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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,
Ja, ja, wij geven het toe: wij waren vorige
maand een week in vertraging. Uw eerste
gedacht was natuurlijk: die gasten liggen
met z’n allen op hun luie krent in een villa in
Toscane. Helaas, er is er méér aan de hand.
Véél meer. Bronnen van hogerhand bevestigen dat Zemst de inzet is van een bikkelharde strijd tussen drie overheidsbedrijven.
Alles begon met het succes van De Lijn
in Zemst. De jongste maanden al eens
geprobeerd in het centrum van Zemst
de Brusselsesteenweg over te steken op
een doorsnee woensdagmiddag? Niet
doen, het schooljaar is pas begonnen.
Witte bussen met gele strepen achtervolgen elkaar en vliegen langs elkaar
heen in een razendsnel tempo. Belbussen, bussen naar Zaventem, bussen naar
Vilvoorde, bussen naar Mechelen, het
wordt u wazig voor de ogen.

Colofon

Zoveel bussen van De Lijn in Zemst? Wie
denken die flurken wel dat ze zijn? Wacht
maar, dacht Tante Post, wij slaan keihard
terug. de Zemstenaar bleek het eerste
slachtoffer. Zoals elke maand brachten

wij onze fonkelnieuwe stapel glossy magazines binnen in Zemst X. Plots bleek dit
een probleem van hoger niveau: “Excuseer,
mijnheer, maar de afgifte van de Zemstenaar
is voorzien in het Masspostcentrum van Brussel X.” Wablief? Wij werken toch gewoon via
ons lokaal verdeelcentrum? “Vroeger wel,
mijnheer, maar geen probleem, wij stellen u
onze nieuwe werkwijze voor.” Hoera! Na een
uur telefoneren over heel België mochten
wij gaan betalen bij Mechelen Mail. Hop, met
een betalingbewijs terug naar de Leopoldstraat in Zemst, waar de uitreiking geregeld
wordt. Wanneer kan het? “Bwa, één van de

dagen.” Enig alternatief? “Zeker, mijnheer. De
hele boel terug opladen, naar Mechelen brengen, dan naar Antwerpen X brengen, waarna
die het terug naar Brussel X verzenden, waarna die het naar Zemst sturen.”
Een mens wordt daar zo moe van. En
daar speelde SN Brussels Airlines handig
op in. Eén telefoontje, een snoepreisje
voor de redactie op een jacht in Portofino, dertig gratis vliegtickets naar Toscane en klaar was kees. Voortaan krijgt u
de Zemstenaar per luchtpost.
De redactie (PV)
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Grote fotowedstrijd in de Zemstenaar
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Onze wedstrijd is op het einde van de
kwakkelzomer opnieuw in een hogere
versnelling geraakt. We stellen vast dat
de eerste keer veel sterke fotografen
een groot aantal foto’s in één keer hebben doorgestuurd. Tactisch was het misschien beter geweest de foto’s te verdelen over meerdere maanden. Zij hebben
echter ongetwijfeld nog sterk materiaal
in de maak of in voorraad liggen. Opsturen die handel! Foto’s die niet winnen
worden in één of andere vorm nog wel
gebruikt, op de website bijvoorbeeld of
wie weet in een overzicht later.
De winnaars van deze maand ontvangen
elk een prijs, geschonken door Foto Nelissen uit Mechelen. Zij zullen gecontacteerd
worden om hun prijs te ontvangen
De inzendingen voor september, die worden bekroond in oktober, verwachten
we ten laatste op 23 september. 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. Het



zou zonde zijn dat een prachtige foto die
niet aan die voorwaarde voldoet, verloren gaat. Als je meerdere foto’s doorzendt, verdeel ze dan over verschillende
mails. Veel succes!

Winnaars augustus
“primaire kleuren” van Ann Bruynseels
(42) uit Hofstade
“zwembad Hofstade” van Natalie
Airey (21) uit Zemst

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking
Catering

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

Zemstbaan 82
2800 Mechelen
0477 – 13 70 82
e-mail: ingrid@foodenco.be
www.foodenco.be

Wij verzorgen al uw feestjes
van A tot Z
- communiefeesten
- BBQ’s
- verjaardagsfeestjes
- tuinparty’s
- walking-dinner
- jubileums... enz
-verrassingsbroden en
ontbijtmanden

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

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

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06
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Pascal Vandereviere
zaakvoerder



Wij van de Zemstenaar zijn lekkerbekken,
houden van een stevige hap en zeker ook
van een goed glaasje daarbij. We namen
in Pain Perdu de proef op de som. Het was
met een voldaan gevoel, een vol buikje en
lichtjes beschonken dat we de zaak tegen
middernacht konden verlaten. En intussen namen we de gelegenheid om baas
Freddy enkele vragen te stellen.
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Ben je al lang culinair actief, Freddy?
We (daarmee doelt Freddy op zichzelf en
zijn vriendin Sylvia) komen uit de horecawereld en voelen ons daar goed in thuis,
onze hobby is ons werk geworden. Koken
en genieten van eten en drinken is onze
passie. Overal zijn we gaan bijleren en
zien we wat de klant het liefst op zijn bord
krijgt. We hebben voor een chef gekozen
die ook die liefde heeft voor de verfijnde
keuken. Onze kok Andy Aelbrecht weet
wat hij doet. We zijn altijd liefhebbers geweest van de verfijnde keuken, we wilden
dat graag overbrengen naar de mensen,
omdat we denken dat lekker tafelen in
een gezellig kader nog altijd in trek is. We
willen creatief koken en proberen nieuwe
dingen naar voor te brengen. Tussen dit
en twee maanden zouden we ook graag
de derde zaterdag van de maand met een
culinaire barbecue beginnen zelfs in de
winter periode.
Waarom Zemst?
We vinden dat Zemst de mooiste plaats



is waar je niet
in een te overdrukke stad zit.
Ik moet ook eerlijk zeggen dat
deze gemeente
echt potentieel
heeft. Je ziet
veel nieuwe zaken opleven en
dat is een goed
teken .
Mik je op een
bepaald
publiek?
Het
publiek
waar we op mikken is niet bepaald. Het liefst
zouden we iedereen wel eens
over de vloer
krijgen:
onze
buurvrouw is welkom, maar ook de zakenmensen zijn bij ons zeer welkom.
Is er een groot verschil tussen je voorganger Barcarolle en jullie zelf?
Over de vorige uitbater weet ik niet echt
veel, maar wij streven naar verse producten van de beste kwaliteit.
Waarom Pain Perdu?
Het was lang zoeken naar die naam,
maar we houden allebei van “verloren
brood” (nvdr. een bekend volks gerecht

Nieuw restaurant

Painopent
Perdu
zijn deuren

gemaakt van brood gebakken in ei en
melk) en Pain Perdu vonden we gewoon
goed klinken.
Hebt U in de eerste weken al veel Zemstenaars over de vloer gehad?
Ik denk dat de meeste mensen die we
al gezien hebben van Zemst komen. Ze
hebben ook dikwijls onze reclame gezien in de Zemstenaar dus jullie blad
wordt gelezen!
BC

Wereldfeest op komst
EPPEGEM - Op zondag 7 september 2008 organiseert vzw AZIZ voor de achtste keer het Wereldfeest in de Schranshoeve te Eppegem. Op het podium staan het trio Gültekinler met Turks-Anatolische volksmuziek, het Ierse Coney Joe, en Djansa Percussion
& Dance Academy uit Heist-o/d-Berg. Er zijn eethoekjes en informatiestands, waaronder één over het Vrouwenhuis van Istalif
(Afghanistan) en één de Vredesweek.
Het feest is een samenwerking van AZIZ met het gemeentebestuur en JIZ, de Vriendenkring Zemst-Spermezeu, Xaritoo, Wereldwinkel, Damiaanactie, 11.11.11. en de Mali-voettocht. C&A sponsort het muziekgebeuren. De toegang is gratis.
PV

Foto Jean Andries

ELEWIJT - Het aanbod aan goede restaurants in Zemst
is relatief schaars. Toen een tijd geleden restaurant
Barcarolle aan de Tervuursesteenweg 620 de deuren
sloot, hielden we ons hart vast. Maar niet getreurd.
Mechelaars Freddy Ruyssinck en Sylvia Casteels re noveerden het pand van de vroegere Barcarolle en
willen nu zelf hun kans wagen op de Zemstse culinaire
markt met het restaurant Pain Perdu. Het etablisse ment opende in augustus zijn deuren.

verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
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

HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
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

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

“Gebakken plezier”

nieuw nieuw nieuw

START “SNELDIENST” op zondag
TEL 015/61.12.19

We hopen u op deze manier alvast heerlijke en versgebakken producten aan te bieden op een
nog snellere manier. Op zondag zijn we open tot 17u30 !!
Marc, Lutgart en het ganse VE-team.
Tervuursesteenweg 233 Hofstade, Battelsesteenweg 82 Mechelen
WO+DO GESLOTEN
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- Hebt u wat minder tijd op zondag: kies dan voor onze sneldienst tot 14u00.
Uw bestelling zal klaar staan op het gevraagde uur.
- Bestel ten laatste zaterdag vóór 15u00: telefonisch of in de winkel



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

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

ZEMST – Toen allergie nog geen modewoord was, sprak men van “de weeg”
of “het kinderheil”. Vaak kwam net na
de geboorte een verpleegster bij het
jonge gezin en probeerde, in het kader

van de volksopvoeding, moeders aan

H

voor de

huis op strenge toon ervan te overtuigen wat de beste voeding en hygi-

ëne was voor hun jongste spruit. Wie
herinnert zich niet

Roza Peep,

baby ’s

tekort
anden

recht

voor de raap en met grote beroepskennis?

