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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.
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Beste Zemstenaar,
Het zijn troebele tijden. Niks is nog duidelijk, mensen weten het niet meer. Onzekere
inwoners van Zemst sturen wanhopige
brieven naar onze redactie, met vragen vol
twijfels over hun dagelijkse leven.
Hebben wij nu nog een regering of niet?
Een moeilijke. Eerst rollen ze met z’n allen
vechtend over de straatstenen, dan gaat
de baas in het holst van de nacht zijn ontslag aanbieden op het paleis van de grote
baas. Moet die mens geeuwend in zijn
doordeweekse peignoir naar al dat gewauwel luisteren, net op het moment dat zijn
koffers klaar staan om een paar weken met
dolce Paola op hun jacht in Zuid-Frankrijk
te gaan liggen. “Pas de ziever, hein menne.
Opnieuw beginnen! En een goeie raad van
ome Bert: trek er zélf eens tussenuit.” Kijk,
zo leidt men tenminste een land. Respect!

Colofon

Is het nu vakantie of niet? Mmm, niet eenvoudig. Doorsnee mensen hebben in de
zomer een week of twee, drie verlof. Dán
moet het gebeuren: ontstressen, batterijen
opladen, u weet wat wij bedoelen. Wat
langer slapen, ontbijt op het terras, krantje
lezen, een duik in het openluchtzwembad,

beetje zon op uw lijf, eens naar ’t strand,
kleine siësta, wat lanterfanten, gezellig
restaurantje, ah, la vie! U kunt er weer even
tegen. Denkt u. Na welgeteld één werkdag
is uw vakantiegevoel voorbij. Want wie kan
er het werk van de afwezige collega’s er
snel bijnemen? Juist. En krijgt u daarvoor
een schouderklopje? Bijlange niet! Een
extraatje op het einde van de maand? Ga
weg. Drie dagen later bent u dringend aan
verlof toe.
Is het nu zomer of niet? Weer een lastige.
Als u Frank Deboosere bezig hoort, mogen
wij deze dagen bij vier graden Celsius, een

scherpe noordenwind en zes weken regen
niet klagen, want dat blijkt volgens het KMI
normaal te zijn voor de tijd van het jaar. Als
u één week later niet meer weet waar kruipen vanwege de loden hitte, als uw gazon
stilaan stro wordt en de vissen in uw vijver
om een drankje smeken, zegt het KMI dat
zoiets nu eenmaal hoort bij de zomer in
deze streken. Tja, zo kunnen wij het ook.
Gelukkig is er nog één boei van zekerheid
in deze sombere tijden: elke maand de
Zemstenaar. Hier hebt u hem weer, beste
lezer. Geniet ervan.
De redactie (PV)
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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

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

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



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

Zesde Olympiade

voor kinesist Guy Nijs

ELEWIJT – Voor de zesde opeenvolgende keer vergezelt kinesist Guy
Nijs uit Elewijt de Belgische atleten naar de Olympische Spelen, dit jaar
in Peking, China. Hij maakt er deel uit van een medisch team, bestaande
uit zes artsen, tien kinesisten en een veearts. Hoewel hij zelf besliste dat
dit zijn laatste spelen worden, is er bij Guy (60) geen gebrek aan enthousiasme te bespeuren.
Tussen zijn werk door met topsporters heeft Guy, samen met echtgenote
kinesist Ingrid Lettens, een praktijk in
Hofstade. Daar is hij ondermeer bezig
met de toproeiers van Hazewinkel,
maar ook mindere goden als u en ik
kunnen er terecht. Tijdens zijn langere
afwezigheden wordt de praktijk gerund door Ingrid en een assistent.
Guy, word je gevraagd voor zo’n
functie, heb je jezelf aangeboden
of was er een openstaande vacature
bij het BOIC?
Na mijn studies was ik actief als lesgever
bij Bloso en kwam zo in contact met het
BOIC. In 1984 werd ik gevraagd om mee
te gaan naar het WK rolschaatsen in
Bogota, Colombia. Alle beschikbare kinesisten waren immers naar de Spelen
in Los Angeles. Daarna trad ik in dienst
bij de judofederatie en was erbij op de
Universiade in 1986, de Wereldspelen
voor universitairen in Kobe, Japan. In die
periode werkte ik veel privé met Ingrid
Berghmans, judoka, die toen in Weerde
woonde. Mijn debuut op de Spelen
maakte ik in 1988 tijdens de Spelen van
Seoel, Korea. Ondertussen werkte ik ook
enige tijd voor de worstelfederatie.
Hoe verloopt een werkdag op de
Spelen?
Tijdens de voorbereiding, vóór de atleten werkelijk hun nummer moeten
afwerken, is het iets rustiger met vooral
massages, ijsbehandeling en het behandelen van kleine kwetsuren. Soms is er
dan even tijd voor culturele activiteiten
of ontspanning. Eenmaal de competitie
van start gaat is het alle hens aan dek,
van ’s morgens tot ’s avonds. Vanaf dan
moeten we permanent paraat staan. Ik
vertrek ‘s ochtends met de roeiers en

begeleid in de loop van de dag andere
atleten. Een verschil met de Spelen voor
Sydney in 2002 is dat we nu vooraf moeten bepalen welke disciplines we voor
onze rekening nemen. Vanwege de
veiligheid krijg je dan een badge voor
slechts een beperkt werkgebied. Vroeger kon je als delegatielid gaan en staan
waar je wou. Ik werk met gymnasten, tafeltennissers en atletiekdeelnemers.
Topsporters zijn vedetten, is dat
soms niet wat moeilijk werken?
Ik vergelijk topatleten wel eens met
Formule 1-wagens: krachtig, snel,
maar ook kwetsbaar. Die mensen
komen topfit naar de Spelen, op het
hoogtepunt van hun seizoen of carrière en zijn veeleisend voor zichzelf
en dus ook voor de omkadering. Ik
durf echter zeggen dat wij door onze
ervaring en de samenwerking door de
jaren heen vertrouwen en respect inboezemen. Ik heb geleerd dat je in dit
vak een beetje psychologisch te werk
moet gaan, met een individuele aanpak. Sporters zijn gevoelig aan rituelen om zich goed te voelen en vaak is
het voldoende om hun gerust te stellen als ze twijfelen. Zoals overal krijg
je te doen met uiteenlopende karakters, het ene al wat gemakkelijker dan
de andere. Om één naam te noemen,
in positieve zin dan, vermeld ik graag
Jean-Michel Saive, die net als ik aan
zijn zesde Spelen deelneemt. Een zeer
aangename mens om mee te werken,
zonder de minste kapsones.
Jullie logeren in een Olympisch dorp,
hoe moeten we ons dat voorstellen?
Meestal worden daarvoor speciaal
gloednieuwe gebouwen neergepoot.
Dat weekt dan soms kritiek los vanwe-

Café

“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten
bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE
al in Japan en Zuid-Korea en dacht dat
die culturen wel vergelijkbaar zijn met
China. Dat was een foute veronderstelling. Ik heb er geleerd dat je met Chinezen omzichtig moet te werk gaan.
Ze lijden niet graag gezichtsverlies.
Beter een diplomatisch omweggetje
maken om iets voor mekaar te krijgen
dan de confrontatie aan te gaan.
Het zullen je laatste Spelen zijn,
welke koester je het meest?
In de sport zijn resultaten belangrijk, dus
moet ik zeker Atlanta vermelden, met
de vier medailles van de judoka’s, het
zilver van Godefroid en het goud van
De Burghgraeve. Organisatorisch vond
ik Seoel er bovenuit steken. Barcelona
was dan weer heel prettig vanwege de
locatie met een groot vakantiegevoel.
En de ambities voor deze lichting?
Naast vaste waarden Kim Gevaert en
Tia Hellebaut kan niemand kijken,
maar ook Catherine Jacques, judoka,
kan hoge toppen scheren. Veerle De
Jaeghere (3.000 m. steeple) is opnieuw
sterk bezig en Karin Donckers kan het
ver schoppen in de paardensport. Zeiler Godefroid zie ik samen met Carolijn Brouwer ook nog wel uitpakken.
En wie weet zorgen er nog anderen
voor de verrassing!
Dirk Verdeyen

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

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
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ge het hoge kostenplaatje, maar in Seoel bijvoorbeeld werden die gebouwen
nadien als woonst in gebruik genomen
door de lokale bevolking en die waren
daar dan weer wel blij mee. Dit jaar in
Peking is het echt wel indrukwekkend,
er werden blokken opgetrokken van
vier verdiepingen om 16.000 mensen
te huisvesten. Er zal een restaurant zijn
dat plaats biedt aan 4.000 personen
waar men 24 op 24 uur terecht kan. In
dat dorp is dan verder alle nodige infrastructuur voorzien. Wij gaan er vanuit
dat die gebouwen na de Spelen ook
nuttig zullen worden gebruikt.
Er werd gewaarschuwd voor de
hoge vochtigheidsgraad, hoge temperaturen en vervuiling in Peking.
Zijn jullie daarop voorbereid?
De atleten zullen eerst acclimatiseren
in Yantai, een Oost-Chinese havenstad, op twee uur vliegen van Peking.
Verder laten we niets aan het toeval
over. We beschikken over smogmaskers en body coolingpakken, speciale trainingspakken om het lichaam
koel te houden. Aangepaste voeding
wordt verzorgd door kok Frank Fol.
Zijn jullie voorbereid op de Chinese
zeden en gewoonten?
Het BOIC organiseerde een nuttige
cursus omgangskunde in China. Ik was



Verbeteringswerken aan de Zennedijk in zicht
ZEMST – We kunnen er nog geen datum op plakken, maar de plannen liggen klaar om de verbeteringswerken
aan de Zennedijk verder uit te breiden.

Omdat

de aanleg in combinatie was

met de werken van de Aquafincollec-

tor, zouden de uitvoeringen niet lang
meer op zich mogen laten wachten en
dat is een mooi vooruitzicht.

