ze zijn
bijna van trekvogel naar standvogel geëvolueerd. Dat heeft te maken met de warmere
winters en het feit dat sommige vogels in de
regio door de mensen graag onthaald worden op lekkere hapjes. Ze zijn tam geworden en halen een deel van hun dagmenu
bij die mensen op, waardoor een trektocht
naar warmere landen niet langer nodig is.
En nog een vaststelling: de aanwezigheid
van ooievaars in de buurt en hun voortplantingsdrift zorgt voor geen merkbare
geboortepiek in de buurt.
Juliaan Deleebeeck
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Al in 1998 boden Dirk en Ann de ooievaars
een nestplatform aan, maar het duurde
jaren vooraleer die locatie door de vogels
goed bevonden werd. “Ze gebruikten het
wel als rustplaats maar verder gebeurde er
niets. Tot de specialisten van Planckendael
ons aanraadden om de nestbouw zelf op
te starten”, zegt Dirk. “We legden takjes en
stro op het platform en besprenkelden het
met witkalk, zodat het leek of het platform
echt bekakt was door de ooievaars. En dat
werkte. Een paartje waarvan het wijfje afkomstig is uit het Zwin en het mannetje
een Duits paspoort heeft, bouwde er hun
nest. Het zijn dus geen vogels die in Planckendael opgegroeid zijn. Het eerste jaar
brachten ze één jong groot, maar de daaropvolgende jaren waren het er telkens drie
of vier. De ooievaars vinden hier een gevarieerd menu in het drassige weiland langs de
Barebeek, wat het broedsucces verklaart.”
Het paartje dat zich in Hofstade vestigde
is eigenlijk geëvolueerd van trekvogel
naar standvogel. Ze blijven ook in de
winter hier omdat ze voldoende voedsel vinden. Hun jongen vliegen wel uit
naar het warmere zuiden, naar Spanje
en zelfs tot in West-Afrika .
2008 is een succesjaar qua aantal geboorten, maar staat ook geboekt als een broedseizoen met een hoog sterftecijfer. “We
kregen teveel regen en kou”, zegt Jean. ”De
donskuikens werden doornat, geraakten
onderkoeld en stierven. Dat is de harde natuurwet. We hebben er al 61 geringd maar
er zijn er ook al een twintigtal dood.”
In Hofstade bleek dat regen en kou niet de
enige gevaren zijn die een opgroeiend ooievaarsjong kunnen bedreigen. Bert Noorts
en John Vandenschrick, mannen zonder
hoogtevrees op een wiebelende stelling,
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Tuinwerken Kristof

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

Openingsuren:
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09.00 u. - 18.30 u.
Maandag:
Dinsdag:
09.00 u. - 18.30 u.
Woensdag: 09.00 u. - 18.30 u.
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all
b e s e s va n
te k
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wa l e
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Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

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

Een onvergetelijk feest
Het eerste grote teerfeest van
supportersclub Rood-GroenKFC Eppegem en KFC Eppegem was een onvergetelijke
avond. Het bezoek van Carmen
Waterslagers uit FC De Kampioenen, tijdens de receptie was
de eerste verrassing van de
avond. Afscheidsnemend voorzitter Frans Vercammen werd er
letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. De weldoener,
gedurende twintig jaar, van
de club kreeg een prachtkader

BELGIE_PANEEL 188x65,5mm.ai

van Katia en zijn vrouwtje ontving bloemen van Alain.
De presentatie van Ludwig’s
Corner was een voltreffer, It’s
Showtime met Dirk Bauters was
dan weer uniek. De overhandiging van de sjerp van Frans
Vercammen aan de nieuwe
voorzitter Jan Van Asbroeck,
omringd door het volledige
bestuur, was ongetwijfeld het
hoogtepunt van de avond. Het
hele gebeuren op het podium

31-03-2008

advertentie

kreeg van de 152 ingeschrevenen en talrijke sympathisanten
een staande ovatie.
Afscheidnemende voetballers
Jeroen De Bell en Filip Steylemans mochten een fles champagne in ontvangst nemen
van trainer Mon Temmerman.
Kenneth Somers werd door de
supportersclub verkozen tot
de speler van het jaar, vóór Jeroen De Bell. En Mika Vanhamme ten slotte was bijzonder fier

met het truitje van haar idool
Carlo Van Roost. Zij won het
tijdens een tombola, waarbij
de inzet negentien persoonlijk
gesigneerde shirts van de spelers en een voetbal waren.

