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Beste Zemstenaar,
Kunt u nog volgen, beste lezer? Eerlijk gezegd, wij niet. Ze maken het ons de jongste
tijd ook niet makkelijk. Tot eind vorig jaar
heette het dat de aarde aan het opwarmen
was. Barre winters, met pakken sneeuw en
ijzige kou, dat was iets van vroeger, iets
voor ouwe mensen. Twee jaar geleden
schreven wij hier in deze eigenste column
dat de nieuwe generatie zoiets nooit meer
zou meemaken. Wel, dat hebben we de
voorbije januarimaand geweten. Stenen
uit de grond vriezen! Kou tot in ons skelet! Spiegelgladde wegen, sneeuwballen
gooien, schaatsen op de putten van Weerde, Hofstade en Hombeek! Waar zitten ze
nu met hun warme aarde?

Colofon

Ook in de politiek was het met de ogen
knipperen. Eerst ging Yves met zijn
maatjes compleet de mist in. Ach, geen
probleem, zegt Laken, even good old
Wilfried bellen. De olijke zeventiger had
zopas de flosj getrokken op de kermis
in Parijs. Of hij met zijn nieuwe madam
eens kon afkomen om één en ander te
arrangeren? “J’arrive!”, riep wakkere Wif
en in een handomdraai maakte hij één

van zijn ouwe speelkameraadjes baas
van het land. Zo gaat dat hier.
En dan die economische crisis. Beurscijfers duikelen de diepte in, budgetten
voor reclame smelten als euh, sneeuw
voor de zon. Fonkelnieuwe auto’s staan
te verkommeren in de etalage, kranten
en tv-stations zetten personeel aan de
deur. Geen inkomsten meer uit advertenties, zeggen ze dan. Wel, dat ze eens
een kijkje komen nemen bij de Zemstenaar. Uw glossy magazine blaakt van gezondheid, dank u wel.

Hoog tijd dus voor een klein dankwoordje. Dat u elke maand dit leuke blad in
handen krijgt, is in de eerste plaats de
verdienste van onze adverteerders. Als
u straks alle leuke artikels aan het lezen
bent, kijk dan ook eens ernaast, erboven
en eronder. Wat u daar ziet zijn reclameboodschappen van alle soorten handelaars, ondernemers en bedrijven die één
ding gemeen hebben: een groot hart
voor Zemst en de Zemstenaars. U weet
meteen waar naartoe voor uw volgende
aankoop!
De redactie (PV)
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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

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

Frituur Herby’s
Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)
1980 Eppegem
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Gemachtigde opzichters

in de bloemetjes

ZEMST – Op dinsdag 13 januari werden de gemachtigde opzichters van
Zemst gehuldigd. Maar wie zijn deze vrijwilligers? En wat doen ze juist?
de Zemstenaar trok op onderzoek!
Een gemachtigde opzichter is minstens 18 jaar en zet zich vrijwillig in
voor een verkeersveiligere omgeving.
Vrijwilligers die hierin geïnteresseerd
zijn, krijgen een gratis opleiding aangeboden vanuit de provincie.
We vroegen Bart Nobels, schepen van
verkeer, naar het hoe en waarom van
deze huldiging. “We zochten en vonden enkele nieuwe gemachtigde opzichters om bij het begin en einde van
de schooluren in de omgeving de kinderen te helpen oversteken op plaatsen waar dat eerder gevaarlijk is.”
Waarom zijn die gemachtigde opzichters zo belangrijk?
Verkeersonveiligheid op weg naar
school schrikt ouders vaak af om hun
kinderen zelfstandig naar school te
sturen met de fiets, te voet of met het
openbaar vervoer. En omdat we meer
kinderen op die manier naar school willen krijgen, promoot het gemeentebestuur de zoektocht naar deze vrijwilligers. We krijgen namelijk regelmatig de
vraag van ouders en leerkrachten om
meer politie in te zetten in de schoolomgevingen voor en na de schooluren.
Omdat we die onmogelijk elke dag
aan elke school kunnen voorzien, zijn
de vrijwillige (groot)ouders een schit-

terend alternatief. In samenwerking
met de provincie bieden we hen een
theoretische en praktische opleiding
aan, en nadien de nodige hulpmiddelen en toelatingen om de kinderen veilig te helpen oversteken. De bestaande
gemachtigde opzichters, die dit al jaren
doen, hebben we enkele weken geleden in het gemeentehuis gehuldigd en
bedankt voor hun inzet, en we hebben
er nieuwe kandidaten mee proberen te
overtuigen. Onze schoolkinderen bedanken hen alvast voor hun hulp!
de Zemstenaar ging op zoek naar
zo’n gemachtigde opzichter en vond
Annick Van Roy (35) uit Zemst-Laar.
Hoe lang doe je dit al en waarom ben
je ermee begonnen?
Ik doe dit nu een vijftal jaar. Ik gaf les
en vond dat er wel wat mocht gedaan
worden aan de onveiligheid voor kinderen op straat. Bijvoorbeeld wanneer
we op uitstap gaan met de klas, dat
gebeurt vaak met de fiets, dan is het
wel fijn om zo’n gemachtigd opzichter
te zijn. Als gewone leraar stap je de
straat op en probeer je de auto’s tegen te houden zodat de kinderen veilig kunnen oversteken. Maar eigenlijk
mag dat niet. Als gemachtigd opzich-

Foto Raf Bonte

De gemachtigde opzichters zetten zich vrijwillig in

ter mag je dat wel. Daarnaast is zo’n
diploma heel nuttig omdat je er veel
tips krijgt over wat wel en niet mag.
Zijn er genoeg gemachtigde opzichters bij jullie school?
Bij ons is zowat elke leraar gemachtigd opzichter, en degenen die het
diploma aan het begin van dit schooljaar nog niet hadden, zijn de cursus

nu aan het volgen.
Voel jij je aangesproken en heb je zin om
ook gemachtigd opzichter te worden?
Dat kan! Het enige dat je nodig hebt, is
een half uurtje vrije tijd ’s morgens of ’s
avonds. Meer info kun je krijgen door te
mailen naar gemeente@zemst.be of te
bellen naar 015 62 71 72.

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

Ellen Van de Wijgaert

Bob niet altijd aan het stuur in Zemst
ZEMST – De politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) organiseerde in januari een specifieke controle op rijden onder invloed van alcohol en drugs.
88 bestuurders werden aan een grondige controle onderworpen. Vier bestuurders bleken effectief onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk
ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Zes bestuurders reden onder invloed van alcohol. Eén chauffeur was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Er
werden ook verschillende processen-verbaal opgesteld voor diverse verkeersinbreuken (technische keuring, veiligheidsgordel,…). Er werden twee gerechtelijke
PV’s opgesteld, één voor verboden wapendracht en één voor drugsbezit.
De actie werd tweemaal onderbroken wegens vechtpartijen op een fuif in
Zemst. Er werden drie personen bestuurlijk aangehouden.
PV

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

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
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14 februari
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vrijdag
13 februari
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tot 19u
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Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade tel.: 015 62 08 96
www.lingeriebugattis.be



Elewijt geniet van spetterend Dorpsfeest
Stoelen krijgen ook in de toekomst een rol

ELEWIJT – 2.000 Elewijtenaars hebben genoten van het grote dorpsfeest dat ze wonnen als laureaat van Dorp met
Toekomst. Een simpele stoel op de stoep was de aanzet tot ontelbare keuvelmomenten tussen buren en dorpsgenoten.
De stoel, in wel duizend verschillende creaties, werd het symbool van verbondenheid en samenwerking. Vlaams minister-president Kris Peeters kwam persoonlijk mee de wisselbeker overhandigen.

Mannen waarop je kan bouwen
De ‘tentenbouwers’ waren al een week vooraf bezig met de voorbereidingen voor het dorpsfeest waarvoor de Elewijtenaren massaal intekenden. De ondergrond op het Molenveld was toen nog
bevroren en besneeuwd. Duizend vierkante meter houten vloerplaten moesten de feestvierders behoeden tegen natte en koude
voeten in de grote feesttent.

“Een dreamteam”, looft Dimi de keukenploeg
Een team van keukenhelpers was al van 9u bezig met het klaarmaken van de ingrediënten voor de paellaschotel, de chili con carne
en de tartiflette. “Een dreamteam”, looft Dimi, die de culinaire genoegens coördineert. Het werd aanschuiven voor al dat lekkers,
maar niemand hoefde echt lang te wachten en de lof over de bereidingen was unaniem positief.

Pannenkoek uit het vuistje
De Gezinsbond bakte aan hoog tempo pannenkoeken en de vrouwen van de KVLV hielden gelijke tred met het uitschenken van de
koffie. “Dit is ongelooflijk goed gedaan”, zegt Annie, ”terwijl ze een
pannenkoek uit het vuistje eet. Een drankje, een kop soep van KAV,
een hartig hapje, een wijntje, muziekbandjes en iedereen goed
gezind, meer moet dat niet zijn. Ik vind dit een prima organisatie.
Ze mogen dat volgend jaar opnieuw doen.”

Opnieuw?
”Zo ‘n vaart zal het niet lopen maar de stoelen zullen ook de komende jaren tijdens het Pinksterweekend prominent in het dorpsbeeld aanwezig zijn,” zegt Ger. ”We gaan de mensen daartoe oproepen.” Op 1 juni (Pinkstermaandag) wordt ook de 35ste editie
van de Elewijtse halve marathon gelopen en Sparta wil dat loopfeest ook met muzikale animatie inkleuren.