Momenteel is er al een mooi fietspadweg,
met waterdoorlatend dolomiet, aangebracht tussen de Nedergemlaan in Eppegem en de Damstraat in Weerde, maar dat
zal worden doorgetrokken tot beneden
aan de Brusselsesteenweg. Vakantie, even
geen regen, dus trokken we alvast op verkenning. Geen geraas, wel geruis op deze
mooie wandel- en fietsader alsook verrassend frisse geuren, tenminste tot waar de
twee Zennes bijeenkomen. Daar stinkt

het nog zo vlot als weleer. Nu de Aquafinwerken bijna gedaan zijn is het trouwens
behoorlijk in de soep aan het draaien wat
betreft de omgeving naast de Zenne.
Omdat de pompen nog effectief moeten
worden geïnstalleerd loopt alle vuiligheid
momenteel rechtsreeks in de Leibeek en
omstreken, wat tot een ongeziene vervuiling leidt! Kikkerpoelen liggen dood, de
milieuschade is groot! Het ziet er niet naar
uit dat de pompen in de vakantieperiode
zullen geïnstalleerd geraken.
Maar laten we afsluiten met dit blije overzicht van wandelpaden, dat we hebben
doorgekregen van Louis Reydams. Er zijn
heel wat bewegwijzerde wandelpaden
bijgekomen en je kan deze wandelbrochures afhalen op de gemeente.
Voor Eppegem: route Landelijk Eppegem
Voor Laar en Bos: Kleudepad en Stroperspad

Voor Weerde: De Weerdse Kronkels
Voor Zemst: Releghempad
Voor Elewijt: de Rubenswandeling en
Natuurlijk Elewijt.
Voor Hofstade wordt de Baerebeekroute
geopend in september en daar komt volgend jaar nog de wandelroute Natuur
Hostade bij. Nog beter nieuws is, dat men
volop de mogelijke bouw van een fietsbrug over de E19 aan het bespreken is. De
aanleg wordt voorzien in het verlengde
van het Kleinveld te Weerde naast de bestaande spoorwegberm en geeft verbinding met het Vriezenbroek in Hofstade.
Andere optie is om de passerel aan de
bestaande spoorwegbrug uit te bouwen
tot een tweerichtingsfietspad mits enkele
aanpassingen ( hellingsgraad, extra verlichting,.. ). In elk geval is dit voor de fietsliefhebber iets om naar uit te kijken.
jmb

Het zomert in het Sportimonium
de Zemstenaar | augustus 2008

HOFSTADE – Het Sportimonium verwent je deze zomer met een leuk programma. Demonstraties, een nieuwe tentoonstelling en als afsluiter van de vakantie een film op het strand en een klassiek concert in het museum!



De hele zomer lang kun je in het Sportimonium de tentoonstelling Zij kwamen uit het Oosten gaan bekijken. Geïnspireerd door de Olympische Spelen
in Beijing leer je er alles over exotische
sporten zoals Tai-Chi, de leeuwendans
en Taikwondo. Op 10, 24 en 29 augustus kun je er terecht voor een gratis demonstratie.

Op 29 augustus wordt op het strand de
openluchtfilm House of Flying Daggers
vertoond, een complex liefdesverhaal
waarbij de personages in prachtige kostuums werden gestoken. De film start
om 21 uur, maar je kunt die dag natuurlijk een hele dag in het Sportimonium
terecht. Het museum is een hele dag
gratis open en vanaf 17 uur kun je ge-

nieten van lekkere Oosterse hapjes en
drankjes om daarna een plekje op het
zand te veroveren.
Wie meer houdt van een muzikale portie
moet op 31 augustus eens binnen springen. Die dag is er vanaf 14 uur een klassiek concert in het sportmuseum.
EVDW

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
De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11
juli en augustus alle dagen open !

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIEUWE MAALDER

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

NIEUW IN HET GAMMA

dwergkonijnen hamsters
cavia’s parkieten kanaries
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TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88



Nieuw recreatief sportveldje in Zemst

“Minipitch” voor Zemstse jongeren
Erik Peeters, ondervoorzitter van FC Zemst,
was de drijvende kracht achter de pitch.
“Eind vorig jaar deed minister Anciaux een
oproep naar de Vlaamse voetbalclubs”, vertelt Peeters.“Hij stelde extra subsidies ter beschikking voor de uitbouw van de jeugdaccommodatie bij de clubs en trok hiervoor in
totaal 1.625.000 euro uit. Wij kozen voor de
aanleg van een zogeheten UEFA-minipitch,

een door houtwerk omsloten multifunctioneel sportpleintje. Ons project was één
van de méér dan vierhonderd ingediende
dossiers dat een goedkeuring meekreeg.
Ook de gemeente Zemst deed via haar investeringssubsidies een duit in het zakje.
De samenwerking op het terrein met de
gemeentelijke diensten verliep trouwens
vlekkeloos, waarvoor onze dank.”

FC Zemst 75
De minipitch is nog niet officieel
geopend, maar wél al in gebruik
genomen door de jongeren.
“De officiële opening gaat deel
uitmaken van de feestelijkheden rond het 75-jarig bestaan
van FC Zemst. Het hele seizoen
2008-2009 staat trouwens in
het teken van die 75 jaar. Het
veldje is in eerste instantie bedoeld voor de leden van FC
Zemst, wat niet wegneemt dat
ook andere jongeren welkom
zijn. Uiteraard kunnen wij hier
weinig controle op uitoefenen.
En dat heeft zo zijn nadelen.”

Foto’s Jean Andries

ZEMST – Sportieve jongeren uit Zemst hebben een nieuwe ontmoetingsplek.
Naast de terreinen van FC Zemst werd een minipitch aangelegd. Voor de aanleg van dit sportveldje deed FC Zemst een beroep op extra projectsubsidies van
Vlaams sportminister Bert Anciaux. Het pleintje kende een onmiddellijk succes bij de jongeren. Jammer genoeg waren er ook al vandalen aan het werk.

Erik Peeters was de drijvende kracht
achter de aanleg van de minipitch.

Vandalisme
Peeters verwijst naar de overlast, zelfs vandalisme rond de pitch. “Het pleintje kende
vrijwel onmiddellijk succes bij de jongeren.
En dat is leuk, het was ook de bedoeling. Er
zijn natuurlijk ook minder aangename gevolgen. Zo slingert er al wat zwerfvuil rond,
maar daar valt een mouw aan te passen.
Jammer genoeg hebben wij ook al klacht
moeten indienen bij de politie, naar aanleiding van regelrecht vandalisme. Enkele jongeren, die blijkbaar niet kwamen voor de
sport, gooiden een ruit van het aanpalend
pand stuk en brachten schade toe aan de
infrastructuur. Wij bekijken nu samen met
het gemeentebestuur hoe we hiermee omgaan en wat wij kunnen doen om dit soort
misbruiken in de toekomst te voorkomen.”
PV
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OCMW van Zemst geeft extra ondersteuning aan mantelzorg



ZEMST - Erkenning en ondersteuning zijn belangrijk in
de mantelzorg. Het OCMW van Zemst heeft veel respect
en waardering voor de inzet van mantelzorgers. Daarom
krijgen zij nu een extra duwtje in de rug.
Mantelzorgers zetten zich vaak in alle stilte in voor zieken of
zorgbehoevenden uit hun omgeving. Bovendien wordt mantelzorg nog te vaak als iets vanzelfsprekend gezien. Het OCMW
van Zemst vindt het belangrijk dit stille engagement te waarderen en deze waardering ook concreet vorm te geven.
Met ingang van mei 2008 werd het reglement van de mantelzorg gewijzigd. Personen of gezinnen die één of meerdere
zwaar zorgbehoevenden thuis verzorgen, komen in aanmer-

king voor de toelage, behoudens men recht heeft op een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering. De toelage wordt,
onder bepaalde voorwaarden, ook uitgekeerd aan personen
die een ernstig zorgbehoevend kind thuis verzorgen. Het verkrijgen van een gunstig scoredocument, in te vullen door de
huisdokter, is noodzakelijk.
De maandelijkse toelage wordt verhoogd van 25 naar 40 euro.
Ze wordt uitgekeerd aan de mantelzorger die de mantelzorgtoelage heeft aangevraagd. Meer informatie over het reglement
mantelzorg is te verkrijgen op het OCMW, Hoogstraat 69, 1980
Zemst, bij de sociale dienst, Natalie Reinquin, tel. 015 / 61 87 20.
NVE

“Gebakken plezier”

Onze
broodautomaten
blijven open
tijdens het verlof
met wel 10
broodsoorten
uniek in de
regio
Waar vindt u onze broodautomaten?
•
•
•
•
•

Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade
Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade
Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen
Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen
Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen

...onze winkels zijn terug open vanaf vrijdag 8 augustus...
Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN
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24u / 24
7 dagen / 7



Eeuwenoude herberg verdwijnt uit straatbeeld van Zemstse wijk De Brug
ZEMST – Vorige maand werd de oude herberg De Roos
op de Zemstse Brug met de grond gelijk gemaakt. Het
definitieve einde voor de eeuwenoude afspanning. Meteen verdwijnt ook één van de laatste tastbare herinneringen aan het ooit zo bruisende gehucht van Zemst.
de Zemstenaar sprak met de laatste telg van de uitbaters, Bertha De Coen, een vrolijke dame van 91 jaar.

Het einde van

“De Roos”

De Zemstse kunstschilder Roger De Boeck vereeuwigde De Roos op doek

Bekend van Brussel tot Antwerpen
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De geschiedenis van afspanning De Roos
gaat minstens vijfhonderd jaar terug. In
het rijksarchief in Brussel bevindt zich
een Caerte van den Steenwech van Sempst
naer Mechelen uit de zestiende eeuw.
Hierop staat aan de brug over de Zenne
een gebouw afgebeeld dat De Rose werd
genoemd, een pleisterplaats voor boottrekkers, vissers en mensen die leefden
van het goederenvervoer op de Zenne.
Het graven van het kanaal Brussel-Rupel
maakte een einde aan het scheepsvervoer langs de Zenne. Anderzijds werd het
vervoer langsheen de Steenweg steeds
drukker. De Roos speelde hierop handig
in. Er werden stallingen bijgebouwd voor
de voorbijtrekkende kuddes vee en de gebouwen werden vergroot om de herders
en voerlui te herbergen. Bij het begin van
de vorige eeuw was De Roos uitgegroeid
tot één van de grootste afspanningen tus-
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sen Brussel en Antwerpen, de place to be
voor veekopers, handelaars en reizigers.
Een oude prentkaart toont hoe de Belgische driekleur wapperde aan De Roos,
toen op 21 juli 1905 het 75-jarig bestaan
van België werd gevierd. De Zemstse
kunstschilder Roger De Boeck legde dit
tafereel in 1970 vast op doek.
In 1914, bij het begin van Wereldoorlog
I, werden de kerk van Zemst én De Roos
volledig in de as gelegd. De herberg werd
later heropgebouwd en bleef een bloeiende zaak tot bij de aanleg van de E19,
begin jaren zeventig. Door de onteigeningen voor de snelweg werd de wijk De
Brug grotendeels van de kaart geveegd en
sloot de herberg haar deuren. Nu valt het
doek definitief. De Roos maakt plaats voor
een nieuwbouw van drie woonhuizen.