Op

het eerste gezicht wat

overweldigend heeft zij bij heel wat

Kinderen jonger dan drie jaar kunnen
in het consultatiebureau (erkend door
Kind en Gezin) terecht voor een gratis preventief (medisch) onderzoek. Er
wordt gevaccineerd en ziektekiemen
opgespoord, verpleegkundigen en dokters verlenen er de beste zorgen aan de
baby’s, maar het ontbreekt hen aan enthousiaste helpers.
Ook het plaatselijke consultatiebureau
van Kind en Gezin kampt met dit probleem. De vrijwilligers staan meestal in
voor het eerste warme onthaal van het
jonge gezin. Zij helpen met omkleden,
troosten de wenende peuter, meten en
wegen en snuiten hier of daar een neus.
Eerder kon het consultatiebureau rekenen op een vaste ploeg van acht vrijwilligers. Flora en Roza waren de drijvende
kracht, Gonda de vaste waarde. Allen
moesten wegens een drukke agenda

afhaken. Enkel Milou, Frieda, Anneke en
Caroline kunnen nog regelmatig van
dienst zijn. “Het vinden van vrijwilligers is
voor iedere organisatie vaak een lastige
opgave”, zegt Hilde Moens, verpleegkundige en dochter van Roza Peep. “Iedereen
heeft het druk druk druk met werk, gezin,
hobby’s, …nochtans hebben we de vrijwilligers broodnodig. Zij verwelkomen
ouders en kinderen, maken het lokaal
klaar en kijken het afsprakenboekje na.
Ze ontlasten het werk van de verpleegkundige.” Frieda, vijftiger en sedert jaren enthousiaste
vrijwilligster, wil
het niet missen
en getuigt: “Een

leuke bezigheid, totaal anders dan een
drukke job! Het werken met kleine kindjes is boeiend en houdt mij jong, ‘t is werken in een toffe ploeg die ons als vrijwilligers heel nauw betrekt bij de werking.
Op het vrijwilligersoverleg valt er altijd
iets te vieren en gaat het er gezellig aan
toe. Bovendien kies ik zelf op welke uren
ik me wil inzetten.”
Het consultatiebureau doet een warme
oproep om nieuwe helpers te vinden. De
consultaties vinden plaats op dinsdag
(12u – 16u), woensdag (16.30u – 20.45u)
en donderdag (8u – 12u).
Alle info: kristin.deridder@ocmw-zemst.be,
tel 015/ 61 87 24.

Foto Jean Andries

Zemstenaren de eerste luier ververst.
Nu is het consultatiebureau een goed
draaiende machine van deskundigen,
maar er is een nijpend tekort aan ondersteuning door vrijwilligers.

Nicole Van Erp

ZEMST - De Lijn Vlaams-Brabant is akkoord met het voorstel
om een bijkomende halte aan te leggen. Die komt er aan de
Carrefour en Brico op de Zemstsesteenweg.
De gemeente brengt aan de nieuwe haltepalen een strook
dolomiet aan, tussen het bestaande fietspad en de gracht. De
nieuwe halte krijgt de naam ‘Carrefour’. De aanleg is gepland
voor na de zomer, tijdens de maand september.
PV
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Nieuw bushalte aan Carrefour



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

de Zemstenaar | september 2008

Sporthal De Waterleest
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de Zemstenaar op vakantie
BEJING - Van horen zeggen, hé, van horen zeggen, maar de redactie heeft
opgevangen dat sommige lezertjes razend nieuwsgierig zijn om te weten

de Zemstenaar wel eens tijd vrijmaakt voor
een beetje vakantie. Dat komt mooi uit, want over de vakantie beginnen is
altijd een uitstekende opener voor wie graag een klapke doet. ”En, na wa
zedde geweest?” en hopla, het gesprek is vertrokken voor een aangenaam
halfuurtje. Omdat ik begot niet weet waar de andere redactieleden uithingen, wil ik best vertellen welk avontuur me deze zomer overkomen is.
of de drukke redactie van

Begin juli begon vrij slecht voor mij. Iedereen van school, dus iedereen thuis,
er zijn rustiger momenten in een mensenleven. Doch ontstemde me dit maar
even, want als bij wonder kreeg ik op
2 juli alsnog mijn accreditaties binnen
voor de Olympische Spelen in Bejing.
Ik had destijds, via een verre medewerker die vaag iemand kende bij het
BOIC, een aanvraag ingediend om mee
te reizen naar China, met als doel een
fotoreportage “onder de atleten” voor
de Zemstenaar. Twee pagina’s had ik
hen beloofd! Het klinkt wat ongeloofwaardig als je dit leest, dus je kan mijn
verbazing wel schetsen, toen ik alle paperassen aandachtig doornam en alles
toppie geregeld bleek! Wat een professionalisme bij het BOIC!
Omdat het containerschip waarin alle
Belgische journalisten werden opgeslagen net vertrokken was, mocht ik meevliegen met de airbus van Jacques Rogge, een flinke meevaller. We arriveerden
in Bejing lang voor de eerste journalisten
aanmeerden, die er niet erg pips uitzagen na drie maanden zwalpen over de
oceaan. Bleek en afgetrokken strompelden ze naar hun prefabkantoortjes aan

Onze redacteur in actie in het Olympisch
Dorp. Tom Coninckx ligt al op de vloer

de rand van de stad. En dan moesten de
Spelen nog beginnen! Intussen waren
Jacques en ik dikke buddies geworden.
Er moest natuurlijk nog wat gewerkt
worden, maar aangezien ik als journalist
van de Zemstenaar niet direct kon meehelpen, achtte Jacques het beter dat ik
me tijdens de Spelen maar in het Olympisch Dorp moest ophouden. Iets waar
ik helemaal niet tegen op zag.

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

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

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

Plaatsing van Ramen en Deuren in Hout, PVC en Alu
Alle soorten Plafond-, Wand- en Muurbekledingen
Rolluiken - Zonnewering elektrisch - Gyproc
Kleinere timmerwerken - Pergola's - Zolderkamers

De eerste dagen van de Spelen vielen
me niet erg mee. Iedereen vroeg naar
bed, om 22u overal het licht uit, zo
dood als een internaat bij de paterkes.
Niemand die wou blijven hangen “want
er moest gesport worden”. Lads die mij
kennen weten dat ik daar neerslachtig
van word, maar op dag drie keerden
mijn kansen. Aan de bar stootte ik op
een andere Belg, die maar wat zat te
hijsen en te wachten tot die sporten
voorbij waren, mijn latere buddy Tom
Coninx! Vlamingen in den vreemde
maken snel kennis met elkaar en toen
ik vernam dat Tom daar ook niet veel
om handen had, zaten we helemaal op
dezelfde golflengte. Helaas is er in de
wereld veel nijd en afgunst. Na dagen
van onstuimig vertier, hoorden we dat
er gemor opstak aan de rand van de
stad. Hoewel de meeste journalisten
ons nog niet gezien hadden – ze mochten het dorp niet in – werden Tom en
ik in een negatief daglicht gezet (iets
wat we trouwens zelden zagen). Deze
lekken vanuit het Olympisch Dorp, die

in het lang en het breed onze strapatsen briefden, kwamen steevast van
marathonlopers, ziek jaloers omdat zij
pas als laatste aan de feesten konden
beginnen. Uiteraard vonden Tom en ik
dat niet erg fair play, maar de toon was
gezet. Tijdens de tweede week ontplofte de boel. Tom en ik hadden wat Chinezen naar huis gestuurd, we hadden
de bar overgenomen en net wat Jupiler en Orval ingevoerd, toen het volledig mis ging. Bolt en Phelps stonden
wat treiterig op te scheppen over hun
medailles en dat beviel Tom niet erg.
Al ver heen, dacht hij dat het twee marathonlopers betrof die weer kwamen
zeiken voor een vers geperst appelsiensapje. Hij sleurde hen naar buiten,
waar hij pardoes Jacques Rogge tegen
het lijf liep. Een genante situatie, waar
ik wat onbeholpen op stond te kijken
en die resulteerde in een onmiddellijk
one way ticket naar Brussel voor ons
beiden. De kranten vermelden andere
versies, maar geloof me, this is the one.

Café

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

jmb

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

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

de Zemstenaar | september 2008

Garage
Coloma
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2008 km

op handen en voeten

voor Kinderkankerfonds

ZEMST – Een zonderling duo dook op 14 augustus op in de straten van
Zemst. Daniël Schuddinck, een man van 58 uit Geel, kroop op handen en
voeten vanuit Eppegem richting Zemst, om via Weerde en Elewijt door te
stoten richting Leuven. Gevolgd door zijn dochter Liesje, was de man
op weg voor een parcours van 2008 km doorheen heel Vlaanderen, ten
voordele van het Kinderkankerfonds.
Schuddinck is hiermee niet aan zijn
proefstuk. Al een aantal keer legde
de gewezen legionair een traject af
op handen en voeten, telkens voor
het goede doel. Alles begon met een
vriendin die na een ongeval niet aan
het nodige geld raakte voor een rolstoel. “Als dat zo zit, zal ik zélf eens
tonen wat het betekent om niet te
kunnen stappen”, verklaart Schuddinck zijn initiatief. “En van het één
kwam het ander. Dit is inmiddels mijn
zoveelste tocht op handen en voeten,
telkens voor het goede doel.”
In het verleden kwam Schuddinck in
concurrentie met een andere “kruiper”
voor een plekje in het Guinness Book
of Records, maar daar was het hem niet
om te doen. “Die andere pipo was al-

leen maar bezig met zijn record, maar
daar gaat het mij niet om”, legt de eigenaardige wandelaar uit. “Mij gaat
het alleen maar om het goede doel. Ik
doe het parcours op handen en voeten, mijn dochter Liesje stapt samen
met mij mee en verkoopt steunkaarten. Dit jaar gaat alles naar het Kinderkankerfonds. Ik hoop zoveel mogelijk
centen te kunnen bijeenkruipen.”
Dit jaar startte de tocht van Schuddinck in Gent. Langs Geraardsbergen
ging het naar Brussel en vandaar over
Zemst naar Leuven, Tienen, Hasselt en
de Kempen, richting Antwerpen. Via
enkele slingerbewegingen hoopt het
dappere duo opnieuw in Gent uit te
komen.

