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Een kinderlijk
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Hever: Gb mt tuin op 75m²:
Liv, O. Kkn, Slpk, Badk, zold,
Keld, Tuin, Berg.
€ 115.000

Zemst: OB 26a 98 ca: Liv, Vrpl,
2Slpks, Kkn, Bijkk, Schuur,
WC, Zod, Keld, Tuin
€ 205.000

Elewijt: OB 10a 88 ca: Inkom,
WC, Liv, Vera, Kkn, Berg,
2Slpks, Badk, Gar, Tuin, Tuinh.
€ 290.000

Zemst: Hoeve op 10a 15ca: Liv,
Slpk, Opk, Keld, Ing Kkn, Bad,
Wasberg, Schuur, Tuin, Tuinh
€ 300.000

Hever: OB op 29a 23ca: Liv,
Zith, 3 Slpks, Kkn, Badk,
Veranda, Keld, Tuin, Gar.
€ 550.000

Eppegem: Perceel bouwgrond
bestemd voor GB op 2a 49ca.
€ 96.000

Pand in de kijker
Zemst

Handelsruimte met woonst op 3a 80ca. Zeer goede
commerciële ligging in het centrum van Zemst met veel
parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving.
Aandelen en stock worden eveneens overgedragen.
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Indeling woonst: glvl: Rme Liv, WC, Vest, Badk, Ing. Kkn,
Rme Gar. Open Veranda en Tuin. 1EV: 3 Rme Slpks, Berg,
Badk. Rme Zold.



Winkelrmte: Ruimte met opp ± 60 m², momenteel in
gebruik als dagbladhandel/krantenwinkel. Kelder.

Meer info zie www.era.be/vaneyken

Beste Zemstenaar,
Dit is dé tijd van het jaar voor fuifnummers,
feestneuzen en nachtbrakers. Ook wij zijn
niet vies van een leuk onderonsje en wat
vrolijk gedoe zo nu en dan. Een mens leeft
maar één keer, weet u wel! Maar als wij hier
op de redactie eens rondom ons kijken,
merken wij hoe ongenadig de fysieke en
psychische gevolgen kunnen zijn van buitensporig liederlijk gedrag op kerstfeestjes, oudejaarsavondfuiven en nieuwjaarsrecepties. Wij besparen u de details, maar
sommige van onze medewerkers moeten
zich écht wel vragen beginnen te stellen.

Colofon

Hoewel, hoewel, er zijn verzachtende
omstandigheden. Bij de Zemstenaar
hadden wij deze keer meer dan één reden tot feesten. Om te beginnen was er
onze deelname aan de kerstmarkt op
het Tienanmenplein in Zemst. Gezellige
boel, véél volk op bezoek, een massa
leuke kiekjes gemaakt van zoveel mooie,
lachende, vrolijke kerstmensen. Keiplezant! Geniet met ons mee van die onvergelijkbare sfeer van Zemstenaars onder
elkaar, verder in dit nummer. En zoals
beloofd prijken de leukste bezoekers in

volle glorie op onze cover. Schattig, hé!
Tweede reden tot feestvieren: wij beginnen aan onze vierde jaargang! Geef toe,
dat had u nooit gedacht. Eerlijk gezegd,
wij ook niet. Om het met JA, onze gereputeerde huisfotograaf te zeggen: “We
gaan ne gang!” En geeft u ook maar toe
dat u ondertussen elke maand stiekem
uitkijkt naar uw glossy magazine, zo rond
de eerste vrijdag.
En alsof dat allemaal nog niet genoeg
was, zitten er nog twee dikke kersen op

de taart. Wij krijgen er volk bij! Onze medewerkers LL en BD vonden dat zij best
wat versterking konden gebruiken en
hebben daar zélf voor gezorgd. Enfin, helemáál zelf nu ook weer niet. En begrijp
ons niet verkeerd, ook niet samen, hé! In
elk geval, wij krijgen er in 2009 twee kleine Zemstenaartjes bij! Applaus, dames
en heren, champagne! En als u zich niet
kan inhouden om alvast een cadeautje
te kopen, ga uw gang! Het moeten niet
altijd dezelfden zijn die kwistig met van
alles in het rond gooien!
De redactie (PV)
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DragonTurtle

de Zemstenaar | januari 2009

Goed-Gevoel Massages aan huis



Op afspraak
Informeer ook over ‘massageparty thuis’
www.dragonturtle.be - 0485 34 98 90

© Karel Vandersloten,
Lange Ravestraat 61,
1982 Elewijt.

juwelier

Luchtfoto van het Bloso-domein in Hofstade met een tekening van de inplanting van de wildwatersportbaan en het openluchtzwembad

Bloso plant wildwaterbaan en openluchtbad in Hofstade

HOFSTADE – Velen herinneren zich nog het openluchtzwembad in het Bloso - domein in Hofstade. het was erg in
trek bij de Zemstenaren en werd zo’n dertig jaar geleden gesloten. Nu heeft Bloso plannen om het vroegere zwembad opnieuw te openen, in combinatie met de aanleg van een wildwaterbaan. “Daarnaast staan op korte termijn
nog een aantal andere projecten op stapel, zoals de aanleg van een Finse piste, de vernieuwing van speeltuin Zo merlust, de verbetering van de paden aan de zuidelijke oever van de grote vijver en de bouw van een nieuwe loods”,
vertelt Bloso - directeur Michel Van Espen.

Michel, hoe moeten wij ons deze wildwaterbaan voorstellen?

Als een betonnen kuip van zo’n 300
meter lengte met een diepte van 1.60
meter en een breedte die varieert tussen 8 en 15 meter. Deze kuip heeft een
inhoud van 6000m³ water. Vier pompen zorgen ervoor dat het water in
beweging wordt gebracht. Qua concept belooft de wildwaterbaan een topattractie te worden in België. Je mag
dit geheel niet louter bekijken als een
glijbaan, wel als een avontuurlijke waterbaan voor rafting, kajak, roeien en
surfen. Het recreatieve en het speelse
karakter primeert op het sportieve.

Omwille van zijn historische betekenis
voor het domein blijft de vorm van het
openluchtzwembad behouden. Het zal
enerzijds worden ingericht als vertrek
– en aankomstzone van de wildwaterbaan, anderzijds als een afzonderlijk
openluchtzwembad van 50m x 25m. De
vormgeving van dit openluchtzwembad moet nog nader onderzocht worden. Het is de bedoeling om de oude,
verkrotte badgebouwen volledig op te
knappen en ze een bestemming te geven als kleedkamer, cafetaria, berging,
enzovoort.

Wat met het openluchtbad?

Hoe staat het met de aanleg van de
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Waar is de tijd dat we met zijn allen
gingen zwemmen in den openluchtdok
van Hofstade? “Wel, er is terug hoop”,
zegt Bloso-directeur Michel Van Espen. “Momenteel zitten wij aan tafel
met aan aantal bevoegde instanties
om onze vergunning te bekomen voor
de aanleg van een wildwaterbaan in
combinatie met een openluchtzwembad. Het ontwerp bestaat uit één concept en zou komen op de plaats waar
het te renoveren openluchtzwembad
is gelegen.”



IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen

Finse piste?
Dit verlichte loop-, jogging- en wandelpad is 1000m lang en 2m breed.
De boordstenen bestaan uit hout en
de toplaag uit houtsnippers waardoor een zacht dempend effect
wordt bekomen. Het is dus geen
atletiekpiste! Het parcours zal ook
worden uitgerust met een Fit-o-meter. De bedoeling is dat dit verlichte
pad zal gebruikt worden tijdens de
avonduren, waardoor sporters geen
gebruik meer hoeven te maken van
de dikwijls gevaarlijke openbare wegen. Het parcours zal worden ingeplant vóór het strandgebouw, tussen de Trianonlaan en de bestaande
loods. Het was oorspronkelijk de
bedoeling om in het najaar van
2008 met de werken te starten. De
procedure voor het bekomen van
de bouwvergunning diende echter
herbegonnen te worden. Het is nu
de intentie om deze werken in het
voorjaar te starten.

Tel. 015 41 63 21
Fax 015 41 87 31
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Er zijn nog andere plannen, zoals het
bouwen van een bijkomende loods
en de renovatie van de speeltuin.
Wij hebben dringend nood aan een
nieuwe loods om het Bloso-uitleenmateriaal te kunnen stockeren. Deze
bijkomende loods zou in aansluiting
met de bestaande loods aan de Finse
piste worden opgericht. Ook de plannen voor de renovatie van speeltuin
Zomerlust en de aanleg van een waterspeeltuin op het strand zijn klaar.
Waar is de tijd dat zich hier nog een

glijbaan bevond? De huidige speeltuin blijft op dezelfde plaats behouden. Het wordt een speeltuin die zal
worden ingedeeld in verschillende
zones en met variërende thema’s,
zoals “De Middeleeuwen”, “Avontuur”,
een afzonderlijke peuter – en kleuterhoek, enzovoort. Ook de toiletten aan Zomerlust en het Bootshuis
zullen gerenoveerd worden. Dit alles
zou moeten klaar zijn tegen de zomer
van 2009.
Tot slot, hoe staat het met de versteviging van de oevers van de grote
vijver?
Vooral de paden aan de zuidelijke
oever van de 35ha grote vijver (ter
hoogte van de NMBS-bekkens) zijn
behoorlijk afgekalfd. Op bepaalde
plaatsen is er voor wandelaars, joggers en fietsers haast geen doorkomen meer aan. Ook het onderhoud
komt hierdoor in het gedrang. Er
dient hier dus dringend te worden
ingegrepen. Alhoewel het Bloso-domein, afhankelijk van de seizoenen,
veel buitenstaanders aantrekt, blijft
het hoe dan ook de wens van het
Bloso dat Zemstenaren in de toekomst kunnen blijven genieten van
de vernieuwde infrastructuur in het
domein. De inwoners zijn met het
domein vergroeid. Het zou zonde
zijn om bij de broodnodige modernisering met hen geen rekening te
houden.
Piet Van Grunderbeek

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



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

VW-fans op Hoge Buizen
EPPEGEM – Op 20 december organiseerde de vriendengroep Retro VW
Days zijn eerste kerstdrink aan de parking op de Hoge Buizen in Eppegem.
Allen zijn zij liefhebbers van oude Volkswagens.

