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Mechelen: GB met tuin op 1a 34ca.
Glvl: Inkom, Rme Liv met O. Kkn. 1
Ev: 1 Slpk, Badk, 2 Zoldrmte. Tuin
mt terras en tuinh.
€ 210.000

Hofstade: GB met tuin op 5a 61ca.
Glvl: Liv, Berg, Ing Kkn, Badk. 1Ev:
2 Slpks. 2Ev: Slpks, Zold. Rme
Voorraadkeld, Berg, Terras, Tuin,
2 Garageboxen.
€ 245.000

Eppegem: HOB met tuin op 3a
83ca. Glvl: Inkom, Rme Liv, Kkn,
Eetk, Berg, WC, Keld. 1 Ev:
2Slpks, Badk, Buro, Zold. Tuin met
koer en terras, Gar.
€ 195.000

Elewijt: OB met tuin op 10a 88ca.
Glvl: Rme Inkom, WC, Liv, Rme Ing
Kkn, Berg., 2 Slpks, Badk, Grote
Veranda met Elektr. Zonnewer. Rme
Gar. Tuin met tuinhuis. Oprit. Pergola.
€ 275.000

Houtem: OB met tuin op 14a 33ca. Glvl:
Inkom, Wc, 1 buro, 1 Praktijkrmte,
Rme Liv, Ing. Kkn, Berg. 1Ev: Nacht,
WC, 3 Slpks, Terras, Badk, Berg, Zold.
Gar (2w), Tuin met Terras (Z).
€ 395.000

Muizen: GB met tuin op 5a 05ca.
Glvl: Inkom, Liv, Kkn, Berg, Gar,
WC. 1Ev: 2 Slpks, Zold. Gr Tuin
en Koer.
€ 195.000

Pand in de kijker
Zemst-Laar
Recent pand op 8a 94ca met verschillende mogelijkheden,
gelegen in de dorpskern van Zemst-Laar. Ideaal voor een
zelfstandige die bij zijn zaak wenst te wonen.
Gelijkvloers: Winkelruimte +/- 34m², WC, Keld, Liv (+/- 32m²),
Ing. O. Kkn, Berg, Veranda.
1ste verdieping: Hal mt vestiare, Liv, Ing Kkn, 1 Slpk, Badk.
2de verdieping: Nachthal, WC, 2 Slpks, Ing badk, Berg, Dakterras
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Buiten: Rme oprit, grote garage, 2 garageboxen en tuin

Meer info zie www.era.be/vaneyken
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Beste Zemstenaar,
U had natuurlijk meteen in de gaten
dat er aan ons aprilnummer een geurtje
hing. Een visgeurtje. Een aprilvisgeurtje.
“Overblijfselen gevonden van een zeldzame vissoort?” “Vissen in het zwembad van
Hofstade?” Goed, dat lag er een beetje
te dik op. Bij ons verhaal over fusieclub
Zemst United twijfelde u even, maar
uiteindelijk dacht u toch “niet met mij,
hé mannen!” Niet boos zijn, beste lezer,
het was maar om te lachen. En het bleef
ook heel braaf, niet? Voor hetzelfde geld
maakten wij u wijs dat er een heus cultureel centrum zou komen in Zemst.
Maar ook dan had u grinnikend het
hoofd geschud, zo van “ja, ja, jongens,
dat zal wel…”

Colofon

Maar nu zijn wij opnieuw ons echte
zelf: sober, ernstig, betrouwbaar. Zo
kent u uw glossy magazine weer! Wij
weten namelijk waarmee u zich bezig
houdt, beste lezer. Fietsen bijvoorbeeld. Met de eerste lentekriebels in de
buik, haalt u vrolijk uw stalen ros van
stal. Korte broek of rokje aan, het haar
losjes in de wind, zalig zonnetje, ideaal

voor een leuke tocht in de omgeving.
de Zemstenaar – u kent ons – wilde
graag het goede voorbeeld geven.
Daarom stuurden wij onze reporter op
pad, om voor u het nagelnieuwe fietsknooppuntennetwerk in onze regio te
gaan verkennen.
Wij hadden beter moeten weten. Gewoonlijk slaagt onze man erin om na een
half uur compleet het noorden kwijt te
raken, maar met die fonkelnieuwe groene bordjes was dit probleem voor goed
van de baan, dachten wij. Opdracht

volbracht dus? Helaas. Wij hadden ook
rekening moeten houden met het bestaan van zonnige terrasjes, vol vrolijk
lachende mensen, nippend van een
koele trippel of Orval. Resultaat? Bij het
naderen van het eerste terras ging onze
man meteen in de remmen. Vier uur en
een kwadraat aan trappisten later hebben wij hem opgehaald. Uit respect voor
iedereen gaan wij hier niet verder op
in. U leest zijn gedetailleerd reisverslag
verder in dit nummer. Naast alle andere
boeiende bijdragen uiteraard!
De redactie (PV)
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

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

		

Veranda’s
Pergola’s
Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout
Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²
14168 dve

24-08-2005

09:18 Pagina 1
015/61.72.72

Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM
Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

WWW.tidimport.be
ELEKTRICITEIT

bvba

015/62.00.29

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

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

KOMT OOK
AAN HUIS
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
14168
dve 24-08-2005
09:18
Pagina zonnebankuitbater.
1
2 Zonnebanken
begeleid door
gediplomeerde
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.

ELEKTRICITEIT

bvba
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TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

DANY VAN EECKHOUT
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12
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Lichaam
Onthare
2 Zonne
Verkoop

HOFSTADE - Sinds januari zit Greet Van
der Weyden, opgegroeid in Hofstade en
zelf oud-leerling en kleuterleidster van de
school, op de directeursstoel van de Vrije
Basisschool De Kriekelaar. Dat zitten moet
niet letterlijk worden genomen, want zijzelf,
het schoolbestuur en de ouderraad hebben
de handen vol met nieuwe plannen voor de
school. Om een nog betere werking te garanderen, moet er geïnvesteerd worden in nieuwe
lokalen.

Organisatorisch zal er ook één en
ander veranderen. De Kriekelaar telt onge veer tweehonderd vijftig leerlingen, hoofdzakelijk kinderen uit Hofstade.
Huidige infrastructuur is ontoereikend
Greet Van der Weyden: “Het vroegere
klooster diende als woonst voor de zusters, en is helemaal niet functioneel vandaag. De oude gebouwen van de school
worden gebruikt als noodoplossing. Er is
nood aan extra ruimte, een ICT-lokaal bijvoorbeeld zou erg welkom zijn. Tot nu toe
is er eigenlijk alleen in verschillende stappen aangebouwd, met als gevolg een niet
echt samenhangend geheel. Het is niet uitgesloten dat er in de hoogte zal gebouwd
worden. De nog beschikbare plaats is
immers beperkt, en we willen de huidige
open ruimten zoveel mogelijk behouden.
We zijn gestart met een bouwcomité, dat
bestaat uit mensen van het schoolbestuur
en de ouderraad, en er zal een subsidieaanvraag worden ingediend. Die subsidies
kunnen maximum zeventig percent van
de kosten dekken. De rest gaan we trachten te bekostigen met de opbrengsten
van jaarlijkse activiteiten zoals het school-

maakt plannen

feest en restaurant. Voorts hopen we dat er
vrijwilligers met de nodige know-how de
handen uit de mouwen zullen steken.”
Heraanleg en verfraaiing schoolomgeving
Verkeersoverlast zorgde voor problemen
aan de school. Door de heraanleg is een deel
van de Zusterstraat en de hele Kriekelaarstraat doodlopend. Tussen de Kriekelaarstraat en de de Tilbourgstraat is er nu een
opgehoogd pleintje. Er komt eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Zusterstraat
tussen de school en de Tervuursesteenweg,
in de richting van de Tervuursesteenweg.
Het opzet is de auto’s meer van de school
weg te houden. “We stellen vast dat veel ouders nu verderop parkeren, aan de kerk of
aan de parking van de NMBS, en hun kind
te voet naar school brengen.”
Voor- en naschoolse opvang en warme
maaltijden
Nieuw in de Kriekelaar: opvang ’s ochtends en op woensdagnamiddagen.
“Het blijkt toch een extra troef als je dit
kan aanbieden. Ook gaan we van start
met warme maaltijden. Hier zijn we niet
over één nacht ijs gegaan en hebben verschillende mogelijkheden onderzocht.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor
steamplicity, een gloednieuw concept.
De afzonderlijke ingrediënten van de volwaardige maaltijd (vlees, aardappelen,

groenten, pasta…) worden dagelijks vers
bereid afgeleverd in speciale schalen. Ze
worden dan opgewarmd in microgolfovens en opgediend. Met dit systeem
hoeven we niet te investeren in een volledig uitgeruste keuken. Voor een refter en
een keuken is een offerte aangevraagd.”
Open klasdag
Op vrijdag 5 juni, van 17 tot 19 uur, is er de
open klasdag. Dan kunnen kleuters, die in
september voor het eerst naar school zullen gaan, eens komen proeven van de sfeer
om toch al een beetje voorbereid te zijn.
Ook nieuwe leerlingen zijn dan welkom.
Feesten en eten in De Kriekelaar
Op 30 mei om 14 uur gaat het schoolfeest
van start, met als thema Kleurenfeest. Vanaf 16 uur is er animatie met crea-ateliers.
Er zijn eetstandjes en bij de reuzentombola zijn er mooie prijzen te winnen. Van
18 tot 20 uur is er een spetterende kinderfuif, verzorgd door de ouderraad. Op
31 mei van 11.30 uur tot 14 uur is er de
restaurantdag. “We gaan er prat op dat we
dan telkens vijfhonderd maaltijden verwerken en dat ook veel mensen alle jaren
opnieuw komen. Een pluim op de hoed
van het vaste kookteam.”
Meer info op www.kriekelaar.be.
Dirk Verdeyen
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Meerdere kale wanden in de school worden verfraaid
door graffiti-kunstenaar Sam Vanhoovels uit Zemst-Laar