08:29:23
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ZEMST - Wie kinderopvang wil, moet er op tijd bij zijn. Vaak is het voor toekomstige ouders een moeizame zoektocht
naar de gepaste opvang of een goeie band met de onthaalouder of kribbe. De grootste oorzaak van stress bij zwangere
vrouwen is tegenwoordig niet de gezondheid van hun baby, maar de angst geen opvang te zullen vinden voor het kindje
in aantocht. De oma’s en opa’s die vroeger spontaan de zorg van de werkende ouders overnamen, zijn schaars geworden. Zemst kan rekenen op nieuwe initiatieven voor kinderopvang en dit geeft dan weer wat ademruimte voor het - ook
in deze gemeente - nijpende tekort.

Kinderopvang
Z
op koers
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in emst
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dossier werd een
aanvraag ingediend voor veertien bijkomende
opvangplaatsen,
waarvan men er
toch minstens
zeven wil verkrijgen. Bij de
realisatie
van
dit meeraanbod
zal De Kaboutertuin specifiek
aandacht
besteden aan het
aanbieden van
opvang aan kansengroepen en
éénoudergezinnen. Het Lokaal Overleg
Kinderopvang van Zemst gaf alvast een
gunstig advies aan dit initiatief.
Ten slotte willen we u niet weerhouden
dat er in Zemst gedacht wordt aan een
informatiemeldpunt voor kinderopvang. Ideaal zou een centraal loket zijn,
waar alle toekomstige ouders terecht
kunnen voor informatie, waar de beschikbare plaatsen gekend zijn en waar
alle mogelijke initiatieven voor het opvangaanbod in Zemst actueel worden
gehouden en kunnen besproken worden. Er beweegt al heel wat in kinderopvangland, maar er is nog veel werk
aan de winkel om het de aanstaande
ouders wat comfortabeler te maken in
hun zoektocht!
Foto Jean Andries

Privé-initiatieven
in kinderopvang
zijn in de gemeente Zemst
niet nieuw: minicrèche De Tutterkes in Eppegem,
k i n d e rd a g ve rblijf De Honingboom in Elewijt
en De Kribbel’tjes
in Weerde. Allemaal zijn ze gestart vanuit het
enthousiasme
om creatief met
kinderen te werken in een huiselijk kader.
“Het is de droom van iedere onthaalmoeder om zelfstandig te starten,” zegt
Kathleen Goovaerts van De Kribbel’tjes.
“Vroeger was ik als onthaalouder aangesloten bij een dienst, maar nu krijg ik
zoveel méér waardering van de ouders
en van mijn gezin. Het is een volwaardig
beroep en ik moet er niet eens het huis
voor uit.”
In Weerde opent de kribbe Jules en Nelleke op 1 september zijn deuren. Julie Van
Roy en haar gezin verbouwen in de Damstraat te Weerde een grote woning die
plaats moet bieden aan veertien peutertjes. Naast dagopvang (7u - 18.30u) biedt
deze minicrèche heel origineel elke eerste zaterdag van de maand opvang aan
van 19u tot 11u zondagmorgen. Dit

biedt aan jonge ouders de mogelijkheid
om samen iets te plannen, terwijl hun
oogappel toch in een vertrouwde huiselijke omgeving verblijft.
In Hofstade heeft het gezin Muys van de
Muizenstraat een bouwvergunning voor
een kribbe met beperkte capaciteit. Ten
laatste zomer 2009 hoopt men ook hier
opvang te kunnen bieden aan veertien
kinderen.
De Kaboutertuin in Weerde barst uit zijn
voegen en doet een gooi naar de subsidies die de Vlaamse regering vrijmaakt
om bijkomende plaatsen in kinderdagverblijven te realiseren. Deze kribbe
plant in de Pastorijstraat een nieuwbouw en wil hiermee op termijn kunnen
groeien van achtentwintig naar een vijftigtal plaatsen. Los van het nieuwbouw-