Café Burnout
bij Katy en Nicole
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Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT
ALLE DAGEN OPEN VANAF 14H TOT ...
DINSDAG GESLOTEN

Elke maandagavond van 17h tot 18h HAPPY HOUR

ALLE BIEREN VERKRIJGBAAR
RUIME PARKING

BINGO’S - SUPER-SEVEN

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Thierry Vannerom en zijn achterban
hadden de bedoeling om zo veel
mogelijk wagens van de VAG-groep
van vóór het bouwjaar 1984 bij elkaar te krijgen en tentoon te stellen
om daarna samen een goeie pint te
pakken. “We komen elkaar tegen op
fora en andere bijeenkomsten. Het is
echt een kleine wereld en iedereen
kent zowat iedereen in de oldtimerbranche”, vertelt Thierry. We maken
de meetings bekend op de verschil-

lende fora en door mond-aan-mond
reclame. Dankzij bandencentrale
Redant en Motoren De Schouwer en
met de steun van de zelfstandigen
van de Hoge Buizen konden we hier
200 aanwezigen ontvangen en 150
wagens presenteren.” Volgend jaar in
het voorjaar staat een volgende meeting op het programma in een totaalpakket van twee à drie seizoensgebonden evenementen.

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem
T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@mail.be
BE 463.191.826

LL

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

Bierhandel
Drive-In

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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



De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

320

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



TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% korting op
EUCANUBA, ROYAL
CANIN, EUROPREMIUM

De gemeente Zemst legt een werfreserve aan voor:

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ERS

Vereisten
• je bent houder van een diploma, getuigschrift of attest van het hoger
secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
• je slaagt voor een selectieprocedure;
• één betrekking wordt voorbehouden voor een startbaner (je bent
ingeschreven als werkzoekende en jonger dan 26 jaar oud)
Wij bieden
Glijdende werktijden, maaltijdcheques, premie voor wie naar het werk
fietst of stapt.
Zend uw kandidatuur, met curriculum vitae en een kopie van het
vereiste diploma en/of getuigschrift, aangetekend aan het College van
burgemeester en schepenen van en te 1980 Zemst, De Griet 1 in 1980
Zemst. Ze moet uiterlijk door de post afgestempeld zijn op vrijdag
16 januari 2009. U kunt ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de
Personeelsdienst, tot vrijdag 16 januari 2009 om 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41) en www.zemst.be, onder de
rubriek Handel en Werken, sectie Jobs.

Grote fotowedstrijd in de Zemstenaar
Kerstvakantie! Kerstmis, oudjaar, nieuwjaar. Nieuwjaar wensen hier, klinken op
een nieuwjaarsreceptie daar, u kent het
wel, taart, drank en spijs in overvloed. Vergeet niet om een frisse neus te halen, trek
er op uit en vergeet vooral uw camera
niet, wie weet wat springt er voor je lens.

De winnaars van deze maand (zie onderaan deze pagina) ontvangen elk een
prijs, geschonken door Foto Nelissen
uit Mechelen. Zij zullen gecontacteerd
worden om hun prijs te ontvangen. De
inzendingen voor januari, die worden
bekroond in februari, verwachten we

ten laatste op 22 januari. 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 zou verloren gaan. Als
je meerdere foto’s doorzendt, verdeel ze
dan over verschillende mails.
DV

Winnaars december
“Katten in de kofferbak”
van Sandy Croes uit Elewijt
“Op het veld”
van Bert Van Paepegem uit Elewijt

Hofstade rolt rode loper uit
Om de jaarwisseling te vieren organiseren de Verenigde Handelaars van Hofstade een nieuwjaarsdrink op het kerkplein. Op
zaterdag 10 januari om 18.30u is iedereen uitgenodigd om te
komen genieten van Dynamo Zjoss, een hapje en een drankje.
Ondertussen kleurt de rode loper zowel de ingang van de winkels als de begrafenisondernemer, de kinesisten, de dokter en
de cafés. Alle info vindt u http://VHVHofstade.blogspot.com
PV
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HOFSTADE - Kerstmarkten zijn er bij de vleet, maar in Hofstade
nodigen ze iedereen uit om het nieuwe jaar te vieren. De handelaars van Hofstade willen met de actie De Rode Loper de klanten
een feestelijk gevoel geven en een eindejaarsstemming brengen
in het dorp. Liefst 100 meter rode loper ligt op de stoep verspreid
over Hofstade. Deze kleurrijke actie ontstond spontaan bij Sabine van ’t Klokhuys en Guy Nijs, kinesist. Enkele telefoontjes later
bleek dit een schot in de roos bij de handelaars.



Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -

Banden
Redant
Zemst
n.v.
Hoge Buizen 11
1980 Eppegem
Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90
Mail info@redant-banden.be

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

10

'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

KVLV jarig: vrouwen met vaart

vieren in Zemst

In 1923 zette Mevrouw Marieke Van
Boeckhout, de moeder van de alom
gekende Flore, haar schouders onder
dit project en dat had meteen een
groot succes. Zemst was toen een belangrijke agrarische gemeente zodat
deze vrouwenbeweging direct een
geweldige start nam. Vele voorzitsters
en bestuursleden – sommigen onder
hen helaas al overledenen – hebben
de taak van het voortbestaan op zich
genomen en door hun belangeloze
inzet is KVLV geworden tot wat het nu
is. Heden bestaat de KVLA al 85 jaar
en dat willen ze graag samen met jullie vieren en hebben
daarvoor
verschillende activiteiten gepland.
Dat gebeurde deels al
tijdens hun jubileum
dat op zondag 21 december werd gevierd
in de parochiezaal
en dat werd voorafgegaan door een
eucharistieviering
met pastoor Frans. Er
staan echter nog heel
wat andere activiteiten voor de boeg. De
tweede en de vierde
woensdag van de
maand zijn er hobbylessen, vanaf maart
zijn er de wekelijkse
fietstochten gepland,

nordic walking, kooklessen, culturele
bezoeken, ééndagsreizen, enzovoort.
Een waaier van mogelijkheden. Wie
graag meer info wil kan terecht bij
Marie-Louise via email mlgoovaerts@
hotmail.com. Voor meer info over lidmaatschap en andere aspecten van
de KVLV, surf naar hun overzichtelijke
website www.kvlv.be.
Heden is de KVLV de grootste vrouwenbeweging in Vlaanderen met
112.000 leden. Dat ze nog lang mogen bestaan!
		

Jmb

Foto Jean Andries

Cafe

ZEMST – De geschiedenis van de KVLV (Katholiek Vormingswerk van
Landelijke Vrouwen) brengt ons way back naar 1911, toen de Belgische
Boerenbond besloot een aparte afdeling voor vrouwen op te richten: “De
Boerinnenbond” (nvdr: net zoals bij de snorrenclub kan de andere sekse
geen lid worden). In deze boerinnengilden werd aandacht besteed aan
voeding, kinderzorg en vorming van de plattelandsvrouwen. Men kwam
samen om te leren, koffie en koekjes werden geserveerd en het katholicisme kreeg een belangrijke invloed, wat ons leidde naar de eerste retraites
en de immer populaire Lourdes-bedevaarten. Het is rond die periode dat
ook in Zemst de “Boerinnenbond” werd opgericht.

Zemst in de ban van kerst
Zemst zat de voorbije maand stevig
in de greep van de kerstsfeer, met
liefst drie kerstmarkten in één week
tijd: op

13 december in Zemst-cen-

trum en in Elewijt, op 21 december
in Zemst-Laar.

In Elewijt was het kerkplein voor
de achtste keer de locatie, in Zemst
vormde het Plein van de Verdraagzaamheid het toepasselijke decor en
in Laar was het feest aan het parochiaal centrum, waar ook de traditionele
kersthut weer te bewonderen viel.
Overal heerste dezelfde warme sfeer

van vrienden en verenigingen onder
elkaar. Omdat beelden zoveel méér
zeggen dan duizend woorden, laten
wij u mee genieten van de stalletjes,
de kraampjes, de vuurkorven, de lichtjes, de geur van geroosterd vlees, hapjes en drankjes, de kerstliederen, maar
bovenal van de honderden lachende
gezichten van mensen in the mood.
Hieronder zie je een foto van de
kerstmarkten in Elewijt en ZemstLaar, op de volgende pagina’s zie je
hoe leuk het was aan de stand van
de Zemstenaar op de kerstmarkt in
Zemst-centrum.