De ’Stoelenmadammen’ bedachten alles

Juliaan Deleebeeck

de Zemstenaar | februari 2009

Het succesverhaal van het dorpsfeest is door de ‘stoelenmadammen’ Ger, Ann, Els, Dor, Giselle, Lieve, Jeannine, An en Leen geschreven. “De mannen hadden we uiteraard ook nodig en ze lieten
zich graag in de uitvoerende rollen dringen”, klinkt het.
“Ik ben mensen in ons dorp ook anders gaan zien”, zegt Giselle.
”Vroeger passeerden ze vaak naamloos met hooguit een knikje.
Nu kan ik op vele helpers een naam plakken en denk ik ‘ja, jij was
er ook bij’. Een simpele groet is nu veel warmer.”
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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




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

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

Raspaarden
bij stoeterij
De Nayakker

ZEMST – Vorig jaar hield Jean Van Laer het na bijna
veertig jaar voor bekeken als zaakvoerder van ARO
Products NV. Het bedrijf is invoerder en verdeler van
vlees en aanverwante producten. In 1994 realiseerde
Jean een droom en bouwde hij zijn eigen stoeterij. Een terecht fiere en gastvrije Jean ontving de Zemstenaar.
Tophengst Hennessy XO met ruiter Nick Van Laer

Complete accommodatie
De stoeterij bevindt zich in de rustige
Bosstraat en maakt meteen indruk. Alvorens ons te woord te staan in zijn cafetaria leidt Jean ons rond. Eerst gaat het
langs de ruime en verzorgde stallen. “Een
stoeterij heeft als doel het houden en
fokken van paarden”, zegt Jean. ”En dat
is wat we hier doen. De jonge dieren die
er geschikt voor zijn, worden opgeleerd
als dressuurpaard en verkocht. Succesvol
fokken vereist de nodige know how en
ervaring, maar een garantie is er nooit.
Het is niet omdat zowel dekhengst als
merrie top zijn dat er vanzelf topveulens
komen. De natuur gaat zijn eigen gang.”
Momenteel staan er drie kweekmerries op stal, waaronder een dier van 27
jaar, de eerste dekmerrie van De Nayakker, een warmbloed Trakehner. Een volbloedmerrie Quarter horse, een westernras, is Jean’s eigen paard. Dit ras wordt
geroemd om zijn rustig en betrouwbaar
karakter. Met dit dier maakt Jean regel-

matig een stevige tocht in de Ardennen.
Ook staan er twee pony’s op stal die bereden worden door een kleindochter
en haar vriendin. Een jonge hengst, die
nog zadelmak moet worden gemaakt en
enkele dieren om te verkopen vullen de
overige stallen. Verder is er een inseminatieruimte met bijbehorend labo, een
grote trainingspiste en een solarium
met infraroodlampen voor de bezwete
dieren. Onder het dak een ruime hooivoorraad. Naast de buitenpiste bevindt
zich een loopmolen. Die kan geprogrammeerd worden volgens snelheid en wendingen, en er kunnen meerdere paarden
tegelijk in gezet worden.

Hennessy XO

Dirk Verdeyen
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Hét pronkstuk van De Nayakker is de
negenjarige, gitzwarte Hennessy XO,
een Oldenburger hengst. De naam van
het paard is ontleend aan een exclusieve cognac. Berijder Nick Van Laer (géén
familie) behaalde met dit dier nationale
en internationale
onderscheidingen. In 2005 Belgisch
dressuurkampioen
der
vijfjarigen en een
achtste en twaalfde plaats in het
wereldkampioenschap Jonge Paarden te Verden. In
2006 een zilveren
medaille op het

Nationaal Dressuurkampioenschap LRV
(Landelijke Rijverenigingen). In 2007 op
de Zwolle International Horse Show, finale Young Stallion, een vierde plaats
met 77%. Jean: “Sinds professioneel
ruiter Nick Van Laer Hennessy berijdt,
zijn er fraaie resultaten gekomen. Het is
overigens essentieel dat het klikt tussen
ruiter en paard, anders kan het nooit
lukken. Net zoals bij mensen, heeft elk
dier een eigen karakter en dat vereist de
juiste aanpak.” Via Nick Van Laer leerde
Jean een heuse paardenfluisteraar kennen. De man uit Waals-Brabant wordt
regelmatig ingezet om jonge dieren zadelmak te maken. Hij heeft slechts enkele uurtjes nodig om het vertrouwen
te winnen van de paarden en na drie
sessies krijgt hij ze zover dat ze voor de
eerste keer kunnen worden bereden.
Een spijtig ongeval zorgde ervoor dat
Jean vreesde voor Hennessy. “Toen ik
hem aan de hand naar buiten leidde,
schraapte hij met zijn kop over de grond
en beet zo zijn hele tong af. De tong terug aanhechten bleek niet te kunnen
volgens de dierenarts. Verbazend, maar
het dier paste zich aan en heeft leren
eten zonder de tong na het helen van de
wonde. Grazen kan het echter niet meer.
Het heeft een jaar geduurd maar nu staat
hij helemaal terug op zijn oude peil. De
Nayakker heeft een webpage, te bekijken
op http//home.scarlet.be/~psdn0799/
Nayakker.pdf., of makkelijker via Google
Nayakker.



ZEMST-LAAR – Als je op sportief vlak over
een Belgisch kampioen praat, dan neem je in één
adem de woorden keihard werken, opoffering,
veel tranen en talent in de mond. Wel, niets is
minder waar op muzikaal vlak. Megaveel repe teren, zowel individueel als in groepsverband,
is de enige formule die zo’n prachtig resultaat
teweegbrengt.

Belgisch

kampioen

percussie

de Zemstenaar | februari 2009

Al jaren zitten in Zemst-Laar enkele ensembles die op muzikaal vlak hoge toppen scheren in binnen- en buitenland. Ze
zijn allemaal verenigd in de Koninklijke
Fanfare Willen is Kunnen, beter gekend
als de WIK. Dit jaar was het de beurt aan
het percussie-ensemble op het Belgisch
Vlamo-kampioenschap (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie). Na een provinciale selectie vond op 6 december de
grote finale plaats in het Lemmensinstituut in Leuven. Dirigent en bezieler van
dit gezelschap, Nik Goovaerts, vertelt er
ons alles over.

10

Proficiat, hoe voel je je nu als kersverse
kampioen?
Dank u. Wel, opgelucht en blij dat het
achter de rug is. We hebben er inderdaad
keihard voor gewerkt, maar de laatste
weken was het toch heel zwaar. We hebben op dit ogenblik een jonge, zeer getalenteerde groep, en dat betekent dat
de examenperiodes normaal gezien de
stille momenten zijn in onze kalender. Als
men dan zo’n belangrijke wedstrijd plant
op de vooravond van de kerstexamens,
dan is dat om moeilijkheden vragen. Resultaat: boze ouders, geen voltallige repetities, minder concentratie, enzovoort.
Niet eenvoudig.
Maar nu de buit binnen is kun je er
toch met een andere blik tegenaan
kijken?

Ja, in de feestroes en na enkele pintjes
was alles vergeten, en mogen we terugblikken op een heel mooi en vruchtbaar
2008.

Is dat dan niet moeilijk om zoveel
jonge muzikanten samen te houden?
Ik kan me toch inbeelden dat de verleiding groot is om andere dingen te
doen dan zoveel te repeteren en te
studeren?
Juist, en dat is ook de realiteit. Het aanbod voor zo’n jeugd is heel groot. Je
moet je ’s inbeelden dat die gasten een
ganse week op school zitten, moeten
zwijgen en luisteren, en daarna op de
repetities terug zo’n drie uur luisteren
en geen woord zeggen. Voor diegenen
die werken is het al even moeilijk. Zware dagtaak, thuiskomen, vlug eten, en
salu, ik moet gaan repeteren. Daarom
is het zo belangrijk dat we soms ook de
riem ’s afleggen en tijd maken voor een
feestje.
Wat betekent dat kampioenschap voor
u en wat is de waarde ervan?
Wel, de meeste amateurgezelschappen (fanfare, harmonie, toneel, percussie, koor) zijn aangesloten bij Vlamo.
Elk jaar organiseren zij wedstrijden
met provinciale selecties en een nationale finale met als inzet de trofee van
Vlamo Nationaal Kampioen. Nu, zoals
in de sport, hebben wij ook afdelingen.

in Zemst-Laar

Dit gaat van derde, tweede, eerste naar
uitmuntendheid, ere en superieure afdeling. Deze laatste, en tevens hoogste
categorie, is de afdeling waar wij met
ons percussie-ensemble in gerangschikt staan.
De beste van België, dus?
Ja, dat klinkt nogal pretentieus, maar het
is de waarheid. (lacht Nik heel fier)
En is dit nu het hoogste wat je kan
bereiken of hebben jullie nog andere
plannen?
Wel ja, we staan zes maanden vóór het
wereldmuziekconcours in Kerkrade
(NL). Daar moeten we ons bewijzen
tegen de wereldtop, ook in de hoogste afdeling. Euh, dit is en blijft een
wedstrijd. Je moet je natuurlijk altijd
blijven bewijzen op al je concerten die
je tijdens het jaar geeft. Het is oh zo
moeilijk om je tot in de top te werken,
want een slechte naam is ook zo snel
gemaakt. We hebben nog zes maanden, maar het zal sowieso keihard worden, vrees ik.
Nik, dit verhaal moet zeker een vervolg
krijgen en hier wil de Zemstenaar er als
eerste bij zijn. Wij wensen het percussie
ensemble WIK veel succes met hun grote
uitdaging op het wereldconcours. Wordt
vervolgd.
KA

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

“Gebakken plezier”

&

Veranda’s
Pergola’s
Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Marc Van Eeckhout
Banketbakker

Valentijn 14 februari
Libido:
500g pralines
van chocolatier
Goossens (Antwerpen)
4x 1 per dag bij koffie
Lust:
gevulde hartjes
min. 3 voor het slapen gaan
Hormoonspiegel:
chocolade extra puur

Deze bon geeft bij elke chocoladeaankoop gedurende de maand
februari 2009 10% korting

&
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN

11

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Mannen

aan het fornuis
in de Nedergem

EPPEGEM – Op
Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

uitgenodigd door

de Zemstenaar
Vic De Wit in restaurant Nedergem voor een culinair

een dinsdagavond in december werd

hoogstandje. Maar liefst tien mannen bundelden hun creativiteit om ons
te imponeren met hun kookkunsten. We mogen gerust toegeven dat ze in
hun opzet geslaagd zijn.