Adverteren in de Zemstenaar?
Neem contact op via
• Jean Andries op 015/61.10.06 of 0475/42.02.76
• mail naar adverteren.dz@gmail.com
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Meer info vind je op de website www.dezemstenaar.com
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Garage Lauwers Patrick bvba
Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)
Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be

PV

LAEREMANS
RAMEN BVBA

Zowel voor bedrijf als particulier

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

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

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
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GRATIS BEST
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GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

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

Open
Weekdagen
08.00u - 19.00u
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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
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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

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -

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
t
t
t
t

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

Panneels,

EPPEGEM – Midden de velden aan de Gerselarendries woont het gezin Panneels. Rudy Panneels en Sonja Voet hebben met hun nageslacht Sara, Bert en Elien drie kinderen die door de paardenmicrobe gebeten zijn. Maar pa en ma zijn
even enthousiast. De kinderen Panneels leveren in diverse jumpingconcours overigens aardige prestaties. In VlaamsBrabant staan ze aan de top. Tijd voor een gesprek.
Wie in Eppegem de naam Panneels
noemt, denkt al sinds oudsher aan de familie van vee- en paardenhandelaars. De
Panneelsen, vader François en zoon Rudy
en sedert kort ook Sara zijn beroepshalve van de branche. Het is dan natuurlijk
niet echt toeval dat de drie kinderen van
Rudy en Sonja nu al drie à vier paar jaar
alle drie paard- en vooral jumpingrijden.
We springen binnen in de Gerselarendries en we stellen er direct vast dat heel
het huis in het teken van het paard staat,
om te beginnen met het ponyvel op de
vloer aan de voordeur. We installeren ons
met heel de familie in de keuken en houden, tussen tientallen bekers en foto’s
van springende paarden met Panneelsen erop, een gezellige babbel.

Sara: “Het is inderdaad zo dat we, toen we
kleiner waren, in feite schrik hadden van al
die paarden die hier op het erf passeerden.
Maar nu is die schrik over hoor. Ik heb wel
al eens een hersenschudding opgelopen
door van mijn paard te vallen, maar drie
dagen later was ik al weer paraat voor
de volgende wedstrijd (nvdr. waar ze nog
kampioen is geworden ook); dat van die
hersenschudding heb ik zelfs nooit aan
mijn ouders verteld, anders mocht die
wedstrijd niet doorgaan denk ik.”
Daar komt zeker veel bij kijken, bij zo’n
hobby?
Bert: “Ja, stallen uitmesten, voederen, maar
dat doen we heel graag. Zo zien we er niet
tegenop om met de drie kinderen ’s morgens
om vijf (sic) uur op te staan om de stallen te
doen, om dan een paar uur later met heel
de familie en een vrachtwagen volgeladen
met paarden naar de wedstrijden te kunnen vertrekken. Voor ons is dat normaal;
we doen niets liever; veel liever dan op reis
gaan bijvoorbeeld, dat komt er nooit van.
We moeten ook heel veel oefenen, dat doen

we dan veel thuis op de wei, maar ook op
zandpistes in de wijde omgeving”.
Bert en Sara willen van hun hobby ook
hun beroep maken en volgden de landbouwschool in Geel. Bert wil volgend
jaar nog verder studeren, vermoedelijk
graduaat landbouw, wat dacht je?
Sara is met haar twintig lentes ondertussen al thuis actief op de boerderij. De landbouw is in Zemst dus nog niet dood, zoals
we vorige maand in de Zemstenaar ook al
konden schrijven. Elien volgt kokschool.
Al dat paardrijden, lijden de studies
daar niet onder?
Moeder Sonja: “Al onze kinderen hebben altijd heel goed gestudeerd. Ze beseften dat hun
hobby geen excuus mocht zijn om geen goede
punten te halen op school. En dat is nooit een
probleem geweest. Ik kan niet klagen.”
Lusten de kinderen paardenvlees?
Elien, kok in spe, is best geplaatst om te
antwoorden maar de drie kinderen beamen het in koor: “In feite wel. Ons eigen
paard zouden we nu niet opeten, maar
voor de rest is dat best lekker vlees.”
de Zemstenaar wenst Sara, Elien en Bert
nog veel plezier toe met hun prachtige
hobby en nog vele kampioenentitels!
Bart Coopman
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Rudy: “We hebben hier nogal wat koeien en
paarden rondlopen, maar in feite hebben we
nooit onze kinderen willen pushen om paard
te rijden. Het is vanzelf gekomen met onze
jongste Elien (nu 16, toen 12), die een initiatie paardrijden op de manege ging volgen
en van het één kwam het ander. Nu rijden
de drie kinderen al een viertal jaar paard. Ze
nemen ook duchtig deel aan dressuur- maar
vooral jumpingwedstrijden. Niet zonder succes. De laatste drie jaar hebben onze kinderen al negentig bekers gewonnen. We weten
niet meer waar ze gezet. Bert (18) en Elien rijfden bijvoorbeeld al de eerste prijs in het crite-

rium van Vlaams-Brabant binnen; Sara (20)
was al kampioen van Vlaams-Brabant van
de H.G.V.B.B. (dat is de landelijke paardenvereniging waar we met onze club de Verbrande
Brug lid van zijn). En met onze club wonnen
we al diverse interclubkampioenschappen.”

Foto Jean Andries

een familie van jumpingkampioenen
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NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
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Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
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NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
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Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12
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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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Voetbalseizoen 2008-2009 van start
Wat

zijn de verwachtingen voor het nieuwe seizoen bij

onze voetbalclubs? de
vraag.

Zemstenaar deed een korte rond-

1. Wat zijn jullie troeven?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Wat zijn de verwachtingen?
4. Onze prognose
5. Eerstvolgende vier speeldagen

FC Eppegem

FC Zemst Sp.

Voorzitter Jan Van Asbroeck
1. Een goede structuur met trouwe bestuurders, een degelijke accommodatie,
trouwe sponsors, veel supporters en veel
vrijwilligers.
2. Op korte termijn een plaats in eerste
provinciale. Dit met de betrachting om
een beroep te kunnen doen op eigen
jeugdproducten. Een goede jeugdopleiding moet ervoor zorgen dat onze jongeren kunnen groeien.
3. In de linkerkolom eindigen en ondertussen terug bouwen aan een goede
ploeg voor de komende jaren.
4. Vijfde plaats
5. 07/09 FC Eppegem - Ohain, 14/09 FC
Wezembeek - FC Eppegem, 21/09 FC Eppegem - Waver-Limal, 28/09 Boortmeerbeek - FC Eppegem.

Voorzitter Jan Verdoodt
1. We kunnen rekenen op bijna dezelfde
ploeg als vorig seizoen. Trainers Philippe
Van Perck en Marc Vanhaute beginnen
aan hun vierde seizoen en kennen de
groep door en door. De jeugd in de eerste
ploeg beschikt al over heel wat ervaring
maar heeft nog steeds progressiemarge.
Eigen jeugdtalent Glenn Breugelmans
(KV Mechelen en Grimbergen) keert terug en Wietse Ceenaeme deed ervaring
op bij FC Eppegem.

2. Op korte termijn een stevige middenmoter worden in derde provinciale, de jeugd kansen blijven geven en
onze structuur en accommodatie nog
verbeteren.
3. Een rustig seizoen spelen met af en
toe een uitschieter zodat we zo snel mogelijk mathematisch gered zijn.
4. Zevende plaats.
5. 07/09 FC Zemst - St. Meerbeek, 14/09
KCS Machelen - FC Zemst, 21/09 FC
Zemst - RFC Evere, 28/09 KFC Muizen FC Zemst.

Verbr. Hofstade

De ploegopstellingen voor
het seizoen 2008-2009 van FC
Eppegem
, Verbroedering
Hofstade en FC Zemst .
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Ondervoorzitter Danny De Coster
1. We hebben enkele talentvolle jeugdspelers die klaarstaan om in de nabije toekomst hun plaats in het eerste elftal op te
eisen. Daarnaast kunnen we rekenen op
de vele anciens die zijn gebleven.
2. Terugkeren naar eerste provinciale.
Maar eerst willen we aan onze accommodatie werken.
3. Het wordt een boeiende reeks met
derby’s tegen Eppegem, Hever en Boortmeerbeek, steekderby’s tegen Nossegem,
Steenokkerzeel, Kortenberg en wedstrijden
tegen enkele Waals-Brabantse ploegen. Wij
willen dit jaar terug goed voetbal te brengen om zo bij de eerste vijf te eindigen.
4. Zevende plaats
5. 07/09 Verbr. Hofstade - SK Nossegem,
14/09 R. Union Rixensart - Verbr. Hofstade, 21/09 Verbr. Hofstade - Ohain, 28/08
Wezembeek - Verbr. Hofstade.
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VV Elewijt
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Voorzitter Luc Deheyder
1. Dat we er als club staan. Een club is
méér dan alleen een eerste ploeg. Het
is een vereniging waar jong en oud
zich moet thuis voelen. We hebben een
degelijke organisatie voor de jeugd op
touw gezet met een goede sportieve
begeleiding van een nieuwe jeugdcoördinator Luc Usewils en jeugdopleiders. Daarnaast kunnen we ook rekenen op ouders die steeds de handen
uit de mouwen steken. De eerste ploeg
kan rekenen op een ruime kern van
gevestigde waarden en enkele nieuwe
talentvolle spelers die worden ondersteund door een trainersstaf met Bart
Devaere, Roland De Loose en Philippe
Rummens.
2. Een prijs pakken nadat we er al een
aantal jaren kort bij waren. Voetballen
in een reeks hoger is een sportief pluspunt en zou in onze regio opnieuw een
aantal derby’s met zich meebrengen.
Onze jeugd willen we via een degelijke
begeleiding alle groeikansen bieden op
sportief vlak.
3. De eerste ploeg kan terugblikken op een
goede voorbereiding, goede oefenwedstrijden en vooral collectief sterk voetbal.
We willen deze lijn doortrekken in de competitie en uitgaan van onze eigen sterkte.
Het is dan ook de taak van iedereen om de
ruime kern gemotiveerd en sportief scherp
houden. Iedereen moet zijn steentje bijdragen tot het succes van de ploeg. Voor
de jeugdploegen een goede start en met
als afsluiter een schitterend jeugdtoernooi
op het einde van het seizoen.
4. Tweede plaats
5. 07/09 FC Huldenberg - VV Elewijt,
14/09 VV Elewijt - Boortmeerbeek B,
20/09 KV Tervuren B - VV Elewijt, 28/09
VV Elewijt - Stade Haacht B.
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bijspringt wanneer het nodig is. En een
uitgebreide en gevarieerde spelerskern.
In elke linie zijn er spelers bijgekomen
die het verschil kunnen maken. Er zit
meer evenwicht in de ploeg dan de andere jaren.
2. We willen naar derde provinciale.
Het is een reeks met clubs uit de omgeving en dus wedstrijden die meer
supporters met zich meebrengen. Het
technische voetbal dat we brengen
komt er beter tot zijn recht dan in vierde provinciale.
3. Als we gespaard blijven van zware
blessures moeten we in staat zijn om met
de huidige groep mooi en aanvallend
voetbal te brengen. We zullen, in tegenstelling tot de vorige jaren, een grotere
regelmatigheid in onze prestaties moeten leggen (vooral dan tegen minder

De ploegopstellingen voor
het seizoen 2008-2009 van
VV Elewijt , VK Weerde en
SK Laar .