Nicole Van Erp

GARAGE

Maurice
EPPEGEM

ALGEMENE BOUWWERKEN

015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

www.eethuisdelente.be
Ambachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
Zuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.
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juli en augustus alle dagen open !
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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

GEERT LUYCX

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06

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

Sporthal De Waterleest

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24

a

B

P

Buitenschrijnwerk - Vliegramen - alu - pvc - hout
Zonnewering - Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

Tel.:
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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
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

015/611532

Fax:

015/617959

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

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

Dakwerken DE DONDER
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

EPPEGEM – Op zaterdag 12 juli
is het weer zover. De Schranshoeve
wordt omgebouwd tot een tropisch
spektakel met latinodansers, exotische cocktails en een prachtig vuurwerk.
de

De

drieëntwintigste editie van

Soirée Tropicale belooft weer een

feest te worden voor jong en oud.

Jeugdhuis De Jeppe
klaar voor.

is er helemaal

Soirée

Tropicale

exotisch
maakt van De Schranshoeve een
dorp
de Donna-fans, want Ann Reymen neemt
het van haar over.

Aan het concept werd niets gewijzigd.
De latinomuziek, de brug over het water, de cocktails en het vuurwerk zullen
weer van de partij zijn. De Jeppe stelt de
cocktails zelf samen en ze worden op de
avond zelf gemaakt.

WinWinWinWinWinWin

In de namiddag, vanaf 14u, zijn er
verschillende gratis workshops, zoals salsa, Afrikaanse dans, percussie,
djembé en buikdansen. Samen met
de kinderanimatie en het marktje is er
voor elk wat wils. Vanaf 18u starten de
optredens van Trezmil, Los Callejeros,
Quantes Combos, El Rubio en Orquesta
Santiago.

Vanaf 22u gaat de schuur open voor
de salsaliefhebbers, waar ze de ganse
nacht op hun favoriete muziek kunnen
dansen. Om middernacht zal heel Eppegem kunnen genieten van een spetterend vuurwerk. Het vuurwerk wordt
op de maat van Latino-muziek afgevuurd. En daarna zijn dj’s Dirk Stoops
en Bart-Jan Depraetere verantwoordelijk om de aanwezigen tot in de vroege
uurtjes te laten swingen.

Win een duo-vrijkaart

Ook zin in een Heaven Lips, een
Paradise of een Exotic cocktail?
Kom dan op 12 juli eens een kijkje nemen. De snelle Zemstenaars
onder ons kunnen 10 duo-vrijkaarten winnen.
De eerste tien personen die Soirée
Tropicale samen met hun adres
en telefoonnummer mailen naar
info@dezemstenaar.com krijgen
een duo-vrijkaart toegestuurd.

En jawel, de Zemstenaar heeft een primeur: helaas voor de Studio Brussel-fans,
maar Siska Schoeters zal de presentatie,
zoals aangekondigd op de affiches, niet
voor haar rekening nemen. Hoera voor

De opbrengst van de Soirée gaat integraal naar de werking van het jeugdhuis
en het onderhoud van het gebouw. Nu
nog hopen dat ook de weergoden de
Jeppe goedgezind zijn.
Voor de 120 vrijwilligers wordt achteraf
nog de mini-Soirée georganiseerd om
hen te bedanken voor hun hulp.
Liesbeth Lacante
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Bierfeesten worden er affiches geplakt
en flyers uitgedeeld.