Unieke sfeer op De Brug

Bertha De Coen is de laatste telg uit de
familie die generaties
lang De Roos uitbaatte
en die de ambiance in
de afspanning van dichtbij meemaakte. Bertha
woont al heel haar leven
op De Brug. Zij is éénennegentig, maar voelt zich
negentien. De herinneringen aan de vrolijke tijden
van De Roos doen haar
ogen twinkelen: “Altijd
was het hier een gezellige
De ooit zo beroemde herberg De Roos maakt
plaats voor drie woonhuizen
drukte”, herinnert Bertha

Bertha (91) maakte de vrolijke tijden
van De Roos van heel dichtbij mee

zich als de dag van gisteren. “Al die passanten, veehandelaars, koopmannen zaten
hier tussen de mannen van het dorp en de
buurt. En dan had je nog al die beesten,
paarden, runderen, schapen, noem maar
op. Altijd stonden de stallen vol. Paarden
stonden vastgemaakt aan ringen in de
voorgevel. Alles samen zorgde dat voor
een unieke sfeer op De Brug. Je vond hier
trouwens toen het ene café naast het andere. Geweldige tijden waren dat.”

Wijk van de kaart geveegd
Maar toen kwamen de onteigeningen
voor de aanleg van de autosnelweg. “Op
een paar jaar tijd was De Brug zo goed
als uitgestorven”, vertelt Bertha. “Méér
dan vijftig gezinnen hebben wij hier zien
wegtrekken.” Maar wakker ligt Bertha er
al lang niet meer van. “Ach, veranderingen horen bij het leven, niks blijft hetzelfde. En zolang we het overleven, mogen wij niet klagen, hé!”
Paul Verdoodt
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Hazenhof

Kerstmis, Nieuwjaar, Valentijn, Pasen,
Communiefeest, Lentefeest, Halloween,
Verjaardagen, Trouwfeest, Walking dinner,
Feesten van verenigingen, Themafeesten, ...
... en alles wat u maar bedenken kan !
Zowel voor bedrijf als particulier

Feestzaal
Beste klanten,Kerstmis, Nieuwjaar, Valentijn, Pasen,

Communiefeest, Lentefeest, Halloween,
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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
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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

Hartelijk weerzien
op

trouwfeest

in

Burundi

ELEWIJT – Vijtien jaar. Dat is zoveel als een hele generatie. En zolang was het geleden dat Thierry Ntambwiriza, zussen
Nina en Clémentine en broer Igor in Elewijt belandden, op de vlucht voor etnische conflicten in hun thuisland Burundi. Daar
explodeerden spanningen tussen Hutu’s en Tutsi’s met dramatische gevolgen. Intussen zijn de gemoederen min of meer bedaard
en probeert de bevolking de genocide van 1994 te verwerken. Families zijn weer herenigd en er mag zelfs weer gefeest worden.
Het verblijf in Elewijt leidde tot blijvende e-mailberichten, maar het huwelijksfeest van Thierry wilden ze live meemaken.
(oudste) zonen van families uit het platteland, de mannen trekken naar de steden
terwijl vrouw en kinderen in het binnenland blijven om het land te bewerken.
Dat een Afrikaans huwelijk zou verschillen
van onze Westerse ceremonie had het viertal verwacht. Maar wat ze precies zouden
beleven, hadden ze zich niet kunnen voorstellen. Ettelijke traditionele ceremonies verspreid over meerdere maanden gaan aan
het eigenlijke huwelijk vooraf: de families
wisselen officieel hun familiehistoriek uit,

zodat het koppel toestemming krijgt om
elkaar te zien. Enkele dagen voor het huwelijk wordt een bruidschat overhandigd, gevolgd door het wettelijke huwelijk en het
kerkelijke (katholieke) huwelijk. Een uitgebreide receptie met zo’n 800 genodigden
vormt het kader waar de families en vrienden traditioneel lange toespraken houden

om hun appreciatie uit te drukken en het
kersverse paar geluk te wensen. Daags nadien volgt de laatste ceremonie, waarbij de
familie van de bruid ontvangen wordt in de
nieuwe thuis van de bruid. En pas dan mag
het dansen en zingen losbarsten.
Een andere halte op het programma van
het viertal moest zeker en vast het weeshuis van SOS Kinderdorpen zijn, waar Malou en Anny hun petekind Fidèle willen
bezoeken. SOS Kinderdorpen is een wereldwijde organisatie met een afdeling in
Bujumbura. Elk jaar worden een
20-tal nieuwe weeskinderen opgevangen. Het weeshuis telt 13
gezinnen. Een tiental kinderen
van uiteenlopende leeftijden
wordt toegewezen aan een
moeder. Meters en peters uit het
buitenland steunen de kinderen
materieel of financieel. Dat geld
wordt gebruikt voor de opvoeding en het onderwijs, de rest
gaat naar een spaarboekje. Zodra de kinderen 18 zijn, mogen
ze op eigen benen verder, en
kunnen ze beroep doen op die
spaarpot –mits begeleiding van
SOS Kinderdorpen– om hun studies aan te vatten of in het huwelijksbootje
te stappen. www.sos-kinderdorpen.be
Thierry’s studies leidden hem naar een
job bij het World Food Program van de
Verenigde Naties (www.wfp.org) waardoor hij af en toe in België verblijft en
graag in Elewijt langskomt.
Juliaan Deleebeeck (met dank aan Sara en Karen)
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Op 19 juli trad Thierry in het huwelijk met
zijn Burundese bruid Ariane. Voor Elewijtenaars Anny, Malou, Karen en Sara was
dit dan ook een uitgelezen moment om
naar Bujumbura af te reizen.
Thierry’s verblijf in België was kort (na een
dik jaar vertrok hij al terug naar huis) maar
het weerzien was er niet minder hartelijk
om.
De eerste indruk van Bujumbura valt slechts
met één woord te omschrijven: chaos. De
wegen zijn in erbarmelijke staat, waardoor
chauffeurs meer bezig zijn met
het vermijden van de putten
dan van andere weggebruikers.
Een doorsnee autorit gaat al zigzaggend en toeterend van bij
het vertrek tot de bestemming.
Het enthousiaste toeteren is in
Burundi niet te interpreteren als
een vorm van verkeersagressie,
het is louter een vorm van communicatie.
Zodra de chaos verteerd is,
daagt er een verrassend groen
landschap op. Burundi is niet
dor, maar wel een groen stukje
land in het hart van Afrika, aan
het Tanganyikameer. Arm is
Burundi wél. En ondernemend: mensen
die geen geld hebben, zullen altijd wel
iets creatiefs verzinnen om een inkomen
te hebben. Afval bestaat nauwelijks, alles
kan immers gebruikt en herbruikt worden.
Wie studeert, kan dat overdag of ’s avonds
doen zodat de combinatie met een job
haalbaar is. Vaak zijn deze studenten de
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

015/611532

Fax:

015/617959

Grote fotowedstrijd
in de Zemstenaar
Deze maand kregen we erg weinig
foto’s toegestuurd. Daarom hebben
we besloten om deze maand over te
slaan en geen winnaar te kiezen. De
mensen die
wel een foto
doorstuurden
mogen echter
op beide oren
slapen. Hun
foto’s worden
uiteraard toegevoegd aan
die van volgende maand.
Hopelijk krijgen we er dan terug een
beetje vaart in. Steek je camera op zak
tijdens een wandeling of fietstochtje,
wie weet wat springt er allemaal voor
je lens.
De inzendingen voor augustus, die
worden bekroond in september, ver-

wachten we ten laatste op 23 augustus. 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. Niet vergeten dat
de foto’s betrekking moeten hebben
op groot Zemst.
Veel succes!
DV

Vijfde Kunstenaarsroute
Meer energie
Meer vreugde
Door dans
En beweging
Za 17 mei
10u15: voor groot en klein
4-12 jaar, met ouder(s)
11u15: voor 18-88 jaar
Bibliotheek Zemst

ZEMST - Meer dan vijftig Zemstse kunstenaars laten zich op 30 en 31 augustus
van hun meest artistieke kant zien. Op de vijfde editie van Kunstenaarsroute kunnen liefhebbers een leuke fietsuitstap maken langsheen de verschillende locaties.
De VVV maakte foto’s van de verschillende kunstwerken en liet deze op postkaarten drukken. De postkaarten die niet door de kunstenaars zelf afgenomen worden, worden gedurende twee maand te koop aangeboden aan het onthaal in het
gemeentehuis. Ook in het Sportimonium kunnen deze postkaarten verkregen
worden. Meer info: http://www.bloggen.be/kunstenaarsroute2008 
PV

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
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geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling
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Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

Geweeklaag
over

vuilniszakken

ZEMST – Milieu is belangrijk. Deze
bewustmaking wordt ons te allen
tijde bijzonder goed geïndoctrineerd
en vooral aangerekend. Dat mag wel,
want de schade die we bij Moeder
Aarde aanrichten, kan niet genoeg
onderschat worden. Moet dat echter
zo nodig ten koste gaan van totale
ergernis? Waarom hoor je op maandagavond in alle huizen gevloek en
geketter als de vuilniszakken buiten
moeten? Vroeger was je de plezantste, toen je dat deed. Alle vingers
wijzen in dezelfde richting: de bruine
vuilniszakken van Incovo. De burger
betaalt een zware milieutaks op deze
zakken. Niks op tegen, maar daar zou
toch een vuilniszak mogen tegenoverstaan waar iets in kan. Vuil bijvoorbeeld. Deze ultrafijne, biologisch
afbreekbare zakken scheuren nog nét
niet als je er een droge spons in legt,
maar verder is het opletten geblazen.
Mocht de vuilniszak toch gevuld geraken zonder scheuren, wacht de Zemstenaar het allermoeilijkste, namelijk
het sluiten van de zak met het gele
lintje. Dit dient met een uiterste voorzichtigheid en absolute beheersing te
gebeuren. Weinigen slagen, velen falen. In deze komkommertijd, dat had
u begrepen, wil de Zemstenaar haar

lezers een hart onder de riem steken
en kan er ingeschreven worden voor
een gratis cursus anger management
in het najaar. We zullen trachten aan
te tonen dat de bruine vuilniszakken,
mits het aanleren van enkele bijzondere vaardigheden, wel degelijk kunnen gesloten worden met het gele
lintje. Het wordt ook voor ons hard
oefenen, maar hé, daar dient vakantie
voor, niet?