Basisschool De Kriekelaar
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1.900 ton
staal

Een simulatie van hoe de spoorwegbrug in Hofstade er zal uitzien

Weekend van 16 en 17 mei wordt brug geplaatst

voor spoorwegbrug in Hofstade

HOFSTADE - Duizenden automobilisten vragen zich dagelijks af wat het futuristisch bouwwerk rechts van de snelweg E19 in Hofstade wel mag zijn. Wij ook, en dus trokken we met een gezonde dosis nieuwsgierigheid op onderzoek. De
stalen constructie is de overbrugging over de snelweg die vanuit de middenberm van de E19 afbuigt naar het station
van Mechelen. Het wordt een van de kunstwerken van het Diaboloproject voor de Noordelijke ontsluiting van de
luchthaven van Zaventem.
Victor Buyck Steel Construction, een
Vlaams bedrijf uit Eeklo, kreeg de opdracht
om de brug te bouwen. “Ons bedrijf geniet
een Europese faam voor grote metaalconstructies,” zegt Site manager William
Dhoore. “Wat hier voor de passanten een
gigantisch bouwwerk lijkt is eigenlijk maar
‘een bruggetje’ voor ons. Onze volgende
opdracht in Frankrijk wordt een kokerbrug
van meer dan een kilometer lang.”

1.900 ton staal
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De brug in Hofstade wordt 150 meter
lang en 16 meter breed, geschikt voor
twee sporen. Er wordt 1.900 ton staal in
verwerkt. Ze komt op twee landhoofden
in beton te liggen en wordt ook nog gesteund door twee pijlers die in aanbouw
zijn. ”Het speciale aan het ontwerp is de
dubbele kromming”, legt werfleider Roel
Pieters uit. “De brug heeft een kromming
die mooi in de afbuiging naar Mechelen
past maar ook een boogvorm in de hoog-

te voor de sterkte en het visuele aspect.
Een brug die doorhangt geeft een onveiligheidsgevoel. Buyck Steel gaat graag
voor een mooi design en houdt het niet
bij de klassieke profielvormen. Daarom
kozen de ingenieurs voor een brug met
‘rondingen’ zoals een hovercraftkussen.
Ik vind het bijzonder geslaagd.”
De brug werd in de werkplaatsen van
Buyck Steel geprepareerd in zeven elementen van elk vijf delen en in januari geleverd. Op de werf werden de vijfendertig
elementen met halfautomaten aan elkaar
gelast en dat werk werd toevertrouwd aan
Poolse, Duitse en Portugese specialisten.
“Dat was net in een vriesperiode. We hebben de hele werf overkapt met een prefabdak en afgedekt met zeildoek. Binnen
moesten warmeluchtkanonnen de ruimte opwarmen om de werkomstandigheden voor de lassers draaglijk te maken,”
zegt Roel, “en we brachten een afzuigsysteem aan om schadelijke lasgassen en
De opbouw van de brug
ver fgeuren af te
voeren.”
In de buik
van
de
brug zijn
toegangskokers
gebouwd
voor latere
inspectie
en onder-

houd. De hele binnenconstructie wordt
handmatig ontroest en geverfd met 2,5
ton verf. Daarvoor wordt een internationaal schildersteam ingezet: mannen die
bij Buyck aangewaaid zijn uit verre landen
en bij het Eeklose bedrijf een toekomst
zoeken. Zij zijn, afhankelijk van de ligging
van de werf, vaak weken en soms meerdere maanden van huis weg.

Secure plaatsing.
De complete brug wordt, volgens de
planning en zonder onvoorziene hindernissen, tijdens het weekend van 16 en 17
mei geplaatst op de twee landhoofden.
”Daarvoor wordt de brug met twaalf hydraulische vijzels door de firma Sarens op
hoogte gebracht”, zegt Roel, “en vervolgens met tachtig kamags (speciale wagens met veel wielen voor grote lasten)
ongeveer 90 graden gedraaid zodat ze
dwars op de E19 komt te liggen. Zo wordt
ze op haar plaats gereden en heel precies
op de brughoofden afgezakt. Dat is precisiewerk waarop maar weinig tolerantie
zit. Daarna kan de afwerking beginnen.
Tijdens de operatie zal het verkeer op de
E19 richting Antwerpen onderbroken zijn
van zaterdagavond tot zondagnacht.
De brug is gebouwd om honderd jaar mee
te gaan. Voor de 23-jarige industrieel ingenieur bouwkunde Roel Pieters is het zijn eerste job. ”Best boeiend en ook mooi om op
uw cv te zette”, zegt hij met enige fierheid.
Juliaan Deleebeeck
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

Spaghetti - Penne - Ravioli _ Tortellini
Van 11 uur tot 15 uur
Van maandag tot zaterdag
Iedereen welkom
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PASTA’S FOLIES
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MEYSMANS J. b.v.b.a
- Grondwerken - Afbraakwerken
- Leveren van zand, teelaarde
- Nivelleren van terreinen en parkings
- Lossen en laden van schepen
- Verhuur kranen, bulls, dumpers
Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

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

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

Thomas Van Rymenant pakt brons op het BK indooratletiek

14-jarige kadet springt
(bijna) over zijn eigen hoofd
EPPEGEM - Op het BK indooratletiek in de Topsporthal in Gent werd
Thomas Van Rymenant derde met een wip over 1,68 meter. Enkele weken
later bracht hij dat persoonlijk record op 1,70 meter tijdens een atle tiekmeeting in Dortmund. Daarmee staat hij bij de vijf beste jaarprestaties. De beeldspraak dat Thomas daarmee over zijn eigen hoofd springt
gaat niet langer op. Hij kende een groeischeut en is nu 1,75 meter maar
die hoogte wordt nu dé uitdaging die hij deze zomer wil overschrijden.
Thomas is van jongsaf al een veelzijdig
sporter die graag alle technische nummers uitprobeert. ”Ik zette mijn eerste
atletiekstappen bij Sparta Vilvoorde.
Daar mochten we alle disciplines uitproberen, zonder dat we naar een bepaalde specialiteit gedrongen werden.
De jeugdtrainers kozen voor veelzijdigheid en dat vond ik boeiend. Alleen
maar rondjes lopen is nogal eentonig.
In de winter deed ik aan veldlopen en
in de zomer nam ik deel aan meetings
en meerkampen, met succes want ik
heb al enkele provinciale en nationale
titels op mijn palmares.”
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Als eerstejaarscadet worden uw
sterktepunten stilaan duidelijk?
De meeste van mijn besttijden en
bestprestaties dateren nog van vorig
seizoen als tweedejaarsminiem, want
het outdoor atletiekseizoen is maar
pas begonnen. Naast het hoogspringen kan ik behoorlijk overweg met de

speer, die ik 50 meter ver gooi en met
de polsstok, waarmee ik 3,20 meter
overschrijd. ‘De groei’ speelt mij soms
wel parten. De kniepijn die dan optreedt is niet te voorspellen en heeft
een stevige invloed op mijn prestaties. In mijn leeftijdscategorie is er ook
nog een groot verschil in lichaamsbouw. In de meerkamp sta ik geregeld
tegenover beren met armen zo dik als
mijn hoofd. Op fysiek vlak heb ik nog
heel wat in te halen.
Wat brengt de toekomst?
Dit seizoen wil ik in zoveel mogelijke disciplines mijn persoonlijke
records verbeteren en mij fixeren
op hoogspringen, speerwerpen en
meerkamp. Ik wil alle mogelijkheden zolang mogelijk openhouden.
De toekomst? De resultaten en vrij
blijven van blessures bepalen in belangrijke mate waar ik uitkom. Die
1,70 meter in Dortmund sprong ik bij

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Thomas Van Rymenant is in vele atletiekdiciplines goed,
maar hoogspringen krijgt momenteel de voorkeur

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

Je dacht ook aan de topsportschool?
Er zijn inderdaad al contacten geweest in Gent en mogelijk trek ik daar
in september naartoe, uiteraard voor
atletiek en meerkampen.

mijn eerste en enige poging want ik
moest meteen ook gaan kogelstoten.
Ik denk dat een progressie van 5 centimeter zeker haalbaar moet zijn dit
seizoen. Ik spring dan weer over mijn
eigen hoofd.

Juliaan Deleebeeck

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

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
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ELEWIJT – Wielervereniging Steun der Jonge Renners maakt zich zorgen over de staat waarin de wielerpiste De Reggel in Elewijt zich bevindt. Een onderzoek van de gemeente leerde dat een grondige renovatie nodig is, maar ook zeer
duur uitvalt. En daarvoor ontbreekt het de club, die de wielerpiste in concessie heeft, aan middelen. De wielerliefhebbers klopten daarom aan bij de gemeente.

Toekomst van wielerpiste in Elewijt niet gegarandeerd

Het gemeentebestuur liet alvast op
haar kosten een onderzoek uitvoeren
naar de technische mogelijkheden en
de kostprijs van een renovatie. Een gespecialiseerde firma heeft de staat van
de wielerpiste onderzocht en een totale
renovatie van zowel de onderlaag als de
toplaag van het baanoppervlak zou nodig zijn. De geraamde kostprijs valt echter nogal tegen: 250.000 euro incl. btw.