De Molensteen
b.v.b.a.

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

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

Al ongeveer een jaar verbroederen er
iedere derde dinsdag van de maand
enkele amateurkoks in de keuken van
restaurant De Nedergem in Eppegem.
“We zijn onderverdeeld in twee ploegen van vijf kookbroeders ”, vangt
Zemstenaar Vic De Wit aan. “Iedere
maand krijgt één van de twee ploegen de opdracht het menu te bepalen
voor onze volgende bijeenkomst. De
andere ploeg baseert zich op deze receptuur bij de samenstelling van de
aperitiefhapjes en het hoofdgerecht.”

Alle gerechten worden ons netjes,
en met de nodige toelichting, voorgeschoteld. “Ieder gerecht wordt per
ploeg eerst voorgekookt bij iemand
thuis om alles op smaak te brengen en
om de meest uitgelezen wijn aan het
gerecht toe te kennen. Zelfs dan worden er hier af en toe gerechten weggegooid omdat ze mislukten. Deze
keukentoestellen zijn niet dezelfde als
diegene waarmee we het gerecht uittesten en dan loopt het soms wel eens
mis.”

Rond 21u worden we na enkele aperitiefhapjes vriendelijk verzocht om
onze benen onder de tafel te schuiven.
Zoals vooraf beloofd kregen we dus
een exclusieve menu voorgeschoteld
om duimen en vingers van af te likken.
Dat koken een hobby is als een ander
mochten we al snel ondervinden. Alle
tien kookbroeders doen dit uit pure
passie “De meeste leden in onze club
hebben in hun dagelijkse leven geen
enkele voeling met de horeca. Iedereen is welkom, zolang er maar een
beetje basiskennis is en veel ambitie.”

Die avond kregen we de volledige
menu wél voorgeschoteld. Een kabeljauwhaasje met een sausje van
spinazie, room en witte wijn, versierd
met boschampignons als voorgerecht
en een reefilet met aardappelgratin,
witloof, boschampignons en een appeltje als hoofdgerecht. We mochten
afsluiten met een chocolademousse,
op smaak gebracht met cognac en
rozijnen. We moeten toegeven dat
we zulke verfijnde gastronomische
keuken niet meteen verwacht hadden
van deze amateurkoks.

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

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

Foto’s Jean Andries

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

Misschien is het succes te danken aan
een uitstekend systeem van zelfbeoordeling. Om ook de mening van neutrale mensen te kennen krijgt iedere
kookbroeder de kans om een kennis uit
te nodigen op een van deze avonden.
“Wij stellen steeds een menu samen
van 50 euro. Dit bedrag wordt vaak
gesponsord door onszelf. Achteraf verwachten wij in ruil een beoordeling van
onze gasten. Alle aanwezigen moeten

hun oordeel geven over elk gerecht en
bijhorende wijnkeuze. Onze kookclub
is wel enkel toegankelijk op uitnodiging en uitsluitend bedoeld voor het
mannelijke publiek.” Om het vrouwelijk
geslacht niet teleur te stellen wordt er
eenmaal per jaar wel een Ladies Night
georganiseerd. Alle partners krijgen
dan de kans om hun man eens achter
het fornuis aan het werkt te zien.
Evelien Van Grunderbeek

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

USEWILS DANNY
SIERBESTRATING

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

Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)
Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67
danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be
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ZATERDAG 14 februari open van 07u tot 21u
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VALENTIJN
14

Alle bestellingen voor 12 februari doorgegeven en betaald, worden
binnen een straal van 5km rond de winkel gratis aan huis geleverd.
* Grote collectie voorjaarspotterie
tulpen en lenteknolletjes zijn er weer!

“Mooiste Meisje”komt uit Weerde
WEERDE – In het tv-programma Het Mooiste Meisje van de Klas gaat vtm op zoek naar dat onbereikbare meisje, op wie
alle jongens verliefd waren en ook nog het voorbeeld was voor de meiden in haar omgeving. Waar zijn die mooiste meisjes uiteindelijk terechtgekomen, wat is er met hen gebeurd? Is er nog contact met vroegere klasgenoten en werd hun
schoonheid een garantie voor succes? Zijn de verwachtingen uitgekomen of heeft het leven een totaal andere wending
genomen? de Zemstenaar zocht Muriel Rens op, één van die Mooiste Meisjes van vtm.
Muriel, je bent een
echte Zemstenaar, geboren en opgegroeid
in Weerde. Waar ben
je naar school geweest?
Mijn lagere school
deed ik in Weerde,
nadien volgde ik Latijn Wetenschappen
in Virgo Fidelis en het
College van Vilvoorde,
en ten slotte volgde ik
Bedrijfsmanagement Moderne Talen aan de
hogeschool De Ham.
Hoe voelde het om
het mooiste meisje
van de klas te zijn? Lag iedereen werkelijk aan je voeten?
Ik wist misschien wel dat ik mooi was,
omdat ik modeshows en kappershows
deed, maar op school liep ik daar niet
mee te pronken. Naar school ging ik om
te studeren en fun te hebben met mijn
vriendinnen en niet om de mooiste te
zijn. Op school werden andere kwaliteiten geapprecieerd en gerespecteerd. En
ik wou bekend zijn voor mijn goede punten en leuke persoonlijkheid en niet voor
mijn looks alleen.

En heb je veel klasvriendinnetjes teruggezien?
Nee, en dat vond ik echt
een teleurstelling, want
Muriel met presentator Staf Coppens ik had gedacht dat we
We zijn nu zoveel jaren later, heeft je daarna met zijn allen een glas zouden
schoonheid je parten gespeeld in je gaan drinken en eens echt konden bijcarrière?
praten. Maar helaas, ik heb hen alleen op
Toch een beetje denk ik, een stewardess het filmpje gezien tijdens de laatste filmmoet er toch verzorgd uitzien. Ze heb- dag. Ik heb toen alleen Anouchka Balsing
ben me zelfs uitgekozen om in 1990 het gezien. Ik heb dan in de gouden gids de
Sabena-uniform te presenteren aan de telefoonnummers van de ouders van Jopers en voor de cover van een Italiaans han en Veerle opgezocht en met de moemagazine.
ders gebeld om hen te bedanken, want
In mijn laatste job bij Marriott’s werkte die adressen kende ik nog. Ik was gepakt
ik op de afdeling marketing en deed ik van wat ze over mij hadden gezegd (in
de public relations. In zo’n job tellen niet de positieve zin hoor). Ondertussen heb
alleen de looks, maar ook je charme, je ik contact met alle mensen die hebben
communicatietalent en je hele persoon- meegedaan, behalve met Anja. Een oplijkheid. Een goed voorkomen en een roep: “Anja, als je dit leest, vtm heeft me
vlotte omgang zijn sterke troeven bij een foutief e-mailadres gegeven. Contacde eerste indruk, maar daarna tellen je teer me via Facebook aub.”
kwalificaties.
Hoe je iets presenteert en hoe je met je Wel een leuk aandenken, zo’n filmpje?
tegenspreker omgaat zijn belangrijker Ja, wel leuk, maar het filmpje is niet heledan hoe je eruit ziet. Ook een energie- maal correct. Bij deze wil ik rechtzetten
ke persoonlijkheid en mensenkennis dat mijn moeder 29 was en geen 40, toen
zijn capaciteiten die aanwezig moeten ze me kreeg. Het verhaal over hoe ik mijn
zijn.
man ontmoette werd sterk ingekort. In het
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Heb je ooit meegedaan aan schoonheidswedstrijden?
Ja, hoor. Die kans heb ik gewaagd en
zelfs met mooie resultaten. Ik werd
derde eredame van Miss België in 1987,
eerste eredame van Miss International
1987 in Tokyo, haalde de top vijftien
op Miss Wonderland 1988 in Taiwan en
was tweede eredame van Miss België
in 1990.