VK Weerde
Trainer Johan Schellemans
1. Een sterk bestuur dat achter de schermen zorgt voor een ideale voetbalomgeving, een duidelijke clubstructuur
waarin iedereen weet wat nodig is voor
een optimale werking. Een stevige achterban (supporters en vrijwilligers) die

Tekst en foto’s Jean Andries

goede ploegen) als we willen meespelen
voor de titel.
4. Tweede plaats
5. 07-09 VK Weerde - ACS Koningslo,
14/09 RFC Evere - VK Weerde, 21/09 VK
Weerde - Sp. Tange, 28/09 FC Malderen
- VK Weerde.

SK Laar
Trainer Kevin Vanrompaey
1. Een heel jonge en ambitieuze groep,
een hardwerkend bestuur en een mooie
accommodatie.
2. Niets moet. Op sportief vlak willen
we met het eerste elftal binnen de top
vijf eindigen. De nieuwe spelers moeten
zorgen voor meer ervaring en samen
met de huidige jongeren willen we een
homogeen geheel vormen.

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197
Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

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

www.garageverstraeten.be

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

CHRIS THIRY
Vloerder

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

Plaatsen van
vloeren en wandtegels
Ook speciale en kleine
werken
Mozaïek - natuursteen
GSM: 0478/ 26 88 67
Christhiry@telenet.be

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

UITVAARTZORG

A n t h o n y V e r h e y d e n B.V.B.A.
Uitvaartverzorging in groot Zemst

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be
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Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden
Regelen van alle formaliteiten
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Onder de
SK Laar won met 3-2 cijfers de finale tegen VK
Weerde. Tweemaal Leen Slaghmuylders en Evi
Buelens zorgden voor de doelpunten. Voor de
derde keer op rij mochten de meisjes van trainer
Mia Spoelders de Beker van Zemst in ontvangst
nemen, meteen een definitief pronkstuk voor
het clubhuis van SK Laar. De ploeg: Jasmina
Vanderzeypen, Els Smets, Maylika Bouchdig,
Mariska De Win, Evi Buelens, Evelien Frans, Kristine Van Loo, Saskia Ricky, Geert Vandenbergh,
Goedele Van Rompaey, Anja Jacobs, Lies Robberechts en Leen Slaghmuylders.

De dames van VK Weerde verloren de
finale tegen SK Laar maar mochten met
opgeheven hoofd het veld verlaten. Na de
herneming maakte de ploeg een 2-0 achterstand goed, slechts in de slotminuten
moesten ze eervol het onderspit delven.
De ploeg: Julie Bogaerts, Birgit Hoefnagels,
Carolien Keyaerts, Eva Langenus, Catherine
Lauters, Lusia Mertens, Viola Mertens, Sille
Renap, Evi Schaepherders, Mylke Schaepherders, Miek Thielemans, Maite Van den
Neucker, Sofie Van der Auwera, Ilse Dromme, Elke Van Ingelgem, Saar Van Stappen,
Steffi Vermeyden en Els Vertessen.
De dames van FC Eppegem wonnen overtuigend van FC Zemst. Boven
vlnr: Lieselot Ceenaeme, Tina Maesschalck, Dina Nauwelaerts, Leen Cox, Kathline Versaven en Liestbeth Lacante. Onder: Tamara Ham, Melissa Stevens,
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Nicky Vanmeert, Jana Haemels en An Vercruysse.
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De dames van FC Zemst Sp. moesten met twee testers hun meerdere erkennen in een homogener FC Eppegem. Ploeg: Hilde Mues, Lisbetta Habibou, Liesbetina Chakouri, Nancy Dockx, Marijke Duverger, Kiona Ceuppens,
Marijke Colebrants, Caro Floridor, Marleen Poppe en Kelly Bisschops.

mensen
Onze vierdeprovincialers speelden zich
in de kijker in de Beker van Zemst. VV Elewijt was de betere van FC Eppegem, kreeg
de beste kansen en won verdiend met
de kleinste cijfers. In de finale stuntte VK
Weerde tegen Verbr. Hofstade. Willy Van
Eeckhoudt lukte de openingstreffer, maar
een verrassend goed spelend Weerde liet
niet begaan. Ouderdomsdeken Eric Viscaal
bracht zijn ploeg verdiend langszij. Ook
in de strafschoppen (2-4) was Weerde de
beste ploeg. Na afloop mocht kapitein Ben
Clarembaux, uit de handen van miss Zemst
Leslie, de prachtige nieuwe wisselbeker in
ontvangst nemen.

Jonas Haesaert (14) speelt zich in de kijker bij -15-jarigen van KV Mechelen.
De ex-jeugdspeler van FC Zemst was tegen Club Brugge de beste speler op het
veld. De kapitein van de ploeg scoorde, gaf assists en was alomtegenwoordig.
Trainer Etienne Wouters: “Jonas speelt zijn tweede seizoen voor KVM. Vorig jaar

Foto’s Jean Andries

speelde hij al vaak bij de U15 en hij maakt enorm veel progressie. Hij is technisch sterk, scoort gemakkelijk, heeft een hard en goed gerichte trap, kortom
een speler met mogelijheden.”

De wedstrijd achter derny’s op Den Reggel was andermaal een groot
succes. In de boeiende finale was Bjorn Leukemans, met gangmaker Raymond Persyn, de snelste voor Nico Eeckhout, Steven Deneef, Van Mechelen, Beirnaert, Steve Schets en Kevin Ista. Davy Delme uit Weerde werd
derde in de eerste reeks, reed zich in de kijker in de finale en eindigde op
de achtste plaats. Op de foto de laureaten met verdienstelijke bestuursleden van wielerclub Steun der Jonge Renners en organisatoren.

manier plezier te beleven aan hun fietstochten. De club telt
38 leden die komen bijna allemaal uit Zemst. Zondag 10
augustus vertrokken de sportievelingen van de club voor
een rit van 120 km door het Pajottenland richting Muur van
Geraardsbergen. Ze trotseerden weer en wind en als echte
flandriens raakte iedereen vlot over de Muur.
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Wielertoeristenclub Zemst-Bos bestaat al vele jaren en
heeft als doel elke zondag op een gezonde en sportieve
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Sportimonium

kleurt

Olympisch

Hofstade – Op 8 augustus werden de Olympische Spelen officieel geopend, ook in het
Sportimonium. Het museum was gratis toegankelijk en binnen en buiten vonden heel wat
activiteiten plaats met verrassende acts. In zes
verschillende zalen kon in HD de openingsceremonie live gevolgd worden. Een spetterend
spektakel in aanwezigheid van tal van vroegere Olympiërs.

Foto Jean Andries

PVG
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Olympische zwemfinaliste Brigitte Becue en
gouden Gaston Roelants net voor de opening van
de Olympische Spelen voor het strandgebouw in
Hofstade. “Hoeveel medailles zullen de Belgen
halen?”

22

Heel wat enthousiast jong volk in de volkssporttuin tijdens de opening van de Spelen aan
het Sportimonium. Zowat alle Vlaamse volkssporten kunnen hier beoefend worden gaande van
kegelen tot liggende wip. Een aanrader!
Tal van vroegere Olympiërs waren aanwezig.
Met zijn zevenveertig poseerden zij fier voor onze
camera. Voor de echte fanatici: de namen van al
deze sportgloriën zijn bekend op de redactie.
Gaston Roelants en co kijken vol bewondering
naar een Chinese act net voor de opening van de
Spelen.

OPENDEURDAGEN
VRIJDAG 26
ZATERDAG 27
SEPTEMBER

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be

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

NIEUW IN HET GAMMA

dwergkonijnen hamsters
cavia’s parkieten kanaries

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Bierhandel
Drive-In
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KWB-KAV Zemst
Van onze man ter plaatse

op bedevaart naar Lourdes

LOURDES – 150 jaar geleden, tussen 11 februari en 16 juli 1858, verscheen Maria 18 maal aan Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit een arm gezin in Lourdes. In dit jubeljaar trok KWB-KAV Zemst, naar jaarlijkse ge woonte, op bedevaart naar Lourdes. de Zemstenaar ging mee kijken hoe het daar aan toe gaat.
Dag 1 - Heenreis
Om 5.30u staat op de parking van een
grootwarenhuis in Zemst een groepje
mensen te wachten. 31 bedevaarders
vertrekken met de bus naar Brussel-Zuid
en stappen er op de TGV naar Bordeaux.
De leiding is in handen van Zemstenaars
Oscar Juliens en Julia Janssens en Myriam Borremans van Brussel Nationaal.
Vanaf Bordeaux gaat het met de bus
naar Lourdes.
Dag 2 - Openingsdag
Begint met een openingsviering in open
lucht voor het altaar van Bernadette.
Daarna gaat het in processie richting
grot. Een massa volk daar, maar toch
heerst er stilte. Een groot verschil tussen
de serene sfeer op het heiligdom en de
drukte in de stad Lourdes.
In de namiddag geeft Oscar een rondleiding in het heiligdom en in het oude
Lourdes.
Om 17u nemen wij deel aan de in het
hoogseizoen dagelijks gehouden Sacramentsprocessie, waar de zieken en elke
bedevaarder de zalving krijgen.
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Dag 3 – Verzoeningsdag
Om 06.15u ‘s ochtends gaan enkele dappere KWB-KAV-ers op weg naar de Berg
om de kruisweg te doen, een steil bergpad
vol ruwe, uitstekende stenen. Niet geschikt
voor mensen die moeilijk te been zijn!
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De langslapers mogen na het petit déjeuner de nieuwe kruisweg doen, een pad
uit witte kalkrots, zeer toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk stappen.
’s Avonds wordt de dag afgesloten met
een verzoeningsviering, waarin de kruisweg al zittend wordt overgedaan.
Dag 4 – Vakantiedag
KWB-KAV heeft de gewoonte om tijdens
de bedevaart een vrije dag in te lassen.
Dit jaar gaat het naar Pont d’Espagne en
Gavarnie, andere jaren stonden onder
meer de Tourcols op het programma,
bergdorpjes als Luz Saint-Sauveur of een
bezoek aan de thermen.
Dag 5 – Zendingsviering in Cité SaintPierre
Cité Saint-Pierre is gelegen net buiten
Lourdes. De trip is bedoeld voor mensen die op bedevaart willen, maar geen
geld hebben om een hotel te betalen. Zij
betalen een kleine vergoeding en moeten meehelpen in de dagelijkse dingen
als de tafels klaarzetten, afruimen of afwassen. De bussen van en naar Lourdes
rijden gratis, maar een kleine gift blijft
welkom.
’s Avonds viert Zemst afscheid in het
hotel. Een beetje raar, want ’s anderendaags vertrekken wij nog niet uit Lourdes. Maar morgenavond gaat de Licht-