Gelet op het bovengemeentelijk
belang van deze
sportinfrastructuur
rijst natuurlijk de
vraag welke overheden en bonden
bereid
zouden
kunnen
gevonden worden om mee te investeren in de
renovatie. De oogst is nogal mager. De
gemeente Zemst klopte al aan bij diverse
instanties om naar fondsen te zoeken. Contacten met het Ministerie van Sport, met
de Nationale Loterij, met Bloso of met de
wielerbonden leverden tot dusver niets op.
Begin dit jaar diende de gemeente een
subsidieaanvraag in bij de provincie
Vlaams-Brabant in het kader van bovenlokale sportinfrastructuur. Hierdoor zou
de gemeente Zemst in principe maximaal
aanspraak kunnen maken op 30 % van
het totaalbedrag van 250.000 (= 75.000
euro). De aanvragen voor subsidies zijn
daar echter zo talrijk dat het goed mogelijk is dat maar een fractie van het subsidiabele bedrag kan worden uitgekeerd.
De heer Jos Smets van de wielerbond
Vlaams-Brabant heeft van zijn kant in een
brief bevestigd dat de interregionale wer-

king van de wielerpiste van groot belang
is, maar de Wielerbond heeft geen fondsen
om de investering mee te bekostigen. De
Koninklijke Belgische Wielrijdersbond investeerde bij de aanleg drie miljoen Belgische frank in de piste, maar de wielrennersbonden hebben naar hun zeggen vandaag
de dag geen middelen meer om te investeren in dergelijke sportinfrastructuur.
Ook Bert Anciaux, de Vlaamse minister van
sport, heeft ondertussen in een brief van
een maand geleden laten weten dat de
wielerpiste zeker moet behouden blijven
maar dat er geen Vlaamse middelen voorhanden zijn wegens andere prioriteiten.
Of de wielerpiste in Elewijt de komende
twintig jaar in stand kan gehouden worden is nog een vraagteken. Lezers met
goede ideeën voor fondsenwerving of
andere inkomsten voor de piste kunnen
zich altijd aanmelden bij de gemeente of
bij het bestuur van de Elewijtse wielerclub.
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De vereniging is in ieder geval bereid
om naar de toekomst toe het onderhoud
en de uitbating van de piste op zich te
blijven nemen, maar wie de investering
geheel of deels wil bekostigen blijft een
vraagteken. De gemeente wil eventueel
wel een zware duit in het zakje doen
maar rekent ook op een engagement
van de club en van andere instanties.

Weinig of geen
subsidiemogelijkheden ...

Foto’s Jean Andries

Momenteel organiseert de meer dan
honderd leden tellende vereniging
Steun der Jonge Renners zes tot zeven
wedstrijden per jaar op de wielerpiste De
Reggel, waarvan een aantal wedstrijden
waaronder het provinciaal kampioenschap in samenwerking met de KBWB.
Daarnaast wordt de piste verhuurd aan
individuele renners, al dan niet recreanten, en wordt er gebruik gemaakt van de
piste voor de trainingen van de Vlaamse
Wielerschool. En tweemaal per week zijn
er trainingen van de KBWB. Voor het wielerleven in onze provincie is en blijft deze
piste levensnoodzakelijk.
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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
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BANK en VERZEKERINGEN
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Moulay Ali en Fatima vieren zestig jaar huwelijk in Eppegem

Familie Bouchdig drie generaties thuis in Zemst
ZEMST – Het Marokkaanse echtpaar
Moulay Ali (82) en Fatima (77) Bouchdig vierde einde maart zijn diamanten
bruiloft, thuis bij dochter Malyka in Eppegem. Wie in Zemst, Weerde of Eppegem
woont en er geen enkele Bouchdig kent,
moet zich ernstige vragen stellen over
zijn of haar eigen integratie.

Lang vóór

de multiculturele samenleving een modewoord werd, bewees de familie dat integreren in Zemst een fluitje van een cent is.

In 1963 kwam het echtpaar als één van de
eerste Marokkaanse allochtonen in België
terecht. Het koppel vestigde zich in Vilvoorde. In 1976 verhuisden Moulay Ali en
Fatima met hun acht kinderen (Mina, Hassan, Fadma, Habiba, Malyka, Saïd, Nagid
en Maktar) naar het centrum van Zemst,
op de hoek van de Brusselsesteenweg en
de Kloosterstraat. Vooral de vier jongste
kinderen integreerden zich moeiteloos
in de Zemstse samenleving. De lachende
Malyka, de stille, timide Saïd en de vrolijke
tweeling Nagid en Maktar raakten snel
overal bekend via dorpsschool, voetbal,
Chiro en jeugdclub. Nu, méér dan dertig
jaar later, is de tweede en derde generatie
Bouchdig volledig verweven met Zemst.

actief (of toch nog een beetje) bij de veteranen. En de derde generatie volgde in
de voetsporen. Driss en Ismail (zonen van
Hassan), Nino, Barry en Ziggy (zonen van
Habiba), Glenn, Maxim en Nordin (zonen
van Malyka), allemaal leerden ze sjotten in
Den Turfput. Barry d’Hoine speelt al enkele
jaren in de eerste ploeg van FC Zemst en
kreeg er dit seizoen het gezelschap van
zijn neef Glenn Breugelmans. Diens broer
Maxim zit momenteel in de B-ploeg van
KV Mechelen. En er staat nog meer talent
te trappelen: Tristan, zoontje van Maktar
en Marwan, de jonge Nagid, worden weldra de jongste Bouchdigs bij roodgeel.
Maar ook Malyka trapt aardig op een bal.
Zij hoorde bij de eerste lichting vrouwelijke voetballers en is nu nog altijd actief
bij zaalvoetbalcub De Snorkels.

Voetbal
Voetbal – en vooral FC Zemst – loopt als een
rode draad doorheen de familie Bouchdig.
Saïd, Nagid en Maktar speelden alle drie
jarenlang bij roodgeel, net als Luc Breugelmans, echtgenoot van Malyka. Ook bij VK
Weerde maakten zij leuke tijden mee. Op
dit moment is Maktar is nog steeds jeugdtrainer bij FC Zemst en ook Luc is er nog

De band met de gemeente Zemst blijkt zo
sterk, dat de halve familie er is blijven wonen: Malyka en Luc wonen in Eppegem,
Saïd woont, net als Maktar en zijn Helga,
Nagid en Ghadisch in Weerde. Bovendien
werkt Maktar op de gemeentelijke werkliedendienst, zijn Helga in het onderwijs en
schoonbroer Luc op de aankoopdienst.
Er zijn zelfs méér links met de familie Bouchdig dan u zelf vermoedt. Wie in Zemst rond

Hechte familie
Toch flakkerde bij Moulay Ali en Fatima het
heimwee naar Marokko opnieuw op. Toen
de kinderen op eigen benen stonden, trokken zij weer naar hun geboorteland. Maar
uiteindelijk keerden zij terug naar hun
kroost in België. En het was ook niet alleen
rozengeur en maneschijn hier. Twee jaar geleden kreeg de familie het overlijden te verwerken van dochter Fadma. Met de steun
van klein en groot kwamen zij het verlies
te boven. Het maakte de familiebanden alleen maar hechter. Nu genieten Moulay Ali
en Fatima in alle rust van hun kinderen en
kleinkinderen. Op tijd en stond geniet het
koppel van een paar zonnige weken in Marokko. Moulay Ali en Fatima leven nu gelukkig tussen al hun kinderen en twintig kleinkinderen en kijken al uit naar de geboorte
van hun eenentwintigste kleinkind.
de Zemstenaar wenst het diamanten
koppel nog veel gelukkige jaren.
Paul Verdoodt
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Foto’s Jean Andries

Zemst

rijdt met een Volkwagen of Audi heeft die
vroeger mogelijk gekocht in garage Coloma
in Mechelen. En wie waren de eigenaars van
deze garage? Carl Bruyndonckx en Luc Breugelmans. En hoe heten de echtgenotes van
deze heren? Habiba en Malyka Bouchdig!
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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
Vanaf Pasen maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken



De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

Chef aan het fornuis


  






 


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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VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht
Leuvensesteenweg 47 - Hever
Alle dagen open van 07 tot 22 uur
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Walter De Kok

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

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

Devroye, De Vetter

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Nieuw crematorium
in Eppegem
De gebouwen van
het huidige crematorium in Vilvoorde
zijn te klein geworden voor het toenemende aantal
crematies en zijn
niet meer aan de
moderne noden
aangepast. Binnen
een viertal jaar
loopt het huidige
huurcontract van
de gebouwen af.
Het crematorium
in Vilvoorde zou dan ook, als er niet
meer wordt geïnvesteerd, de deuren
sluiten. Men moest dus wel op zoek
naar alternatieven. Een site in Zemst
is een serieuze kanshebber. Hierdoor
zouden onze inwoners geen tientallen kilometers moeten afleggen, naar
Ukkel, Aalst of Leuven, om op een
waardige manier afscheid te nemen
van hun geliefde overledenen.
Het nieuwe crematorium zou worden
gebouwd in de industriezone Cargovil
in Eppegem. Meer bepaald heeft Havicrem haar oog laten vallen op een
gemeentelijk terrein gelegen tussen
de Erasmuslaan en de Daalweg, recht
tegenover het huidige dierenasiel.
Havicrem kan daar gebouwen neerpoten die voldoen aan de moderne visie
van een afscheidscentrum. In het nieuwe crematorium zou dan ook meer
aandacht worden besteed aan het
menselijke aspect van het cremeren.
Zo zal het nieuwe gebouw, naast drie
moderne en milieuvriendelijke verbrandingsovens (die geen schadelijke
gassen of stof de lucht inblazen), ook
beschikken over de nodige afscheids-

ruimten en wachtruimten. Er zal eveneens plaats zijn voor administratieve
ruimten, catering en sanitair, allemaal
onmisbare zaken in de hedendaagse
visie op het cremeren. Het park rondom
zou ingericht worden met een columbarium, een strooiweide en de noodzakelijke parkeerplaatsen. Op de site in
Zemst, een terrein van meer dan 2 hectaren in eigendom van de gemeente,
is er plaats genoeg om dit alles tot een
parkachtig geheel uit te bouwen.
De gemeente Zemst heeft voor de
mogelijke bouw van een crematorium
een stedenbouwkundig attest aangevraagd bij de administratie ruimtelijke
ordening in Leuven, dat vermoedelijk
een van de komende weken met positief resultaat zal worden afgeleverd.
In een studie van de provincie is de
locatie trouwens ook al als relatief geschikt gerangschikt. Daarna kan Havicrem een optie tot aankoop nemen
op de gemeentegrond, de nodige
subsidies aanvragen bij provincie en
gewest, een bouwvergunning aanvragen en misschien volgt in de loop van
volgend jaar al de eerste spadesteek.
EVG
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Accountants & Belastingconsulenten BVBA

?