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

JMB

Reactie Incovo
“Door een wijziging van leverancier
werden restafvalzakken verdeeld die
niet sterk genoeg blijken. Wanneer de
gevulde restafvalzak wordt opgetild,
kan deze net onder de strop scheuren. Incovo is volop bezig met testen
en stuurt de leverancier bij. Op korte
termijn worden deze problemen dan
ook opgelost. Inwoners van Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst die een
probleem ondervinden bij het gebruik
van de eerste restafvalzak van een rol
kunnen de rest van de rol eenvoudig
omruilen op de maatschappelijke zetel van Incovo, C. Buyssestraat 5 in Vilvoorde of op de milieudienst van het
gemeentehuis.”
PV

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

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken
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Vier broers en een zus uit Weerde
“boeren” tien jaar samen

Koen, Wim, Johan, Benny en Lieve “boeren” al tien jaar zonder complexen
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WEERDE – Aan de Van Asschevoetweg (zijstraatje van de Damstraat) in Weerde vind je de hoeve van de broers en zus
Van Haesendonck. Wim, Koen, Benny en Johan en zus Lieve, allemaal dertigers, leiden er dit jaar tien jaar samen hun
landbouwbedrijf. Hun motto luidt “van het land tot bij de klant”. In hun hoevewinkel vind je dan ook tal van dagverse
landbouwproducten van eigen kweek. Omdat je dergelijke hechte familiale samenwerking niet zo vaak vindt én omdat
we in het “jaar van de patat” zijn, ging de Zemstenaar een kijkje nemen op de boerderij.
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Boer Koen komt ons tegemoet gewandeld, speciaal in het bad geweest voor
het interview met de Zemstenaar !
Het is vrijdag na 20u30 als ons interview aanvangt en op de boerderij is
het nog een drukte van jewelste. Tractoren rijden nog op en aan; een paar
van de broers (gelukkig weten we van
Koen dat het er vier zijn, want ze lijken nogal hard op elkaar) zijn nog
volop aan het werk. En Lieve is binnen
nog ijverig bezig. Koen, een beetje
de woordvoerder van de familie, leidt
ons rond : “Dat is de boerenstiel, nooit
gedaan met werken. Maar ons werk is
onze hobby, hoor, dus dat is helemaal
niet erg”. Hij legt uit hoe het bedrijf
een tiental jaar geleden van de ouders
naar vijf van de kinderen overging.
Alleen de oudste zus zit niet in het
bedrijf, maar komt nog zeer geregeld
over de vloer. In het verleden was er
in Weerde vooral akkerbouw maar
de laatste decennia is men, noodge-

dwongen bijna (door de inname van
gronden voor de E19 en de visvijvers),
overgeschakeld op teelten die op een
kleinere oppervlakte een grotere rendabiliteit geven. Het accent ligt nu,
naast het mestvee, vooral op de teelt
van witloof in volle grond, aardappelen, uien en aardbeien.

Het jaar van de patat
Dit jaar vieren de Verenigde Naties het
jaar van de aardappel. Met een actie
“potato-mania” wil men wereldwijd
meer aandacht voor deze groente. In
tijden van stijging van de graan- en
rijstprijzen zouden er zeker in de ontwikkelingslanden meer aardappelen
moeten worden geteeld; ze hebben
een goede bewaarperiode en een
aardappel heeft 80 % eetbare bestanddelen, terwijl dat voor graangewassen
maar 50 % is. Bij de familie Van Haesendonck behoeft de aardappel alvast
geen aanbeveling meer.

Van het land tot bij de klant
Landbouw is, de dag van vandaag, een
KMO als een ander. “Bezie ons als een
soort coöperatief bedrijf. Geregeld hebben wij vergaderingen tussen de vijf Van
Haesendoncken over bijvoorbeeld onze
strategische doelstellingen. Dat klinkt
gewichtig maar zo wordt een landbouwbedrijf de dag van vandaag geleid. Het is
niet meer voldoende blindelings te produceren; neen, vandaag de dag moet je
veel meer klantgericht denken en altijd
proberen toegevoegde waarde te creëren. Dat doen wij onder meer met onze
hoevewinkel, maar bijvoorbeeld ook
door onze aardappelen te verpakken op
het eigen bedrijf en direct aan professionele klanten aan de man te brengen.
Landbouw met een verbrede doelstelling heet dat tegenwoordig.”
Zijn de landbouwers in Zemst de laatsten der Mohikanen?
Koen denkt er het zijne van : “Toen wij het
bedrijf op onze naam zetten, zei de vroege-

Foto Jean Andries

Lustrum wordt gevierd in het jaar van de patat

Vier broers en een zus
De broers en zus komen goed overeen, dat voel je als je met ieder van
hen een praatje slaat. “Natuurlijk zijn
er al eens woorden, maar het zou
toch abnormaal zijn als dat niet zou
gebeuren? We moeten al meer dan
dertig jaar met elkaar leven en onderhand kennen we elkaar wel door
en door. Elk heeft zijn verdiensten.
Lieve bijvoorbeeld heeft hotelschool
gedaan en kan heel goed met de
mensen omgaan, dus is ze heel goed
voor de winkel.”
“Of er nog uitgekeken wordt naar gezinsuitbreiding? Tja, dat is allemaal niet
zo eenvoudig zeker? Onze manier van
leven trekt niet iedereen aan hé, daar
moet je voor in de wieg gelegd zijn
bijna. We hebben al aanbiedingen gekregen van TV, voor Boer zoekt vrouw

en zo, maar daar doen we niet aan
mee; de grens tussen fictie en realiteit
is nogal vaag in die programma’s en zie
je ons al de godganse dag met een camera achter ons gat rondlopen?”
En Koen, wat staat er op de planning
voor het weekend?
“Wel, je gelooft het niet maar dit
weekend gaan we met zijn allen naar
de landbouwbeurs in Libramont. In
ons beroep bestaat geen taalgrens;
onze dekstier kochten we bv. aan in
Wallonië. Daar koppelen we het aangename aan het nuttige.”

Win Win Win Win Win
Win een groentenpakket

Win Win Win Win Win Win

re milieu-ambtenaar van de gemeente
ons dat wij de laatsten der Mohikanen
waren. Vandaag zijn er in Zemst echter
nog altijd een zestigtal actieve landbouwers. De komende jaren zal dat
wel nog wat verminderen, omdat we
naar een schaalvergroting gaan, maar
de landbouw is nog springlevend. Ook
conflicten tussen landbouw en milieu
worden soms nogal opgeblazen. Als je
weet aan welke strenge wetgeving wij
onderworpen zijn, dan begrijp je dat je
geen fratsen meer moet uithalen met
verboden producten; en vergeet niet,
wij moeten altijd rechtstreeks verantwoording afleggen aan onze klanten
en die stellen, wat dacht je, prijs op een
gezond eindproduct zonder residu’s.”

De hoevewinkel van landbouwbedrijf Van Haesendonck opent
na een korte vakantie haar deuren terug op 23 augustus.
De eerste vijf lezers van de Zemstenaar die een belletje doen
naar 015/61.27.07 of een mailtje naar fv_vanhaesendonck@
belgacom.net mogen er bij
Lieve Van Haesendonck een
gratis verrassingspakket met
dagverse groenten afhalen!

We wensen de familie Van Haesendonck nog een vruchtbare samenwerking gedurende nog vele jaren!
En de lezers van de Zemstenaar die
de landbouw van eigen bodem een
warm hart toedragen, doen er goed
aan, vanaf 23 augustus, even binnen
te wippen op de hoevewinkel aan de
Van Asschevoetweg.
Bart Coopman

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

GEERT LUYCX
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

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

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

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

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

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

Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

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

Tuinwerken Kristof

14168 dve

24-08-2005

09:18

Pagina 1

de Zemstenaar | augustus 2008

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE
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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
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

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.

Disco danser

Seppe
Foto Jean Andries

ELEWIJT – De 11-jarige Seppe Vangrunderbeek werd op 25
mei Belgisch kampioen disco dansen. In Oudenaarde pakte hij
met de formatie First Ambition van dansschool Anyanka uit
Kampenhout het goud. In september trekt hij vol ambitie naar
het WK in Bochum.

Disco dansen, dat kennen we allemaal.
Maar dat er ook zoiets als een Belgisch
kampioenschap bestaat is minder geweten. Niet voor de 11-jarige Seppe Vangrunderbeek uit Elewijt, die als bij toeval het
disco dansen ontdekte: “Tijdens de markt
in Steenokkerzeel nam mijn oudste broer
Sander in een café een foldertje mee over
disco dansen. Mijn interesse was gewekt
en we gingen een kijkje nemen in de
dansschool Anyanka in Kampenhout. Keileuk en ik besloot het erop te wagen.”
Seppe, wat is disco dansen eigenlijk?
Het is een heel strakke dans, knieën omhoog, lachen en zingen op een medley
van disco. Papa Rony treedt bij: “Het is
mooi om naar te kijken. Een prachtige
choreografie van dansbewegingen die
ineenvloeien op swingende muziek.”

En je werd Belgisch kampioen in team
met First Ambition?
De max! Met vijftien meisjes en drie jon-

met

gens hebben we urenlang getraind. Als
team moet je je dan voor een volle zaal
in vier minuten bewijzen. Niets mag misgaan. De druk vooraf is erg groot en het
lange wachten is stresserend. De jury,
onder leiding van Rony Daelemans – ook
voorzitter van Sterren op de Dansvloer
– zit pal voor je neus. De ontlading na een
prachtige vertoning, die resulteerde in
een eerste plaats, was er niet minder om.
Hoe werd je geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap?
Dat gaat via disco audities. Die zijn streng
en zwaar. In de aanloop naar zo’n kampioenschap train je dagelijks. En de regels in
de dansschool zijn ook niet van de poes.
Verplicht in zwart T-shirt of je vliegt van de
dansvloer. Je mag per
seizoen ook maar drie
keer afwezig zijn zonder geldige reden.
Disco dansers hebben altijd prachtige
pakken aan. Wie betaalt dat?
Dat moet je aan mama
en papa vragen. Wat
ik weet is dat een
danspak zo’n 250 euro
kost. Bij elke overstap
naar een andere leef-

First Ambition

tijdscategorie – dat zijn er minstens acht
– moet je een nieuw danspak aankopen.
Maar het geeft wel een kick, een team van
achttien in prachtige danspakken.
Het weekend van 19-21 september is
het WK in Bochum. Ga je?
Dat staat al vast. Ik ben bij First Ambition
geselecteerd voor het WK. Wij zijn al in volle voorbereiding en hopen er op een reusachtig podium een knalprestatie neer te
zetten. Het team, mijn familie en een aantal vrienden reizen mee. Wij vertrekken al
op vrijdag. We overnachten er in een hotel
in de buurt. Onze pa heeft gezegd dat wij
van de school een attest krijgen zodat we
al op vrijdag kunnen vertrekken. Joepie!
Piet Van Grunderbeek
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Wordt er gedanst in leeftijdsgroepen?
Er zijn acht leeftijdsgroepen van 5 tot 18
jaar. Momenteel dans ik in de groep children
gevorderden. Bovendien dans ik solo, in duo
en in team. In het duo dansen behaalde ik
met buurmeisje Gaëlle Beugoms onlangs
een eerste plaats op een selectiewedstrijd
voor het Belgisch kampioenschap.