processie uit, vandaar.
Dag 6 – West-Vlaamse dag
Heel de dag staat in het teken van WestVlaanderen. In de voormiddag is er een
Nederlandstalige mis aan de grot, voorgegaan door Mgr.Vangheluwe, bisschop
van Brugge. Ook Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen, is aanwezig.
In de namiddag is er animatieprogramma met zang, video en toespraken.
Als hoogtepunt wordt om 21u de start
van de Rozenkrans- en Lichtprocessie
gegeven. Wij, Vlamingen, mogen als eerste starten. Een massa volk volgt ons op
de Kaarskensprocessie.
Als afsluiter van de bedevaart nemen we
afscheid aan de grot.
Dag 7 – Terugreis
Om 9u per bus naar Bordeaux, om 14.22u
de hogesnelheidstrein naar Brussel en
tegen 21u aankomst in Zemst met een
koffer vol herinneringen, geschenken,
bronwater, enzovoort.
KWB – KAV Zemst gaat elk jaar op bedevaart naar Lourdes. 23 - 29 juli 2009
is gereserveerd voor Vlaams-Brabant en
Brussel. Inlichtingen bij Oscar Juliens
(015/61.25.31).
Met dank aan de Zemstenaar en GOVAKA Bedevaarden, Brussel.
Luc Hermans

Minder inbraken in Zemst
ZEMST - Zemst wordt blijkbaar veiliger. Het aantal inbraken in woningen is in 2007 gedaald met 10,24 procent. Dat blijkt uit het
jaarverslag van de politiezone. Het aantal diefstallen uit voertuigen is gedaald met zowat een kwart en het aantal autodiefstallen
met 7,14 procent.
Uit de cijfers blijkt ook dat 3.597.042 voertuigen op snelheid werden gecontroleerd. 4.140 mensen reden te snel. Er werden 2.225
ademtesten afgenomen. 112 bestuurders reden onder invloed van alcohol. De lokale ordehandhaving zette 348 personeelsleden
in bij 96 evenementen. Het jaarverslag vind je bij de lokale politie Kastze. Meer info: www.kastze.be.
PV

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

Tuinwerken Kristof
Openingsuren van 10u00 tot 12u00
		
13u30 tot 18u00
Dinsdag en zondag gesloten

Boetiek Thais
viert haar 20-jarig bestaan

Ganse maand
september

10% korting
op nieuwe herfst- en
wintercollectie

maten vanaf 36 tot 46

Betty Barclay

Rosner

McGregor

Tuzzi

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar
• Gespecialiseerd voor de particulier en de KMO
• Samenwerking met verschillende verzekeraars
• Eigen schadebeheer
• Een uitgebreide service aan de beste voorwaarden

• Volledige bankservice
• Hypotheekleningen, financieringen, beleggingen
• U heeft persoonlijk contact met uw bankier
• Cliëntvriendelijke openingsuren
Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
Tel 015/61.66.98 - Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be
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Agentschap bank
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HOFSTADE - Van 7 september tot 19 oktober kun je in het Sportimonium de fototentoonstelling Flandrien bewonderen. Stephan Vanfleteren volgde jarenlang het Vlaamse wielrennen en nam daarbij prachtige foto’s van het wielerwereldje.
Niet alleen de wielergoden zelf komen
aan bod, maar ook het wereldje errond
wordt geportretteerd: de fans, de landschappen, ... In totaal bundelde Vanfleteren zo’n honderdtal foto’s in een
mooi fotoboek en bijhorende fototentoonstelling.

Flandrien in het Sportimonium

Stephan Vanfleteren is fotograaf voor
onder andere De Morgen, De Volkskrant, Paris Match en de New York Times.
Hij neemt enkel zwart-wit foto’s. Toen
Vanfleteren het Sportimonium voor de
eerste keer zag, was hij danig onder de
indruk van het gebouw. ‘De architectuur
past helemaal bij mijn foto’s en mijn stijl
van fotografie. Bovendien combineert
het Sportimonium sport en cultuur, net
zoals mijn Flandrienproject’, zegt Stephan Vanfleteren.
Meer info: www.sportimonium.be.
EVDW
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Nieuwkomers van KFC Eppegem
KFC Eppegem trok twaalf nieuwkomers
aan. Daartussen enkele publiekslievelingen
van de supporters.

Vlnr Gerd Van Assche, Peter Janssen, Peter Wouters, Guy Diomi, Mohamed Chahboun, Balder Berckmans, Jeroen Fortan, Faysal El Lamzi, Fabio Dalla Valentino, Benjamin Haentjes, José Correira en Dennis Akkus.

Faysal El Lamzi
1. 23 jaar, Mechelen. 2. RC Mechelen, FC Katelijne en GR Katelijne.
3. Simpel, FC Eppegem heeft ambities waar ik mij perfect in kan
vinden, dan is de keuze vlug gemaakt. De club heeft de voorbije
jaren een vooruitgang gemaakt
en dat is in de regionale voetbalwereld niet onopgemerkt voorbijgegaan. Dan wil je gewoon voor
zo’n ploeg spelen. 4. De supporters zijn echt bangelijk! Bij onze
allereerste match tegen Zemst
stonden ze daar met al hun toeters en bellen, dat is toch fantastisch. Alles verloopt hier professioneel. 5. Ik hoop aan de hand van
mijn kwaliteiten de ploeg mee te
helpen aan een schitterend seizoen. Verder hoop ik dat we een
hechte groep blijven gedurende
gans het seizoen. Ik verwacht ook
grote dingen van de ploeg, wat ik
tot nu toe gezien heb is veelbelovend. Laten we beginnen met een
plaats in de linkerkolom (stiekem
hoop ik op het kampioenschap).

1. Leeftijd en woonplaats?
2. Carrière?
3. Waarom FC Eppegem?
4. Eerste indrukken?
5. Verwachtingen van uzelf en de ploeg?

bezig zijn.. Een aantal <oude>
ploegmaats die ook de stap naar
Eppegem maakten (Gerd Van
Assche, Benjamin Haentjes,…),
infrastructuur en uitbreiding. De
sfeer heeft mij doen beslissen
de stap te zetten. 4. Leuke ambiance, zie pers/spelersvoorstelling.
Goede sfeer tussen de spelers ondanks vele nieuwelingen. 5. Geen
blessures, veel punten en pinten
pakken en een zo hoog mogelijke
positie in het klassement, goed
voetbal en een onwaarschijnlijke
sfeer, de rest volgt vanzelf.
Peter Wouters
1. 22 jaar, Londerzeel. 2. Delta
Londerzeel (5 j.), KV Mechelen
(10 j.) en SK Londerzeel (2 j.). 3. Ik
kwam bij Londerzeel echt niet aan
spelen toe. Bij de reserven kun
je niets bewijzen. Ik was 21 jaar,
vandaar tijd om een stapje terug
te zetten om er terug een vooruit
te kunnen zetten. Mon Temmerman, mijn ex-trainer bij KVM, had
belangstelling in mij. Yves Cloots
bracht me in contact met Jan Van
Asbroeck. Vanaf dan was ik overtuigd dat het iets zou worden. 4.
Goede sfeer, goede omkadering,
talrijk enthousiast publiek en kwaliteit in de ploeg. 5. Ik hoop zeker
in de top vijf te spelen. Ik hoop zoveel mogelijk te kunnen spelen en
af en toe een doelpuntje te kunnen meepikken.
Fabio Dalla Valentina
1. 22 jaar, Mechelen. 2. Sp. Mechelen, Duffel, KV Mechelen, RC Mechelen, Bornem en SK Londerzeel.