WinWinWinWinWinWin

De voorbije acht maanden werd er
achter de schermen van jeugdhuis De
Jeppe hard gewerkt. Vanaf oktober
staat een werkgroep van acht jongeren klaar om van deze Soirée weer een
daverend succes te maken. De opbouw
voor het event neemt een week in beslag. Elk vrij uur van de leden wordt besteed aan de Soirée die week. Vanaf de
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Zemstenaren slaan hun vleugels uit voor het goede doel
Sigrid Delmotte naar India voor Broederlijk Delen
HOFSTADE – Op 1 juni vertrok de 40-jarige Sigrid Delmotte naar Orissa,
een gebied gelegen in het oosten van India, als vrijwilligster voor Broederlijk
Delen. Sigrid groeide op in Hofstade en haar studies biologie en nadien sociale
en culturele antropologie volgde ze in Leuven. Nu wil ze haar kennis in praktijk omzetten en dat kan perfect met deze humanitaire reis. Sigrid heeft al wat
van de wereld gezien, maar nu betreft het project dat een jaar zal duren.
“Ik heb intussen gelukkig wat ervaring
kunnen opdoen in Nepal, waar ik in 1988
enkele maanden les gaf. Toen was ik er
als toerist terechtgekomen en zocht ter
plekke vrijwilligerswerk, zonder dat er
een uitzendorganisatie of NGO aan te
pas kwam. Deze keer kwam ik via de vrijwilligersvacature van Broederlijk Delen
in aanmerking voor werk in India. Daar
kwam ik al eens, maar nog niet in Orissa.
In Nepal vond ik het soms moeilijk dat ik
nooit helemaal deel kon uitmaken van
de lokale gemeenschap. Je blijft altijd
een beetje buitenstaander, dus dat hoop
ik nu minder mee te maken. Ik denk dat
het me moeilijk zou vallen als ik me altijd
weer bekeken en behandeld voel als een
vreemdeling. Waarschijnlijk zal dit wel
zo zijn. Ik vermoed dat ik verschillende
dorpen zal bezoeken, waar ik dus telkens
weer een nieuwkomer zal zijn. Momenteel werkt er trouwens nog een andere
Belgische vrijwilliger, maar ik weet niet
precies waar hij verblijft.
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En wat hoop je er te kunnen verwezenlijken?
Dat ik een klein stukje India diepgaand
kan leren kennen en inzicht krijg in de
processen die er aan de gang zijn. Daardoor krijg ik ook meer inzicht in wat er
speelt in andere streken en landen. India
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staat niet los van de rest van de wereld,
ook de kleinste dorpen in Orissa zijn verbonden met wat elders gebeurt. Ik hoop
dat ik samen met mijn collega’s van SFDC
en met andere partners kan werken aan
meer rechtvaardigheid en respect voor
mensen, dieren, planten en het hele universum. Ik hoop dat ik kan meewerken
aan de verbondenheid tussen de verschillende gemeenschappen in India en
België, met behoud van ieders eigenheid.
Maar het is ook een arme streek. Arm is
natuurlijk relatief en niet te meten in inkomen of infrastructuur. Toch denk ik dat
er in veel dorpen in Orissa armoede is,
voedseltekorten, bestaansonzekerheid.
Eén van de vragen die ik me stel, is sinds
wanneer mensen ginds tekorten ervaren
en wat de oorzaken zijn. Ik ga werken
voor een lokale NGO, Solidarity For Developping Communities. SFDC doet aan holistische plattelandsontwikkeling in gemeenschappen van dalits (kastenlozen)
en tribals (inheemsen) in de dorpen van
Zuid-Orissa. SFDC werkt op verschillende
vlakken: gemeenschapsopbouw, zoeken
naar inkomensgenererende activiteiten,
vorming, verlenen van microkredieten,
organische landbouw, gezondheidszorg,
onderwijs... en werkt tevens rond spiritualiteit en het op geweldloze wijze oplossen van conflicten. Dus heel wat...

Ik zal waarschijnlijk in verschillende programma’s ingeschakeld worden, maar
mijn taken liggen nog niet vast en zelf
vind ik het ook moeilijk om van hieruit
zicht te hebben op waar ik het best kan
toe bijdragen en hoe ik daarbij tewerk
zal gaan. Eén van mijn taken zal waarschijnlijk bestaan uit het begeleiden van
jongeren die vanuit de dorpen in de stad
Berhampur gaan studeren. SFDC wil hen
naast hun studie een ruimere vorming
aanbieden, die erop gericht is dat ze na
hun studie een actieve rol kunnen spelen in de verbetering van de leefomstandigheden in hun dorp. Verder zal ik op
het kantoor in Berhampur werken aan
de uitbouw van het documentatiecentrum, netwerken met andere organisaties, meewerken aan het uitdenken van
strategieën en indicatoren voor holistische gemeenschapsopbouw. Maar ik zal
ook naar de dorpen reizen en er hopelijk
af en toe een tijdje verblijven.