Nationaal en internationaal
transport

RONNY DE LAET
Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44

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

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

“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten
bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE
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11

12

de Zemstenaar | januari 2009

de Zemstenaar | januari 2009

13

ZEMST – Terwijl

heel het profpeloton dezer dagen richting zon trekt om

daar kilometers af te malen, zit Kim Tesseur tussen de boeken. Daarbij tracht

hij ook nog het harde labeur te combineren dat van een jonge wielrenner ver-

wacht wordt om later op het seizoen alle verwachtingen in te lossen. Ideaal
moment om even nader kennis te maken met de toekomst…

Wielerbelofte Kim Tesseur:

“Liever niet
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met rugnummer 77”
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Wat zette jou ertoe aan om aan wielrennen te doen?
Ik deed vroeger aan zwemmen en judo
maar reed soms mee met de fiets met
mijn vader. Patrick Verschuren, mijn
toenmalige fietsenmaker, vroeg of het
mij niet interesseerde om ook wedstrijden te rijden en zo ben ik in zijn ploeg
terecht gekomen.
Hoe oud ben je en wat doe je zoal als je
niet met wielrennen bezig bent?
Ik ben 22 jaar en studeer aan Katholieke
Hogeschool Mechelen, informatiemanagement & -systemen met afstudeertraject webtechnologieën.
Bij welke categorie zit je momenteel?
Elite zonder contract.
Voor welke ploegen reed je al en welke is
het volgend jaar?
In 2002 reed ik als tweedejaarsnieuweling bij DCM, in 2003 als eerstejaarsjunior
bij DCM Bianchi en in 2004 als tweedejaars junior bij Olympia Tienen. Van 2005
tot 2008 reed ik bij de beloften bij Rock
Werchter-Chocolade Jacques en ook volgend jaar zit in deze ploeg bij de elite
zonder contract.
Welk type renner ben je?
Ik ben eerder een aanvallend ingestelde
renner. Afwachten en het allemaal wat
bekijken is dus zeker niets voor mij.
Welke verwachtingen heb je voor komend seizoen?

Mijn grote doel is mijn ereplaatsen kunnen omzetten naar overwinningen.
Daarom ben ik nu ook hard aan het trainen. Deze winter laat ik niets aan het toeval over en train op de beste manier.
Welke overwinningen behaalde je al of
wat waren de mooiste uitslagen?
Als junior behaalde ik overwinningen in
Begijnendijk, Mazenzele, Hoelede, Zaventem en Wezemaal, als tweedejaarsbelofte won ik in Ramsdonk. Mijn mooiste uitslagen als junior waren een derde
plaats in PK Bertem, de trui van strijdlustigste renner in de vierdaagse van Kontich, een internationale etappewedstrijd
voor junioren. Bij de beloften ben ik ondertussen de tel kwijt van mijn tweede
en derde plaatsen.
Van welke wedstrijd droom je om deze
ooit eens te winnen?
Het Provinciaal kampioenschap VlaamsBrabant staat hoog op mijn verlanglijst.
Ben je bijgelovig?
Ja, rugnummer 77 brengt ongeluk, daarmee ben ik al een aantal keer gevallen.
Ook als we met de auto voor een kerk
parkeren, wilt het in de koers nooit vlotten.
Eéndagswedstrijden of etappewedstrijden?
Etappewedstrijden.
Wie is je voorbeeld in het profcircuit?
Een echt voorbeeld heb ik niet.
Geef eens je mening over alle dopingschandalen van de jongste tijd?
Soms durven de journalisten de hele

zaak een beetje opblazen, maar het is
nodig dat het in het nieuws komt. Het
is goed dat alle rotte appels er worden
uitgehaald. Dit is positief voor jonge renners, zodat ze weten dat ze tegen eerlijke
renners rijden.
Hoe ziet een trainingsweek er uit tijdens
het wedstrijdseizoen?
Maandag ongeveer twee uur rustig losrijden, dinsdag een intensieve training
van drie uur op een heuvelachtig parcours, woensdag vijf à zes uur duurtraining, donderdag opnieuw een intensieve training van drie uur op heuvelachtig
parcours en vrijdag opnieuw twee uur
rustig losrijden.
Ooit al zware blessures gehad?
Twee jaar geleden ben ik zwaar ten val
gekomen tijdens de tweede rit van de
Ronde van Vlaams-Brabant. De val zelf
hield niet veel gevaar in, maar het afstormende peloton zorgde ervoor dat er
een paar renners boven op mij terecht
kwamen.Mijn pols kwam terecht tussen
een renner en mijn kader, met een zware
breuk tot gevolg. Acht weken en drie
pinnen later was alles terug aan elkaar
gegroeid en kon ik opnieuw beginnen
trainen. Tijdens het voorjaar heb ik soms
last van mijn kniepezen. Deze kunnen
niet zo goed tegen het koude en natte
voorjaarsweer.
Alvast veel succes voor het komende
seizoen!
Bart Diricx
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De gemeente Zemst zoekt

EEN WERKMAN

(voor het onderhoud van de wegen/riolering en metselwerken)
Vereisten
• je bent houder van een rijbewijs categorie B;
• je slaagt voor een selectieprocedure.
Wij bieden
• maaltijdcheques;
• premie voor wie naar het werk fietst of stapt;
Zend uw aangetekende kandidatuur, met curriculum vitae aan het
College van burgemeester en schepenen van en te 1980 Zemst, De Griet
1, uiterlijk door de post afgestempeld op vrijdag 16 januari 2009 of
geef ze af tegen ontvangstbewijs op de Personeelsdienst, vóór vrijdag 16
januari 2009 om 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015 62 71 41) en www.zemst.be, onder
de rubriek Handel en Werken, sectie Jobs

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

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

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

ns
a
m

e

rr
e
P

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

De Molensteen
b.v.b.a.
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Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

16

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

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

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

Dwars
WEERDE – Naar jaarlijkse traditie
vond op zondag 7 december de dertiende editie plaats van de veldtoertocht
georganiseerd door KWB Weerde en
WTC De Verbruggelingen. Groot,
klein, fiets- of mindere goden, iedereen
kon er zijn ding vinden. Vanaf 8.30u
was het aanschuiven aan de inschrijvingen waar de één met al wat méér
ambitie dan de andere van start ging.

Het was voor KWB Weerde de achtste
keer, voor WTC Verbruggelingen de dertiende keer, dat dit sportief gebeuren
op de kalender stond en met een mooie
winterzon en een uitstekende organisatie kon deze dag al niet meer stuk.
Na de storm van vorige editie was er dit
jaar opnieuw heel wat méér volk. Liefst
1.100 tevreden bikers, dat moet je verdienen.Dit kan enkel door de gekende
goede organisatie (onthaal, parcours, afpijling, gevaarsborden, seingevers op de

door d’Hel van Weit!

gevaarlijkste oversteekplaatsen, afspuitstand, en natuurlijk de echte trappist!).
Om tot dit resultaat te komen moet je
een beroep kunnen doen op jaren ervaring en zelf elke week je licht opsteken
op andere veldtoertochten.
Een goed parcours? Uit de vele reacties van de deelnemers bleek ook dit in
orde te zijn. Heel het parcours stond op
zijn kop met een vettig crossparcours
tussen Hombeek en Zemst als eerste
grote test! De doortocht van 8 km in het
Bloso-domein van Hofstade is het uithangbord. Ook de bevoorradingsstand
op het schoolplein in Schiplaken viel in
de smaak.Naast de bedeling van sportdrank, fruit en koeken, was de pittige,
verse pompoensoep een echte opkikker. De passage door het Hellebos was
voor sommigen ook een hoogtepunt...
voor anderen een echte hel met massa’s keien in de ondergrond! Al deze
factoren maken deze veldtoertocht bij

vele bikers tot een waar begrip, een
uitdaging om ieder jaar weer aan deel
te nemen.
Na het afleggen van de respectievelijke 15, 30, 45 of 58 km kon je je stalen
ros afspuiten, met maar liefst veertien
fietsen tesamen. Vlug nog een warme
douche (voor de laatste wat minder
warm) en dan nakaarten in de kantine
met een lekkere traditionele Westmalle
trappist voor de bikers. Om dit alles in
goede banen te leiden is er volk nodig,
véél volk. Niet minder dan zeventig
medewerkers droegen hun steentje bij.
De organisatie wil langs deze weg deze
vrijwilligers bedanken. Het was een
mooie, sportieve dag zonder ongevallen, met zowel tevreden deelnemers als
organisatoren. De veertiende editie van
Dwars door d’Hel van Weit vindt plaats
op zondag 6 december 2009, met hopelijk hetzelfde weer.
Bart Diricx

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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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
verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:

VALENTIJNSMENU
zaterdag 14 februari om 19 uur

Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
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Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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ZEMST – Graaf Rodolphe de Limburg Stirum (29), geboren in Ukkel, trouwde op zaterdag 6 december in Mechelen
met de charmante aartshertogin Marie -Christine van Oostenrijk (25), ook prinses van Luxemburg. Bijzonder aan dit
societygebeuren is dat Marie -Christine in Zemst woont, op het kasteel Releghem. Een tweekoppige delegatie van de
Zemstenaar werd, jawel, tussen hoog koninklijk gezelschap, uitgenodigd op de huwelijksplechtigheid in de kathedraal te Mechelen en de receptie achteraf.