3. Het was tijd om eens in een eerste ploeg te spelen, vandaar een
stapje lager. 4. Er wordt opbouwend gewerkt. De sfeer is goed
en de mensen zijn vriendelijk. De
ploeg lijkt ook een homogeen geheel. 5. Linkerkolom en als we kunnen dit jaar al stijgen naar eerste
provinciale. Ik verwacht van mezelf
regelmatig in de basis te staan.
Mohamed Chahboun
1. 27 jaar, Mechelen. 2. RC Mechelen, Nieuwendijk, Muizen,
Wolvertem, Muizen, Eppegem,
GR Katelijne en VV Leest. 3. Eppegem is een ploeg met ambitie en
het is een kans voor mij om mezelf te bewijzen. 4. Positieve indruk, sterke ploeg en fantastische
supporters. 5. Verwachting voor
mezelf is mijn jaar uit te spelen en
dit op een hoog niveau, voor de
ploeg meedoen voor de titel.
Gerd Van Assche
1. 33 jaar, Opwijk. 2. KHO Merchtem, SK Londerzeel, Wilrijk en SC
Wolvertem. 3. Nieuwe uitdaging
bij een ploeg met een gezonde
ambitie. 4. Familiale club met
toffe sfeer. 5. Proberen een meerwaarde te zijn voor de ploeg. Top
drie moet een doel zijn.
Benjamin Haentjes
1. 25 jaar, Buggenhout. 2. Rap.
Lebbeke, Vigor Hamme, SK Londerzeel en Eendr. Opstal. 3. Ik
had gehoord dat Eppegem een
club was met een heel goede
sfeer, ik kende ook al een aantal
spelers waarmee ik vroeger had

gespeeld. 4. De sfeer is top, leuke
club, bestuur en supporters, vakkundige trainersstaf. 5. Ik hoop
een goed seizoen te spelen onder
de lat, regelmatig een punt (of 3)
te pakken en zo te werken met de
ploeg aan een plaats zo hoog mogelijk in de linkerkolom.
Jeroen Fortan
1. 24 jaar, Kampenhout. 2. BergOp, Perk, SK Kampenhout en Sterrebeek. 3. Na veel blessureleed
het afgelopen seizoen aan een
nieuwe uitdaging toe. Via Jos De
Vroe in contact gekomen met Eppegem. 4. Toffe en goede sfeer,
ambitieus. 5. Een schitterend
seizoen hopelijk zonder blessures, Eppegem tonen wat ik waard
ben en mijn steentje bijdragen
aan een succesvol seizoen voor
de ploeg, supporters waar voor
hun geld geven met attractief en
aanvallend voetbal en veel overwinningen. Top vijf moet zeker
haalbaar zijn met deze toffe spelersgroep en omkadering.
Jean Andries
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Peter Janssen
1. 33 jaar, Asse. 2. WezembeekOppem, vanaf kadetten RWDM,
2 jaar prof in RWDM (1e), 4 jaar
CS Nijvel (4e), 2 jaar Sint Niklaas
(1e prov. en 4e klasse), 5 jaar SK
Londerzeel (4e en 3e klasse) en 1
jaar Delta Londerzeel. 3. Via Yves
Cloots (KV Mechelen) in contact
gekomen met voorzitter Jan Van
Asbroeck. Langs deze weg enkel
positieve reacties. Eppegem is
ambitieus, heeft veel supporters
die met hart en ziel met de club

advertentie
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Jeppe Eppegem wil basketbal

in de vitrine plaatsen

EPPEGEM – Na een bewogen seizoen eindigde basketbal Jeppe, dankzij
een sterke eindrush onder leiding van coach Alan Tasker, op de tweede
plaats in eerste provinciale Vlaams Brabant. Dit mooie resultaat werd
beloond met een promotie naar tweede landelijke. Voorzitter Jos Borteel voorspelt een rustig seizoen in tweede landelijke voor de A-ploeg en
hoopt op een promotie voor de B-ploeg uit de laagste provinciale reeks.
Voorzitter Jos Borteel spreekt duidelijke taal aan het begin van het nieuwe seizoen: ”Wij willen verder gaan
op ons elan. De spelersgroep werd
grotendeels behouden, we hebben
een nieuwe thuishaven gevonden en
we hebben de nodige ambities op en
naast het veld.”

Spelersgroep grotendeels behouden

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
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VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

28

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

De succesrijke coach van Basket Jeppe
wou in schoonheid eindigen en werd
vervangen door Michel De Keukeleire
(ex-Zaventem, Schaarbeek, La Cordiale). Hij bracht zijn boezemvriend Armand Govaerts (ex-BK Weerde) mee,
waardoor er een nieuw trainerskoppel
werd gevormd. De spelerskern werd
grotendeels behouden. Tim Borteel
(gestopt), Yoerie Huyssen (naar Keerbergen) en spelverdeler Christophe
Kortleven (naar reeksgenoot Oxaco)
werden oordeelkundig vervangen.
Carl Cooreman moet instaan voor een
pak rebounds en punten onder de korf
terwijl Mikka Billong vooral aanvallend zal moeten uitblinken. Stuart Van
Winge komt over van Pitzemburg om
de guardpositie te versterken. Blijvers
Roel Coenen (nieuwe kapitein), Alan
Rombouts, Nicky Moreels, Yves Woit
en Kevin Germis komen ook dit jaar
opnieuw uit voor de Jeppe. Daarnaast
zullen “B-spelers” Bruno Nijs, Michaël
Van den Bril en Stijn Verhaegen de
A-ploeg geregeld bijstaan. Als Maike
Mumbale in de komende weken zijn
erkenning krijgt als politiek vluchteling, dan komen er voor beide ploegen nog heel wat cm’s bij.

Nieuwe thuishaven
Met spijt in het hart verlaat Jeppe na

meer dan 20 jaar de sporthal in Zemst.
Omdat Basket Jeppe in Zemst de sporthal slechts twee en een half uur kon reserveren werd er beslist om uit te wijken
naar de sporthal van Hofstade. Door
een goede samenwerking met Avanti
Zemst werden daar de nodige uren ter
beschikking gesteld, waardoor de Aploeg nu tweemaal per week traint in
Hofstade. De B-ploeg zal wel nog een
keer per week blijven trainen in Zemst.

Ambitie naast het veld
Goede prestaties van de A-ploeg moeten de jeugd aanzetten om te komen
basketballen en volwassenen te stimuleren bij basket Jeppe te blijven spelen.
Het is totaal zinloos dat Basket Jeppe zou
starten met jeugdploegen (zou moeten
volgens de basketbalbond), waardoor
er concurrentie ontstaat met Avanti
Zemst. Het bestuur van Jeppe droomt
ervan om met verschillende ploegen
in verschillende reeksen uit te komen,
zodat men geen volwassenen hoeft te
dumpen omdat ze het niveau niet meer
aankunnen. Door dit alles beter te structureren kan het basketbal een positievere uitstraling krijgen in Zemst.
Op sportief vlak moet de A-ploeg een
rustig seizoen kunnen spelen in landelijke. Daarnaast zou een goed parcours in de beker van Brabant altijd
mooi meegenomen zijn. De B-ploeg
daarentegen mikt dan weer op promotie uit de laagste provinciale reeks.
Basket Jeppe speelt haar thuiswedstrijden in de Bloso-sporthal van Hofstade op zondagnamiddag. ( B-ploeg
om 14u, A-ploeg om 16u )
Meer info op
www.basketjeppeeppegem.be

Avanti Zemst hoopt

Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

behoud te verzekeren

ZEMST– Avanti Zemst promoveerde vorig seizoen naar eerste provinciale. Coach Erik Herman hoopte in het eerste seizoen minstens het be houd te verzekeren. Avanti deed beter met het behalen van een knappe
tiende plaats.
Erik, je hoopte voor het seizoen het
behoud te verzekeren en jullie behaalden een tiende plaats. Tevreden?
Natuurlijk. Het is algemeen geweten
dat eerste provinciale Brabant een
sterke reeks is. Als nieuwkomer is het
altijd afwachten wat het gaat worden.
Maar het ging vlotter dan verwacht.
Op geen enkel ogenblik kwamen we
echt in degradatiegevaar, we behaalden zelfs een knappe tiende plaats.
Dus dit seizoen hoger mikken dan de
tiende plaats?
Moeilijk te zeggen. Er zijn immers een
aantal basisspelers vertrokken. Daarnaast verwelkomen wij wel een aantal nieuwelingen: Bastiaan Eykens uit
Antwerpen, Olivier Goffard en Erwin
Spreutels die van Alsemberg komen,
Kevin Cernuda die, na een jaar op
non-actief, opnieuw speelt en Paulo
Van Droogenbroeck komende van
Vilvoorde. Laat ons even afwachten
en bescheiden blijven: het behoud is

het belangrijkste. Wat niet wil zeggen
dat we er alles zullen aan doen om zo
hoog mogelijk te eindigen.
Je bent al enkele jaren coach bij dezelfde club, niet evident in het basketbal…
Vooreerst ben ik een man uit de streek,
ik woon in Hofstade, wat een aantal
praktische voordelen biedt. Bovendien worden meestal de resultaten
behaald die worden vooropgesteld.
Maar het belangrijkste is het kneden
van een hechte groep waar de aprèssfeer net zo belangrijk is als het basketbal zelf, zonder daardoor de inzet
en de belangrijkheid van het spelen
te verwaarlozen. Maar ik weet ook dat
het bij mindere resultaten snel kan keren. Dat is het lot van elke coach.
- Thuiswedstrijden Avanti Zemst: zaterdagavond 20u in sporthal De Waterleest in Eppegem
- Meer info www.avantizemst.be
Piet Van Grunderbeek

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

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

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Gezocht: vrouwen voor nieuwe Zemstse fietsclub

Voor meer informatie kun je terecht bij Bart Diricx op mail diricx.bart@telenet.be
DVR

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

Jan Van Asbroeck
Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst
Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08
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ZEMST - De wielersport is niet alleen een puur mannelijke bezigheid, het bewijs
daarvan wordt in Zemst geleverd.Vier vrouwen staan te trappelen om een nieuwe vrouwelijke fietsclub boven de doopvont te houden. Enkel vrouwen zijn toegelaten, ze stippelen zelf hun parcours uit en bepalen de afstand en het tempo.
In eerste instantie zal er zondagvoormiddag afgesproken worden, samen met
de mannelijke collega’s. Later willen ze er dan alleen op uit trekken. Het doel is
om zowel mountainbiketochten als wegtochten te organiseren.
Er wordt gedacht aan uniforme fietskledij en de startplaats aan lokaal De Kroeg
op de Brusselsesteenweg in Zemst ligt ook al vast. Het is de bedoeling om in
oktober/november aanstaande een voorbereidende vergadering te houden. De
Kroeg is een sportieve locatie want sinds begin 2008 is er al een succesvolle
mannelijke fietsploeg actief. Zij rijden wekelijks op donderdagavond en zondagvoormiddag hun fietstocht.
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ELEWIJT - Van 11 tot 21 september organiseert de MS-liga Vlaanderen de MS-week. Hiermee wil ze Multiple Sclerose onder de aandacht brengen. Eén kans op duizend heb je om geconfronteerd te worden met MS. In België betekent
dat dus zo’n 10.000 mensen.