Krista, Kris, Dieter en Pieter vertrekken naar Senegal
Deze vier Zemstenaren reizen op 13 juli voor de Zemstse vrijwilligersvereniging Xaritoo naar Touba Mouride om diverse projecten te ondersteunen. In de regio van Sokone is de gemeente
Zemst al een tijdje actief en het trekt de inspanningen nog
door. Samen met Lies Van Camp, die al sinds 1996 in Sokone

werkt, wordt een project op touw gezet om het probleem van
de straatkinderen een halt toe te roepen. U kan daar aan meehelpen door deel te nemen aan de fameuze dodentocht 2008
in Bornem via hun sponsoractie. Meer info daarover http://tsxsokone.spaces.live.com.

Leen Mertens met Vredeseilanden naar Nicaragua
ZEMST – Op 4 augustus vetrekt
Leen Mertens met een vrijwilligersploeg van Vredeseilanden naar Nige ria. Omdat haar broer in het huwelijk
treedt, kreeg ze een apart traject.
Zo kan ze genieten van een reis door
Costa Rica, waar ze van enkele partners een opleiding krijgt over hoe ze
de zaken ginds organiseren.
daar naar Nicaragua.

En van-

En, Leen, wat gaan jullie daar concreet
doen?
Samen met andere studenten trekken we
een klein weekje rond en overnachten we
bij de boerenfamilies, wat al een hele ervaring op zich is. Ze hebben er uiteraard
de luxe niet die we hier genieten, maar
ze zijn wel dubbel zo vriendelijk en gastvrij. We gaan er universiteiten bezoeken,
waar we het genoegen krijgen om les

pedagogie te volgen. We mogen ook collega-studenten observeren tijdens hun
praktijkervaring in scholen. Het is oogst in
die periode, dus gaan we meewerken aan

de oogst van de bonen. Rode en zwarte
bonen zijn samen met rijst voor de Nicaraguanen een dagelijkse voedselbron.
Na de oogst gaan we kennis maken met
de vakbonden – die niet bepaald veel te
zeggen hebben – en de opslagplaatsen
bezoeken. Na het oogsten hebben de
boeren de neiging hun bonen meteen
te verkopen, omdat ze niet beschikken
over goede opslagplaatsen. Hoe langer
ze wachten, hoe slechter hun bonen
worden. Gevolg: de bonen worden te
goedkoop verkocht. Ze zetten zichzelf
zo in de penarie. De bedoeling van Vredeseilanden is om samen te werken met
de vakbonden voor een efficiënter beheer en fairdere deals. In Honduras staat
ons nadien een gelijkaardig programma
te wachten. Daarna zullen we de landen
vergelijken en een breder beeld kunnen
vormen van de problematiek.
En wie gaat er hier bij ons het gras afdoen? JMB

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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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
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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
Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

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

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

PESS

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

Zemst-Bos kermis van 18/07 tot 21/07

vrijdag van 17u tot 22u: mosselen en steak, dansavond
zaterdag van 17u tot 22u: mosselen en steak, kermisfuif Studio Ga Ga
zondag vanaf 12u: BBQ, kermisfuif Studio Ga Ga
maandag van 12u tot 22u: paardensteak, afsluiter Studio Ga Ga