EPPEGEM – Havicrem, een intercommunale van de gemeenten uit HalleVilvoorde, heeft plannen om een nieuw crematorium te bouwen op het
grondgebied Zemst.
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En de winnaar is…

Femke

de Zemstenaar | mei 2009

Het heeft wat voeten in de aarde
gehad, er werd gewikt en gewogen,
wel of niet… Eerst waren er de twee
Maya’s die geregeld op bezoek kwamen. Ze namen deel aan de activiteiten van de bejaarden en werden
al snel het onderwerp van gesprek.
Begin 2009 kwam plots het nieuws
dat het rusthuis een hond kon adopteren van het blindengeleidecentrum
uit Tongeren. Trees De Mayer, de ergotherapeute, zag haar droom verwezenlijkt en werd de enthousiaste
adoptiemama. Zowel gezelschapsdier
als co-therapeut, wachtte de golden
retriever een goed gevulde dagtaak
gedurende vier dagen per week. Ondertussen heeft Femke er haar eerste
proefmaand “ werken “ opzitten en
kan zij hengelen naar een vast contract. Ze deed dit in stijl met een echt
welkomstfeestje.

Femke wacht wat
nerveus af in het
bureau van Trees,
haar baasje. Vandaag draagt zij geen
rood sjaaltje, dus het
wordt geen strakke
training. Zij mag van iedereen aandacht
krijgen en naar hartenlust geaaid worden en dat bevalt haar wel. Er zijn al een
paar fotografen langs geweest en zij
voelt de spanning, snuffelt zenuwachtig
aan de hand van Trees. In de zaal zitten
alle rusthuisbewoners al klaar.
Plots is er daar ook een donkerharige
soortgenoot. Concurrentie? Dingt er
iemand naar haar job? Er wordt wat gegromd en boos met de ogen geflikkerd.
Geen paniek, het blijkt een blindengeleide hond te zijn, die speciaal ter ere
van haar feestje is meegekomen. Femke

Foto Jean Andries

ZEMST – Herinnert u zich het artikel over “de rusthuishond “? Vraagt u zich af of deze huisdiervriendelijke cultuur in het rusthuis nog een kwispelstaartje kreeg? Wel…
zij is er! Een golden retriever, 25 kg, net geen achttien
maanden oud, geboren in Tongeren, luisterend naar de naam
Femke en vastbesloten de dikke vriend te worden van alle Releghembewoners.

beklimt samen met Trees haar voor de
gelegenheid geïmproviseerd hondenhok en voelt zich als een vis in het water.
Mag ze straks met Lucienne gaan wandelen? Gaat zij vandaag mee met Pierre
op papierronde? Stilte in de zaal. Rusthuisdirecteur Gert steekt van wal. Hij
vertelt hoe het idee van de rusthuishond
is gegroeid. Daarna is het de beurt aan
de vzw Josta, de organisatie die mee het
project begeleidde. De mensen van het
blindengeleidecentrum komen vertellen
hoe zijn collega’s het daar doen. Vervolgens ontvangt directeur Gert van de organisatie Ethologia de GAMMA–prijs.

juwelier
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Er worden moeilijke woorden gebruikt: ”Deze GAMMA-prijs moet het
rusthuis steunen om het project Animal Assisted Activities verder te ontwikkelen en dit met het oog op de
verbetering van welzijn en levenskwaliteit van personen die het moeilijk hebben.” Femke kan een geeuw
niet onderdrukken. Naar peter Gert
wou zij nog beleefd luisteren, maar
al dat gepraat wordt haar teveel en
dit is zeker niet haar idee van een
feestje. Zij nestelt zich behaaglijk tegen de warme schoot van Trees, zoekt
haar aaiende hand en dommelt in.
Zij droomt van gebraden kippen en
het contract waar ze straks verplicht
haar poot moet onder zetten zal haar
worst wezen. Als zij vandaag duidelijk
niet moet werken, bevalt dit luizenleven haar ook wel.
Plots gestommel in de zaal, geritsel van
papier. Peter Gert heeft een cadeautje
voor haar, meter Hilde doet een duit in
het zakje en rusthuisbewoners schuife-

len aan met pakjes. Zij herkent een aantal van haar beste vrienden: Carmen, Angèle, Mariette, Fritz en natuurlijk….Roza.
Dus toch een écht feestje! Speeltjes en
lekkers worden uitgepakt en zij mag alles besnuffelen zonder een tik van Trees
te krijgen.
Ze had al wat geloenst naar de chips op
die eerste tafel, maar dit is werkelijk een
festijn. Femke glundert, Trees straalt.
Een aantal dagen later treffen we Femke
opnieuw met Trees. Een onafscheidelijk
koppel, op wandel om de laatste doopsuiker rond te delen. Femke herkent
plots in de man met de snor in het grote
bureel één van de opperbaasjes die ook
zijn pootje onder het contract zette.
“Dit is een voornaam iemand”, beseft
Femke, en ze zet zich kaarsrecht naast
Trees, klaar om elk bevel stipt en foutloos op te volgen. Het werkt! Ze wordt
geaaid en achter de oren gekrabd. Dit
is het moment waarop Femke besluit:
deze leuke job wil ik heel mijn leven
wel doen! Ze kan zich geen beter baasje

voorstellen dan de lieve en zachte Trees.
Misschien straks een wandelingetje met
Fritz, een balletje gooien met Mariette
of verzamelen geblazen voor de lotto
en later op de dag naar de hondenschool, dit is haar thuis, hier wil ze niet
meer weg!
		

Nicole Van Erp

Femke
Geboren in Tongeren op 22 juni 2007.
Aangekomen in rusthuis Releghem op
20 februari 2009
Lengte 86cm; gewicht 25.2kg
Eindelijk na heel lang dromen
Mogen we Femke, onze rusthuishond,
verwelkomen.
Ze zal jullie met haar lieve snuit betoveren
En zo ieders hart veroveren
De eerste weken hebben we nodig om
aan ons nieuwe leven te wennen
We zijn heel blij als jullie Femke nadien
willen leren kennen

Hazenhof

Feestzaal

RESTAURANTDAGEN :

Naar trouwe gewoonte wordt er een maandelijkse restaurantdag
georganiseerd met een seizoensgebonden menu.

Aspergemenu Kreeftenmenu
30 mei
13 juni
WILDMENU

15 oktober is het nieuwe wildseizoen van start gegaan.
Op 15 en 16 november serveren wij dan ook een
mooi samengesteld degustatiemenu met wild in de hoofdrol.

Voor meer info betreffende bovenstaande menu’s: 0485 35 17 44
Reservatie is enkel geldig na telefonische bevestiging
en betaling voorschot van € 20 p.p. op rekeningnummer 850-8789952-04

Gulderij 26 - 1980 Zemst - 0485/35 17 44
marleen@eefzemst.be - www.eefzemst.be
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ZATERDAG 15 NOVEMBER OM 19 UUR
ZONDAG 16 NOVEMBER OM 13 UUR
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Herinnering
aan Lana

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

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

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
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www.iuste-advocaten.be

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

EPPEGEM – Op de laatste dag van vorig jaar sloeg het noodlot toe bij de
familie Lauwers uit Eppegem. Dochter Lana werd het slachtoffer van een
tragisch verkeersongeval en bezweek een maand later aan haar verwondingen. Tijd heelt wonden, maar wel heel langzaam. de Zemstenaar ontving
een dankwoord van haar familie. Wij laten u in stilte meelezen.
“Het is ondertussen een tijdje geleden
dat we moesten afscheid nemen van
onze oudste dochter Lana, maar wij
hadden graag nog even alle mensen bedankt die het ons mogelijk maakten om
die plechtigheid te laten verlopen zoals wij ze voor ogen hadden. Allereerst
gaat onze dankbaarheid uit naar de
burgemeester en het schepencollege,
die ons op zeer korte termijn een mooie
lokatie ter beschikking stelden en aan
de politiemensen die niet alleen in de
omgeving van de tent maar ook in het
hele dorp een oogje in het zeil hielden.
Ook dank aan de bedrijven die zorgden
voor de tent, stoelen, verlichting, geluid,
catering enzovoort voor het soepel en
snel inspelen op onze wensen. Verder
danken wij ook alle vrijwilligers, te veel
om op te noemen, die de dag van de
plechtigheid en de voorafgaande dagen hun vrije tijd opofferden om ons te
helpen en logistieke steun te verlenen.
En last maar zeker not least: Reinold
en Sylvia die een volledige week vrijaf
vervingen door een week stressen en
spurten om het plaatje in ons hoofd
te verwezenlijken. Zij zijn daar voor de
volle 100% in geslaagd en wij kunnen
hen daar niet genoeg voor bedanken.
Het werd een onvergetelijk afscheid van
een onvergetelijk meisje.
Elk kind is uniek, zeker in de ogen van
zijn of haar ouders. Maar de vele vrienden en kennissen van ons Lana zullen
ongetwijfeld beamen dat zij echt een