Multiple Sclerose in de kijker
							 tijdens MS-week
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MS is een aandoening van het centrale
zenuwstelsel, waarbij het isolerend omhulsel van de zenuwen in hersenen en
ruggenmerg wordt aangetast, met een
waaier van symptomen als gevolg. Het
is niet helemaal duidelijk wat de ziekte
veroorzaakt. Men gaat er vanuit dat er-
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felijkheid, omgevingsfactoren en ook
een aantal toevalligheden een rol kunnen spelen. Bekende Elewijtenaar Jan
De Broeck (58) is al geruime tijd MS-patiënt. Naar aanleiding van de MS-week
vroegen we Jan ons hierover wat meer
toelichting te geven. Omdat Jan wereldberoemd is in Elewijt en omgeving, eerst
een kort portret.

Bier, melk en muziek
Eind jaren zeventig openden Jan en echtgenote Mien Den Druugen Airing, een
legendarische bruine kroeg, bekend tot
in de verre omstreken. Jan baatte Den
Druuge drie jaar uit. Na verschillende

overnames sloot het café enkele jaren
geleden definitief de deuren. Jan werd
Jan de Melkman en verdiende de kost
met een melkronde in Elewijt, Weerde en
Melsbroek. “Ik heb dat twaalf van de dertien jaren heel graag gedaan”, aldus Jan.
Ook was Jan verkoper bij Rampelberg uit
Machelen, een ijzerwaren- en gereedschappenzaak. Hij smeedde toen
al plannen om opnieuw
een café te beginnen.
En ook deze zaak werd
een schot in de roos.
Waar Mien jarenlang een
kaaswinkel open hield in
het Molenveld gingen ze
van start met De Leigen
Assembak, het eerste en
toen enige volledig rookvrij café in België. Rokers
konden buiten aan een
ton met het opschrift
de vollen assembak hun
portie nicotine naar binnen zuigen. Jan kreeg er
de Egelprijs voor, jaarlijks
uitgereikt aan verdienstelijke personen of initiatieven, en veel
mediabelangstelling. De Leigen Assembak was ook een klein cultureel centrum
op zich. Jan organiseerde in zijn achterzaaltje talloze gesmaakte optredens in
allerlei genres. Wist u trouwens dat Jan
oprichter was van meziek en liekesgroep
De Snaar? Daar speelden ook de broers
Jan en Kris De Smet bij, bekende gezichten van De Nieuwe Snaar. Hij was ook lid
van Koep Mezon en organiseerde enkele
keren een bluesfestival aan de Eppegemsesteenweg.

Noodgedwongen sluiting
Met pijn in het hart sloten Jan en Mien

in 2003 De Leigen Assembak. Ook
Mien kampte met gezondheidsproblemen. Zij overleed korte tijd na de
sluiting. Jan kreeg voor het eerst in de
gaten dat er iets fout zat in 1998. Die
periode was hij sportief erg actief. Hij
ondervond hinder aan een been tijdens het lopen en onderging verschillende onderzoeken. Die brachten pas
later aan het licht dat het om MS ging
en die boodschap kwam hard aan,
zegt Jan. “Ik deed ooit vrijwilligerswerk bij Boemerang, een organisatie
die ondermeer zorgde voor het transport van mindervaliden, en nu ben ik
zelf hulpbehoevend. Pijn heb ik nooit
veel gehad en de éne dag gaat het wat
beter dan de andere. Ik ben gebonden
aan medicatie en krijg af en toe een
inspuiting. Met een rolstoel kan ik mezelf nog zelfstandig verplaatsen.”

Nationaal Multiple Sclerose
Centrum in Melsbroek
Jan woont thuis en kan rekenen op de
hulp van familie en vrienden, in het
bijzonder van zijn dochter Karen. Elke
week, op donderdag, gaat hij naar
het MS-centrum in Melsbroek voor
zijn behandeling. Op het programma
staan ondermeer spierversterkende
oefeningen en het trainen van de fijne
motoriek. De vaste klanten en vrienden van weleer zijn Jan niet vergeten.
Eén keer in de week komen ze op bezoek om bijeen te zitten en muziek te
beluisteren.
de Zemstenaar dankt Jan voor zijn openhartigheid en wenst hem veel sterkte.
Meer over MS en de MS-week vind je
op de websites www.ms-centrum.be of
www.ms-sep.be.
Dirk Verdeyen

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

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61
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Project “diversiteit” start onderzoek naar afkomst bezoekers Bloso-domein
HOFSTADE – Hebt

u soms het ge -

voel dat er flink wat mensen van

Bloso-doUw aanvoelen
blijkt te kloppen. Sterker nog, al van
bij het begin van Hofstade Plage was
dit het geval. Enkele culturele vervreemde origine naar het
mein komen afgezakt?

enigingen en organisaties slaan nu
de handen in mekaar om één en ander
van naderbij te bekijken in het project

“diversiteit”.
Gregory Vercauteren, projectmedewerker “Lokaal Geheugen” van Heemkunde
Vlaanderen en Colette Vanderbeken van
heemkring De Semse geven tekst en uitleg aan de Zemstenaar:
“Vanaf het prille begin, in de jaren twintig, trok het domein van Hofstade een
etnisch-cultureel gemengd publiek aan.
Mensen met heel uiteenlopende achtergronden en afkomst kwamen er ontspanning zoeken. Maar nooit is onderzocht wie
die mensen waren en wat zij zo leuk vonden aan Hofstade. Daar gaan wij nu werk
van maken. En wij willen zeker en vast ook
de allochtone bezoekers zélf erbij betrekken. Misschien opent dit ook voor hen de
weg naar museumbezoek.”
Dit grootscheepse onderzoek wordt
samen gedragen door Heemkunde
Vlaanderen, heemkring De Semse, het
Sportimonium, de Erfgoedcellen van
Brussel en Mechelen, Faro en de provincie Vlaams-Brabant.

Gezocht:

“Zo ging het eraan toe in Hofstade Plage in de jaren twintig van vorige eeuw”

“Wij gaan op zoek naar mensen die het
domein vroeger gekend hebben”, leggen Vercauteren en Vanderbeken uit.
“Dit najaar willen wij mensen interviewen die iets weten te vertellen over hun
bezoekjes of die foto’s, documenten of
voorwerpen bewaren die een band hebben met het Bloso-domein. Wie nog iets
weet over Oud België, over de plage of het
treintje er naartoe, wie Poeske Scherens
nog zag winnen op de wielerbaan, wie
zich de hete zomers van ’47 of ’76 nog
herinnert, wie er ooit werkte als winkelier, opzichter of noem maar op, iedereen

verhalen over
Hofstade Plage
is welkom met zijn of haar verhaal.”
Wie leuke of nuttige informatie heeft,
kan die kwijt op erfgoedbrussel@vgc.be
of lamot-erfgoedcentrum@mechelen.
be. Je kan ook een briefje droppen bij De
Semse, Schoolstraat 13, 1980 Zemst, aan
de balie van het Sportimonium of restaurant Bootshuis in het Bloso-domein van
Hofstade. Alle interviews en beeldmateriaal worden samen gebundeld in een
tentoonstelling in het Sportimonium in
het najaar van 2009.
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e-mail	   joannes.verbinnen@skynet.be
web	   www.grasmaaiersverbinnen.be
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Land- en Tuinbouwmachines
Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken

Paul Verdoodt

 







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




  






 













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
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VERANDA THOMAS BVBA

Zaterdag 27
september:
Dag van
de Klant

Fabrikant van:

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

Gratis:
bestek
&
voorontwerp
&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1

ZONDER MEERPRIJS!
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

.

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade tel.: 015 62 08 96
www.lingeriebugattis.be

Thomas Import Design
Maatwerk
Teak indoor, outdoor
Loom, rotan
Badkamermeubels
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Leuke koopjes
tijdens soldenmaand

34

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
www.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40

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

ELEWIJT - Een gouden jump van Tia “Hellegoud” in het hoogspringen en zilver op de 4 x 100 meter aflossing voor de
vrouwen. Prachtige momenten en de atletiekdelegatie redt de meubelen voor onze Olympiërs. Een magere eindbalans,
hoewel de grootste optimisten het wel zullen uitleggen als vier keer zilver en één keer goud. Ooit was dat anders. Ele wijtenaar en handboogschutter Hubert Van Innis is nog steeds de succesrijkste Belg op de Spelen met negen medailles.
Hij pakte in zijn eentje zes gouden en drie zilveren plakken. Daarmee staat hij in de wereldranglijst op een zeventiende
plaats tussen grootheden als de Finse hardloper Paavo Nurmi, de Amerikaanse zwemmer Mark Spitz , supersprinter
Carl Lewis en natuurlijk de nieuwe Amerikaanse dolfijn Michael Phelps.

Hubert Van Innis

schoot

Hubert werd als negende kind in het gezin Van Innis geboren. Hij was nog geen
tien toen hij zijn eerste pijlen schoot bij
de vereniging Sint-Hubertus op de wipweide langs de Barebeek in Elewijt. Al
snel bleek zijn talent. Als veertienjarige
knaap verbaasde hij iedereen en won hij
in Tilburg de prestigieuze Grote Prijs van
de koningin van Nederland en dat deed
hij nadien nog zeven keer.

Hubert gaf zijn prijzen weg

Wereldrecord afstandsschieten
In 1900 op de Spelen van Parijs behaalde
hij tweemaal goud en eenmaal zilver. Er
werd geschoten op doelen van op 28, 33
en 50 meter en ook op bewegende doelen,
individueel en in ploeg. Die prestatie staat
geboekt als de eerste Belgische overwin-

ning op een Olympisch
tornooi. In 1920, op de
Spelen van Antwerpen,
schoot hij vier keer goud
en tweemaal zilver. De
competitie was wel wat
onthoofd omdat er geruzied werd over het reglement en alleen Frankrijk, Nederland en België
deelnamen. Tussendoor
vestigde hij in Le Touquet een wereldrecord
afstandsschieten met een
schot van 256,89 meter.