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

DE NIEUWE MAALDER
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TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88
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NIEUW IN HET GAMMA

dwergkonijnen hamsters
cavia’s parkieten kanaries

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

Terug

uit

het

verre
oosten

Heike en Carolien sloten
vriendschap
met een riksjbestuurder

WEERDE - In februari vertrokken de Weerdse studentes Carolien Doms en Heike Tombeur naar Shanghai, het economisch centrum van China, om er te werken voor Arcelor Mital. Zij blikken terug…
Zijn jullie verwachtingen ingelost?
Het was een heel boeiende en leerrijke
ervaring. Het werk bestond vooral uit
logistieke en administratieve taken. We
werkten samen met zowel Europeanen
als Chinezen. De voertaal op de werkvloer was Engels.
Drie maanden is best een lange periode, geen last van heimwee gehad?
Wij waren voortdurend samen, dat helpt.
Bovendien werden er regelmatig ontmoetingen en activiteiten georganiseerd
voor de Vlamingen in de stad. In Shanghai zijn er ook wel wat westerse cafés.
Woensdagavond was vaste filmavond.
En één keer in de week organiseerden ze
een etentje met Chinese collega’s.

Jullie zijn niet heel de tijd in Shanghai
gebleven?
We hebben Nanjing bezocht, een stad
op 250 km van Shanghai met 1,8 miljoen
inwoners. Verder waren we aan het meer
van Hangzhou en in Peking. In tegenstelling met Shanghai, dat soms een nogal
vuile indruk gaf, verraste Peking door de
netheid en de cultuur, met als hoogtepunt de Verboden Stad. We zagen er ook

het Olympisch stadion. We bezochten
Peking samen met Caroliens ouders, die
op bezoek kwamen tijdens hun reis.
Zijn er cultuurverschillen die opvielen?
Volgens onze normen neemt men het
ginder toch wat minder nauw met de hygiëne. Het is niet ongewoon om iemand
op het toilet aan te treffen met de deur
vierkant open. Aan rochelen en spuwen
neemt ook niet iedereen aanstoot. Wel
zijn ze erg welwillend, soms op het absurde af. We bestelden ergens een milkshake en al vlug bleek dat ze dit eigenlijk
niet serveerden. Liever dan dit gewoon
te zeggen, is er iemand een kwartier verderop te voet een milkshake gaan halen.
Is dit voor herhaling vatbaar?
Heike: “Ik zou niet twijfelen om terug te
gaan voor een langere periode.”
Carolien: “Ik vond het erg fijn en wil ook
meteen terug.”
Dirk Verdeyen
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Hoe verliepen de contacten met de Chinezen?
Opvallend was dat de mensen die wat
Engels kennen, die kennis willen toetsen door westerlingen aan te spreken.
Gespreksonderwerpen met een politiek

tintje, zoals de hele kwestie rond Tibet
bijvoorbeeld, liggen wat gevoeliger. De
media in China, televisie en internet,
zijn immers gedeeltelijk gecensureerd.
Vanzelfsprekend heeft dat een invloed
op hun kijk op de dingen. Ons Chinees
konden we dan weer oefenen in de alledaagse dingen, zoals een drankje of een
maaltijd bestellen, of wat info vragen
tijdens een trip. Er worden overigens,
afhankelijk van de plaats, varianten gesproken, hoofdzakelijk Kantonees of
Mandarijns. Het verschil zit vooral in de
uitspraak.
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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

Foto Jean Andries

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

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

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -
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Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN
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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

Gemeente koopt

zaal en café Rubenshof

EPPEGEM. Geen enkele Eppegemnaar zal café Rubenshof niet kennen.
Minstens heb je het gezellige terrasje aan het kerkplein al eens bezocht.
De zaal heeft haar gloriejaren wat achter de rug maar wordt nog gebruikt door de fanfare Hoop in de Toekomst voor hun wekelijkse repetities. Recent kocht de gemeente Zemst het pand op.
Enkele maanden geleden vroegen
de eigenaars van zaal en café het
Rubenshof aan het dorpsplein te Eppegem, aan het gemeentebestuur
stedenbouwkundige inlichtingen aan
over hun eigendom.
Om te vermijden geconfronteerd te
worden met een nietsontziende speculanten die het geheel met de grond
gelijk ging maken, vroeg het schepencollege of de eigenaars niet bereid waren te verkopen aan de gemeente. Het
gemeentebestuur vond het wenselijk
dat er in de dorpskom van Eppegem
een café, liefst met vergaderzaaltje, behouden zou blijven. De typische voorgevel van het café, niet geklasseerd
maar niettemin een fraai dorpsgezicht,
bleef ook best bewaard.
Na wat onderhandelingen gingen de
eigenaars daarmee akkoord.
De intentie van de gemeente bestaat
erin om het achterste deel van het gebouw (het grootste deel van de zaal
dus) af te breken en daar een kleinschalig woonproject te voorzien. De
gemeente krijgt daar van hogerhand
subsidies voor. De voorgevel en het