Prinsenpaar uit Zemst voor ogen van

de Zemstenaar in huwelijksbootje

Voor de royalisten onder ons: MarieChristine van Oostenrijk is de dochter
van Zemstenaar aartshertog Karel Christiaan van Oostenrijk, een kleinzoon van
keizer Karel I. Anders gezegd: zij is de
kleindochter van groothertog Jan en wijlen Joséphine-Charlotte, de oudste zus
van koning Albert. Aan vaderskant is ze
verbonden met de roemrijke familie van
de Habsburgers.
Voor de echte intimi van de familie was
er vrijdagavond, met minder media-aandacht, een bruiloftsfeest (blijkbaar was het
koppel zeker van zijn zaak) in Zemst in het
kasteel Releghem. De politie van Zemst

Koningin Fabiola neemt afscheid na haar leuke
babbel met de reporters van de Zemstenaar

leidde de veiligheid van de koninklijke en andere
adellijke gasten in
goede banen.
Bart Somers had
het kunnen regelen dat de burgerlijke plechtigheid
zich ‘s anderendaags
voltrok
in het stadhuis
van
Mechelen.
Twee reporters van de Zemstenaar feliciteren het adellijke paar
Van daar trok de
bruidsstoet naar de Sint-Romboutskathe- en wij in naam van alle Zemstenaren onze
draal voor de kerkelijke viering. Kardinaal felicitaties aanboden, bleek Marie-ChrisGodfried Danneels zegende het huwelijk tine zelfs een lezer van ons blad! Ze had
in. Daarna werd menig vorstelijk en adel- ook geen bezwaar tegen de publicatie
lijk woordje gewisseld op de feeërieke re- van haar foto. Bij deze dus een feit. Onze
ceptie. Tussen de genodigden zagen onze reporters kregen, op voorspraak van de
reporters onder meer koningin Fabiola, vader van de bruid, zelfs de gelegenheid
prins Filip, prins Laurent en prinses Astrid. om een babbel te hebben met koningin
Het kiekje dat onze gelegenheidsfoto- Fabiola, die ondanks haar gezegende
graaf maakte geeft een momentopname leeftijd opmerkte dat Marie-Christine in
weer van onze persoonlijke felicitaties een prachtige gemeente woont! Als dat
aan het bruidspaar. Toen we ons bekend- niet uit goede bron vernomen is!
maakten als reporters van de Zemstenaar
BC en KA
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Beleggen is dezer dagen een risicovolle onderneming. Niet
alleen het rendement, maar zelfs je kapitaal is zeer onzeker.
Als je in je woonst belegt geniet je echter onmiddellijk van
je geld: bijkomend comfort, energiebesparende toestellen
of isolatie, alles heeft direct een positief gevolg.
Hoe je best in je woning belegt zie je in de Mechelse
Nekkerhal, tijdens de Bouw- en Interieurbeurs Wonen
die plaats heeft van 24 januari tot en met 1 februari.
Deze beurs wordt georganiseerd door drie Zemstenaars, de
gebroeders Brems uit Zemst en Patrick Swinnen uit Hofstade.
Via uw Zemstenaar willen ze alle inwoners van de gemeente uitnodigen om de beurs gratis te bezoeken.
Knip dus als de bliksem de gratis inkomkaart uit (ter
waarde van 6 euro) en kom kijken hoe interessant het is
in je woonst te investeren.
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Onder de
Taekwondo-T-Joo Elewijt is bijzonder actief. Tijdens de wedstrijdtraining op zaterdagmorgen leren de taekwondoka’s hoe je het
beste een taekwondowedstrijd kan winnen. Ook op maandag- en
woensdagavond kan men terecht in de Budohal in Elewijt om deze
Koreaanse verdedigingssport te beoefenen. Op de foto: Remko Deras, Brecht Philtjens, Ben Schaepherders, Mathis Van de Voorde, Jan
de Laet, Tom De Leeuw, Bob Maes, Ann Van Acker, Jonas Van Doren,
Steve Van Erps, Benjamin Vandenberghe, David Van den Abeele en
trainer Theo Huysmans.

Yasmine De Borger is bij de mooiste tien meisjes van België. In de finale van Miss België, rechtstreeks uitgezonden op VT4, maakte Yasmine een
uitstekende beurt. De Zemstse schone bleef héél
lang in de running en eindigde op een zucht van
de ultieme bekroning. Proficiat, Yasmine!

Het recreatiemennen groeit uit tot wedstrijd mennen op nationaal niveau. Philip Schaerlaeken en Benny De Maeyer uit Zemst-Laar hebben de
smaak te pakken. In het eerste jaar deden ze vier keer mee en de laatste wedstrijd werd gewonnen. Voor de vrienden was het een prachtig einde van het
succesvol eerste seizoen. Foto rechts: een actiefoto in de waterhindernis in
Bornem. Onder de berghindernis waar ze dit jaar de snelste tijd hadden. “Een
hobby die heel de familie wekelijks in de ban houdt”, ervaart Philip. Wat is
mennen nu eigenlijk? “Het is van op een koers of kar een paard of pony besturen.” En een wedstrijd mennen? “’s Morgens is er dressuur, dat zijn opgelegde figuren rijden en daar worden punten op gegeven.’s Middags is er de
vaardigheidsproef, dat is kegels rijden op snelheid, een marathonrit van 10
km, een opgelegde wegrit die moet afgelegd worden in een opgelegde tijd
en een poortenparcours, dat zijn hindernissen die je met de koets volgens
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opgelegde wijze moet rijden op zo kort mogelijke tijd.”
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mensen
Een fiere Edgard Geens uit Hofstade speelde een solo slim gespeeld
met 13 klaveren. In 1958 speelde hij zijn eerste solo slim en nu, een halve
eeuw later, zijn tweede. In zaal De Rode Roos waren zijn getuigen rond
de tafel Petrus Pepermans (alias Metserke) van Hofstade, Marcel Aerts van

Foto’s Jean Andries

Zemst en Jean den bakker Van Der Elst van Hofstade.

De preminiemen van SK Laar namen op 13 december afscheid van hun
coach (hier op de foto). Het vierde terwijl ook nieuwe speelster Nina Meyssen, het eerste en enige meisje in de ploeg. De eerste match met Nina en het
afscheid van de coach werd bekroond met een overwinning van 2-1 tegen
Bavelco.

Geel-groen Hofstaads tapijt organiseerde hun allereerste bakharingavond. “Een enorm succes”, zegt Mark Van Steenwinkel. “Café
Zandtapijt was te klein, noodgedwongen moesten we uitwijken naar
zaal De Rode Roos. Topbakker van dienst Jan Van Steenwinkel zorgde
voor overheerlijke gebakken haringen. Na het eetmaal werd er gedanst en gefeest tot in de kleine uurtjes.”

pegem haar kampioenen. Algemeen kampioen van het Verbond werd Andre Faes.
Andere winnaars: Jean Andries, J.B. Boschmans, Jan Moons, Leopold Renquen,
Albert Sermeus, Louis Vercammen, Eugenen Wasteels, Eguide Willems en Roger
Wijns.
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Het Verbond Groot-Zemst (duivenmaatschappijen De Jonge Vlucht Eppegem,
De Witpen Zemst en De Blauwe Duiver Hofstade) huldigde in zaal Galaxie in Ep-
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HOFSTADE – Naomi Banken en Iris
Vanderzeypen winnen de jongerenwedstrijd Zoom Jeunes, met een grote prijzenpot van 25.000 euro voor
jongeren uit Wallonië en Brussel. Je
moest een bijzonder project hebben en
dat hebben deze twee zeventienjarige
meisjes.

En wat blijkt nu? Zij werden

laureaat!

Zoom

Naomi en Iris willen oude kledij restylen
en die daarna veilen. De opbrengst hiervan gaat naar het SOS Kinderdorpen
en als peter sloegen ze Ronny Mosuse
aan de haak. de Zemstenaar ging een
praatje slaan met deze twee dames.
Leg jullie project eens uit.
We willen met de hulp van verschillende
mensen oude kleding nieuw leven inblazen. We tekenen de ontwerpen zelf,
waarna we deze collectie maken uit oude
lapjes stof. Daarnaast kunnen er ook kledingstukken tussen zitten die volledig
nieuw zijn. Onze collectie moet er voor
iedereen zijn, mensen uit verschillende
culturen en zowel jong als oud moet het
kunnen dragen. De ontwerpers kregen
ter inspiratie enkele kernwoorden mee:
gedurfd, uniek en natuurtinten. En uiteraard is er ook de naam van onze collectie
Il vient de loin die veel duidelijk maakt.
Waarom kozen jullie voor de naam Il
vient de loin?
Daar zijn verschillende redenen voor.
Zo is ons goed doel SOS Kinderdorpen

in Togo en dat is redelijk ver. Ons basisidee ‘kleding maken’ is ondertussen al
ver gevorderd. Ten derde komen de invloeden en de inspiratie vanuit de hele
wereld. En tot slot klinkt het ook mooi,
vinden wij.
Hoe gaan jullie deze kledij aan de man
brengen?
Op 22 mei 2009 wordt de kledij geshowd
en verkocht per opbod in de gebouwen
van de Sint-Lukas kunsthumaniora in
Brussel. De sfeer die daar hangt is uniek en toont de verscheidenheid van de
dingen. Daarom kozen we ook voor deze
locatie. Vooraf gaan we ook nog op een
andere manier geld verdienen. We gaan
prachtige foto’s maken van modellen
met onze kledij op plekjes in de stad waar
de natuur binnen dringt, bijvoorbeeld
een klein parkje in Brussel. Met die foto’s
wordt een unieke luxe verjaardagskalender gemaakt en die wordt verkocht.
Tot slot gaan we ook t-shirts verkopen
met het logo van Il vient de loin op.
En waar gaat al dat geld naartoe?