Wie heeft jou ingeschreven voor Het
Mooiste Meisje van
de Klas? In welke
klas/jaar/school zat
je toen?
Chrystel Zephirin uit de
Ham. We studeerden
samen in de Ham, richting bedrijfsmanagement, Moderne Talen
van 1986 tot 1988.
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filmpje kwam ik als een heel braaf meisje
over. Ik heb wel een strikte opvoeding gehad, maar zo erg was het ook weer niet.
Het kwam niet doordat mijn ouders streng
waren, ik was gewoon te druk bezig met
mijn ballet, modeshows en studies om een
vast vriendje te hebben. Jongens waren
niet mijn prioriteit op die leeftijd.
Wat doe je nu in het dagelijkse leven?
Sinds augustus ben ik fulltime mama,
want Marriott’s heeft de marketing afdeling naar het andere resort verhuisd en
toen heb ik mijn ontslag moeten geven.
Het viel niet te combineren met een familieleven omwille van het traject.
Ik heb twee jongens, Alexandre van bijna 13 en Maxime van 8,5 jaar. Ze gaan
naar een internationale school en spreken Frans, Engels, Spaans en een beetje
Nederlands en Duits. Nu geniet ik ervan
om thuis te zijn, hen te helpen met hun
huiswerk, taarten te bakken (rijsttaarten

zoals mijn grootmoeder maakte)
en mijn kookkunsten te perfectioneren. Ik ben met yoga begonnen
en ga met andere moeders naar
de gym. Ik vrees dat de jongens
al die aandacht binnenkort beu
zullen zijn en dat ik ook meer actie zal willen in mijn leven. Ik ben
een immobiliënagentschap aan
het opstarten om investeerders
te laten profiten van de koopjes
op de Costa del Sol door de credit
crunch. Met mijn ervaring en contacten kan ik kopers aan een fantastisch appartement of huis in de
zon helpen voor een prikje.
Hoe ziet “het mooiste meisje van
de klas” de toekomst?
Rooskleurig! Als je ‘s ochtends de gordijnen opendoet en een blauwe lucht
en zonneschijn ziet, ben je meer geneigd om te lachen en positief te zijn.
Al is er hier ook een crisis, we hebben
geen verwarmingskosten!
Mij man en ik hebben twee mooie
gezonde jongens, die we een goede
opvoeding en een fantastische jeugd
willen geven. We hopen heb ook alle
kansen te kunnen bieden om een
mooie carrière uit te bouwen. Verder is een goede gezondheid heel
belangrijk, en daarom probeer ik gezond te leven. Nu nog een leuke job
erbij en dan ben ik 100% gelukkig!
Bedankt, Muriel en een gezond en
gelukkig leven daar in het verre,
warme Marbella!
KA
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Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
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Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

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

Sporthal De Waterleest
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

Jan Van Asbroeck
Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst
Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08
Café Burnout
bij Katy en Nicole

NIE

UW

EU

ITB
ATE
R

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

Jean Juliens

viert feest

Foto’s Jean Andries

De supportersfederatie van Malinwa bestaat al
sinds 1925. Die heeft Jean niet mee opgericht,
maar je mag er een Duvel op verwedden dat hij
daar graag was bij geweest. Al meer dan veertig jaar volgt Jean KV Mechelen op de voet en
moet zowat de trouwste kakker zijn op deze

aardbol. Even indrukwekkend was zijn 46
jaren trouwe dienst bij “de Scott” in Duffel.
Jean vierde zijn welverdiend pensioensfeest
met vele vrienden en collega’s in de kantine
van KV Mechelen, waar anders? Jean, nog
eens van harte gefeliciteerd. Je shirt staat je
geweldig! 		
JMB

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Zowel voor bedrijf als particulier

Nieu
w
Hofs in
tade

Degustatiedagen (gratis)
Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

• zaterdag 7 en zondag 8 maart 2009
• zaterdag 14 en zondag 15 maart 2009
telkens van 11u tot 18u
of op afspraak

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Inschrijven op

Ontmossen paden, gevels en daken
Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes
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Interventieopkuis na overstroming of brand
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GRATIS BEST

info@oenologic.be
of 015 61 78 75

(graag voor 28 februari)

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

johan van de winkel
vinkestraat 15
1981 HOFSTADE
t. 015 61 78 75
m. 0495 222 017
info@oenologic.be
www.oenologic.be

Project rusthuis De Maeyer komt eraan
ZEMST – De vergrijzing van onze maatschappij is
al geruime tijd een behoorlijke bron van zorgen.
Rond 1950 kende België een hoog geboortecijfer,
wat tot gevolg heeft dat tegen 2015 deze babyboomers pensioengerechtigd zullen zijn. En dat
beroepsbevolking en de pensioengerechtigden.

Zemstse handelaars

verwelkomen nieuwe bewoners

WIN-WIN-WIN
De Zemstse handelaars leggen voor de lezers van de Zemstenaar drie
bonboekjes met allerlei voordelen opzij. U wil er graag eentje?Als de
bliksem een mailtje sturen naar info@dezemstenaar.com en van zodra
de boekjes klaar zijn krijgt u er eentje thuis bezorgd!

Op economisch vlak vreest men vooral tekorten in
de pensioenkas, veroorzaakt door onder andere de
toegenomen levensverwachting, maar ook verblijf
en verzorging vormt een grote bekommernis. Het
aantal plaatsen in de Belgische bejaardentehuizen
is momenteel te weinig in verhouding tot de toenemende groep van bejaarden. Maar hier hebben
we goed nieuws voor onze toekomstige Zemstse
senioren! De gemeente plant in 2009 en 2010
twee projecten voor extra rusthuizen en serviceflats en anticipeert hiermee op de grote vraag en
behoefte.
Het eerste project dat we concreet kunnen voorstellen is de bouw van een rusthuis met serviceflats op
het braakliggend deel van het terrein van familie De
Maeyer op de Brusselsesteenweg in Zemst, tegenover café Prins Leopold. Dat project komt naast de
statige meesterswoning – die intact zal blijven - en
de mooie tuin, waarvan de statige bomen zullen
bewaard blijven. In totaal zullen 75 rustoordbedden
gerealiseerd worden en een twintigtal serviceflats.
Het woon- en zorgcentrum zal op drie niveaus gerealiseerd worden. Men hoopt begin 2010 te kunnen starten met de bouw. Indien alles naar wens
verloopt, zullen de eerste residenten hun intrede
kunnen nemen in de loop van 2011. Anima Care, de
bouwheer, hoopt met dit nieuwe project de Zemstse
senioren te motiveren om wat sneller voor een serviceflat te kiezen.
In onze volgende editie krijg je nog meer nieuws over
de in 2009 geplande bouw van een rusthuis in Hofstade, want ook daar zijn de plannen al ver gevorderd.
jmb
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ZEMST – Op initiatief van het KMO-forum ontvingen alle nieuwe bewoners van Groot-Zemst bij hun inschrijving in 2008 een map met waardebons ontvangen. Het KMO-forum wil dit initiatief dit jaar voortzetten. Elke bon omvat: naam en adres van de handelaar, de activiteit, een
voordeel voor de klant.
Er worden 500 bonboekjes gedrukt, genoeg voor ongeveer één jaar. Elke
handelaar van Groot-Zemst krijgt de gelegenheid hieraan gratis mee te werken. Enige voorwaarde is een voordeel bieden tegen afgifte van de bon.
Daarnaast zijn er op de bewaarmap zelf een beperkt aantal presentatievakken in full colour, waarin de handelaar zich meer uitgebreid kan
voorstellen. Er wordt gestreefd naar een gestandaardiseerde lay out:
1/3 voor naam, logo en eventueel een foto en 2/3 voor tekst. Een presentatie kost 40 euro, lay out inbegrepen.
Info en reservatie, vóór 15 februari 2009, bij Dominique Van Haesendonck (0485-510764) en Carl Vanderyken (0475-444946).
PV

Foto’s Jean Andries

zal zorgen voor een serieus onevenwicht tussen de
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Onder de
De Gezinsbond in Weerde is een toffe bende, die
veel op poten zet en niet alleen voor haar leden,
maar ook voor alle inwoners. Tijdens de nieuwjaarsfuif in d’Oude School in Weerde verzamelden zich
een vijftigtal kinderen die kwamen dansen. Terwijl
de ouders genoten van een drankje, deelde het
animatieteam kwistig stempels uit die oplichtten in
de blacklights. De kleintjes dansten op de muziek
van Plop, K3 en soortgenoten. De mensen aan de
vuurkorven konden genieten van het optreden van
de Boektons.

IJspret in het Bloso-domein in Hofstade. De drukte was enorm in het weekend
van 10 en 11 januari. Een ideale gelegenheid voor de ouders om met hun kinderen
te wandelen op het ijs. Langs de kant waar het water niet bevroren was, voederden
de kinderen de hongerigee enden.
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Op het KinderKerstAteljee van KAVElewijt amuseerden drieëntwintig kids
uit het tweede en derde leerjaar zich
rot. Ze bakten kerstkoekjes, maakten
een bloemstukje, knutselden met vilt en
deden aan lachmeditatie. Het was een
supernamiddag voor Celien, Nic, Simon,
Jana, Ellen, Marieke, Liselotte, Matthias,
Kato, Jorien, Jan, Cato, Jarne, Manon,
Lotte, Toon, Loe, Sarah, Hannah, Wannes, Luka en Ellen, die allen hun eigen
kunstwerkjes mee naar huis namen.
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De Verenigde Handelaars van Hofstade proberen
naast het runnen van hun eigen zaak een steentje bij
te dragen aan het Zemstse leven en haar verenigingen. Onder grote belangstelling schonken de VHVH
tijdens hun nieuwjaarsdrink op het Kerkplein, een
cheque van 250 euro aan het goede doel Xaritoo.
Xaritoo betekent vriendschap in de spreektaal van
Senegal, waar deze organisatie actief is. Het bestuur
van de VHVH Werner, Johan, Nadia, Brigitte en Diana
overhandigden in vriendschap de cheque aan Pieter,
Herman en Lutgart.

mensen
De cyclocross op 28 december ging niet meer door in
Hofstade, dus ook geen after-party bij Martha in café Willem Tell in Elewijt. Dan maar een groot scherm neerzetten en
gewoon alles volgen bij Martha, oordeelden cyclocrossliefhebbers. Natuurlijk mocht er geen jeneverke en hamburger
mankeren, zo was de after-party toch nog gered en heeft
Martha een mooie dag gehad. “Aan de foto te zien, niet alleen Martha”, oordeelt Dimi.