Belgisch kampioen
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Onder de

Bart Laeremans uit Eppegem toonde zich in de Ronde van Vlaams-Brabant. De Belgische
kampioen tijdrijden had in de eerste rit door maag- en darmproblemen de goede ontsnapping gemist, maar loste de verwachtingen in en was de snelste in de 12 km lange tijdrit. “Voor
de eindoverwinning kwam ik niet meer in aanmerking, maar ik wou toch gaan voor de ritwinst. Ik had nog iets goed te maken na het PK tijdrijden in maart, toen werd ik geklopt door
streekrenner Wesley Bellen”, zegt de renner van het nieuwe team Josan.

Het gemeentebestuur reikte de eretekens van de arbeid uit. De laureaten:
Jozef Verschoren (gouden ereteken), Roger Janssens (bronzen ereteken), Nicole Van Erp en Jean De Coninck (zilveren ereteken). Jean Doms en Hilde
D’Hooghe (eveneens zilver) waren niet aanwezig.
Maurits Wouters uit Eppegem was de kampioen met vijf diploma’s: fotowerking, elektrische identiteitskaart, pc voor gevorderden en elektronisch bankieren.
De Vrolijke Vrolijke
Vrienden dragen het
hart op de juiste plaats.
De opbrengst van hun
winterbarbecue, die ze
jaarlijks organiseren,
gaat steevast naar een
school of een vereniging. Liefst 23 mindervalide kinderen mochten op hun kosten
gratis naar de Efteling.
De vijfde initiatiedagen van FC
Zemst waren ook dit jaar een daverend succes. Eenenzestig kinderen
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van Groot-Zemst en omliggende
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maakten kennis met FC Zemst en
kregen alle knepen van het voetbalvak aangeleerd. Drie dagen lang
werd er gewerkt aan bal- en dribbelvaardigheid, traptechniek en sociaal samenzijn. De Wayne Rooney
dribbeltest tegen de tijd werd
gewonnen door Stefan Verbist uit
Zemst. Davy Duverger was de beste
in de strafschoppen. Foto MMZ

mensen
Weer een mega schooljaar voorbij! En dat sloten ze in De Regenboog
in Elewijt feestelijk af. School of geen school, De Regenboog is een straf
team.

Foto’s Jean Andries

In de stratenloop van Weerde zorgden de kids tot 12 jaar
(1 km) voor spektakel. Mathias Vandenhulle uit Hofstade
moest nipt het onderspit delven voor Arno Nackaerts. Eline
Van den Branden (Nieuwenrode),
Han Van Steenwinkel (Zemst),
Indi Matthijs (Elewijt), Stien
Vandervorst (Boortmeerbeek), Mathias Lefeber (Elewijt), Michiel Verheyden (Vilvoorde) en Gertjan Rombauts liepen zich
in de kijker en eindigden in de toptien. Robbert Van Sebroeck,
Jakke Meysmans, Alexander Hoogsteyn, Simon Verheyden,
Sietze Kuyl, Lize Leys, Rik Matthijs, Thomas Dingemans, Mattias
Verschoren, Zeger Marcquebreucq, Arne Kenes, Viktor Matthijs,
Silke Van den Bergh, Robbe Van den Bergh, Tania Swinnen,
Lander Marquebreucq, Stef Schaerlaeken, Alisha Van Relegem,
Raven Botgener, Hannelore Hoogsteyn, Mienke Lowet (allen
Weerde) en Aline Lefeber, Cyriaque Vanden Wijngaerden en Dries Leyers (allen Elewijt) maakten er een boeiende wedstrijd van.
In de tweede reeks van 3,5 km (alle leeftijden) liepen Rudi Van Win, Pol Bolijn (beiden Elewijt), Thomas Van Rijmenant (Eppegem), Sam Vermeulen (Elewijt), Flor Schelkens en Katleen Peeters (Weerde), Arno Andries (Zemst), Yannis Clymans (Zemst),
Saskia De Nijs (Weerde), Paulien Ceuppens (Zemst), Diane Bogaerts (Zemst-Laar), Elske Neher (Weerde) en Alfons Gilis (Elewijt)
zich in de kijker.
VV Elewijt besteedt telkens een
deel van de opbrengst van haar kermisbal Back to the Sixties aan een
goed doel. Tijdens de persconferentie overhandigde erevoorzitter Jean
Vandenwijngaerden met enige trots
en voldoening een cheque van 650
euro aan de verantwoordelijke van
de MS-kliniek in Melsbroek.
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Kermis in Bos heeft altijd iets speciaals. Er werden hot shots getrapt door de Lady’s
van Bos tegen de befaamde zaalvoetbalclub De Snorkels uit Zemst. Iedere speelster
moest drie penalty’s trappen. Eindresultaat 3-3. Na overleg met de scheidsrechters
Rosita en Lucia, de grote vampen van het evenement, moesten er opnieuw penalty’s
gegeven worden, tot er iemand miste. De Lady’s van Bos gingen aan de haal met
de prachtige overwinningsbeker. De Snorkels lieten het niet aan hun hart komen en
vierden samen met het grote publiek de ganse namiddag mee.
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ZEMST – In de jaren tachtig kon je bij elke volleybalmatch in
de buurt een trouwe supporter spotten: een man op een fiets,
glimlachend, in een joggingpak met lange grijze haren en dito
baard… Isidoor Van Nuffel, den Dore, een gekend figuur bij heel
wat Zemstenaars.

De laatste

filosoof

Releghem
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Begin 1993 kwam hij naar het oude rusthuis Releghem in de Hoogstraat. De wereld van het rusthuis was voor Isidoor, een
buitenmens, een vreemde, ingesloten
wereld. Hij voelde zich eerst wat benauwd
tussen de rusthuismuren. Uiteindelijk
vond hij zijn stekje aan de straatkant, op
de bank onder de bomen in de lommer en
daar deed hij een klapke met elke voorbijganger. Bij de verhuis naar de Lindestraat
kreeg hij een zonnige hoekkamer. Hier
krijgt hij nog elke dag bezoek en geniet
hij, als laatst overgebleven bewoner van
het kasteelke, van zijn warme thuis.
We treffen Isidoor op zijn kamer, met zijn
gekende jogging aan, in zijn stoel aan
het venster, soezend in de warme middagzon. Hij lijkt in twintig jaar niet veranderd: vierentachtig jaar bijna, lange
haren, grijze baard, en ook de glimlach is
er nog steeds. Zijn kamer oogt als een redactielokaal: krantenknipsels allerhande,
boeken, tijdschriften en alle exemplaren
van de Zemstenaar netjes op een rij.
“Ik heb mijn hart verpand aan dit rusthuis
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en zou nergens anders nog
willen zijn”, vertelt Isidoor.
“Vroeger heb ik wel wat
tegengesparteld. Mijn woning in het dorp van Zemst
werd afgebroken, want er
kwam een groot en nieuw
gemeentehuis. Ik heb dan
een tijdje op de Linterpoortenlaan en in de Vredelaan
gewoond. Daarna kon ik terecht in het
oude gemeentehuis van Zemst, tot men
besliste om daar een bibliotheek te maken
en dus was ik weer mijn woonst kwijt.”
“Men stelde mij voorzichtig voor om naar
het rusthuis te gaan. Dat zag ik écht niet
zitten. Fietsen en wandelen waren mijn
hobby’s, en om dan tussen vier muren bij
al die oude mensen te gaan zitten… Ik heb
er eens diep over nagedacht. Ik kon mezelf
nog goed behelpen, maar alleen is maar alleen en als je dan iets tegenkomt ben je verloren. Dus ben ik maar met een klein hartje
naar het gesticht gegaan.” Isidoor gniffelt.
“Ik had me ferm vergist, na veertien dagen

Foto Jean Andries

van

was ik er erg op mijn gemak. Ik moest alleen
maar mijn bed opmaken, eten, drinken en
slapen en ik had nog steeds mijn vrijheid.”
Het geheim van zijn eeuwige jeugd? “Ik lees
heel veel”, zegt Isidoor, “elke dag de krant. En
ik volg de actualiteit, de politiek, alle boeken
die hier staan heb ik tientallen keer gelezen.
Tot slot heb ik ook mijn eigen verjongingskuur: elke dag veel water en melk en geen
koffie of zoete drank, dat is vergif in uw
aders, daar word je nerveus en depressief
van. En waarom ik verknocht ben aan mijn
joggingbroek? Dat is toch simpel? Wie strijkt
er nu graag een nette plooi in zijn broek?”
Nicole Van Erp
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IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen
Tel. 015 41 63 21
Fax 015 41 87 31
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

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

Dirk Huyberechts

maakt goed

triatlonseizoen

ZEMST-LAAR – Tot zijn zestiende koerste Larenaar Dirk Huyberechts
bij de nieuwelingen en de junioren. Hij kreeg een groeischeut, raakte overtraind, had ijzer tekort en een hematocrietwaarde van 28. Hij stopte met
koersen maar bleef wel aan sport doen. Zes jaar geleden koos hij voor
triatlon en op 30 augustus maakt hij zijn debuut op de volle afstand in
Almere (Nederland).
Als renner beoefen je één sporttak,
maar als triatleet zijn het drie disciplines, die je behoorlijk onder de knie
moet hebben om resultaat te boeken
en bij Dirk lukt dat aardig. ”De basis
heb ik natuurlijk als jonge renner in het
koersen gelegd, maar het is niet zo dat
het fietsen, met lengtes voorsprong,
mijn beste onderdeel is. Ik heb ook
meer dan behoorlijk leren lopen, maar
ik ben een mindere zwemmer en daar
ligt nog een stuk progressiemogelijkheid. De techniek bijschaven en meer
dan tweemaal per week gaan trainen
in het zwembad zou zeker helpen.
Daarbij komt dat een snelle zwemproef
vaak al bepalend is voor het resultaat
op de (korte) kwarttriatlon. Op die afstand ben ik dus wat gehandicapt.”
Dirk evolueerde van meeloper tot
een atleet die zich vaak in de eerste
volgersgroep kan handhaven. Dit seizoen loopt het prima. Hij stond op het
podium in Leuven, eindigde telkens in
de top-10 van andere competities en

werd dertigste in het BK halve triatlon
op 500 deelnemers. “Ik mag niet klagen”, zegt hij, “9de in de kwart van Geel,
7de in de halve van Kruiningen, 3de in
de halve van Leuven, 4de in Aarschot
(een 1/3 wedstrijd) en 8ste in mijn recentste wedstrijd, de kwarttriatlon
van Kapelle-op-den-Bos. Die kwam
wellicht wat kort op Aarschot, maar
omdat het vlakbij is wou ik mij daar
ook tonen. Tijdens het fietsen zijn we
nog opgehouden door een valpartij
en in het lopen ben ik niet voluit meer
gegaan met het oog op de Ironman
van Antwerpen, de week nadien.”
De cijfers tonen duidelijk zijn mogelijkheden: als 22ste uit het water, hij klokte
de 14de fietstijd wat hem op de 10de positie bracht en zette de 7de looptijd waarin
hij nog twee plaatsen opschoof.
Omdat hij een mindere zwemmer is,
stijgen zijn kansen in de langere afstanden waarin een trage zwemmer
nog veel achterstand kan goedmaken door goed te fietsen en te lopen.