Jeunes

Alles wat we hiermee verdienen gaat integraal naar SOS Kinderdorpen in Togo,
ze gaan er daar een medisch centrum
mee opbouwen voor vrouwen en kinderen.
Waarom koos je Ronny Mosuse als
peter?
We waren samen aan het zoeken naar
goede doelen waar wij ons in konden
vinden, en waarvan we weten dat het
geld goed gebruikt wordt. We kozen
voor SOS Kinderdorpen en Ronny Mosuse is daar ambassadeur van. Aangezien hij dan ook nog in de buurt woont,
wisten we meteen dat we hem wilden.
Hij zag het ook meteen helemaal zitten,
hij geeft ons tips en spreekt ons moed in
wanneer het wat minder vlot loopt.
Wil jij ook een handje helpen door bijvoorbeeld stoffen, oude kledij in natuurtinten of patronen te doneren? Of ben
je een naaister of kun jij goed patronen
tekenen? Mail dan naar il-vient-de-loin@
hotmail.com
Ellen Van de Wijgaert
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Herinrichtingswerken doortocht Elewijt
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ELEWIJT - Het Vlaamse Gewest voorziet, in overleg met de gemeente Zemst,
om de herinrichting van de doortocht van de Tervuursesteenweg door het
centrum van Elewijt, tesamen uit te voeren met de aanleg van de vrijliggende fietspaden tussen Schumanlaan en Rubenslaan, en dit in 2010. Aan
beide zijden van de straat worden fietspaden en voetpaden voorzien en
langsparkeerplaatsen aan één of aan beide zijden, waar de rooilijnbreedte
dit toelaat.
PV

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

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

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

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

Walter De Kok

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@pandora.ba

Buitenschrijnwerk - Vliegramen - alu - pvc - hout
Zonnewering - Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen
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CAFE RUBENSHOF
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BIJ LIEVE

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

MAANDAG RUSTDAG

HET MIDDELPUNT

AFLEVERING 4: Weerde
Weerde grenst aan één van de belangrijkste autosnelwegen van het land, de
E19 of A1. Weerde zit verder mooi ingebed tussen de andere deelgemeenten
Zemst, Eppegem en Elewijt. Een andere
grens is de Zenne en de aftakking van
de Oude Zenne die Weerde mooi omkapselen. De belangrijkste straat is de

De oppervlakte van deelgemeente
Weerde bedraagt 403ha. Weerde telt
ongeveer 2.650 inwoners, en is dus de
kleinste deelgemeente van Zemst op
gebied van oppervlakte en inwoners.
Ons vierde middelpunt: Vredelaan
28.
Noorderbreedte: N 50° 58’ 29,51”
Oosterlengte: E 4° 28’ 44,29”

Damstraat die doorloopt in de
Robert Schumanlaan. De Weerdse visvijvers vormen een mooie
groene buffer met de E19.
Op ons middelpunt in de Vredelaan 28 te Weerde troffen wij
een gelukkig koppel aan, gezegend met drie kinderen: José,
alias Jefke (44) en zijn vrouw
Ilse (38). Jefke en Ilse zijn eigenlijk allebei geboren en getogen in Mechelen, maar José
heeft wel Spaanse roots. En die Spaanse roots hebben er toe geleid dat zij
tussen 2006 en 2008 in Spanje gewoond hebben. Meer bepaald in Torrevieja (70km van Alicante en 100km
van Benidorm). De zus van José baat
daar een gekende fietsenwinkel uit en
hun moeder woont in Alicante.
Onder Zemstenaars zijn zij het best
gekend als ex-uitbaters van café Den
Arm (nu De Kroeg) op de Brusselsesteenweg in Zemst en dit in de periode van 2003 tot 2005. Zij beleefden

Afbeelding Google Earth

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88
ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Onze Man-Bijt-Hond-reeks leidt ons deze
maand naar deelgemeente Weerde.
Het leuke aan ons verhaal is dat wij aanbellen bij mensen die ons helemaal niet
verwachten. En dat mensen op die manier in de Zemstenaar komen met hun
eigen leuk levensverhaal en allerlei
anekdotes.
Wij willen hierbij Pol Van Steenwinkel uit
Hofstade bedanken, die ons op weg hielp
om de geografische middelpunten van alle deelgemeentes te bepalen.
De totale oppervlakte van onze gemeente Zemst bedraagt 4.318ha.
En Zemst telt ongeveer 22.000 inwoners.

daar heel leuke tijden maar moesten
stoppen wegens gezondheidsredenen en trokken daarna dus voor twee
jaar naar Spanje. Nog maar sinds twee
maanden woont het gezin in Weerde.
Zij vinden de beenhouwer van Weerde een toffe huisbaas.
Ilse is huisvrouw en Jefke is actief bij
de firma Isitopes, die nucleair en radioactief materiaal levert voor de medische wereld. Jefke zit dus veel op de
baan met zijn bestelwagen. De kans is
groot dat hij weldra de leveringen aan
Spanje zal mogen doen, vooral ook

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@devroye.be

Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

USEWILS DANNY

omdat hij de Spaanse taal machtig is.

Wat vind er nog zoal plaats in Weerde?
Op sportief gebied zijn er voetbalclub
VK Weerde (momenteel op titelkoers),
basketbalploeg BK Weerde, supportersclub Alcazar (KV Mechelen) en
supportersclub De Weerdse Blauwvoet (Club Brugge).

Voor feesten en drinken moet je zeker
ook in Weerde zijn. Café Schoonzicht
Bij Jaak straalt nog steeds de tijd van
toen uit. Café De Rut situeert zich ter
hoogte van het station en Café Alcazar vind je in de Damstraat.
Op feestgebied zijn er de gekende
Weerdse Bierfeesten (eerste weekend mei), Woit Rock (mei), de Weerdse Zomerfeesten (half juli)en Rail
Rock (augustus).
Op toeristisch gebied kan Weerde
pronken met de Weerdse visvijver en
de watermolen aan de Zenne. Het
Weerdse Kronkelpad biedt mooie
wandelmogelijkheden.
Hebben Jefke en Ilse nog een boodschap voor onze Zemstenaars?
“Zemst is een rustige gemeente om
in rond te lopen. Kom dus buiten en
geniet ervan.
Uiteraard wensen wij alle Zemstenaars een gelukkig nieuwjaar 2009 en
vooral een goeie gezondheid.”
Bedankt Jefke, Ilse en de kids. Geniet
van jullie verblijfplaats in Weerde.
Dirk Van Roey

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

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

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

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

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
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Op cultureel gebied is er voor de
jeugd de Chiro van Weerde met
zowel jongens als meisjes. Voor de
volwassenen is er de actieve KWB
van Weerde en ook de KAV. Voor de
senioren is er OKRA. Zaal d’Oude
School is ook een bron van cultuur
met onder andere de Zemstse Cultuurvonken.

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

Foto Jean Andries

De drie kids heten
Santana (14), Yasmina (13) en Sergio (11). Santana
volgt kantoor en
Yasmina volgt kapster, allebei aan het
Coloma-instituut in
Mechelen. Sergio zit nog in het basisonderwijs in De Tuimeling in Zemst.
Yasmina verjaart op 31 december om
23u, net vóór het nieuwe jaar dus. Het
gezin heeft ook twee honden (een
Mechelse scheper en een Canadese
herder) en een konijn. Jefke heeft als
hobby’s biljart en kickeren. Ooit is hij
Belgisch kampioen kickeren geweest.
De twee meisjes overwegen om naar
de Chiro van Weerde te gaan en Sergio speelt voetbal bij FC Zemst.

SIERBESTRATING
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Coiffure & Wellness

Brusselsesteenweg 233, 1980 Eppegem
Tel.:015/61.07.02
Kortingsbon schoonheidssalon
€ 5,00 korting *
op een
luxe gelaatsverzorging
*
*
*

Geldig van 6 januari t.e.m. 28 februari 2009
Niet cumuleerbaar met andere kortingen
Slechts 1 bon per klant

Kortingsbon kapsalon
€ 5,00 korting *
op een
kleuring
*
*
*

Geldig van 6 januari t.e.m. 28 februari 2009
Niet cumuleerbaar met andere kortingen
Slechts 1 bon per klant

www.Coiffure-Pascale.be

Tuinwerken Kristof

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
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Jan Van Asbroeck: “Hopelijk is de terugronde
de start van een nieuwe succesperiode”
De analyse van de heenronde
kan eigenlijk vrij simpel worden
weergegeven: zo rap mogelijk
vergeten en zorgen dat we uit
onze fouten de juiste lessen
trekken. Het heeft weinig zin
om te herhalen wat er fout liep,
evenmin te verwijzen naar de
mogelijke schuldigen. Iedereen
die bij KFCE betrokken was of
nog is, zal ongetwijfeld de beste
bedoelingen hebben met de
club. De resultaten lieten echter
geen andere oplossing toe dan
een trainerswissel, ondanks het
gezegde dat dat niet noodzakelijk succes garandeert. De behaalde 10 op 18 in de laatste 6
matchen zijn toch alleszins positiever dan voordien.

alle geval de laatste maanden
zeer hard en heropbouwend
gewerkt, voeg daarbij de toch
aanwezig zijnde kwaliteit dan
denk ik dat 2de provinciale voor
KFCE niet te hoog mag en kan
zijn. De nieuwe trainer Guido
Slachmuylders heeft een andere
manier van werken dan onze
vorige trainer (die uiteindelijk 5
seizoenen aan de slag is geweest
bij KFCE en successen boekte),
maar is samen met hulptrainer
Ben Alexandre en de sportief
verantwoordelijken ervaren genoeg om te weten wat er moet
gebeuren om een probleemloze
terugronde te kunnen afwerken,
wat tegelijk de voorbereiding
moet zijn naar volgend seizoen.