specialleke was. Niet altijd de gemakkelijkste in de omgang, precies door haar
grote gedrevenheid, haar ijzersterk
karakter en willetje, haar no nonsense
ingesteldheid en haar oprechte en
daardoor soms pijnlijke eerlijkheid en
openheid. Je moest er even aan wennen, maar eenmaal je haar kende kon
je niet anders dan van haar houden en
haar bewonderen. Daarom is het dan
ook zo zonde dat we nooit zullen weten wat ze van haar leven zou gemaakt
hebben, want “gewoon en alledaags”
zou het zeker niet geworden zijn.
Ten slotte wensen wij natuurlijk al die
honderden mensen te danken voor de
talrijke opkomst, ondanks het eerder
gure weer, in het bijzonder de grote aantallen jonge mensen en kinderen, haar
vrienden en kennissen van de Chiro, de
Jeppe en de toneelkring, haar schoolkameraden, leraars en proffen van de
lagere en middelbare school en de KU
Leuven, haar kindjes van de Chiro...
Wij wilden al die mensen de kans
geven om op een liefdevolle en persoonlijke manier afscheid van haar
te nemen en het feit dat zovelen die
kans ook aangrepen maakte de plechtigheid tot wat ze geworden is. Zolang
al die mensen die haar kenden en van
haar hielden er zijn, zal zij nog een
beetje in ons midden blijven...
Bedankt.”
Marc en Nadine Lauwers
Jesse en Monya
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HOFSTADE – Het begon als een vriendenuitstapje. Op vrijdag 5 oktober 2007 gingen enkele jeugdvrienden uit Hofstade een avondje bowlen, maar al snel bleek dat enkele talenten naar boven dreven. Onder
het voorzitterschap van duivel-doet-al Werner Keersmaekers werd het
startschot gegeven voor de feitelijke vereniging Hofstaadse Bowling
Kring (HBK, niets te maken met de voormalige bankinstelling). Anderhalf jaar later is de kring groter en professioneler geworden. de Zemstenaar vroeg enkele van de enthousiaste bowlers naar het hoe en waarom.

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

Nieuwe bowlingclub in Hofstade
gaat competitieve toer op

Nationaal en internationaal
transport

RONNY DE LAET

Foto Jean Andries

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44
Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

USEWILS DANNY
SIERBESTRATING

De jeugdige ploeg op scherp gekiekt op 22 april, net voor aanvang van
de bowlingcompetitie in bowlingzaal Kirvin aan de Colomabrug in Mechelen

Hoeveel leden telt jullie kring momenteel?
Stijn: “Nu zijn er acht actieve leden, waarvan er zes vaste basisspelers zijn. We beschikken bovendien over een uitbundige vrouwelijke supportersschare onder
leiding van Evi Loozen. Vijftien gillende
meisjes maken hier deel van uit en komen ons regelmatig aanmoedigen.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Werner: “Tegen volgend jaar hopen we
in de top drie te zitten van de competitie. Er zijn ook plannen om te starten
met een jeugdploeg, waarvoor wij al
enkele kandidaten hebben. Nu kunnen
zij tot hun grote spijt slechts toekijken.”
Wie meer wil weten over de groei en
bloei van het Hofstaadse bowlinggebeuren, of zelf Hofstaadse strikes
kan aanbrengen, kan meer info krijgen bij de voorzitter van de club op
werner@deltafisc.be.
BC

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

Café Burnout
bij Katy

NIEUWE
UIT

Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT
nieuwe openingsuren
Op weekdagen open van 11u tot ???
Zaterdag en zondag van 14u tot ???
Dinsdag gesloten

BAT
ER

Elke maandagavond van 17h tot 18h HAPPY HOUR

ALLE BIEREN VERKRIJGBAAR
BINGO’S - SUPER-SEVEN
RUIME PARKING

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

Eppegemsestw 18
1982 Elewijt
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be
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Welke palmares hebben jullie tot
hiertoe al bijeengesprokkeld?
Kenny, kapitein en door allen erkend
als de sterspeler van de ploeg: “De
eerste grote uitdaging kwam er in mei
2008 met een non stop 25-uren bowling. Er werd hier aan deelgenomen
met enkele glansrijke resultaten en de
kaap van 190 punten werd hier voor
de eerste maal genomen.”
Niek, secretaris: “Tijdens dit evenement werd voor het eerste de beslissing genomen om toe te treden tot
het selectief competitiegroepje. Sinds
dit jaar spelen we elke woensdag
competitie en regelmatig winnen we.”

Zijn er zware investeringen nodig
om te kunnen deelnemen aan de
competitie voor amateurs?
Penningmeester Pieterjan: “Om betere resultaten te kunnen behalen,
hebben we ons allemaal een eigen
bal aangeschaft, die op maat gemaakt is. Gelukkig hebben we een
bereidwillige sponsor kunnen vinden die onze wedstrijduitrusting
heeft betaald.”
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Onder de
Het jaarlijkse turnfeest van Turnkring Thorho uit
Hofstade was andermaal een groot succes. Bijna driehoonderd gymnasten lieten zien wat ze allemaal kunnen. Als centrale thema kozen ze dit jaar Reis door de
tijd, elk nummer spiegelde een bepaalde eeuw. Van de
oerknal tot het heden. Op de foto de juffers C (10-12 j.)
van het eerste en het tweede jaar.

Tom Dezwarte werd in Hoxem-Hoegaerden provinciaal kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen. “Een ongelofelijke voldoening, na gericht trainen op deze discipline.
Het is voor mezelf, voor de ploeg en de sponsor belangrijk en geeft vertrouwen. Deze
overwinning opent perspectieven voor de toekomst, vooral voor klim- en tijdrijden.
Een goede prestatie op het Vlaamse kampioenschap en BK tijdrijden staat met stift
onderlijnd”, zegt de wielrenner uit Weerde.

Foto Luc Hermans

de Zemstenaar | mei 2009

De eerste week van de Paasvakantie zijn 85 jongeren uit Zemst vertrokken voor hun jaarlijkse
skireis. Dit jaar gingen ze naar het skioord van Alpe d’Huez. Tien jaar geleden gingen enkele jongeren uit de voetbalwereld van Eppegem voor een achtdaagse reis op skivakantie. De skivakanties
werden steeds in Frankrijk en in verschillende skioorden doorgebracht. Volgens de organisatie zijn
ze tot een hoogtepunt van het aantal deelnemers gekomen. Nog méér personen laten deelnemen
zou problemen geven voor het huren van appartementen en of chalets, aldus Koen Vandermeiren,
die de organisatie op zich neemt.
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Foto’s Jean Andries

mensen

VV Elewijt vertrok met een bus en vijfenveertig enthousiaste supporters naar medeleider Eizer. Groenwit verloor met de kleinste cijfers, een gelijkspel was een betere
weergave geweest.

Xander Deblauwe speelde met de U8 zijn laatste wedstrijd voor VV
Elewijt. De vlot scorende zevenjarige spits vertrekt naar Amerika voor vijf
jaar met de rest van het gezin. Tijdens zijn laatste wedstrijd mocht hij een
aandenken ontvangen en een dvd met getuigenissen van zijn medespelers
Robbe, Yannick, Lars, Vito, Yentl, Joren, Nick en Nik. Zijn ouders en sympathisanten wilden graag mee op de foto.

de Zemstenaar | mei 2009

De 65-jarigen konden op initiatief van enkele actieve Zemstenaars genieten van
een lekker etentje en een super gezellig samenzijn in feestzaal Amadeus in ZemstBos. Iedereen was aangenaam verrast om de klasgenoten van de kleuterklas anno
1948 weer te ontmoeten. Er werd tot laat in de avond nagepraat en er werden
mooie herinneringen van die goede oude tijd opgehaald.
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Loop-je-fit

HOFSTADE – Ook deze maand liep ik weer flink mee met de Heidejoggers.
De laatste keer van week drie (zie vorige editie) spijbel ik. De nacht ervoor
net iets te lang uit geweest en ik vind ’s morgens echt de moed niet om op te
staan. Hoe het me de rest van de maand verging, lees je hieronder!

Café

't Steen

bij Chris en Alain

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

Café

“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

Week 6
Er staat weer een bijzonder korte
sportweek voor de deur, dus ik besluit op dinsdag extra mijn best te
doen. Na het lopen kruip ik dan ook
met een tevreden gevoel mijn bed
in. Donderdag moet ik werken en
mijn koffer voor een citytrip naar
Londen maken. Ik stop mijn sportschoenen en –kledij erbij want ik
ben van plan om in de schaduw van
de Big Ben te lopen. Vrijdagmorgen,
vlak voor vertrek, gooi ik (mijn koffer
weegt te zwaar) mijn sportspullen
eruit. Als ik heel eerlijk ben, weet ik
toch al dat ik niet zal gaan lopen. In
Londen regent het een gans weekend, dus ook daar beklaag ik me
mijn beslissing niet.
Week 7
Op dinsdag begin ik vol frisse moed
aan een nieuwe loopstart. We lopen
vier keer acht minuten. Ik vind dat redelijk veel, tot ik hoor dat de groep
op zondag al tien minuten heeft gelopen. Blijkt dat ik wat achterstand
heb in te halen! En ik moet eerlijk
toegeven, het Engels ontbijt van de
voorbije dagen heeft mijn conditie
er niet echt op vooruit geholpen.
Op donderdag, na drie Vlaamse (lees
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bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE

Week 4
Dinsdag ga ik lopen en voor het eerst
zweet ik na afloop! Fijn, want sporten
is (voor mij) pas sporten wanneer je
wat sneller ademt en een beetje moe
bent. Misschien ligt het ook aan het
feit dat ik vorige week geen enkele
keer geweest ben? Donderdag lukt
vlotjes. Maar zondag is een ramp.
Het lopen gaat goed, daar is niets mis
mee. Maar het pad! Glibberig van de
regen en ik vind toch wel dat je goed
uit je doppen moet kijken om nergens
over te struikelen. Sommige mensen
gaan het misschien niet graag horen,
maar ik vraag het toch: waar blijft die
Finse piste?
Week 5
De eerste keer zes en zeven minuten
lopen. Voor een geoefend loper lijkt
dat waarschijnlijk heel weinig, maar
voor mij is het toch genoeg. Op donderdag kan ik weer niet want ik moet
gaan werken en ook zondag moet ik
verstek laten gaan wegens werkverplichtingen. Zoals steeds neem ik me
voor om op mijn eentje te gaan lopen.
Donderdag lukt het niet, zondagnamiddag doe ik wel een toertje. Kleiner
dan op het voorgeschreven schema,
maar het is beter dan niets!