UITVAARTZORG

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

24

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

Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

USEWILS DANNY
SIERBESTRATING

Uitgraven van kelders, opritten, terrassen,
mazout- en regenputten,...

Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)
Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67
danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58
Dirk bereidt zich dan ook voor op het
zwaardere werk.
“Op 30 augustus doe ik voor het eerst
een volledige triatlon in Almere. Dat
is dus een beetje onbekend terrein,
maar mits een goede wedstrijdindeling moet dat lukken. In het vooruitzicht daarvan heb ik mijn trainingsschema’s ook al aangepast.”
De ultieme droom van elke triatleet is
deelnemen aan de Iron Man van Ha-

waï maar dat stelt hij nog even uit.
“Natuurlijk wil ik dat ook wel eens
beleven, maar de eerste voorwaarde
daartoe is natuurlijk uw selectie voor
deelname afdwingen. Ik hoop dat het
over twee of drie jaar lukt en als ik er
naartoe ga wil ik ook graag presteren.
Dat betekent dat het er dan liever niet
te heet is want dan boet ik een stuk
van mijn mogelijkheden in.”
Juliaan Deleebeeck

Rail Rock in Weerde
WEERDE – Rail Rock is helemaal terug. Op zaterdag 30 augustus vindt het minifestival opnieuw plaats in de tuin van café De Rut. Vroeger was het stationsplein
van Weerde de vaste stek van Rail Rock, maar daar barstte het evenement uit
zijn voegen. Daarom kozen de organisatoren, na enkele jaren oponthoud, vorig jaar voor een kleinschaliger alternatief. De tuin gaat open vanaf 18u en om
19.30u barst het geweld los, met optredens van @ Randon, The Rambling Boys
of Pleasure en Silicon Carne. De inkom is gratis.
PV

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal 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

MEYSMANS J. b.v.b.a
- Grondwerken - Afbraakwerken
- Leveren van zand, teelaarde
- Nivelleren van terreinen en parkings
- Lossen en laden van schepen
- Verhuur kranen, bulls, dumpers
Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197
Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN
Brusselsesteenweg 185
1980 Eppegem Zemst
Tel: 015/61.28.61

www.garageverstraeten.be
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Garage Verstraeten
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EPPEGEM – We
vooral voor onze

kunnen

Zemst-

se jeugd niet genoeg de
herinnering levendig proberen te houden: in

Eppe - ondertussen
90 jaar - 224 soldaten
begraven die in W.O. I ons
gem liggen

dierbare vaderland tegen
de

Duitse

overheerser

Foto Jean Andries

hebben verdedigd.

Op 31 augustus

herdenking 90ste verjaardag
militaire begraafplaats Eppegem

In het begin van de eerste wereldoorlog
werd ook in onze streken een hevige
strijd geleverd. In de omgeving van Eppegem kwamen naast korporaal Trésignies, die in Eppegem (aan de carwash)
een straat naar zich genoemd kreeg, ook
talrijke andere militairen om het leven.
De begraafplaats aan de Brusselsesteenweg te Eppegem werd geopend door de
Duitse overheid in juni 1918. Aanvanke-

lijk vonden er 164 Belgische en 80 Duitse
militairen er hun laatste rustplaats. In latere jaren werden de Duitse graven naar
elders overgebracht. Ook een aantal Belgische gesneuvelde soldaten kwamen
erbij of verdwenen.
De 90ste verjaardag van de begraafplaats
wordt herdacht op zondag 31 augustus,
een organisatie van de Koninklijke Nationale Oudstrijdersbond van Eppegem, met

een serieuze afvaardiging van de Amicale
Nationale des Chasseurs à Pied uit Charleroi, aangezien talrijke gesneuvelden tot
hun regiment behoorden. Fanfare Hoop
in de Toekomst luistert de viering muzikaal op. Na een eucharistieviering om 11u,
start de optocht om 12u naar het kerkhof,
waar een plechtigheid wordt gehouden.
Afsluitend volgt voor de aanwezigen een
receptie in de Schranshoeve.
BC

Seniorenfeest 2008 komt eraan
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ZEMST – Naar het traditionele seniorenfeest wordt door zijn jaarlijkse talrijke bezoekers met plezier uitgekeken. Het OCMW organiseert ook dit jaar, in samenwerking met de gemeente, twee ontspanningsnamiddagen voor de senioren. 0p de dinsdagen 16 en 23 september 2008 kunnen onze 60-plussers weer genieten van
een namiddagvullend programma. Al verscheidene jaren is het Elewijt Center hiervoor de vaste plaats van afspraak.
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De organisatie van een – toen nog – “gepensioneerdenfeest“ ging van start in
1984, met een namiddagtoneelvoorstelling door KK Streven in de parochiezaal
van Eppegem. Bijna 25 jaar later is het
hele seniorengebeuren een zeer professioneel opzet geworden. Aangezien
ook het aantal deelnemers elk jaar stijgt,
worden sinds een aantal jaren twee namiddagen georganiseerd. Het concept
wordt uitgewerkt in samenspraak met

het Elewijt Center, dat tevens instaat
voor de catering.
Vanaf 12u worden de senioren vergast
op een aperitief. Daarna volgt het middagmaal en vervolgens de optredens.
Filip Haeyaert brengt in het eerste deel
een mix van kleinkunst en humor. Na de
pauze staan De Dijlezangers, zeer gesmaakt op het seniorenfeest 2007, opnieuw op het programma. Tot slot toost
het OCMW met alle deelnemers op de

geslaagde namiddag.
De deelnameprijs per deelnemer bedraagt, zeer democratisch, 14 euro.
Senioren die het voelen kriebelen om
deel te nemen? Neem contact op met
de verantwoordelijke thuiszorg van het
OCMW, Katrien Floridor, tel. 015-618722
of via katrien.floridor@ocw-zemst.be.
Kaarten zijn eveneens te verkrijgen bij
alle seniorenbonden van Zemst.
NVE

Hoofdsponsors van KFC Eppegem
EPPEGEM - KFC Eppegem kan rekenen op
vele trouwe supporters, een goed werkend
bestuur, goede spelers, een voorbeeldige
jeugdwerking en vele spontane medewer kers. M aar de vier hoofdsponsors IVECO
VERSTRAETEN, MARNA, KONIG en
UNIAC zijn sterke troeven van de club. In
de Zemstenaar stellen we de belangrijkste weldoeners van de nieuwe tweedepro vincialer voor.
IVECO VERSTRAETEN
Wim en Tania Verstraeten

1. Hoeveel jaar bij de club?
2. Hoofdsponsor van KFC Eppegem, wat betekent dat?
3. Wat motiveert je, waarom?
4. Je ervaring?
5. Een erkenning?
6. Een noodzaak, zit KFC Eppegem goed wat
sponsors betreft?
7. Bijdrage, nog een extraatje om terug de stap
naar eerste provinciale te gaan?

aan de kassier vragen!.
7. Wait and see!
MARNA
Mark Lauwers
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1. Vier-vijf jaar.
2. De jeugdwerking aanmoedigen, ik ben voor de jeugd!
3. Het plezier en de vriendschap,
wat de ouderen niet kunnen
moeten de jongeren doen.
4. Ik heb geen ervaring.
5. Een beetje erkenning mag
maar dat hoeft niet.
6. Zeker, we gaan nog meer
sponsors nodig hebben. Ik ben
volop bezig meerdere weldoeners aan te werven.
7. Met de sponsors die Eppegem
heeft moeten we kortelings terug de stap naar eerste provinciale kunnen zetten.

3. Na dertien jaar in deze regio
te wonen, vond ik wel dat het
tijd werd. En de goede contacten met de voorzitter Jan Van
Asbroeck.
4. Het is nieuw, dit is mijn eerste
seizoen als hoofdsponsor.
5. Neen, niet noodzakelijk. Wij
zijn geen lokale firma, maar ervaar een enorme waardering van
de supporters en andere sponsors, dat doet deugd en geeft
toch een bepaalde voldoening.
6. Volgens mij wel. ’t Kan uiteraard altijd beter maar daar zijn
andere capabele personen in de
club voor.
7. Indien ik hetzelfde engagement doe naar de club toe als dit
seizoensbegin, zal dat extraatje
niet nodig zijn.

UNIAC
Jan Van Asbroeck

KONIG
Johan Fluit
1. Twintig jaar als bestuurslid en
tevens als co-sponsor altijd actief
geweest.
1. Tweede seizoen.
2. Voor mij is dat uiteraard an2. Dit BELGIE_PANEEL
is mijn eerste
jaar 31-03-2008
als
ders
dan bij de anderen, gezien
188x65,5mm.ai
08:29:23
(mede)hoofdsponsor, dus stel
ik ook bestuursmatig bezig ben
me deze vraag volgend seizoen
en niet in het minst vanaf dit
nog eens.
seizoen. Het sponsoren van KFC