Feit is dat we een terugronde
beginnen waar maar één doel is:
de handhaving in 2de provinciale, liefst met goed voetbal, met
de ganse entourage van KFCE
de neuzen in dezelfde richting
en hopelijk is de terugronde de
start van een nieuwe succesperiode. De sportieve staf heeft in

16 punten in de heenronde is
mager maar we mogen niet
vergeten dat we al op bezoek
zijn geweest bij de top 7 van het
klassement, uitgezonderd Kortenberg waar we thuis van verloren. Er moeten dus nog wat
kleppers naar het Frans Vercammenstadion afzakken en ik denk

advertentie

dat we onze thuisreputatie in de
terugronde zoals vroeger zullen
bevestigen. Het bestuur is alleszins klaar, de supporters zijn altijd aanwezig en al onze hoop is
gevestigd op de belangrijksten
en dat zijn de spelers, waaraan
ik geen seconde twijfel .
2009 moet vooral gezond zijn,
sportief een feest, en aan de Waterleestweg is men het feesten
nog niet verleerd. En bij deze
wens ik iedereen een gezond
en gelukkig 2009.
CV
Met Guido Slachmuylders en Ben
Alexandre haalde KFC Eppegem
een ervaren trainersduo in huis.
Hoofdcoach Guido Slachmuylders
trainde zes jaar KFC Borgt en acht
jaar KSC Grimbergen en behaalde
bij beide clubs mooie resultaten.
Hulptrainer Ben Alexandre begon
zijn trainerscarrière bij de jeugd
van KFC Eppegem, was drie jaar
hoofdtrainer bij FC Perk en promoveerde met de ploeg naar derde
provinciale. Heel graag en met veel
enthousiasme kwam hij terug naar
zijn oorspronkelijke club.

GUIDO SLACHMUYLERS
Spelerscarrière:
FC Humbeek (1ste prov.), KV Mechelen (2de nat., promotie via
eindronde), SK Londerzeel (4de
nat.), VV Leest (4de nat.) en KSC
Grimbergen (4de nat.).
Trainerscarrière:
1989-1980: VV Leest (4de nat., 5de
plaats als speler-trainer)
1993-1999: KFC Borgt (3de prov.,
kampioen als speler-trainer, 2de
prov., 3de , 8ste, 5de plaats en kampioen, 1ste prov., 5de plaats).
1999-2007: KSC Grimbergen (1ste
prov., finalist en winnaar eindronde, 4de nat., 12de,6de, 3de (eindronde), 5de, 9de en ontslag na 23
wedstrijden.

de Zemstenaar | januari 2009

BEN ALEXANDRE
Trainerscarrière:
KFC Eppegem:
1990-1992 duiveltjes
1992-1994 preminiemen en jeugdcoördinator
1994-1997 kadetten en jeugdcoördinator
1997-2000 beloftentrainer en
jeugdcoördinator
KFC Vilvoorde:
2000-2002 hulptrainer eerste
ploeg.
KVW Zaventem: 2002-2005 jeugdcoördinator en beloftentrainer.
KFC Perk: 2005-2008 hoofdtrainer.
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De Wehzel: zilver op Belgisch kampioenschap heren 60
ELEWIJT - Het sprookje van de heren 60-ploeg, onder leiding van
kapitein Willy Cools, begon met de
Vlaams-Brabantse kampioenentrui
en eindigde op 21 september met een
verbeten strijd voor de nationale titel, waar ze de zilveren medaille in de
wacht sleepten.
Na een zegereeks van vier overwinningen en een gelijkspel behaalde de interclubploeg Heren 60 – herentennissers
van meer dan 60 jaar – van tennisclub De
Wehzel in juni de titel van kampioen van
Vlaams-Brabant. Met deze titel op zak,
begon de intergewestelijke competitie.
Met een 4-2 overwinning zetten de heren
eerst de Limburgers van TC As opzij. Met
diezelfde cijfers moest ook TC And Leie
Lauwe uit West-Vlaanderen er in de halve
finale aan geloven. De finale tegen de
Antwerpse TC Emblem was van een ander
kaliber. TC Emblem heeft een welgevuld
palmares in de verschillende leeftijdsca-

De kampioenenploeg: v.l.n.r. Freddy Pierre, Paul Backx, François De Hertogh, Willy Cools, onder: Jean Gats en
Hilaire Moons. Ontbreken op de foto: Luc Bauters, Maurits Van Aelst, Bode Schellemans en Clement Wuyts.

tegorieën en is dan ook een te duchten
tegenstander. Bovendien kreeg de ploeg
te kampen met blessures. In verzwakte
slagorde tegen de favoriet optreden,
bleek er te veel aan. De tennissenioren
keerden dan ook licht teleurgesteld met
een nederlaag huiswaarts. Toch mogen

ze terecht fier zijn op wat ze verwezenlijkt
hebben: kampioen Vlaams-Brabant en zilver op het Belgisch kampioenschap. Deze
prestatie is uniek in de annalen van de
tennisclub en zal de komende jaren erg
moeilijk te overtreffen zijn.
Proficiat ook vanwege de Zemstenaar.

NAJAAR PROMOTIES zoals houtklieven, blazers, kettingzagen, etc.
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Denk tijdig aan
uw winternazicht
Bel ons en
we halen gratis op
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Onze voetbalclubs
		 en de Zemstenaar
maken het rapport
		 van de heenronde
ZEMST – De eerste helft van het seizoen 2008-2009 zit erop. Wie loste
de verwachtingen in? En wat verwachten onze clubs in de terugronde?
VK Weerde en KCVV Elewijt charmeren, Verbr. Hofstade en FC Zemst
Sp. deden het uitstekend en bij KFC Eppegem waait een nieuwe wind.

KFC EPPEGEM:
12de met 16 punten

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

ONZE VISIE
De resultaten van KFC Eppegem bleven onder de verwachtingen. De
ploeg werd te weinig beloond bij Waterloo, Verbr. Hofstade en Tervuren
maar kan beter op eigen veld. Met de
komst van de nieuwe trainer Guido
Slachmulders waait er een nieuwe
wind. Met Gunter Vercammen er opnieuw bij en gemotiveerde sterkhouders wordt een stevige terugronde
verwacht. Jongeren Yannik Jacobs,
Christophe De Deyne en Ken Vandenborre kunnen hun mannetje staan.Van
alle transfers overtuigden Diomi en
Peter Wouters het meest, Peter Janssen, Faysal El Lamzi, Chahboun, Gerd
Van Assche en Jeroen Fortan speelden
goede wedstrijden. De club heeft potentieel genoeg om te eindigen in de
linkerkolom.

niet van een leien dakje, met als triest
hoogtepunt het ontslag van Mon
Temmerman. De puzzelstukjes beginnen wat meer in elkaar te vallen en
dat resulteerde in een 7 op 9, wat ons
de nodige ademruimte geeft om de
terugronde aan te vatten. Na de winterstop hopen we de basis te leggen
voor volgend seizoen, met misschien
enkele uitschieters in de derby’s en
tegen kopploegen. We zijn onze talrijke supporters nog iets verschuldigd.
Onze twaalfde man moet eindelijk
eens meer kunnen juichen.”

VERBROEDERING HOFSTADE:
3de met 29 punten
ONZE VISIE
Een plaats in de topvijf is buiten de
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Kapitein Dennis De Bell:
“Vóór het seizoen was het al duidelijk:
door het afhaken van enkele spelers
van de succesvolle generatie werd
een ander seizoen verwacht dan de
afgelopen jaren. Deze werden vervangen door spelers met een aanzienlijk
palmares in zowel nationale als provinciale reeksen. Door het inpassen
van de vele nieuwkomers, schorsingen en blessures liep onze heenronde

Kapitein Dennis De Bell: “We zijn onze supporters nog iets verschuldigd.”
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verwachtingen. Verbr. Hofstade heeft
een goede ploeg maar een te kleine
kern. Als de ruggengraat van de ploeg,
Jerry Leemans, Bjorn Christiaens, Claude Vanderheyden en Willy Van Eeckhoudt gespaard blijft van schorsingen
en kwetsuren ligt een mooie plaats in
het bereik. Dat Hofstade vandaag mee
aan de kop van de rangschikking staat
is niet alleen een behoorlijk resultaat,
het is ook een beloning voor de goede
werking. Met de komst van Jerry Leemans deed Hofstade een gouden zaak.
Jeugdproduct Jelle Spinoy is de revelatie. Nieuwkomers Matthias Fannoy, Darkaoui Chakir en Volkan Serbest lossen
de verwachtingen in.
Secretaris Jean De Weser:
“Na een min of meer chaotische voorbereiding (door toedoen van een aantal
spelers die het lieten afweten) kwamen
we moeilijk uit de startblokken. De ommekeer kwam er na de wedstrijd bij
Boortmeerbeek en vanaf dat moment
verloren we geen wedstrijd meer. De verwachtingen zijn dus meer dan ingelost.
De terugronde kan moeilijk beter. Persoonlijk houd ik rekening met een mogelijke terugval. We hebben een smalle
kern, bovendien kunnen de winterse
terreinen in ons nadeel zijn. We hebben
een technisch verfijnde ploeg. Mogelijk
komt dit aspect dan ook in die periode
minder aan bod. Hopelijk beseffen sommige spelers dat er ook stevig moet
getraind worden, en niet alleen op donderdag. De terugronde kan bijgevolg
alle kanten op. De bal ligt in het kamp
van de spelers.”
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FC ZEMST SP.:
4de met 27 punten
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ONZE VISIE
Na vier wedstrijden stond FC Zemst Sp
aan de leiding met het maximum van
de punten. Met 12 punten uit 11 wedstrijden en een plaats in de subtop staat
de ploeg op zijn waarde in de rangschikking. Een evenwaardige terugronde

ligt in de lijn van de verwachtingen.
Wietse Ceename betekende een versterking. Glenn Breugelmans (18) groeide
bij KV Mechelen en is een jeugdproduct
waar men nog veel plezier aan zal beleven. Andere eigen jongeren als Sam Van
Ingelgom (22), Barry D’Hoine (22), Tom
Verdoodt (20), Tim De Smet (19), Brecht
Lauwens (20), Mattias Ackerman (20)
en Sam Ceulemans (18) groeien nog
elke week en zijn een waarborg voor de
toekomst.
Voorzitter Jan Verdoodt:
“De verwachtingen werden volledig
ingelost. De bedoeling was een rustig
seizoen en zo spoedig mogelijk zeker
zijn van het behoud. Zonder al victorie te kraaien, alles ziet er goed uit. We
bevestigen dat de eigen jeugd er wel
komt, mits ze kansen krijgen. Opnieuw
werden enkele jongeren ontdekt die de
neus aan het venster steken. Ons streefdoel is zo vlug mogelijk wiskundig zeker zijn van het behoud. Voor het eerst
in acht jaar hebben we dan tijd genoeg
om volgend seizoen rustig voor te bereiden.”
Ondervoorzitter Eric Peeters:
“De basis van een goed seizoen werd
vorig jaar gelegd. Het automatisme was
er en dat resulteerde in een sterke start.
Met 12 op 12 was het behoud in derde

provinciale bijna verzekerd. Op verplaatsing speelden we mindere wedstrijden
en bij Vossem hadden we niet mogen
verliezen. De winterstop komt net op
tijd. Met goede uitslagen in de eerste
drie wedstrijden tegen Erps-Kwerps,
Meerbeek en Evere gaan we een mooie
terugronde tegemoet.”