Foto’s Jean Andries

Niets dan tevreden gezichten bij Verbr. Hofstade tijdens
het nieuwjaarsetentje voor de sponsors. Traiteur Danny De
Coster zorgde voor een lekker menu en dat werd door de
weldoeners van de club en bestuursleden bijzonder gewaardeerd.
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Karen en Michel Noe-Pittois wilden met de buren een glaasje heffen op het oude en het nieuwe
jaar. En het was een groot succes. De buren waren
enthousiast en genoten mee van een hapje en een
drankje, voor de kinderen was er een speelhoekje
en ze amuseerden zich kostelijk. “Na drie jaar wordt
het stilaan een traditie en we kijken vol spanning uit
naar de volgende editie. Wordt het weer de westkant van de Brusselsesteenweg of zet iemand aan
de oostkant zijn deuren open?”, vraagt Michel Noe
zich af. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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Fabrikant in metalen sierpoorten, hekwerk, carports en automatisatie
T 0476/72 52 55 - F 015/43 43 44
Atelier: op afspraak
Mechelsveldstraat 20
2800 Mechelen

vraag hier
uw gratis brochure aan:
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www.metallooks.be
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Breng ons een bezoekje op
Ideaal Wonen 2009
in de Brabanthal te Leuven van
27 maart t.e.m. 5 april

Brainstorm VGanünther
Hassel
met

ELEWIJT – Zemst heeft er
een BV bij. Günther Van
Hassel, hoofdredacteur van
P-magazine, vestigde zich
in Elewijt. de Zemstenaar
ging even een praatje maken.

Günther van Hassel, hoofdredacteur van P-magazine, koos ervoor om in Elewijt te komen wonen

heen zou jij wel eens willen proberen?
Doe maar Romeins: van die losse gewaden en stoere wapenrustingen.
Welke muziek staat er op in de auto?
Meestal staat de radio op StuBru of Radio
1, afhankelijk of ik muziek of actualiteit
wil horen. De cd’s die momenteel in mijn
auto steken? MGMT, The Blackbox Revelation en Piet Piraat. Dat laatste is een
compromis met mijn zoontje.
Ochtendhumeur of vroege vogel?
Vroeger had ik een ochtendhumeur,
maar sinds ik een kind heb, is dat over.
Als er een kleine bengel ’s ochtends op
je bed komt springen, is er geen plaats
voor een ochtendhumeur.
Stel dat je in een film kon leven, welke
zou dat zijn?
The Big Lebowski. Die film vind ik zeer
goed en hij wordt grappiger elke keer ik
hem zie. De protagonist Dude stapt geweldig laconiek door het leven.
Waarom moeten mensen je leuk vinden?
Wat vind je zelf een positieve eigenschap?
Ik probeer goed te doen. Dat lukt niet altijd, maar het is wel mijn streefdoel. Maar
soms is wat goed is voor de ene, slecht
voor een ander.
Stel dat je een lamp was, zou je dan een

hangende of een staande zijn?
Zeker een hangende. Dat past beter bij
mijn levensstijl. Fysiek ben ik eerder aan
de luie kant. Ik leef van bureaustoel naar
zetel en terug.
Is het beter man of vrouw te zijn (zonder te denken op wie je zou vallen)?
Ik zou wel graag eens een vrouw zijn, maar
dan een mooie. Als ik lelijk moet zijn, dan
liever een man. Het is makkelijker als lelijke
man iets te bereiken, dan als lelijke vrouw.
Ik weet het, dat klinkt geweldig seksistisch.
Een vrouw in bikini of in lingerie?
Lingerie, dat heeft toch dat tikkeltje extra.
Bier of sterke drank?
Bier, zonder twijfel. Duvel, een Orval of
een tripel van Westmalle.
P-magazine of Humo?
P-magazine. Niet enkel omdat ik ervoor werk,
maar ik vind Humo te arrogant van toon.
Je grootste wens in de hele wereld, zonder om wereldvrede te vragen?
Verdorie, ik wou net het missencliché
gebruiken: wereldvrede! Maar als we nu
naar de actualiteit kijken, dan wens ik de
wereld toe dat Barack Obama waarmaakt
waar hij voor staat. Dan komt er toch een
klein beetje wereldvrede.
Joyce Matté
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Waarom Elewijt uit alle mogelijke dorpen?
We zochten iets tussen Brussel en Antwerpen, omdat mijn ouders en schoonouders
daar wonen. Met een kindje hebben we al
eens opvang nodig en dan is het handig
om daar snel te zijn. Na zelf tien jaar in de
stad te hebben gewoond, wilde ik nu een
rustige woonplaats. Elewijt was dus een
perfecte keuze. Het is vlak bij de autosnelweg en toch kunnen we hier rustig in onze
tuin zitten zonder dat er, zoals in een stad,
een heleboel buren op zitten te kijken.
Wat valt er hier allemaal te beleven?
Geen idee eigenlijk. Tot nu toe ben ik enkel naar de pizzeria en het tapasrestaurant wat verderop geweest. Op café ben
ik hier nog niet geweest. Al mijn vrienden zitten elders, dus ga ik hen meestal
opzoeken. Onlangs was er wel een feest,
omdat Elewijt ‘Dorp van de toekomst’ was
geworden, maar toen waren we net een
weekendje weg. Dat vond ik wel jammer.
De omgeving is hier wel perfect voor een
fietstochtje met het gezin, langs het kanaal naar Planckendael of zo.
Ben je iemand die naar de nieuwjaarsdrink van de gemeente komt?
Nieuwjaarsdrink?
Hoofdredacteur van P-magazine?
En sinds kort ook van het mannenmaandblad Ché. Eigenlijk ben ik in deze job gerold.
Toen ik net afgestudeerd was in de communicatiewetenschappen en in Leuven nog
een vakantiejob had, werd me gevraagd of
ik regionaal eindredacteur voor Gazet van
Antwerpen wou worden. Een paar jaar later
ging ik aan de slag bij P als eindredacteur.
En toen de toenmalige hoofdredacteur het
voor bekeken hield, ging de job naar mij. Ik
werk er nu zo’n negen jaar.
Welk ander beroep zou je willen doen?
Geen idee. Ik ben erg tevreden met de
job die ik heb. Ik wilde altijd al schrijven,
maar een bestaan als schrijver lijkt me
niks voor mij. Dat is te eenzaam. In mijn
job kan ik bezig zijn met taal en verhalen
én heb ik fijne collega’s om me heen.
Welke kledingstijl over alle eeuwen
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'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

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht
Leuvensesteenweg 47 - Hever
Alle dagen open van 07 tot 22 uur
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem
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Tel.:
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015/611532

Fax:

015/617959

Café

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

Onze “Man-Bijt-Hond” reeks leidt ons deze
maand naar onze vijfde en laatste deelgemeente: Zemst. De gemeente Zemst omvat vijf deelgemeenten, maar heeft wel
zes leefkernen. Zemst omvat dus twee
leefkernen, namelijk Zemst zelf en het
landelijke gebied Zemst-Laar.
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 Zemst bedraagt 4.318ha.
De fusiegemeente Zemst telt ongeveer 22.000 inwoners.

HET MIDDELPUNT

AFLEVERING 5: Zemst
& Zemst-Laar
Zemst grenst aan de stad Mechelen via
de brug over de autosnelweg waar menig fietser moeite ondervindt om boven
te geraken. Zemst grenst ook aan de
deelgemeenten Weerde en Eppegem.
Door Zemst loopt de gewestweg N1, de
Brusselsesteenweg, die in 2009 zal vernieuwd worden. Zemst omvat ook het
administratief centrum van onze fusiegemeente. Het gemeentehuis ligt centraal naast de N1, vlakbij de kerk
van Zemst. Ook het OCMW en
het OCMW-rusthuis Releghem
bevinden zich in Zemst. Nog andere belangrijke wegen in Zemst
zijn de Hoogstraat, de Stationslaan en de Linterpoortenlaan.
Zemst-Laar grenst aan de Brabantse gemeenten Kapelle-opden-Bos (via het Bos van Aa) en
Grimbergen. Zemst-Laar is het
meest landelijke deel van onze
gemeente. Binnen Zemst-Laar
hoort men soms ludiek spreken over
die van Laar en die van Bos. Belangrijkste wegen hier zijn Humbeeksebaan
en de Spiltstraat.
Op ons middelpunt, in de Kapelstraat
2 in Zemst-Laar, troffen wij een gelukkig gehuwd koppel aan, gezegend met
twee kinderen. Sinds 1988 wonen Nora
Banen & Jacques Demolder in de door
hen mooi gerestaureerde hoeve.

De oppervlakte van deelgemeente
Zemst bedraagt 1.796ha. Zemst telt
ongeveer 5.500 inwoners, en is dus de
grootste deelgemeente van Zemst,
vooral op gebied van oppervlakte,
maar ook qua inwoners.
Ons 5e middelpunt: Kapelstraat 2
Noorderbreedte: N 50° 59’ 15,70”
Oosterlengte: E 4° 25’ 46,93”

Afbeelding Google Earth

Café

Jacques is hoofdlaborant aan het UZ in
Jette. Nora is steeds ziekenhuisverpleegster geweest en werkt sinds kort deeltijds in de sector van de thuisverpleging
via het gekende Wit-Gele Kruis.
Allebei houden ze van de groene omgeving en van fietsen. Bovendien hebben
zij ook de ruimte om hun dieren te verwennen. Twee Jack Russells, een kat, kippen, schapen, paarden en pony’s toeven
in de nabije groene omgeving.