22

mei LAATSTE VERSIE.indd 22

29/04/2009 23:18:13

Foto Jean Andries

minder vettige) eetdagen, lukt het
lopen weer heel wat beter! We lopen
nu zelfs twaalf minuten! Zondag zal
ik waarschijnlijk verstek moeten laten
gaan, ik moet naar een familiefeest
en ik weet niet of ik ervoor nog tijd
ga hebben om te gaan lopen. Hoe
het me de laatste weken zal vergaan,

lees je in ons volgend nummer!
Ter info: na de uitreiking van ons diploma op zondag 10 mei, gaan de
beginnende Heidejoggers die er zin
in hebben op 1 juni meelopen in Den
Elewijtse Halven, waar je deze keer
ook een stratenloop van 5 km hebt.

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

Ellen Van de Wijgaert

Muggenplaag
EPPEGEM - Op de milieudienst werden een tiental meldingen geregistreerd
van overlast door muggen. De overlast werd vooral veroorzaakt in de dorpskom
van Eppegem en langs de Zenne. Ook Vilvoorde wordt geconfronteerd met een
muggenplaag.
Onderzoek door Vilvoorde, Waterwegen en Zeekanaal, en een specialist van
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen toonde aan dat de
overwelfde Zenne in Vilvoorde de broeihaard van de muggen blijkt te zijn. De
muggen laten zich afdrijven op het water zodat ook stroomafwaarts overlast
wordt veroorzaakt.
Op voorstel van het Instituut voor Natuurwetenschappen wordt de in- en uitgang van de overwelfde Zenne afgesloten met een geotextiel waar de muggen
niet doorheen kunnen. De verwachting is dat de meeste muggen dan binnen de
maand zullen sterven door gebrek aan licht en warmte.
PV

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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
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Dansgroep Impuls

ZEMST – Dansgroep Impuls bruist van energie.
Na een kinderoptreden in februari en een deelname
aan het nationale festival Dance.Vibes in maart,
pakt Impuls in mei uit met een gloednieuwe show.
“In februari lieten
wij onze kleintjes
proeven van het
podium”, vertelt
ondervoorzitter
Saskia Pauwels.
“Een hele namiddag gaven onze
jongste dansers
het beste van
zichzelf in dansstijlen als jazzdance en hiphopfunk.”
In maart nam de
selectie jeugdgroep van Impuls
deel aan het festival Dance.Vibes
in Eeklo. Impuls dong er mee naar de titel
van Ambassadeur van de Moderne Dans
in Vlaanderen. Uit een groep van twintig
kandidaten zat Impuls bij de laatste zes
geselecteerden en kreeg een eervolle vermelding met “doe vooral zo verder”.
Mei wordt opnieuw een topmaand. Op
zaterdag 9 en zondag 10 mei staan gewoontegetrouw de jaarlijkse voorstellingen op het programma. Saskia Pauwels:
“Na het gedwongen overstapje naar Per-

brengt

ENERGY

zingen, lachen
en wie weet dansen kunnen je
misschien
een
boost
geven.
Onze lesgevers
gingen,
onder
begeleiding van
choreografe Kristel Ceuppens, op
zoek naar mogelijkheden om
uw energetisch
niveau drastisch
op te trekken. U
hoeft enkel plaats
te nemen in de
fluwelen schouwburgzetels.
De
Het dansnummer dat Impuls bracht tijdens Dance.Vibes wordt
ook opgenomen in de dansvoorstelling ENERGY honderd dertig
ron M van vorig jaar, zitten we weer in de dansers, een veelvoud aan kostuums en
oude vertrouwde stadsschouwburg van een prachtige lichtshow zullen er ongeMechelen. De creatieve cel koos deze twijfeld voor zorgen dat u anderhalf uur
keer Energy als thema. Zij gingen op zoek later als herboren weer naar buiten gaat.”
naar andere betekenissen dan aardgas,
steenkool of elektriciteit voor het woord. Voorstellingen op zaterdag 9 mei om
Waaruit haalt een mens (positieve) ener- 15u en 20u en op zondag 10 mei om 20u.
gie? Wat doet ú bijvoorbeeld in het Deuren telkens drie kwartier vroeger. Reweekend om er maandagochtend weer servaties bij voorkeur via secretariaatimhelemaal tegenaan te kunnen gaan?
puls@hotmail.com of op 0486/55.81.19
Haalt u energie uit vakantie, sporten of (weekdagen van 10u tot 18u).
Paul Verdoodt
gewoon eens lekker lang uitslapen? Ook
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Sociale tegemoetkoming in afvalkosten
ZEMST - Bepaalde doelgroepen krijgen een sociale tegemoetkoming voor hun afvalverwerking. Sommige mensen krijgen recht
op diftartickets, een betaalmiddel op het containerpark, anderen maken aanspraak op twee rollen huisvuilzakken.
De indientermijn liep tot 31 maart 2009 en de dienst welzijn kreeg verscheidene aanvragen binnen.
De ontvangen aanvragen waren allemaal voorzien van de nodige bewijsstukken.
De gehandicapten en de mindermobielen mogen binnenkort hun diftartickets in de brievenbus verwachten. De diftartickets zijn
voorzien van een geldigheidsdatum (tot 31/12/2009).
De incontinentiepatiënten, stomapatiënten en nierdialysepatiënten kunnen vóór 15 mei hun vuilniszakken afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis. De onthaalouders hebben hun huisvuilzakken al via het OCMW ontvangen. Volgend jaar wordt deze
actie geëvalueerd.
		

PV
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Zaterdag 9 mei:
MOEDERDAGactie
Dubbele korting
op alle beha’s
en setjes

.

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

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

Land- en Tuinbouwmachines
Herstellingen alle merken
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Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38
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Jana Claes wint tekenwedstrijd

en mag met haar klas naar Bellewaerde

ZEMST-LAAR - Jana Claes van basisschool De Pimpernel nam deel aan een
tekenwedstrijd. Meer dan tweeduizend
tekeningen kwamen in aanmerking voor
een prijs. Niets werd onverlet gelaten
om stemmen te ronselen voor Jana. De
school Pimpernel zette haar deelname
op de website, Bjorn van beenhouwerij
’t Laars Slagertje was een propagandist
bij uitstek en op de benefiet van Annick
werden talrijke mensen aangesproken.
Met 1170 stemmen was Jana bij de top.
Lang wachten werd beloond. Jana werd
uiteindelijk winnares en mag
met de klas van
het derde leerjaar een dag naar
Bellewaerde. De
kinderen van het
vierde
leerjaar
stemden
allen
voor Jana, waren
bijzonder gelukkig en stormden
naar de klas van
Jana met verdiende felicitaties.
JA

Fietshandel Janssens E.
Vekestraat 66 • 1982 Elewijt
Tel & Fax : 015/61 01 41

www.fietshandeljanssens.be • fietshandeljanssens@skynet.be

Uitgebreid gamma :
COLNAGO
DYNATEC
THOMPSON
MERIDA
ZANATTA
PRORACE
GAZELLE
MINERVA
L’AVENIR
BIKKEL
FTJ eigen merk

&
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Openingsuren :
Maan- & Dinsdag : 9u - 12u & 14u - 19u
Woensdag : rustdag
Donder- & Vrijdag : 14u - 19u
Zaterdag : 9u - 12u & 13u - 17u
Zon- en Feestdagen gesloten

GESCHENKof
KORTINGSBON
bij aankoop van
een
DAMESFIETS
geldig tot 11/05/’09
bij afgifte van deze bon

MOEDERDAG

Assortiment van stads-, hybride-, race-,
mtb- en kinderfietsen:
wisselstukken en toebehoren
van alle gekende merken.

EIGEN HERSTELDIENST: Herstellingen van alle merken
Daniels 0476/60 28 38
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KFC Eppegem plukt vruchten van goede
jeugdwerking bij jeugd -12

Bij de fo

Kadertje

De driedaagse werd afgesloten met een receptie.
Het jeugdbestuur had dankbetuigingen voor de
geleverde inspanningen tijdens de stage en organiseerde uit blijk van waardering een receptie.

Tijdens een geslaagde voetbalstage bracht
onze jeugd een bezoek aan een training van
KV Mechelen. Na afloop wilden de achtenzestig spelers van roodgroen graag samen
op de foto met hun idolen.