VK WEERDE,
HERFSTKAMPIOEN ZONDER
NEDERLAAG:
1ste met 37 punten
ONZE VISIE
VK Weerde heeft zijn eerste doel bereikt. Dat groen-zwart als leider de
winterstop zou ingaan hadden voetbalkenners al tijdens het tussenseizoen
voorspeld. Het falen van de concurrentie FC Borght, SJ Londerzeel en RC Nieuwenrode heeft geen invloed gehad.
Met topschutters Eric Viscaal en Ben
Clarembaux heeft de club goudhaantjes in de ploeg. Boubker Bouchir valt
niet alleen op met rode schoentjes, hij
is een uitstekende voetballer. Ook andere nieuwkomers Stijn Van der Weegh
en Uyi zorgden voor een serieuze meerwaarde. Als de spelers de positieve lijn
kunnen doortrekken wordt de ploeg op
8 maart op eigen veld tegen FC Beigem
VK Weerde, een groep met veel ervaring

omrijkorting uitsluitend geldig bij bestelling vanaf 5 broden 1 dag op voorhand
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Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN
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Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

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

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

FEESTZAAL - TRAITEUR
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AMADEUS

32

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 140 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06

OLAF LAURENT
VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN
0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@SKYNET.BE

de eerste kampioen van Brabant.
Trainer Johan Schellemans:
“De basis werd vorig seizoen gelegd.
Een goede ploeg werd op een verstandige manier verder uitgebreid. Na een
evaluatie van de spelersgroep zijn we
er in geslaagd met gerichte transfers
de leemtes op te vullen en meer evenwicht in de ploeg te brengen. Het succes van de ploeg is een mix van techniek, karakter en loopvermogen. Er zit
veel ervaring in de groep. De kern is
breder dan vorig jaar. We hebben een
sterke bank die ons toelaat gepast in te
grijpen tijdens een wedstrijd. De verstandhouding in onze multiculturele
spelersgroep is uitstekend, vooral de
Nederlands-Marokkaanse samenwerking verloopt perfect. Verdedigend
staat de ploeg heel sterk. Ondanks de
vele wissels is de organisatie steeds
in orde. Dat soort voetbal ligt ons het
best. De snelle, technisch sterke flanken en een complementair centraal
duo zorgen ervoor dat we heel hoog
kunnen spelen. Dit laat onze spitsen
toe hun efficiëntie nog meer ten toon
te spreiden. De ploeg is in staat zowel
met één, twee als met drie spitsen te
spelen. De verwachtingen ogen mooi.
We willen doorgaan op ons elan en
trachten met goed voetbal kampioen
te spelen. Het eerste puntenverlies op
Nieuwenrode is niet catastrofaal, maar
was wel jammer (en in mijn ogen onverdiend). We moeten met deze ploeg
van niemand schrik hebben en voluit
gaan voor de titel. Als we in staat zijn
om in de toppers ons voetbal op te
dringen en in andere wedstrijden wakker te blijven moeten we dit seizoen
tot een goed einde kunnen brengen.”

ONZE VISIE
Vorig seizoen moest VV Elewijt het
onderspit delven tegen kampioen FC

Voorzitter Luc Deheyder:
“VV Elewijt zit op schema wat de eerste ploeg betreft. We staan mee in de
kop van de rangschikking met een
goed doelpuntensaldo, zowel in ge-

scoorde doelpunten (dank zij meerdere scorende spelers) als in de minste
tegendoelpunten (dank zij een sterke
verdedigende lijn en vooral jonge
doelwachters). De reserveploeg staat
ook tweede, levert soms mooi spektakel en vooral belangrijk: sommigen
staan geregeld in de eerste ploeg. Ook
de jeugdwerking loopt zeer goed, met
voor sommigen mooie resultaten zoals de 1/8ste finale van de beker van
Brabant miniemen. Ook sterk werk van
het jeugdteam en de Avers die voor
het extra sportieve zorgen. De strijd
om promotie gaat tussen drie ploegen: Elewijt, SK Kampelaar en Eizer.
Het zijn trouwens de enige twee ploegen waartegen we punten verloren in
de rechtstreekse duels. Vol vertrouwen vooruitkijken en uitgaan van de
eigen sterkte om de poort naar derde
provinciale (eindelijk) open te breken.
Ondertussen even uitblazen tijdens de
winterstop en iedereen, supporters en
lezers, onze beste wensen aanbieden
met veel voetbalplezier in 2009.”
Jean Andries

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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VV ELEWIJT:
1ste met 36 punten

VV Elewijt is gewapend voor een prijs

Zemst Sp. en buurtploeg FC Perk. Dat
het bestuur de lat hoog legde was
voor iedereen duidelijk. Alleen met
een promotieplaats kan de club tevreden zijn. De ploeg doet even goed als
Kampelaar en dat staat in verhouding
tot het voorhanden zijnde potentieel. Spelers als Tom Versees, Greg Van
Schoenwinkel, Kristof Beuckelaers en
Tom Troch verdienden al hun strepen
al in tweede en eerste provinciale met
FC Eppegem. Gunter Huygebaert, Philippe en Michael Petitniot waren basisspelers bij Verbr. Hofstade en Michel
Pollefoort bij SK Halle. Ook op Danny
Van Keer, Polido Pilo Miguel, Lopa en
doelwachters Tom Bautmans en Kevin
Van Ransbeeck kan de club altijd rekenen. de Zemstenaar is ervan overtuigd,
volgend seizoen voetbalt groen-wit in
derde provinciale.
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schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Weerde – Elders in dit nummer leest u dat het VK Weerde sportief voor
de wind gaat. Toch viel op 1 december als een donderslag bij heldere
hemel het aangetekend ontslag van voorzitter Fernand Sammison in de
brievenbus van het Weerdse bestuur en dit met onmiddellijke ingang.

Kunstparadijs Fernand Sammison stapt op
als voorzitter bij VK Weerde
Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

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

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

34

“Sinds juni van dit jaar is de gezondheidstoestand van mijn moeder erg
verslechterd”, zegt Fernand. “Ik heb
nog een tijdje geprobeerd haar verzorging te combineren met het voorzitterschap, maar het was niet langer
houdbaar. Als voorzitter moet je de
nodige tijd kunnen spenderen aan de
club en dat kon ik niet meer wegens
familiale omstandigheden. Ik heb dan
ook de knoop ineens doorgehakt.”
Fernand Sammison – Sam in de volksmond – nam een aantal jaren geleden
het voorzitterschap van VK Weerde over
van toenmalig voorzitter Windelen.
Hij was al die tijd één van de drijvende
krachten in het bestuur. Sam was ook
nauw betrokken bij de besprekingen en
plannen over de verhuis van VK Weerde
en de bouw van de nieuwe kantine en

kleedkamers. Tijdens zijn voorzitterschap bracht hij Weerde vanuit een diep
dal naar waar het nu staat, aan de top.
“Net nu alles zo goed draait in Weerde
en met de nakende verhuis naar de
Galgenberg de club als voorzitter moeten verlaten, het doet pijn”, vertelt Sam.
“Maar het kan niet anders. Zodra het kan
ben ik graag bereid terug te komen, niet
meer als voorzitter maar als werkend
lid. Als ze mannen nodig hebben om de
handen uit de mouwen te steken of te
tappen, mogen ze mij altijd bellen!”
Wij polsten ook naar een reactie bij het
bestuur van VK Weerde. “Het nieuws
van het ontslag van Sam kwam totaal
onverwacht”, zegt secretaris Jan Van
Goethem. “Sam was alle dagen op de
club en dat laat een leemte na. Maar
wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. En hij is opnieuw welkom wanneer hij dat wil. Ondertussen hebben
we de nodige herschikkingen gedaan
binnen het bestuur en heeft iedereen
een aantal taken overgenomen. Momenteel doen we voort op ons elan en
kijken we rustig uit naar een eventuele
opvolger, maar we zullen dat zeker niet
overhaast doen. Naar 3de promoveren
en de nieuwbouw zijn prioritair.”
Piet Van Grunderbeek

Kerstmis in de loopgracht krijgt
steun van Willem Vermandere
Georges, Jeaninne, Maria en Gust bij hun Loopgravenkerststal in de kerk van Zemst-Laar

Frituur Herby’s
Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)
1980 Eppegem
Open: woe en do:16u30-22u
vrij: 11u30-13u30, 16u30-22u
za: 16u30-22u
zo: 17u-21u

Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 0477 / 83 92 15

ZEMST-LAAR - In de parochiekerk van Laar staat voor het zesentwintigste jaar de thema-kerststal van Gust Moens opgesteld.
Duizend soldaten noemt Gust zijn
kerstcreatie, naar een lied van Willem
Vermandere, die de loopgravenoorlog in de Westhoek als geen ander
aanvoelt. Ik herinner hiermee aan de
twee kerstbestanden van de twee wereldoorlogen, toen de kanonnen even
zwegen”, doet hij zijn verhaal, “maar
de mensheid blijft maar oorlogen voeren.” Gust vond een bondgenoot in Georges. Samen vulden ze 160 zandzakjes met maïs om een loopgracht na te

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

bouwen. Voor de afwerking kregen ze
steun van Maria en Jeaninne. “Ik had
Willem Vermandere over mijn plan
ingelicht. Wekenlang hoorde ik niets,
omdat hij op vakantie was. Dan kreeg
ik hem op een avond aan de telefoon.
“Ik vind dat een mooi initiatief”, zei hij,
“ge moogt een van mijn houtskooltekeningen ophalen om in het decor te
plaatsen. Een mooi gebaar van een
groot kunstenaar”, zegt Gust.