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

Foto Jean Andries

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

Dochter Hannah is achttien en studeert momenteel keihard op haar kot
in Leuven voor
bio-ingenieur. Haar hobby is altijd paardrijden geweest. Zoon Hannes is zestien
en speelt voetbal bij de nationale scholieren van Diegem. Hannes musiceert
ook op de elektrische gitaar. Elke dag
fietst Hannes van Zemst-Laar naar Kapelle-op-den-Bos, waar hij het vijfde jaar
Latijn-Wetenschappen volgt.

Wat is er nog zoal te beleven in Zemst
en Zemst-Laar?
Op sportief gebied zijn er de voetbalclubs FC Zemst en SK Laar, de basketbalploeg Avanti Zemst, verscheidene

Op cultureel gebied is er voor de jeugd
Chiro Tijl in Zemst en Chiro Skippy in
Zemst-Laar. In Zemst-Laar is er ook de
WIK, die zowel op muzikaal vlak als op
toneel fraaie dingen neerzetten.
Voor de jeugd is er de bekende jeugdclub Tramalant. Ook drie scholen
vinden wij terug: De Meer (gemeenschapsonderwijs), De Tuimeling (vrij
onderwijs) en De Pimpernel (gemeentelijk onderwijs).
Voor de volwassenen zijn er onder andere de Gezinsbond, de KWB, de KAV,
de KVLV, het Davidsfonds, het Humanistisch Verbond.
Voor de gepensioneerden is er Okra.
Op toeristisch gebied is er de heemkundige kring De Semse. Via de fietsroute De
8 van Zemst ontdek je landelijke plekjes
en passeer je de nodige cafés en een ijssalon. Ook wandelaars komen aan hun
trekken via het Kleuddepad in ZemstLaar en het Stroperspad in Zemst-Bos.
Wij vinden ook twee kastelen op onze
route, namelijk kasteel Linterpoorten
en kasteel Releghem.
Na de vijf middelpunten van elke deelgemeente gaan wij volgende editie
voor het echte middelpunt van onze
fusiegemeente Zemst.
Tot volgende maand dus bij de allerlaatste editie van “Het Middelpunt van
Zemst”.
		

Dirk Van Roey

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

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -
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Sinds 1995 woont de moeder van
Jacques, Andrea Folley (74), ook bij in
in de hoeve. Maar wel met wederzijds
respect voor elkaars privacy. Andrea
is tijdens de expo verhuisd van Gijverinkhove (Veurne) naar Grimbergen.
Dit omdat er toen geen werk was in de
Vlaanders. Andrea heeft zelf vijftien jaar
gewerkt bij Caterpillar in Grimbergen.
Momenteel zet Andrea alles op alles om
aan vrijwilligerswerk te doen.
De lokale verenigingen WIK, met de fanfare en het toneel, de Bond van Gepensioneerden in Laar en het rusthuis Releghem mogen haar op regelmatige wijze
begroeten om een handje toe te steken.
En dat siert Andrea. Zij voelt zich in haar
sas in het landelijke Laar. Het is een beetje
terug thuis komen voor Andrea, zoals in
haar jeugdjaren. Jacques en Nora stelden
alleszins een mooie daad door hun moeder bij te laten inwonen.

fietsclubs en een wipmaatschappij. Er
is tevens een sporthal in Zemst.

25

ELEWIJT - Op 29 november stond de wereld even stil in Elewijt. Carine Eyletten, bijna 46, vrouw van Dany Sohier en moeder van Kelly
en Evy overleed plots.

De warmte van haar lach
draagt verder…

Carine betekende in Elewijt iets. Goedlachs, gekend, vroeger als de energieke
bazin van het dorpscafé In Den Prins, begaan met mensen en steeds bereid om
te helpen. Carine gaf ons dorp dat beetje
hart en warme geborgenheid waar we allemaal nood aan hebben.
Carine was ook opvangmama van vele
baby’s en kleuters. Ze hield van kinderen
en van hun eerlijke lach.
Dany, Evy en Kelly willen die lach ook op
de gezichtjes toveren van kinderen die
het moeilijk hebben met hun gezondheid. Carine zou dat geweldig gevonden
hebben.
Daarom kozen ze niet voor bloemen
op de afscheidsviering, maar voor de
mogelijkheid om een bedrag te storten
voor de Cliniclowns. Die vraag kreeg
veel gehoor.

TRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT
ZAAKVOERDER LUC DE LAET

TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Garage Lauwers Patrick bvba
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“Wij willen iedereen danken die ons in
deze moeilijke periode steunt en die gevolg heeft gegeven aan de oproep om
geen bloemen of kransen te kopen, maar
een bijdrage te storten ten voordele van
de Cliniclowns”, zegt Dany. Dankzij de
bijdrage van familie, vrienden, collega’s
en kennissen kunnen wij een heel mooi
bedrag (bijna 2000 euro) overmaken
aan deze vereniging, om hen te helpen
bij hun doel, wat ook voor Carine belangrijk was, namelijk kinderen gelukkig
maken.”
		

Juliaan Deleebeeck

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

advertentie

KFC Eppegem wenst
de nieuwe zaakvoerders Jelle en Femke
van De 7de tafel op 14 februari
een liefdevolle valentijn toe



   

“Koken met respect voor het product.”

NIEUWE UITBATER !!! ZAKENLUNCHEN !!!
Vredestraat 12 Vilvoorde - Peutie

Tel :02 /252 03 07

Open van maandag t/m zaterdag* :
VtV(FTMPUFOPQ[POFOGFFTUEBHFO
Reservatie gewenst * Zaterdagmiddag gesloten

Restaurant “De 7de tafel”
in het centrum van Peutie (Vilvoorde), waar gezelligheid en
respect voor het product samengaan.
Alles wordt op een originele en aangename manier
geserveerd. De menukaart wijzigt regelmatig en wordt
telkens seizoensgebonden aangepast.

Jelle Fluit & Daphné Van Doren

www.de7detafel.be
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De elegantie en charme van “De 7de tafel” is dé
omgeving om gezellig en stijlvol te tafelen of om uw
zakenrelaties te ontvangen.

27

Nationaal en internationaal
transport

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

Kapel Onze-lieve-vrouw-in-‘tHammeken aan restauratie toe
ZEMST – Monumentenwacht Vlaams-Brabant inspecteerde in het voorjaar van 2008 de kapel van O-L-V in het Hammeken te Zemst. Het inspectieverslag toonde aan dat dringend een aantal renovaties noodzakelijk
zijn. De gemeente zal in 2010 een serieuze restauratie moeten uitvoeren.

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

28

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw-in’t-Hammeken zou volgens sommige
bronnen Keltische roots hebben, maar
is in ieder geval een van de merkwaardigste en nog volledig intacte monumenten in onze gemeente. Het ligt
aan de rechteroever van de Zenne en
is het best zichtbaar vanaf de Hoogstraat ter hoogte van het OCMW. Het
kapelletje is sedert 1974 een geklasseerd monument.
Hoe het kapelletje er, eeuwen geleden, gekomen is? De legende verhaalt
dat een schip op de toen nog bevaarbare Zenne vastraakte in het slib van
een van de kronkels in de rivier. Men
probeerde het schip los te trekken,
maar niets hielp. Op dat ogenblik
zagen de schippers een Onze-LieveVrouwbeeldje in een boom. Ze vroegen de maagd om bijstand en … het
schip geraakte los. Uit dankbaarheid
bouwden de schippers dan het kapelletje. Wie de echte waarheid wil weten leze het basiswerk van Roger Van
Kerckhoven De Geschiedenis van de
kapel Onze-Lieve-Vrouw-in-het-Hammeken, uitgegeven in 2000 in eigen
beheer. Voor de liefhebbers: het boek
is uitverkocht, maar ligt ter inzage op
de dienst archief van de gemeente of

bij de heemkundige kring De Semse.
Jaarlijks wordt er op 15 augustus een
bedevaart georganiseerd naar de kapel in ’t Hammeken. Afdeling Monumentenwacht formuleerde onlangs
op vraag van de gemeente een aantal
dringende aanbevelingen om de kapel
in stand te houden, zoals het vernieuwen van de dakbedekking (vervangen
van cementvezelleien door natuurleien), het hervoegen van de muren,
het schilderen van de buitengevel,
het behandelen van het altaar en de
stoelen tegen houtborende insecten,
het herstellen van de klokkenstoel en
de herschildering van de kruisweg en
de plaasteren beelden. Monumentenwacht raamt de kostprijs van deze
werken op meer dan 30.000 euro.
Omdat het gespecialiseerde werken zijn
besliste de gemeenteraad op 18 december 2008 om een architect aan te stellen
om de werken te begeleiden. Een aantal
werkjes zullen door de gemeentelijke
werklieden uitgevoerd worden, zoals
het schilderen van de buitengevel en
het behandelen van altaar en stoelen
tegen houtborende insecten. Andere
werken zullen worden uitbesteed aan
gespecialiseerde aannemers.
BC

Foto Jean Andries

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

HOFSTADE - Wie dacht dat frisbee enkel wat gooien is met een ronde
schijf, is goed mis. Ultimate frisbee is een intensieve sport die wordt beoe fend in het Bloso-domein door enkele jongeren uit Zemst en omstreken.