Foto’s Jean Andries

EPPEGEM – Hoogtepunt in de maand
april bij de jeugd van KFC Eppegem
was de paasstage met een bezoek aan
KV Mechelen. Met achtenzestig deelnemers, begeleid door dertien (hulp)
trainers kan het jeugdbestuur terugblikken op een geslaagde driedaagse.
“Zoals bij onze paasstage, waarbij opvoeding en een voetbaltechnische opleiding
primordiaal zijn, kunnen we nu al de
vruchten plukken van onze jeugdwerking bij de -12-jarigen”, zegt jeugdcoördinator Walter De Kok. “Een goede basis is
nodig voor de verdere uitbouw van onze
ploegen, die spelen in de provinciale
reeksen (waar het niveau beduidend hoger ligt dan nodig), willen de spelers later
deel uitmaken van een eerste ploeg op
niveau. Vanaf vijf jaar kunnen jongeren
bij KFC Eppegem terecht in onze voetbalspeeltuin, waarbij op een speelse manier kennis wordt gemaakt tussen speler
en bal. Bij iedere categorie hebben we
een aangepast opleidingsplan, dit volgens onze jeugdvoetbalvisie, waarbij basistechnieken, opvoeding, beleefdheid,
discipline, orde, tucht en respect tegenover trainer, afgevaardigde, medespelers
en tegenstanders belangrijk zijn.”
“We beschikken op dit ogenblik over tal
van trainers die bijna maniakaal bezig
zijn en zich tevens verder willen ontwikkelen tot uitstekende jeugdtrainers, ondersteund door de club.
Op 1 en 2 mei staat ons jeugdtoernooi
op het programma, waaraan vierenvijftig
ploegen deelnemen. Wij sluiten het seizoen af met een opendeurdag op 5 mei,
waarop iedereen vanaf vijf jaar welkom
is. Aanvang om 18 uur.”

advertentie

Uitslag tombola (gratis steunkaart)
1e 0235: TV
2e 1111: satelliet TV
3e 2394: staanlamp
4e 2883: diner 7de Tafel
5e 2022: bon 50 euro garage Verstraeten

Winnen een etentje voor 2 personen op ons
volgende restaurant:
Van Valsteren Nicole uit Kampenhout
Anneessens Francine uit Eppegem
Huyghens George uit Grimbergen
Zij worden nog per brief verwittigd.

RESTAURANT DE 7 TAFEL
de



   

Tel :02 252 03 07

www.de7detafel.be
“Koken met respect voor het product.”
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Vredestraat 12
1800 Vilvoorde - Peutie
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ZEMST – Wie graag fietst, moet op zondag 10 mei zeker deelnemen aan
de grote fietshappening die plaats vindt op het vliegveld van Grimbergen. Die dag opent De Brabantse Kouter het ‘groene borden’ fietsknooppuntennetwerk. Fietsliefhebbers die veelvuldig gebruik maken van deze
fietsroutes moesten steeds uitwijken naar onder andere de Kempen om
zo’n traject te volgen, maar nu heeft ook Vlaams-Babant zich aangesloten. Het netwerk sluit daarmee perfect aan bij de knooppunten van het
Dijleland en van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Dat is
een heuglijk feit met de lente in het land en een, opgetwijfeld, bloedhete
zomer op komst, om de koude winter definitief te doen vergeten.

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

Brabantse Kouter vult blinde vlek op
in fietslandschap

Startschot fietshappening aan het sportimonium
Bloso domein Hofstade. Onontbeerlijk bij goed
weer : lichte kledij en een volle drinkbus!

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

Wie zich paasmaandag nog herinnert
is niet verbaasd dat de Zemstenaar
toen, met veel plezier, de fiets opwipte voor een verkenningstocht in
de streek rond Grimbergen. Jammer
genoeg kwamen we haast onmiddellijk terecht in de omgeving van de
Lammekeshoeve, waar een prachtig
terrasje in de tuin ons tackelde. Uitstel hoeft echter geen afstel te zijn,
want je kan op 10 mei intekenen voor
een speciale fietstocht onder begeleiding vanuit Zemst (ook vanuit andere
gemeenten) naar het vliegveld van
Grimbergen, waar vanaf 14u allerhande festiviteiten plaatsvinden. Voor
Zemstenaren die willen meefietsen is

het vertrek voorzien om 13u aan het
Sportimonium in het Bloso-domein
in Hofstade. De terugtocht in groep is
voorzien om 17u.
Peter van het nieuwe netwerk is Eddy
Merckx. Hij zal de officiële opening
verzorgen, samen met gedeputeerde
Jean-Pol Olbrechts. Wat er allemaal te
doen is kan je bekijken en downloaden
op de website www.brabantsekouters.
be. Je kan er ook de andere startroutes
bekijken, maar het is bovenal een absolute aanrader voor mensen die graag
onze regio op een verrassende en verfrissende wijze willen verkennen. Ik zal
er zijn, tot op het eind deze keer!
Houdt van fietsen, jmb

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
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Pinksterfeesten in Zemst

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

ZEMST – Op

maandag

1

juni

wordt het centrum van Zemst naar
jaarlijkse

gewoonte

overspoeld

door duizenden dagjesmensen. Van

8u tot 14u vindt de tweeëndertigste editie van de Pinksterjaarmarkt
plaats. Na het succes van vorig
jaar, moet ook deze keer het verkeer op de Brusselsesteen-

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

weg wijken voor tientallen
kraampjes en stands.

Cafe

Er valt opnieuw van alles te
beleven op en rond de feest-,
rommel-, bloemen- en plantenmarkt. In de Schoolstraat
vind je schapen en geiten,
in de Kloosterstraat staan
mini-paardjes. Op het Plein
van de Verdraagzaamheid
geeft Aikikai Elewijt demonstraties in aikido, even verderop in de Schoolstraat is
er een bike-trial. Dixieband
Aurelianus is zowat overal
te beluisteren, aan het politiebureau spelen De Vissers
van Capri hun set.

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -

PV

OLAF LAURENT

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@TELENET.BE

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
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VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens
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tennisclub De Wehzel

jaar

Een eigen stek in Elewijt
De leden van de nieuwe club begonnen
te spelen in het Vrijbroekpark en aan het
zwembad Coloma in Mechelen en natuurlijk ook in “den ballon” in Elewijt. Al spoedig
groeide het ledenaantal. Er werden dat eerste jaar zelfs reeds lessen en een clubkampioenschap georganiseerd. Het volgend jaar
werden twee terreinen gehuurd in Perk. In
1980 begonnen onderhandelingen met de
gemeente Zemst om grond in concessie te
krijgen. Hiertoe diende de club te worden
omgevormd tot een vzw. Dit gebeurde
rond de jaarwisseling en de eerste dames
werden opgenomen in het bestuur (één
ervan is nu nog steeds bestuurslid). In 1981
kon dan begonnen worden met de aanleg
van de eerste twee pleinen en het eerste
houten clubhuis. De velden in Perk werden
verder gehuurd omdat het ledenaantal
ondertussen te groot was voor twee plei-

nen. Later werden nog twee grote velden
bijgelegd en één voor enkelspel. Toen werd
de huur in Perk beëindigd. Vijf pleinen volstonden voor het ledenaantal dat beperkt
werd tot vierhonderd. De club werd ondertussen lid van de Vlaamse Tennisvereniging
VTV. Al jaren nemen verschillende ploegen
met wisselend succes deel aan de interclubkampioenschappen. Enkele ploegen
haalden reeds de nationale eindronden en
werden kampioen. Het houten clubhuis
werd in 1990 vervangen door een stenen
constructie. Tegen het begin van het seizoen 1999 werden twee grote pleinen en
het enkelveld heraangelegd, zodat er op
die plaats nu drie volwaardige terreinen
zijn. Drie van de vijf pleinen zijn verlicht zodat er ook ’s avonds kan gespeeld worden.
Tot slot werd, begin 2002, het clubhuis uitgebreid met kleedkamers en douches, een
terras en berging.

2009 is een feestjaar voor de leden van tennisclub De WEHZEL. De club bestaat dertig jaar.

Foto’s Jean Andries

ELEWIJT - Toen enkele vrienden uit Groot-Zemst en omgeving vernamen dat
de gemeente een blaashal voor omni-sport zou oprichten in Elewijt ten be hoeve van de sportclubs, vonden ze dat er ook een tennisclub moest komen.
In maart 1979 werd de feitelijke vereniging Tennisclub De WEHZEL boven de
doopvont gehouden door haar negen oprichters (waarvan er thans nog één in
het bestuur zit). De naam werd gevormd door de eerste letters van de deelge meenten van Zemst: Weerde, Eppegem, Hofstade, Zemst en Elewijt.
Voorzitter Rik Van Den Bempt en bestuurslid en
mede-stichter Leo Van Meerbeeck zijn terecht fier
op hun tennisclub De Wehzel.

Tennis voor iedereen
Recreatiesport komt op de eerste plaats.
Ieder jaar worden in clubverband allerlei
vriendschappelijke tornooien en activiteiten ingericht. De jeugd wordt ook niet
vergeten. In 1984 werd het eerste tenniskamp voor de jeugd ingericht. Thans
worden er jaarlijks drie georganiseerd. In
de bijzonder gezellige cafetaria kunnen
leden en hun genodigden genieten van
een warm of fris drankje en een smakelijke snack. Van op het ruime terras heeft
men een mooi zicht op de vijf tennispleinen en de groene omgeving.

Feestjaar 2009

DV / PVG
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In 2009 wordt het dertigjarig bestaan
gevierd van tennisclub De Wehzel. Het
seizoen werd op 3 april feestelijk ingezet met een prachtig
vuurwerk. Het feestjaar
wordt afgesloten op 24
oktober met een groots
ledenfeest.
Op de website www.
tennisclubdewehzel.be
vindt u alle inlichtingen
over de activiteiten en
de namen en contactgegevens van de bestuursleden. Iedereen is
ook van harte welkom
om eens een kijkje te
komen nemen op het
adres Diependaalstraat
51 te Elewijt.
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ZEMST-LAAR – De verkiezing van Misses Globe Belgium lééft in Zemst.
In het vorig nummer van de Zemstenaar maakte u kennis met kandidate
Kathleen Van den Broeck uit Hofstade. Op 25 april maakte basisschool
De Pimpernel kennis met Lesley De Munter tijdens Een dagje genieten.