café zelf worden in ieder geval behouden. De gemeenteraad keurde op
donderdag 19 juni de aankoopovereenkomst goed.
We vroegen Lieve van het Rubenshof
naar een reactie : “Er waren al een tijdje
geruchten dat het Rubenshof, zowel de
zaal als het café, gingen afgebroken
worden en dat het café dus ging verdwijnen. Een paar maanden geleden hadden de eigenaars inderdaad eens laten
vallen dat zij nadachten over een mogelijke verkoop, maar concrete plannen
hadden ze toen niet. Nu hebben de eigenaars dus aan de gemeente verkocht.
Ondertussen had ik al een gesprek met
de burgemeester en met de schepen van
cultuur. We gaan kortelings aan tafel
zitten over de investeringen voor brandveiligheid. Het handelshuurcontract
wordt gewoon verdergezet. Zo kan ik
nog een paar jaar blijven werken, gelukkig maar. Ik ben nog te jong om op pensioen te gaan. Ik doe het café trouwens
heel graag. Dit jaar is het juist tien jaar
dat ik de zaak uitbaat. Dat gaan we met
heel het dorp trouwens in december op
gepaste wijze vieren !”

W.T.C. De Zennetrappers

vieren oudersdomsdeken

Georges De Coninck

EPPEGEM - Georges De Coninck
(90) is van jongs af gebeten door de
fietsmicrobe en op zijn leeftijd nog
altijd een fervente wielertoerist. Georges is Zennetrapper sinds 1979,
toen al het oudste lid van de club
en altijd jeugdig gebleven. Een klassiek en wederkerend gezegde van
Georges op zondagmorgen bij het
vertrek van de wekelijkse uitstap: “Ik
voel me niet goed en ik heb pijn in
mijn rug, schouder of elders.” Maar
dan juist heeft hij de goede conditie

te pakken en vooral bergop
is hij dan ook moeilijk te
kloppen. Samen met enkele
andere clubleden nam Georges zeven keer deel aan de
gekende Franse klassieker
La Voie de la Liberté. Deze
bevrijdingsroute van generaal Patton is een fietshappening van 1250 km in 7
dagen van Cherbourg naar
Bastogne, door Normandië,
de Marnevallei, de Vogezen
en door Luxemburg. Twee
keer deed hij de bevrijdingsroute van generaal Leclercq,
van Saint-Lo over Parijs tot
Straatsburg. Daar leerde hij
ook zijn Franse vrienden
en vriendinnen kennen uit
Normandië, de streek van
Vernon. Jaarlijks trekt Georges er
op bedevaart om te fietsen en veel
Franse wijn te drinken. Die echte
vrienden deden een verplaatsing
van 400 km en waren aanwezig op
zijn verjaardagsviering. De vrienden
van de Zennetrappers wensen Georges De Coninck nog vele jaren in
een goede gezondheid en nog vele
aangename fietsmomenten met de
club. “Over tien jaar vieren we opnieuw”, zeggen ze in koor.
Jean Andries

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
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Garage Lauwers Patrick bvba
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Aanstekelijke Heidejoggers
HOFSTADE - Indien
u op zondag 15 juni
’s morgens een luid
hoerageroep

hoorde

Bloso-doHofstade, dan
kwam dit van de 48
deelnemers die hun 5
km uitliepen van de initiatiejoggingcursus ,
vanuit het
mein te

georganiseerd

door

de Heidejoggers.