Freespect frisbeet in Bloso
In 2004 richtte Boris Kuijpers samen
met enkele vrienden de frisbeeclub Freespect op. “Ik deed al jaren
aan judo en was op zoek naar een
ploegsport. Toen ik in Leuven enkele mensen zag frisbeeën kreeg ik
de smaak te pakken. Na een uigebreide uitleg over de technieken en
spelregels op vakantie, begon ik terug in België te oefenen met enkele
vrienden. We trainden meermaals
in de week om de werptechnieken
onder de knie te krijgen. We deden
dit vaak in het park of op de Grote
Markt waardoor we genoeg geïntereseerden samenbrachen onder
de naam Freespect. Met deze club

naar de tegenstander. Deze weinig bekende sport is het ultieme voorbeeld
van fairplay. Er komt geen scheidsrechter aan te pas en iedere speler is
zelf verantwoordelijk voor het vlotte
verloop van het spel.
Freespect kent ondertussen al zo’n
dertigtal leden die onderverdeeld
worden in twee niveaus. Er wordt
geen onderscheid gemaakt in leeftijd of geslacht. “Iedereen ouder
dan zes jaar met een gezonde portie motivatie en enthousiasme kan
terecht op onze trainingen. Deze
trainingen vinden op woensdag
plaats in het Bloso-domein van 15u

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

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

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

Ultimate frisbee wordt zowel indoor
als outdoor gespeeld. Twee ploegen
van vijf (indoor) of zeven (outdoor)
spelers hebben als doel de frisbee in
de eindzone van de tegenstander te
vangen. Er mag niet worden gelopen
en wanneer de frisbee valt gaat deze

tot 17u en op zaterdagochtend van
10.30u tot 13.00u in
het Vrijbroekpark in
Mechelen. De eerste
drie trainingen zijn
voor iedereen gratis,
nadien kan je betalen voor een les, een
half jaar of een jaar.”
Meer info vindt u op:
www.freespect.be
Evelien Van Grunderbeek

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst
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schreven we ons in in de Belgische
Ultimate frisbee competitie. Ondertussen is onze eerste ploeg al tot in
tweede divisie geraakt en spelen er
al enkele van onze leden in het Belgische nationale team.”
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ZEMST – Het

imago van de boks-

sport is niet altijd even goed, maar
bij

Savate Boxing Club Zemst willen

ze u graag het tegendeel bewijzen.

We duiken de ring in en spreken er met
voorzitter Mathieu Verwilghen.

B
oxing
Savate C Z
lub

zaal Normandie,
omdat ik zelf in
Eppegem woon.
Na twee jaar werd
de zaal te klein
en hebben wij
de club verhuisd
naar zaal Leopold
in Zemst, waar tot
op heden de trainingen doorgaan.

Wat is eigenlijk Savate?
Savate wordt ook Boxe Française genoemd. Deze gevechtssport kent zijn
ontstaan in het begin van de jaren 1800.
Het werd gecreëerd voor monniken die
zo een verdedigingstechniek ontwikkelen om de vele inbraken en inbrekers te
lijf te gaan. Het is pas in het midden van
de jaren 1900 dat deze technieken tot een
sport ontwikkeld zijn die ook op competitief niveau kunnen uitgeoefend worden.
Hoe is de club ontstaan?
Zelf heb ik twaalf jaar Savate gevolgd, in
een club in Mechelen. Door mijn professionele bezigheden kwamen mijn uren niet
meer overeen met de trainingsuren. Vandaar heb ik met enkele mensen, zes jaar terug, besloten in onze beschikbare vrije tijd
te gaan oefenen in Leuven. Later werden
de trainingen verplaatst naar Zemst, in de

Is het een dure
sport?
Savate is zeker
geen dure sport, voor ongeveer 50 euro
heb je een volledige uitrusting. Per lesuur
wordt er 3 euro gevraagd. Er wordt geen
clubgeld gevraagd, wel een verplichte
verzekering van 30 euro op jaarbasis.
Wat mag en vooral, wat mag niet?
Bij Savate mag men vuisten en benen gebruiken, maar geen elleboogwerk of knieën zoals in Thaibox. Ook kopstoten zijn niet
toegelaten. Van daaruit kunnen wij stellen
dat het de meest gereglementeerde bokssport buiten de Engelse boks is.
Savate is wel degelijk een gevechtssport, maar geen vechtsport waarvan
de bedoeling zou zijn om op een onorthodoxe manier elkaar te pijnigen. Integendeel, het gaat over het creëren en
het analyseren van de reacties van uw
tegenstander. Op het recreatief niveau
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Fietspad Stationslaan vervaagt
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ZEMST – Het recent aangelegde fietspad in de Stationslaan is aan het verdwijnen. De rode kleuring in het asfalt geeft blijkbaar af op al wat ermee in aanraking komt. Fietsbanden, schoenzolen, dierenpoten, alles krijgt een rood kleurtje
mee. De gemeente heeft onmiddellijk het betrokken studiebureau en de aannemer opgedragen om de ernst van de verkleuring te onderzoeken.
Het onderzoek is nog niet afgerond, maar nu al is duidelijk dat de rode pigmenten
die vrijkomen niet giftig of schadelijk zijn voor mens en milieu. De kleurstof kan
verwijderd worden met behulp van water en zeep. De aannemer heeft ook de nodige maatregelen getroffen om de vrijgekomen pigmenten te verwijderen.
PV

emst

zijn er dan ook haast nooit kwetsuren.
Het draagt er toe bij dat door het beoefenen van deze sport het zelfvertrouwen en de lenigheid van de deelnemers
alleen maar kunnen toenemen.
Is het louter recreatief of is er een competitie?
Vanaf dit jaar worden er in onze club
mensen geselecteerd die, als ze genoeg
bekwaamheden kunnen aantonen, mee
kunnen draaien op competitief niveau.
Uiteraard is dit niet verplicht. De bedoeling van onze club is op recreatief niveau
te sporten en, na selectie, die mensen die
verder willen de mogelijkheid te bieden.
Vanaf welke leeftijd kan je instappen?
De instapleeftijd is acht jaar, maar verder
is er geen beperking van leeftijd. Iedereen kan deelnemen op zijn kunnen en
zijn niveau. Zowel jongens als meisjes,
jong en oud zijn welkom in onze club.
Stap voor stap worden de nieuwelingen
in onze club ingeleid en bekendgemaakt
met Savate. Een leek kan dus zeker in
onze club terecht.
De beste manier om kennis te maken is
natuurlijk een kijkje te komen nemen op
maandag of woensdag, van 20 uur tot
21.30 uur in zaal Prins Leopold in Zemst.
Daar kan de geïnteresseerde ofwel komen kijken, ofwel de eerste les volledig
gratis komen volgen.
Bart Diricx

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

   

Speciale condities op
toonzaalmodellen
naar aanleiding
Beurs Wonen 2009
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Opendeur vrijdag 13
& zaterdag 14 februari
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Grote fotowedstrijd in de Zemstenaar
De lekker ouderwetse barkoude winterweek in januari heeft zéér inspirerend gewerkt. We kregen massaal mooie winterlandschappen opgestuurd. Daarnaast ook
nog winterse taferelen, winterse toestan-

den, maar toch ook veel sneeuw en ijs…
De winnaars van deze maand ontvangen
elk twee bioscooptickets, geschonken
door Utopolis Mechelen. In de loop van

de week na het verschijnen van dit nummer krijgen ze hun prijs in ontvangst. De
inzendingen voor februari, die worden
bekroond in maart, verwachten we ten
laatste op 23 februari. 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 doorzend, verdeel
ze dan over verschillende mails.
DV

Winnaars januari
“Zonsondergang”
van Paul Van Nuffel (52) uit Hofstade
“Knotwilgen in de sneeuw”
van Sarah Claus (15) uit Eppegem

REALITY SUCKS

.
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Na de feesten tijd voor lichaamsconditie

ELEWIJT - Het keerpunt van oud naar nieuw is voor velen het moment om hun goede voornemens voor het nieuwe jaar kenbaar
te maken. Vaak hoort daar ook wat over lichaamsconditie bij en daar willen De Heidejoggers een handje (of voetje) in helpen.
Daarom organiseren zij samen met de Gezinsbond Elewijt voor de vierde keer een ‘loop je fit’-sessie. Er wordt heel geleidelijk opgebouwd van 0 naar 5 km en dit in tien weken. Dit programma is voor beginners en gebeurt onder begeleiding van twee geroutineerde
Heidejoggers. Er wordt geen prestatiedruk opgelegd en toch staan de deelnemers er versteld van wat ze na enkele weken al aankunnen. De sessie start op 1 maart in het Bloso-domein van Hofstade. Info: www.heidejoggers.be of Pol Bolyn: 0474-519.804.
JD

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

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

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

DE NIEUWE MAALDER

- 5% korting op
EUCANUBA, ROYAL
CANIN, EUROPREMIUM

Tel 015/61.63.41

Winnende nummers EINDEJAARSTOMBOLA 2008
165 593 (€50 aankoopbon Sloggi)
158 890 (€25 aankoopbon Sloggi)
165 532
165 253
165 215
165 443
158 612
158 841
175 323
175 668
165 299
158 825
175 211
158 815

158 445
158 796
158 416
175 778
Alle prijzen af te halen voor einde februari 2009 158 393
Breng deze advertentie mee naar de winkel en profiteer van
10% korting op een Damespull of Dames T-shirt Dames & mannen
Aanbieding geldig tot 20 februari 2009
Sloggy 3+1
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TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88
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verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

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

juwelier

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

NAJAAR PROMOTIES zoals houtklieven, blazers, kettingzagen, etc.
Denk tijdig aan
uw winternazicht
Bel ons en
we halen gratis op

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

14168 dve

24-08-2005

09:18

Pagina 1

Beekstraat 25 1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE
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ELEKTRICITEIT
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bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

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

015/62.00.29

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

Wonen inMZaaremstwat, graag
!
gaat dat kosten?
ZEMST - Een bouwgrond of woning
is niet direct een koopje in onze ge meente. In vergelijking met twintig à
dertig jaar terug lijkt het zelfs alsof
de traditionele baksteen in de maag
de allures krijgt van een onbereikbare luxedroom voor de modale burger.