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

JD

ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24

Sporthal De Waterleest
GEERT LUYCX
Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken
Rioleringswerken
Bekleden van goten
Afstellen van gastoestellen

de Zemstenaar | januari 2009
35

Karel Bautmans vijftig jaar secretaris van Harmonie Elewijt
ELEWIJT – Op donderdag 11 december laatstleden was het, op de dag juist, exact vijftig jaar geleden dat Karel
Bautmans aantrad als secretaris van de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus van Elewijt. Tot op vandaag vervult hij
nog altijd die bestuursfunctie. Voor deze uitzonderlijke prestatie werd Karel op 11 december in de Budohal, na afloop
van de wekelijkse repetitie, door zijn collega’s uit de harmonie, waar hij ook nog spelend lid van is - hij speelt altsax -,
een resem vrienden en het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Voor Karel was de huldiging een complete verrassing. de Zemstenaar maakte dit bijwijlen emotionele gebeuren mee.
Een leven gewijd aan muziek
Karel Bautmans heeft een gans curriculum aan de harmonie gewijd. Hij werd
bestuurslid in 1958 op voorspraak van zijn
vader Karel senior. Hoewel deze laatste
geen muzikant was, was hij een fervent
muziekliefhebber en bestuurlid van de harmonie. Het duurde niet lang of Karel werd
secretaris, op 11 december 1958, en sinds
die datum hield hij alle geschriften en documenten nauwkeurig bij. In deze functie
werkte Karel samen met drie generaties
voorzitters. De langste periode was deze
in samenwerking met zijn broer Frans. Die
tandem lag, samen met de verjongde aanpak op muzikaal vlak – door het aantrekken
van de jonge dirigent Gerrit Calluy in 1988
– aan de basis van de bloei van de Elewijtse
harmonie die tot op vandaag voortduurt.
Huidig voorzitter Simon Vanroy vertelt
verder: “Karel heeft ook de moeilijke jaren
van de harmonie gekend, toen een repetitie met een
handvol
muzik anten
een feit was.
Het was dan
bang afwachten of er wel
voldoende
muzik anten

zouden aanwezig zijn om daadwerkelijk
te kunnen repeteren. Als voorzitter ken ik
Karel als een zeer stipte secretaris, voor mij
een raadsman, een stuwende kracht in de
ploeg en een ongeloofelijke duizendpoot
op gebied van organisatie en administratie.
Hij is niet alleen secretaris, maar Karel organiseert bijvoorbeeld ook ons jaarlijks muzikantenweekend ter voorbereiding van het
Lenteconcert. De muzikanten gaan dan een
weekend in afzondering (de laatste jaren in
het provinciaal domein in Malle) waar met
de bijna voltallige groep, jong en oud, een
heel weekend gerepeteerd wordt.“
Wat Karel zijn grootste wapenfeit was?
Simon: “Ik meen de verbroedering met
Hillesheim, een stadje in het Eiffelgebergte nabij Daun in Duitsland. Begin jaren
1970 waren Karel en zijn vrouw Tineke
daar ergens in de buurt op vakantie in het
Ahrthal, waar juist een muziekfestival was.
Daar leerde Karel Hermann Blum kennen,
de dirigent van de Musikverein Hillesheim. Het ging er daar best gezellig aan
toe en na een paar glazen sprak Hermann
tot Karel: “Du bist ein Musiker” .Dit zinnetje komt nu nog altijd hier en daar boven
water. De twee werden dikke vrienden en
de verbroedering met Elewijt werd beklonken. Sinds die tijd bezoeken we of komen onze vrienden uit Hillesheim om de

drie jaar op bezoek. Een gelegenheid om
het hele dorp op stelten te zetten.”
Zijn er geen minpunten aan Karel?
Aan de dirigenten van nu (Kristof) en het
verleden (Gerrit) vroegen we, riooljournalisten als we zijn, of Karel ook minpunten
heeft. Na heel lang denken wist Gerrit er
één te bedenken. Hun secretaris wordt
wel eens de “sprekende klok” genoemd,
omdat hij altijd zo stipt de geboekte afspraken wou nakomen op de jaarlijkse
muzikale Driekoningentocht, de tweede
zondag van januari. Steevast vijf minuten
voor het volgende bezoekje wees hij op
zijn klok en zei: “Jongens, we gaan door
naar de volgende, hé”. Nou, een echt minpunt is dat nu ook weer niet.
Op de sfeervolle receptie in de Budohal
was uw reporter van de Zemstenaar getuige van een hartelijk dankwoordje door
voorzitter Vanroy en de overhandiging
van een mooi geschenk en aandenken in
naam van de ganse ploeg. Uit de handen
van de burgemeester ontving Karel ook
nog een eremedaille van de provinciegouverneur voor zijn belangwekkende
verdienste in het verenigingsleven.
En zoals het de Elewijtse harmoniespelers betaamt, duurde het feestje nog tot
in de vroege uurtjes.
Bart Coopman
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Foto’s Jean Andries
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Een groepsfoto van de Elewijtse harmonie, met de laureaat in het midden onderaan

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

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS
VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN
Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

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

De gemeente Zemst werft:

EEN DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR

Heb je interesse om mee een duurzaam gemeentelijk beleid
te ontwikkelen en sensibiliseringscampagnes uit te voeren?
dan is deze job zeker iets voor jou!
Voorwaarden
• houder zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld in de
richtingen chemie, opties chemie, biochemie, milieuzorg;
bedrijfsbeheer optie milieuadministratie; bedrijfsmanagement
optie milieuadministratie; land- en tuinbouw, landbouw en
biotechnologie;
of
• houder zijn van een ander bachelordiploma of gelijkgesteld,
aangevuld met een opleiding milieu of bezig zijn met de
studies.
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• slagen voor een selectieprocedure.
Wij bieden u
Glijdende werktijden, maaltijdcheques, premie voor wie naar
het werk fietst of stapt.
Interesse? Zend uw kandidatuur, met curriculum vitae en
een kopie van het vereiste diploma, aangetekend aan het
College van burgemeester en schepenen van en te 1980 Zemst,
De Griet 1 in 1980 Zemst. Ze moet uiterlijk door de post
afgestempeld zijn op vrijdag 16 januari 2009. U kunt ze ook
tegen ontvangstbewijs afgeven op de Personeelsdienst, tot
vrijdag 16 januari 2009 om 11 uur.
Inlichtingen: Personeelsdienst (015/62 71 41) en www.zemst.
be, onder de rubriek Handel en Werken, sectie Jobs.
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Dorpskern ondergaat ingrijpende veranderingen
ELEWIJT - De dorpskern van Elewijt is niet meer wat het vroeger was. De sloophamers hebben er al heel wat getuigen
uit het verleden tegen de grond gelegd. De vrijgekomen gaten in het dorpsbeeld worden ingevuld met nieuwbouwappartementen en handelspanden. De vrees dat ook villa Edelweiss zou verdwijnen werd door aannemer Van Poppel
eerder ontkend. Die heeft nu concrete plannen om het deel tussen de kerk, Tervuursesteenweg en Dynastiestraat in te
kleuren. Villa Edelweiss wordt in die plannen behouden.
’In den Hert’, de Olympic, en een winkelrij langsheen de Tervuursesteenweg beheersten vroeger de dorpskern. Ze moesten één
na één het loodje leggen voor de plannen van een vernieuwde
Tervuursesteenweg, die er over enkele jaren dan toch komt.
Een deel van de vrijgekomen ruimte werd reeds opgevuld met
nieuwbouw en ook voor de hoek met de Dynastiestraat heeft
Van Poppel plannen.
Het bouwbedrijf zoekt al jaren naar locaties onder de kerktoren voor de promotie van appartementen. Zo realiseerde
het appartementen in de nabijheid van de kerk van Haasrode,
Boutersem en Tildonk en heeft het projecten lopen onder
de Sint-Romboutstoren van Mechelen en naast de kerk van
Steenokkerzeel.
“Gezien het succes van ons Vlaboproject in Elewijt, werd in
dezelfde context tot aankoop van villa Edelweiss besloten”,
zegt Paul van Poppel. ”Wij hebben een erkenning om monumenten te restaureren. Het is dan ook onze bedoeling om de
merkwaardige villa te integreren in een nieuwbouwproject. De
toekomstige eigenaars, met wie een verkoopsovereenkomst
afgesloten is, willen de villa graag in haar glorie herstellen.”
Voor de bouw van de appartementen aan de tuinzijde van villa
Edelweiss, doet het bouwbedrijf beroep op een architectenbureau dat veel referenties heeft met betrekking tot het invullen
van stedelijk woongebied. Bijgevoegde beelden geven een
idee van de toekomstvisie voor dat stukje Elewijt.

Inplanting appartementenblok in tuin villa Edelweiss

Juliaan Deleebeeck
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Zicht vanuit de Dynastiestraat
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Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

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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