Onder leiding van monitoren Pol Bolijn
en Erik Nys werd gedurende 10 weken
gewerkt aan de fitheid van veel Zemstenaren. De 48 deelnemers op de foto
rondden de initiatie succesvol af. Er werd
gezweet, geblazen en gezucht op dinsdag- en donderdagavond en op zondagmorgen. Maar mét resultaat, aan de blije

CRYSTAL
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Het belooft de komende maanden druk
te worden in het Bloso-domein, want
uiteraard wordt het kunnen in praktijk
omgezet.
Wil jij volgende keer ook leren joggen,

dan moet je echt op tijd inschrijven
want het programma is zo populair dat
ze het bordje volzet moesten hangen:
www.heidejoggers.be.
Met dank aan Leen De Doncker van de
Gazette van Detroit voor foto met tekst
en uitleg.

CLEAR bij Bio-Esthetiek Angélique, Zemst

Internationale beroemdheden als Gwyneth Paltrow,
Cameron Diaz, Jude Law, Madonna of dichterbij huis
Sofie, Paul Michiels, Zohra, Marleen Merckx, Belle
Perez, Alexandra Potvin… zijn overtuigde gebruikers van
de revolutionaire huidbehandelingen van Crystal Clear.
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gezichten te zien op de foto!

Daarbij komt nog de positieve berichtgeving in de
media waardoor Crystal Clear een vaste plaats als
één van de beste merken in de schoonheidsbranche
over heel de wereld heeft veroverd.

• Crystal Clear Microdermabrasie
Het is de zachtste en meest gecontroleerde peeling om een frisse en jongere huid te bekomen
en resulteert in een zichtbare verbetering van alle onregelmatigheden in de opperhuid.
• Crystal Clear Zuurstofbehandeling
De behandeling vult de verloren zuurstof in de huid aan waardoor lijntjes en rimpels zichtbaar
worden opgevuld. Ook uitstekend geschikt voor de acnéhuid door het antibacteriële effect!
• VEILIG BRUIN: Crystal Clear Instant Spray Tanning
Het veilige alternatief voor een gezonde kleur. Bruinen zonder zon en in minder dan 15 minuten
het salon verlaten alsof u 2 weken op het strand hebt gelegen.
• Crystal Clear Cellulitis- & Huidverstevigingstherapie
Een natuurlijk alternatief voor cosmetische chirurgie. Helpt het lichaam op een niet agressieve
manier cellulitis te bestrijden en de algemene conditie van de huid te verbeteren.

Bio-Esthetiek Angélique
Bovenweg 33 te 1980 Zemst
Tel: 015/62.09.90 GSM: 0475/959.377

www.bio-esthetiek.be

DE

Denk ook eens aan de huid van uw rug en/of
ganse lichaam! Geniet van de Crystal Clear Rug
en/of Body Microdermabrasie

Angélique
BIO-ESTHETIEK

Verpleegkundige - Schoonheidsspecialiste

Laat ook één helft van het gelaat of lichaam vrijblijvend
behandelen en overtuig uzelf van het resultaat!

S C H O O N H E I D S B E HA N D EL I N G V A N D E S TE R R E N E X CL U S I E F I N EI G E N R EG IO !

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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Twee promotionele
acties geldig van 13 mei
tot 31 december 2008
1. Actie contactlenzen*

2. Actie brillen*

Bij aankoop van CIBA VISION
maandlenzen voor 1 jaar krijgt u er
maandlenzen voor 12 jaar gratis bij.

Bij aankoop van 1 montuur +1
paar glazen gratis lmticket(s)
voor Utopolis Mechelen.

* Vraag voorwaarden in de winkel, ook voor andere merken.

* Vraag voorwaarden in de winkel.

20 jaar
OPTIEK

Totaalservice in optiek
•ogentest: opmeten van de sterkte van uw glazen
•aanpassing van contactlenzen
•uiterst verzorgde montage in eigen atelier
•snelle en onberispelijke service
Twee ervaren opticiens tot uw dienst
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Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck
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Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108
Zemst
tel. 015 61 65 80
fax 015 61 20 04
www.optiekdeboeck.be