Eppegem is het steentje dat wij
bijdragen aan het verenigingsleven. Ik denk (eigenlijk ben ik
er zeker van) dat de sponsoringgelden constructief worden aangewend.
3. Uiteraard mijn jarenlange bestuursactiviteiten enerzijds maar
anderzijds ben ik één van die velen die zorgen dat een vereniging
kan bestaan. Cijfer ons weg en er
wordt enkel nog TV gekeken en
ge-sms’t door de jeugd.
4. Tot nu toe positief want er
wordt alles aan gedaan om clubsponsors in de watten te leggen.
5. Men moet dit of men moet
dit niet. Als je het alleen doet
om erkenning te krijgen dan zit
je verkeerd. Het moet puur uit
sympathie komen en als er dan
eventueel commerciële positieve gevolgen aan zijn dan is dat
meegenomen.
6. Ik denk dat dit sinds vele jaren
in orde is en dat er vooral standvastigheid is.
7. Wat het huidige sponsorbudget betreft (ik kan het weten) zitten we op niveau, maar uiteraard
heeft men steeds tekort als men
verder wil bouwen en momenteel is de club daar ook letterlijk
mee bezig. Dus nieuwe injecties
zijn zeker welkom.
Jean Andries
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1. Iveco Verstraeten is sinds 1974
hoofdsponsor van KFC Eppegem. Eigenlijk hebben we dus
een jubileum te vieren want we
beginnen aan ons 35ste seizoen.
2. In ieder geval is het een belangrijke ruggensteun voor de club.
We hopen langs deze weg onze
naam wat in de verf te zetten.
3. We zijn nu de tweede generatie sponsor van de firma Verstraeten en nogal voetbalgezinde mensen. Zeker sinds zoon
Neal vanaf zijn vijfde bij de club
is gaan spelen, kom je er bijna
meer over de vloer dan thuis. Automatisch rol je in het hele circus
met als resultaat dat mijn vrouw
en ik ondertussen eveneens bij
het bestuur aangesloten zijn.
4. Ervaring is zeker positief te noemen. Zeker sinds Eppegem de
kans heeft gehad om een jaartje
in eerste provinciale te spelen en
nogal regelmatig in de krant opdook. Nu we terug in tweede zitten hopen we in elk geval dat deze
positieve noot wordt verder gezet.
5. In ieder geval. Juist omdat
iedereen beseft dat zonder belangrijke sponsors een club niet
leefbaar is.
6. De laatste jaren zijn er enkele
belangrijke sponsors bijgekomen. We mogen echter niet vergeten dat al de kleine sponsors
bij elkaar eveneens een groot
deel van de nodige centen in
het laatje brengen en uiteindelijk even noodzakelijk zijn. Of
Eppegem goed zit wat sponsors
betreft? We denken het wel maar
anders voor alle zekerheid eens

advertentie
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Zemstenaar
op

M
aanrock
hoofdpodium
van

ELEWIJT –Willem Merckx (24) staat op zondag 24 augustus samen met zijn groep Jochen en de Ego’s op het hoofdpodium van Maanrock in Mechelen. de Zemstenaar had een interview met de jonge Elewijtenaar, die het publiek mag
entertainen tussen grote namen als Stan Van Samang, De Kreuners, Wim Soetaer en Rob De Nijs.
Jochen, Janwillem en Willem starten
in 2006 met het groepje Jochen en de
Ego’s, na een optreden met twee Nederlandstalige nummers op de proclamatie
van zanger Jochen. Als gevolg van heel
wat positieve reacties op hun prestaties
besloten de drie, na even twijfelen, toch
door te gaan met de band. “Wij hadden
eerder al in verschillende groepjes samengespeeld”, aldus basgitarist Willem
Merckx. “Toen zongen we nog zelfgeschreven Engelstalige nummers. Omdat
het makkelijker was om ons in het Nederlands uit te drukken en omdat het
publiek onze teksten beter leek te begrijpen, zijn we Nederlandstalige nummers
beginnen schrijven. Janwillem en Jochen
nemen het grootste deel op zich, maar
de meeste nummers werden geschreven
door ons drie samen. Iemand komt af
met een idee of titel waar daarna verder
mee wordt gewerkt. Na vele optredens
in Zemst en omstreken volgde eind mei
hun debuut-EP Net niet hopeloos. We verkopen de cd’s vooral aan vrienden en familie of na een optreden.”
Dat het allemaal zo’n vaart zou lopen
hadden de groepsleden van Jochen en

de Ego’s niet verwacht. Eind juni nam
de groep deel aan de preselecties van
de Maanrockrally in Mechelen. Nadat
ze werden geselecteerd voor de finale,
slaagde de groep erin indruk te maken
op de professionele jury en behaalden
ze een tweede plaats. “De organisatoren
hebben dit jaar alle finalisten op de affiche geplaatst, dit volgens muziekgenre.
Op zondag is het een familiedag met
veel Nederlandstalige muziek waar onze
liedjes dus goed inpassen. Wij spelen om
17u op de Grote Markt van Mechelen na
Stan Van Samang. We krijgen van de organisatoren 25 minuten om het publiek
te entertainen, dat
zijn dus vijf à zes
nummers. We zijn
nu al volop aan
een programma
van 25 minuten
aan het timmeren.
Voorlopig
kunnen we niet echt
rekenen op een
vast repetitielokaal waar we ons
materiaal kunnen

achterlaten. Ieder optreden is dus voor
ons wel een beetje een repetitie.”
Ondertussen telt de band zes leden, er
zijn al twee toeters bijgekomen en op
Maanrock zal een nieuwe gitarist de liedjes een extra dimensie geven. “Wij willen
met onze muziek gewoon al de kosten
die we in onze cd hebben gestoken er
terug uithalen. Bij het maken van onze
cd zaten we wat beperkt in tijd en budget. Ik hoop dat we met Maanrock toch
wat mogen rekenen om meer naambekendheid zodat we daarna meer kunnen
optreden.“
Evelien Van Grunderbeek

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

verhuurt het materieel
voor karwei en feest
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NU:
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Feesten:
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

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
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

GUERCON & AUTOMATION bvba
DYNASTIESTRAAT 5 - 1982 ELEWIJT

VERANDA THOMAS BVBA
Fabrikant van:

Veranda's - pergola's
Ramen - deuren
Zonweringen
Metselwerken - vloeren
Zonneboilers voor privé woningen, appartementgebouwen en industrie.
Vanaf 200 tot 10.000 liter en meer.
Plaatsing van zonneboilers in tuinen en daken.
Binnen –en buitenzijde bestaat uit roestvrij staal.
Staatspremie mogelijkheden.

TEL: 015/33.93.96 – Fax 015/61.54.00
E-mail : michel@guercon.com

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

de Zemstenaar | augustus 2008

www.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40
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PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

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

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

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
de Zemstenaar | augustus 2008
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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

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)

ZEMST – Toen de gemeente besloot
om hun gemeentehuis pal in het centrum van het dorp neer te poten,
schalde niet iedereen de loftrompet.
De Brusselsesteeenweg doorkerft
Zemst-centrum, het was dus sowieso
al moeilijk om een dorpskern te cre ëren. Maar de vele bezwaren werden
opzij geschoven en het plan werd
doorgezet.

Het

resultaat is wat je

nu alle dagen kan zien: een mastodont van een administratief gebouw,
neergepoot waar een parkje, banken,
gezonde bomen, een marktje of speelterrein hadden kunnen staan.

Het kraaknette “Plein van Verdraagzaamheid”,
		 stof voor discussie
Hoe zag het er vroeger uit? Wel, er was
een stoffig basketterrein met versleten
dals, een oud papierkot, een roestig frituur en een uitgestrekte, sfeerloze “dolomieten parking”, zullen we het maar
noemen. Het oogde allemaal niet erg
fraai, maar er was tenminste ruimte en
de mogelijkheid om er iets van te maken. Dat kan nu niet meer. Goed nieuws
dus, toen we vernamen dat er een alternatieve dorpskern zou worden ingericht aan de grote ruimte voor de bibliotheek in de Schoolstraat. Met een geste
van Wiedergutmachung werd dit jaar
het beloftevolle project uitgewerkt. Het

Pascal Vandereviere

Het is uiteraard makkelijk nu al aan
klaagmuur te gaan staan en we zullen
ongetwijfeld met de vele voordelen van
dit plein geconfronteerd worden, maar
momenteel ontbreekt er aan ons “Plein
van Verdraagzaamheid” wat leven. Zo’n
doodse boel. Het is geen ontmoetingsplaats, terwijl dat toch de bedoeling
mag zijn. Weet u, zo’n gezellige dorpskern waar mensen komen keuvelen, een
terrasje doen, wat rondslenteren en een
pétankske placeren in een groene omgeving. Wat bruis en pit kortom.
Niettegenstaande het lage aantal pleindoorkruisende passanten en recente datum van aanleg hebben er zich toch al
wat fratsen voorgedaan. Dan spreken we
over parkeerovertredingen, vandalisme,
wat voetballen en skaten en zo van die
dingen. Om ook deze laatste stervelingen
te weren zijn intussen al de nodige maatregelen getroffen, met middelen als fantasierijke verkeersborden, strategisch geplaatste bloembakken en extra controle.
Er komt zelfs een cortenstaal zichtscherm
aan de betonnen keermuur en de zitblokken worden verplaatst (opgelet: zonnebril
opzetten!). Wij zijn benieuwd!
Jean-Marie Brassine
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dorpsleven zou een nieuw elan krijgen
met de inrichting van een heus dorpsplein aan de nieuwe bibliotheek. Aldus
geschiedde.
De definitieve plannen kennen wij niet,
dus onwetend over wat nog komen gaat,
maar met de aanleg tot op heden voelen
wij een bui van teleurstelling hangen.
Wij gingen een tweede keer kijken (een
eerste keer, toen de zon scheen, mislukte
het omdat wij totaal verblind tegen een
gevel knotsten) en wij dachten zoiets
van “Tja, als de Russen ooit voor hun
nationale feestdag wegens werken het
Rode Plein niet opkunnen, dan hebben
ze hier een mooi
alternatief.”
Het
is natuurlijk altijd
wat en over het
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens architecturale ontwerp zijn er zoveel
visies als dorpsgezaakvoerder
noten. Wij nemen
dus aan dat er flink
Vandereviere b.v.b.a.
nagedacht is alvoTervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
rens deze strakke
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795
steen-, staal- en
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
betonvlakte aan te
leggen.
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Promotie maand augustus
Bijwerking of nieuwe set
gel handen en/of tenen
+

GRATIS
nailart en swarovski
steentjes !!!