Is dit zo of is dat maar een indruk?
de Zemstenaar vroeg het aan twee
professionals, Norbert Van Eyken
van het landmeet- en vastgoedbureau Van Eyken en Etienne Deporte
van Woonservice Century 21.

woningen wil ik die hoge prijzen gedeeltelijk nuanceren: veel verkopers
baseren de vraagprijs voor hun eigendom op andere woningen in de buurt
die te koop staan of wat ze zien in folders, kranten en dergelijke. De vraagprijs is dan ook vaak, niet zelden tot
dertig procent, te hoog. Achteraf blijkt
dan dat die woning voor een aanzienlijk
lager bedrag is verkocht. Dus wat we te
zien krijgen in veel advertenties beantwoordt niet altijd aan de realiteit, maar
het beeld wordt er wel door gevormd.
Mijn ervaring is dat woningen die correct geprijsd zijn vlug een koper vinden.
Verder wil ik nog stellen dat de prijzen
sinds een tweetal jaar gestagneerd zijn.
Momenteel overstijgt het aanbod van
de huizen de vraag, er wordt te veel gebouwd.”
Als je het aanbod bekijkt, valt op dat
naast oudere woningen ook relatief
veel recente woningen te koop worden
aangeboden.
Norbert Van Eyken: “Oudere woningen
komen nochtans sneller op de markt dan
vroeger. In plaats van hoge renovatie-

kosten te maken, verkiezen veel oudere
mensen een serviceflat of een kleinere
woning. Een oudere woning kopen kan
het voordeel bieden dat de kopers het
onmiddellijk kunnen betrekken om dan
stapsgewijs te renoveren om de kosten
te spreiden.”
Etienne Deporte: “Recentere woningen
komen vrij omdat mensen om één
of andere reden verhuizen, maar ook
echtscheidingen en de financiële problemen die hier mee gepaard gaan zijn
vaak de oorzaak. Bij hoge maandelijkse
afbetalingen kan een tegenslag zwaar
wegen.”
Worden er dan soms geen te hoge risico’s genomen?
Norbert Van Eyken: “In principe wordt de
norm gehanteerd dat maximum dertig
procent van het maandloon van de leners kan worden besteed aan de afbetaling en mits enige uitzonderingen gebeurt dit ook wel in de praktijk. Ik zie dat
jonge tweeverdieners bereid zijn die risico’s te nemen. Verschil met vroeger is ook
wel dat voor de aankoop van de grond
nu ook meer wordt geleend en dat die
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Hoe kunnen we die hoge vlucht van de
prijzen verklaren?
Norbert Van Eyken: “In de eerste plaats
is dit gewoon een kwestie van vraag en
aanbod. Zemst, en bij uitbreiding heel
Vlaams-Brabant, is gelegen in dé topregio van Vlaanderen, dus de vraag naar
grond en vastgoed is er groot.”
Etienne Deporte kan dit beamen: “De ligging is inderdaad de grootste factor in
de prijsbepaling. Een bescheiden woning hier is duurder dan een fraaiere of
grotere optrek in een weinig interessante regio. Zemst bevindt zich op een klein
halfuurtje van Antwerpen, Brussel en de
luchthaven en op tien minuten ben je in
Mechelen of Vilvoorde. Tel daar nog de
onmiddellijke nabijheid van de E19 en
de spoorlijn Brussel- Antwerpen bij en
het plaatje is vlug gemaakt.”
Norbert Van Eyken: “Momenteel is de
grond erg schaars. Er zijn echter nog andere factoren. Zo vallen registratie- en
opmetingskosten en de kosten verbonden aan nutsvoorzieningen volledig ten
laste van de verkavelaar. Die kosten bepalen uiteraard mee de prijs die de koper
uiteindelijk betaalt. Verder kan je er niet
omheen dat de eisen die vandaag aan
een woning gesteld worden veel hoger
liggen dan vroeger. Comfort, luxe en uitstraling hebben ook hun prijs.
Etienne Deporte: “Wat betreft bestaande
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dan samen afbetaald wordt met de woning. Zwaardere leningen dus, al wordt
dit voor een deel opgevangen door een
langere looptijd die de maandelijkse bedragen draaglijker houdt. Anders is het
voor singles en alleenstaanden, zij kunnen zonder hulp bijna niet anders dan
huren, tenzij ze een hoog inkomen hebben natuurlijk.”
Ook de huurprijzen zijn niet minnetjes.
Norbert Van Eyken: “De huurprijzen zijn
toch meer evenredig gestegen met de
levensstandaard. Ook hier zijn de hogere eisen die aan een woning worden
gesteld meebepalend. Eigenaars van
huurwoningen moet vandaag ook stevig
investeren om te voldoen aan de hogere
eisen opgelegd door de overheid.
Etienne Deporte: “Niet iedereen wil per se
eigenaar zijn. Er zijn ook mensen die heel
bewust verkiezen te huren, misschien
omdat dit minder rompslomp met zich
meebrengt.”

Sociale huisvesting
Naast de particuliere markt zijn er natuurlijk ook nog de sociale woonprojecten. Op onze vraag gaf de dienst Stedenbouw van Zemst ons een overzicht van
de huidige stand van zaken.
In de Kreupelstraat verkreeg de gemeente een bouwvergunning voor de realisatie van twee sociale woningen. Een
woning in slechte staat wordt hiervoor
gesloopt. Er is een voorontwerp voor de
bouw van acht sociale appartementen in
de Heidestraat. In de Cardijnstraat wordt
een bouwvallige zaal afgebroken voor
de realisatie van twee sociale woningen
(in voorontwerp).

Providentia bouwt momenteel tien woningen in de Broekstraat en tweeëndertig
in de Solariumlaan. In de Kloosterstraat
worden éénentwintig woongelegenheden gepland.
Haviland realiseert momenteel negen
woningen en vier appartementen in de
Maalderijstraat.

Voorrang voor lokale bevolking
Enkele weken terug keurde de Vlaamse
regering de decreten goed omtrent
grond- en pandenbeleid en ruimtelijke
ordening. Dit decreet moet nog definitief gestemd worden en zou dan worden toegepast in heel wat gemeenten
in Halle-Vilvoorde, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook Zemst. Hierdoor
wordt “wonen in eigen streek” juridisch
verankerd. Het decreet moet bijvoorbeeld kinderen van mensen die al lang
in hun gemeente wonen, de kans bieden zich in hun thuisgemeente een
betaalbare woning aan te schaffen.
Het gaat hier wel specifiek over nieuw
gebouwde of gerenoveerde woningen
met meer dan twee woonlagen. In principe laat het gewestplan slechts twee
woonlagen toe. Afwijkingen worden
soms toegestaan zonder bijkomende
voorwaarden. Nu zullen bouwheren
die een appartementsblok van minstens drie bouwlagen zetten, verplicht
worden de woningen te verkopen aan
mensen die minstens zes jaar in de gemeente wonen, of kunnen aantonen
er een stevige band mee te hebben op
familiaal, sociaal, economisch of maatschappelijk vlak.
Dirk Verdeyen

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
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Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden
Regelen van alle formaliteiten
Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be

   

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

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

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken

de Zemstenaar | februari 2009

Land- en Tuinbouwmachines
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Vrolijke Vrolijke Vrienden

organiseren vijfde winterfestijn

Uitstap voor mindervalide
jongeren naar Plopsaland

ELEWIJT - De jaarlijkse barbecue, of beter gezegd het winterfestijn van De Vrolijke Vrolijke Vrienden heeft op zaterdag 28 februari plaats in een tent op de Eppegemsesteenweg in Elewijt. Dit jaar gaat de opbrengst van dit gezellig gastronomisch festijn naar een uitstap voor mindervalide jongeren naar Plopsaland.
“Vorig jaar werd er 1500 euro overgemaakt aan een uitstap naar de Efteling. Na
de massale opkomst van vorig jaar wordt er dit jaar ook weer getracht om de
mensen te verwennen met heerlijke gerechten, een gezellige sfeer en een schitterende zonsondergang aan het kampvuur. Vanaf 17 uur kan men aanschuiven
voor een lekkere wok, heerlijke barbecue, beestjes aan het spit, stevige wintersoep en vele andere typische gerechten. Kinderen tot twaalf jaar, vergezeld van
hun ouders, hoeven niet te betalen. Tot zonsondergang kan u luisteren naar live
muziek van soul, blues en rock ‘n rollgroep De Boektons,” zegt de vrolijke bende,
met Tim Matyn, Werner Cooreman, Johan Bosmans, Peter Lepage, Ferre Vanderaerschot en Dimi Beuelens.
JA
MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN
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Dakwerken DE DONDER
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Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

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

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

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

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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