Wisselde van arm
“Hubert was al zestig
toen hij last kreeg van
stramheid in zijn rechterhand”, zegt Willy Collys,
secretaris van Sint-Hubertus Elewijt. “Zijn tijd
Willy Collys bij het borstbeeld van de Elewijtse Olympiër
als schutter leek voorbij,
maar in alle stilte oefende hij met zijn lin- hier wat verloren” vindt Willy Collys. ”Het
kerhand om weer als de beste te schie- zou beter een nieuwe locatie krijgen
ten. In 1933 werd de 67-jarige Van Innis waar het wat meer in the picture staat.
nog wereldkampioen in Londen. Van zijn Mogelijkheden zijn de nieuwe wippen in
medailles en trofeeën is niets terug te de Driesstraat, de verkaveling, waar een
vinden. Hij gaf de meeste weg aan vrien- nieuwe straat naar Van Innis genoemd is,
den. Hubert Van Innis overleed in 1961.
het kerkplein of het aan te leggen voetwegje in de pastorijtuin. Als het maar
Borstbeeld en huldeschieting
wat meer in het centrum staat, want hier
Toen Van Innis tachtig werd lieten zijn kijkt geen mens er naar om.”
schutterskameraden een borstbeeld
maken, dat op de schuttersweide in De roemrijke Elewijtenaar wordt nog
Elewijt geplaatst werd, waar Hubert het jaarlijks herdacht in een herdenkingsboogschieten leerde. ”Doordat de schut- schieting in september.
terswei nu verkaveld is, staat het beeld
Juliaan Deleebeeck
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Voor zijn tijd was Van Innis eigenlijk
een prof. Dat was mogelijk omdat hij
in Schaarbeek een bloeiende bierhandel en café uitbaatte, waar hij ook het
boogschieten importeerde en de schuttersvereniging La Fraternité oprichtte.
Met die vereniging werd ook de eerste
overdekte staande wipstand gebouwd.
Voor de opening daagden driehonderd
schutters op. Het verhaal gaat dat een
euforische Van Innis zijn café liet schrobben met champagne.
Met paard en sjees trok hij van de ene
schieting naar de andere, waarbij hij
soms op één dag aan meerdere wedstrijden deelnam. De hoofdprijs, vaak een
zilveren tafelbestek, gaf hij meteen weer
weg. Volgens zijn familie zou hij er zo wel
350 gewonnen en weggegeven hebben.

negen
Olympische medailles
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Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

Website de Zemstenaar
		 in nieuw kleedje

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

Een mens moet mee met zijn tijd, een
maandblad ook. Hoog tijd dus voor de
Zemstenaar om de eigen website wat
te vernieuwen, op te smukken, uit te
breiden, interactiever te maken. Een
kolfje naar de hand van William Jacobs, Wiet voor de vrienden, wereldberoemd in Weerde en omstreken.

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

Meer energie
Meer vreugde
Door dans
En beweging
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Kom Biodanza ontdekken
Zaterdag 27 september,
10.30-12.00u
Dinsdag 7 oktober,
19.30-21.00u
Bibliotheek Zemst
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

WEERDE – De website van de Zemstenaar kreeg een grondige facelift.
De man achter het scherm is William Wiet Jacobs uit Weerde. Hij toverde
onze website om tot een interactief vat vol informatie. Even kijken wat
Wiet ervan bakte? Surf als de bliksem naar www.dezemstenaar.com.

015/617959

Wiet is een jonge gast van 63, bezeten van basket, gek van computers
en sinds 1997 met brugpensioen. Niet
om de ganse dag in zijn zetel te zitten.
Geen tijd voor. Te veel hobby’s. Eén
hiervan is basketbal. Wiet was indertijd mede-oprichter, speler en coach
van BK Weerde. Op dit moment is hij
nog altijd coach van SK Eternit én van
de veteranen van BK Weerde.
Wiet heeft nog een andere passie: de
computer. U noemt iets, Wiet doet het:
multimediaquizzen opstellen (voor BK
Weerde, de Alcazarvrienden, BC Putte),
Powerpointpresentaties houden (voor
De Weerdse Blauwvoet en BK Weerde), grafische drukwerken maken en,
jawel, websites ontwerpen en onderhouden (BK Weerde). De geknipte
man dus voor de nieuwe website van
de Zemstenaar.
Maar vóór wij u inwijden in de geheimen van de nieuwe site, wuiven
wij graag onze ouwe webmaster uit.
Geert Vanhorenbeeck was erbij van
in het prille begin van de Zemstenaar.
Hij zette ons op de elektronische snelweg en steekt nu al zijn tijd en energie
in nieuwe uitdagingen. Tot kijk, Geert,
hartelijk dank en veel succes in alles!
Tijd voor een blik op www.dezemstenaar.com. Wij kijken even met u mee.
- homepage (met preview)
Op het einde van de maand mag u

Wiet
Jacobs

voortaan al eens proeven van wat u
zoal voorgeschoteld zult krijgen in het
nieuwe nummer.
- colofon
Geeft u niet alleen een idee van wie wat
doet bij de Zemstenaar, u kunt er zelfs
meteen een gezicht op plakken (al is dat
niet over heel de lijn een voordeel).
- adverteren
Een praktische gids voor adverteerders. Nu blijkt pas écht waarom niet
adverteren in de Zemstenaar een kolossale commerciële blunder is.
- archief
Alle nummers van de Zemstenaar
krijgt u zomaar in digitale vorm ter beschikking!
- win-win-win
Wordt wellicht de meest bezochte pagina. Elke maand opnieuw valt er in
de Zemstenaar wel iets te winnen. Dit
wordt de meest directe weg om bij de
gelukkige winnaars te zijn.
- abonnement
Ook mensen die niet in Zemst wonen
kunnen een exemplaar thuis bezorgd
krijgen.
- cartoons
Het plekje van onze onvolprezen huistekenaar Rumo.
Zo, de Zemstenaar in huis wanneer u
maar wil. U moest al aan het surfen zijn!
Paul Verdoodt

Plein van de Verdraagzaamheid
wordt ingehuldigd met ‘Pleinpop’
ZEMST - De gemeente organiseert
op zaterdag 13 september het
openluchtevenement
‘Pleinpop’.
Dat doet ze ter inhuldiging van het
Plein van de Verdraagzaamheid en
in het kader van de subsidie van het
cultuurbeleidsplan.

Garage Sint Martinus b.v.b.a.

Tussen 18 en 23 uur kun je terecht op
het plein voor de bibliotheek voor het
volledig gratis openluchtevenement
‘Pleinpop’. Er zijn live optredens van
de covergroep The Vicious en Hadise,
die haar opwachting maakt met live
muzikanten en dansers. Tijdens Pleinpop zullen enkele Zemstse voedingshandelaars een eetstandje uitbaten.
Wat staat er op het menu? Tapas, gazpacho, bruschetta, smoskes, verschillende
soorten desserten, kaasbordjes en aan-

Programma ‘Pleinpop’
18u00: opening eetstandjes en
randanimatie op het plein
19u00: Optreden ‘The Vicious’
21u30: Hadise Live!
De eetstandjes zijn doorlopend
open van 18u00 tot 23u00.

Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

gepaste wijnen. Heemkring De Semse
zorgt voor de reguliere dranken.
U kent ons, wij denken steeds aan het
genot van onze lezers. Wat dacht u
van een gratis bol ijs, een gratis kop
koffie en gratis tapas? Dat hebben wij
in een wip voor u geregeld. Hieronder
komt u te weten wat u moet doen om
al dat lekkers te bemachtigen.
De kortingbonnen zijn enkel geldig tijdens Pleinpop op 13 september. Ook
zijn alleen de originele kortingbonnen
geldig, kopieën worden niet aanvaard.

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

MP

Bij afgifte van deze bon krijg je bij de Culinaire Croon gratis
tapas bij aankoop van een fles bubbels.

Bij afgifte van deze bon krijg je bij ijssalon
‘t Eekhoorntje de derde bol ijs gratis.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Wie een broodje koopt bij Zemst Baget,
krijgt er een gratis kop koffie bij, bij afgifte
van deze bon.
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ZEMST- In

rusthuis

we activiteiten.

Releghem

gonst het van nieu-

Eerder kon u in de Zemstenaar al
Onlangs
organiseerde de animatieploeg “het honderdste ge zellig ontbijt”. De bejaarden werden bij deze viering
getrakteerd op een heuse brunch met spek, eitjes,
ovenverse broodjes en een glas schuimwijn. Nu pakken de twee kinesisten uit met alweer een nieuw initiatief : het fitnessparcours op maat van de senioren.
Rust roest! Maar niet in Releghem.

De

fitfanaten van hetrusthuis
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Het doel van deze nieuwe indoor-fitometer is de rusthuisbewoners op
een eigentijdse manier fit te houden.
“We willen de bewoners aanzetten tot
meer beweging”, zegt Gert Van Saet,
directeur van het rusthuis. “Deze fit-ometer is uitgedacht in het kader van
valpreventie en op maat van onze bewoners gemaakt. De opzet is dat de
bewoners in vorm blijven. Aanvankelijk zullen de kinesisten begeleiden bij
de oefeningen en leren om de juiste
bewegingen te doen en geen verkeerde spieren te gebruiken. We sturen er
op aan dat onze senioren uit eigen
beweging het parcours uitproberen,
al wandelend of met een rolstoel, en
onderweg de aangepaste oefeningen
doen. Dat op zich is al een deel van de
therapie.”

38

Sport op seniorenmaat!

sée, Bertje, Carmen, Lisa, Henriëtte, …
De fit-o-meter is uitgestippeld door ze zijn allemaal even enthousiast over
een aantal gangen van het rusthuis. deze nieuwe manier van fit blijven en
De verschillende oefeningen zijn uitge- bewijzen bij deze dat een fitparcours er
dacht door de kinesisten en op ludieke niet alleen is voor de atleten en echte
wijze uitgetekend en ingekaderd door sportfanaten.
klusjesman Bram. Onderweg kunnen
NVE
de bewoners halt
houden voor een
oefening. Wie de
oefeningen
onder de knie heeft,
kan het parcours
alleen uitproberen. Men wil zelfs
de
familieleden
juli en september alle dagen open !
van de bewoners
aanzetten om de
spieren fit en soeAmbachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
pel te houden. JoZuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

www.eethuisdelente.be

Foto Jean Andries

lezen over het project “de rusthuishond”.

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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