Coiffure & Wellness
Brusselsesteenweg 233
1980 Eppegem
015/61.07.02
www.coiffure-pascale.be

HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW

de Zemstenaar | augustus 2008

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

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

Lucien Van Erp
ZEMST – Lucien Van Erp

uit de

Daems: “Proficiat Lucien,
Belgisch Zilver.”

je bent

B
elgisch
kampioen

Bautelareweg

in

Zemst

was niet wei-

nig verwonderd toen hij een telefoontje kreeg van zijn concurrent Jos

Belgisch

kampioen van het konijnras

van

konijnenras ‘Belgisch Zilver ’

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

Maurits Maes, waarvan ik heel veel geleerd heb. Dit seizoen behaalde ik veel
prijzen, de mooiste titel is natuurlijk Belgisch kampioen. Meestal ging deze titel
naar één van onze Waalse vrienden.”
Behaalde prijzen in 2007: Kampioen
in de Ruiterschool in Oud Heverlee,
Affligem, tweemaal in Merchtem,
Tuinbouwschool in Vilvoorde en Vossem. In 2008 in Aarschot, Heist-opden-Berg en Belgisch kampioen in de
Hogeschool in Geel.
“Belangstellenden wil ik graag bijstaan met goede raad, altijd welkom”,
besluit Lucien.
Jean Andries
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Garage Lauwers Patrick bvba

“Als boerenzoon was ik steeds bezig
met dieren”, begint Lucien Van Erp zijn
verhaal.“Vroeger deed ik al eens een konijn dood, nu kan ik geen konijn meer
slachten. Ik leef mee met de dieren, ze
kennen mij en dat vind ik tof. Op een
tentoonstelling van De Dierenvriend
Willen is Kunnen Eppegem-Zemst kreeg
ik de microbe te pakken. De club is verbonden aan het Vlaams Internationaal
Verbond van fokkers van neerhofdieren. Ik werd een trouw lid en traditioneel heeft er een tentoonstelling plaats
in de tuinbouwschool in Vilvoorde, dit
jaar op 4 en 5 oktober.
Voor een gepensioneerde is konijnen
fokken een prachtige
hobby. Mijn prijsbeestje is van het ras Belgisch
Zilver, het mooiste konijn van België, en ik
ben daar fier op. Er zijn
tien soorten Belgische
rassen, van Vlaamse
Reuzen tot Het Wit van
Dendermonde. Laatstgenoemde kan men
best vergelijken met
Belgisch Zilver.
Konijnen fokken is een
toffe hobby maar ik heb
ook heel veel hulp van
mijn familie en clubmaat

33




  






 






















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
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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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Garage
Coloma

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06

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

Electro Jacobs doet het licht uit

Foto Jean Andries

ZEMST-LAAR – Na een loopbaan
van 43 jaar sluiten René en Jenny
stilaan de deuren van hun welge kende elektrozaak te Zemst-Laar.
Aan de Zemstenaar vertellen René
en Jenny in een notendop hoe de zaak
destijds van start ging en hoe zij hun
nieuw leven zien.

René, hoe en wanneer ben je met zaak
gestart?
Ik ben gestart in Hombeek in 1961
als elektricien. Nieuwbouw, renovaties, zowel grote als kleine werken. Ik
kreeg regelmatig de vraag naar verkoopspunten van elektrische toestellen. Hierdoor begon ik met het idee
te spelen om een winkel te openen.
Mijn vrouw Jenny zag dit ook wel zitten en was bereid om haar toenmalige
job vaarwel te zeggen. In 1965 ging
in Zemst-Laar het café Luppens in de
Spiltstraat dicht en ik nam het etablissement als handelspand over. Jenny
nam ontslag op haar werk in Brussel
en zo begonnen we met onze winkel
in grote en kleine huishoudtoestellen. Op 1 april 1972 hebben we het
huidige handelspand met woning
gekocht. Jenny deed de winkel en ik
bleef werken als elektricien. Ik werkte
over het ganse land, tot zelfs in de Ardennen. Later is ook onze zoon Bruno
in de zaak komen werken en werd het
een echt familiebedrijf, Jacobs Electro bvba. Ondertussen heeft Bruno

zijn eigen zaak, Coruna, en wordt het
voor ons tijd om het wat stiller aan te
doen.
Wat zijn jullie toekomstplannen?
Eerst en vooral blijven we de dienst na
verkoop verzekeren.Zolang mijn gezondheid het toelaat, zullen we onze
bestaande klanten de nodige service
blijven geven. De twee jaar fabrieksgarantie komt zeker niet in het gedrang.
Er zijn goede en duidelijke afspraken
gemaakt met onze leveranciers. Na 43
jaar zijn we toe aan welverdiende rust
en waarschijnlijk zal ik al eens meer op
mijn fiets springen. Eens de winkel gesloten is, kunnen we ook al eens meer
een uitstapje doen.

Momenteel is het grote uitverkoop.
Wat zal er gebeuren met het handelspand?
We blijven uitverkopen zolang de voorraad strekt. Momenteel hebben we nog
geen vaste afsluitdatum gepland. Het
handelspand, ja…eigenlijk is dit nog
niet beslist. We kunnen het handelspand gemakkelijk verhuren, er is ook
een appartement boven, of we kunnen
alles verkopen en verhuizen. Deze plannen zijn nog niet gemaakt en kunnen
nog alle richtingen uit.
Wij wensen René en Jenny nog veel jaren
genot, geluk en een goede gezondheid.
Karin Andries

Jacobs Electro bvba

TOTALE UITVERKOOP
Alles -20%
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René en Jenny
Humbeeksebaan 191
1980 Zemst-Laar
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FEESTZAAL - TRAITEUR

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

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS

Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 70 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport
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MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00
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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

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

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

t
t

ZAAL VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN,...
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS
LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

t
t
t

MAANDAG RUSTDAG

t

Nieuwbouw, timmerwerk,
zinkwerk en dakbedekking
Dakvernieuwing: leien, pannen,
kwaliteitsrofing (resitrix)
Dakgootbekleding in PVC
Gootreparaties
Plaatsen van dakramen en
lichtkoepels
Gevelbekleding in diverse
materialen

’t Vel over been blijft creatief

		

en stelt

De Veller Laait voor

ZEMST-LAAR – ’t Vel over been is de mannenclub waarbij de
woorden culinair, cultureel en creatief hoog in het vaandel staat.
Voorzitter Mark Verhasselt vertelt ons over hun nieuwste creatie. In het Hof van Laar werd de zus van de Veller, de Veller
Laait voorgesteld, met gelegenheid tot proeven en de bijpassende
hapjes. De voorstelling kende een groot succes.
Marc, hoe is het idee ontstaan om het
bier Veller op de markt te brengen?
Bij de opstart van onze mannenclub in
2005 hadden we de bedoeling om een
clubje op te richten dat vooral oog had
voor lekker eten, gezellig tafelen en
vooral napraten. Natuurlijk hoort bij
lekker eten, en vooral bij het napraten,
ook een lekkere drank. Zo staken enkele leden de koppen bij elkaar en zochten we iets typisch dat het culturele en
creatieve benadrukte. Niet veel later
zijn we begonnen aan de creatie van de
Veller. Een redelijk zwaar bier voor grote
genieters.
Waar wordt het bier gebrouwen?
Zowel de Veller als de Veller Laait worden gebrouwen door de Brasserie de
l’Abbaye du Val-Dieu in Aubel (provincie Luik). Deze brouwerij brouwt
volgens een samenstelling, gebruikt
door de monnikenbrouwers om hun
traditie voort te zetten. Natuurlijk
worden deze samenstellingen aan de
huidige grondstoffen en technieken

aangepast.
Vanwaar het initiatief om
door te gaan met de Veller Laait?
De Veller is een vrij zwaar
bier is en kan niet door
iedereen gedronken worden. En de dag van vandaag hebben bijna alle basisproducten
hun lightversie. Zo kwam ik nogal snel op
het idee om een bier te laten creëren, dat
voor iedereen drinkbaar is. Het voorstel
werd aanvaard door de clubleden en zo
is de zus van de bestaande Veller geboren. Het heeft niks te maken met minder
suiker of andere zaken. Het is een lekker
bier met minder alcoholgehalte.
Wat kunnen we verwachten van de
Veller Laait?
De Veller Laait is een speciaal bier met
6% alcoholgehalte en heeft een amber
kleur. Het is licht troebel, wordt geschonken met een gemiddelde schuimkraag en heeft een aangename, zoete,
zachte en lichte karamel smaak. Een

biertje waar de vrouwen wel voor te
vinden zijn.
Waar kunnen we de Vellers kopen of
drinken?
De Veller Laait is exclusief verkrijgbaar in
het volkscafé Het Hof van Laar, de place
to be voor jong en oud.
Wat zijn de reacties van de mensen?
Zeer positief.Vooral de vrouwen vinden
het een lekker biertje en de mannen zijn
ook tevreden, want die kunnen er ééntje
meer drinken door het lagere alcoholgehalte. Iedereen is tevreden!
Heb je vragen, stuur gerust een mailtje
naar Vel_Over_Been@hotmail.com.
Karin Andries

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

Toonpark:

vraag hier
uw gratis brochure aan:

www.metallooks.be

Herentalsesteenweg 56
2275 Poederlee
014/55 80 01
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Atelier: op afspraak
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HOFSTADE – De leden van vereniging Modelbouwvrienden Hofstade, actief in de scheepsmodelbouw en haar vaarwater in het Bloso-domein, komen wekelijks samen voor een boeiende hobby. Zoveel mogelijk tot in detail schaalmodellen zelf bouwen, volgens originele werfplannen en foto’s van echte varende schepen, is hun grote voldoening.

Varende modelschepen in Bloso-domein Hofstade
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“De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen van de scheepsmodelbouw
in het algemeen en in het bijzonder de
schaalmodellen, de speedboten en de
zeiljachten te bevorderen”, zegt voorzitter Simon Weemaels.
“Het varen gebeurt meestal tijdens
het weekend, maar de club is ook toegankelijk in de week en dit gedurende
het ganse jaar. De bezoekers van het
domein kunnen ons bezig zien onderaan het Bootshuis, waar we beschikken
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over een overdekte gaanderij, voorzien
van de nodige faciliteiten. We zijn ook
regelmatig te vinden op internationale
speedwedstrijden waar we vaak plaats
mogen nemen op het erepodium. Nationale en internationale wedstrijden
worden ook door ons in Hofstade georganiseerd. Het is een traditie geworden
om deel te nemen aan diverse tentoonstellingen en evenementen in binnenen buitenland.”
“Onze club is ook de thuishaven van een
historisch groot
diorama met als
thema’s de kunstmatige haven van
Arromanches in
Normandië 1944,
een konvooi van
marineschepen
en vrachtschepen
langs de zuidkust
van
Engeland
en de laadhaven
Brixham. Het gaat
telkens om een

statische voorstelling op schaal 1/100ste
waarin schepen en havenelementen in
een historisch verband geplaatst worden. Met deze diorama’s oogstten wij al
twee keer succes op de modellenbeurs
in Genk en Dortmund, waar men ons
Hofstade noemt.”
“Onze Open Vaardag vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 augustus, waar
wij andere clubs uitnodigen op een
vaarwedstrijd met nautisch parcours
(boeien zoals in werkelijkheid). Iedereen is welkom om te genieten van de
vaarbewegingen van de modelboten
tussen de vele objecten en de tentoonstelling van onze scheepsmodellen en
technieken.”
“Dit alles kan gerealiseerd worden door
de inzet en het enthousiasme van de
leden en de steun van onze sponsors.
De kerngroep bestaat uit het dagelijkse
bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, havenmeesters en kernleden
waarvan een groot gedeelte in onze gemeente woont.”
Jean Andries

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

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

www.metalpoort.be
info@metalpoort.be
Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten
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Alle poorten en hekwerk worden standaard
behandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoate
afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.
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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