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

Genieten van Misses Globe
		 in De Pimpernel
Lesley De Munter zit, net als Kathleen
Van den Broeck, in de finale van de
Misses Globe verkiezing, die plaats
vindt op 6 juni in het casino van Oostende. Lesley is afkomstig uit Duffel,
maar koos De Pimpernel in ZemstLaar uit als locatie om haar kandidatuur kracht bij te zetten. Zij organiseerde er Een dagje genieten, waarbij
bezoekers konden genieten van shiatsu, aromatherapie, voetreflexologie,
dans, adem- en stemwerk, en noem
maar op. Een professioneel team zorgde voor de begeleiding. De opbrengst
gaat integraal naar Poverello.
Met haar deelname aan Misses Globe
Belgium wil Lesley aantonen dat ie-

Dakwerken DE DONDER

t
t

dere vrouw, op welke leeftijd ook,
mooi en aantrekkelijk kan zijn. “Het is
belangrijk je goed te voelen”, weet ze.
“Als je gelukkig bent en tevreden met
jezelf, dan straal je dat ook uit, want
de echte schoonheid zit van binnen.
Durf jezelf eens op de eerste plaats te
zetten!”

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

Lesley wil zich inzetten voor de goeie
zaak. Zo speelt ze een theatervoorstelling waarin ze twee monologen
brengt van Dario Fo. Net als Een dagje
genieten in Zemst-Laar, gaat ook deze
opbrengst volledig naar het goede
doel, deze keer Willekom, een logeerhuis voor mentaal gehandicapten
in Mechelen. De theatervoorstelling
vindt plaats op 16 mei in
de Catharinazaal in SintKatelijne-Waver.
Meer info over Lesley vind
je op haar website www.
lesleydemunter.be.
U kan Lesley De Munter
steunen door te stemmen
via sms MGB 18 naar 3140.
PV
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MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

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

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
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ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking
Catering

Lindestraat 86 bus 0101
2800 Mechelen
0477 – 13 70 82
e-mail: ingrid@foodenco.be
www.foodenco.be

DE NIJS J.

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

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

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

- 5% korting op
EUCANUBA, ROYAL
CANIN, EUROPREMIUM

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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Verbrande
Brug
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DE MOOISTE BLOEMSTUKJES EN KRAAKVERSE BOEKETJES

MOEDERDAG

zondag 10 mei - open vanaf 7.00u tot 18.00u
g!

de Zemstenaar | mei 2009

ijdi
Bestel t
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Garage Lauwers Patrick bvba
Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)
Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be

ELEWIJT – Op pinkstermaandag 1 juni wordt de 35ste editie van Den
Elewijtse Halve gelopen. Kandidaat deelnemers hoeven zich door die afstand niet te laten afschrikken want er is ook nog keuzemogelijkheid tussen een jogging van 5 kilometer en eentje van de dubbele afstand. Het
stoelencomité doet een oproep aan de Elewijtenaars om een uitnodigende
stoel op de stoep te plaatsen en hem te versieren in het teken van deze
loopwedstrijd.

Muzikaal

talent wordt opgeroepen om langs het par-

cours de ambiance en sfeer te verzorgen.

Sparta Elewijt

zet 35ste halve marathon
en jogging op de affiche

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Den Elewijtse Halve is een loopwedstrijd met traditie. Om het kermisweekend sportief in te kleuren organiseerde Sparta Elewijt de wedstrijd een
eerste keer in 1975. Start en aankomst
lagen in de buurt van de scoutslokalen en Herman Peeters van Wespelaar
(nu Roba) won de eerste uitgave. De
vrouwen mochten pas in 1979 meedoen. Atletiekgrootheid Magda Ilands
won en ze deed dat het jaar nadien
opnieuw.
Het wedstrijdrecord stond lange tijd
op naam van de Rus Andrei Romatchenco met 1.07.10 maar het werd

Juliaan Deleebeeck
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in 2007 aangescherpt door Stefan
Van den Broeck met een chrono van
1.06.09.
De Elewijtse organisatoren stellen zich
altijd tot doel om de brede basis van
de loopsport te motiveren. Dat begint
bij jongeren en joggers over getrainde lopers naar wedstrijdatleten.
In 2000 plaatste Sparta voor het eerst
een korte jogging voor deelnemers
met een mentale handicap op het
programma, waarmee de integratie
van andersvalide sporters vooropgesteld wordt. Ze krijgen daarvoor
de steun van de provincie en de gemeente. Vorig jaar namen er
41 mentaal gehandicapten
deel en ze voelen er zich de
TRANSPORT
DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT
echte kampioenen. In samenZAAKVOERDER LUC DE LAET
werking met het UZ Pellenberg werden in de 34ste editie wheelers en handbikers
toegelaten en ook dat project
loopt nu verder. In de halve
TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
marathon en de joggings van
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237
Elewijt mag iedereen zich
meten met de toppers. De
stoelen langs het parcours
die uitnodigen voor een klapje of een rustmoment voor
de passanten, de lopers die
knokken tegen de verzuring
en de muziekgroepjes die
er ambiance inblazen. Het
wordt een mooie Sinksenmaandag in Elewijt.
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Stoelvan Dirk Verbruggen
								

ELEWIJT – Op paasmaandag overleed Dirk Verbruggen op 58-jarige
leeftijd aan de gevolgen van kanker.
Voor de wedstrijd Dorp met toekomst schreef hij het stoelengedicht.
Hij gaf vijfendertig jaar les aan het
Coloma-instituut in Mechelen, waar
hij vorig jaar in juni stopte. Hij zou

blijft leeg

Een foto van Dirk Verbruggen uit ons archief van 2007. Hij schreef het stoelengedicht voor de
wedstrijd Dorp met toekomst. Op paasmaandag overleed hij aan de gevolgen van kanker.

nu meer tijd hebben voor zijn grote

Maar
begon zijn lijdensweg.

kort daarna

Hij stond in de jaren zeventig aan de
wieg van de Mechelse Poëziedagen en
voorzag, met zijn Mechelomane vrienden, opvallende Mechelse gevels van
bekende gedichten en poëtische oneliners. Zo staat aan de Mechelse Melaan al sinds enkele jaren Verbruggens
eigen stadsgedicht op de gevel van
het Cultureel Centrum te lezen, met
de onsterfelijke slotregels: ‘Ach, wat /
een verdriet is het om van deze stad / te
zijn, die toren is zo groot, en ik, / maar
eigenlijk toch niet hoor / ik blijf hier eeuwig klein.’
Verbruggen schreef ook drie poëziebundels en vijf romans, waaronder De
liefdeseter (1993), Mijnheer en het meisje
(1995), De zomer van Winona (1999) en

Foto Jean Andries

liefde ‘schrijven’.

het veelgeprezen De dagbewaarder
(2003).
Daarnaast werkte hij tijdens zijn ziekte
aan een brevier voor de bevlogen leraar
waarin hij zijn ervaring van vijfendertig
jaar lesgeven op een puntige, kritische
manier wou condenseren.
In Elewijt zal hij ook door velen herin-

nerd worden als de schrijver van het
gelegenheidsgedicht Doe de andere
stoelendans voor de wedstrijd Dorp met
toekomst, waaraan Elewijt deelnam. In
augustus van dit jaar verschijnt bij uitgeverij Vrijdag nog Goede papieren, zijn
finale roman.
Juliaan Deleebeeck

verhuurt het materieel
voor karwei en feest
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NAJAAR PROMOTIES zoals houtklieven, blazers, kettingzagen, etc.
Denk tijdig aan
uw winternazicht
Bel ons en
we halen gratis op

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

36

mei LAATSTE VERSIE.indd 36

29/04/2009 23:18:55

Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken
Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes
Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST

EK

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be

Tuinwerken Kristof

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

Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
Tel 015/61.66.98 - Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be
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• Volledige bankservice
• Hypotheekleningen, financieringen, beleggingen
• U heeft persoonlijk contact met uw bankier
• Cliëntvriendelijke openingsuren
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Weerdse bedevaarders naar Scherpenheuvel

ZEMST - In heel Vlaanderen en daarbuiten ondernemen bedevaarders voet- en andere tochten naar Scherpenheuvel
, sommigen met vrome bedoelingen, anderen gewoon voor de sport. De oorsprong hiervan dateert al uit de zestiende
eeuw. Het begon met een Mariabeeldje in een eik op de “Scherpe Heuvel” bij Zichem, dat verband hield met enkele vermeende mirakels. Ook Weerdenaars laten zich niet onbetuigd.
KAV Weerde organiseert, in
samenwerking met KWB, nu
al voor de negenendertigste
keer een fietstocht heen en
terug. Heren en dames rijden
wel apart, de dames nemen
er iets meer hun tijd voor. In
Aarschot wordt ontbeten en
wie wil kan dan in de basiliek
van Scherpenheuvel de mis
bijwonen. Op de terugtocht
nuttigen de dames een ijsje
in Werchter en in Weerde volgt dan nog
het onvermijdelijke afzakkertje in café
Schoon Zicht. Ook niet-leden van KAV of
KWB zijn welkom om deel te nemen.

Haacht gaat het naar Werchter om dan
langs de oever van de Demer Aarschot
te bereiken. Van daaruit rest er nog een
slordige 12 km. Enkele jaren werd er bevoorraad in Werchter met pistolets en

koffie. In de basiliek wordt een kaarsje
gebrand. De meesten onder hen worden
dan ginds opgepikt met de auto, anderen keren per fiets terug.
Dirk Verdeyen

In 1996 opperden Greet De Smet en
An Verest, vanuit de entourage van VK
Weerde, het idee om een voettocht te
doen naar Scherpenheuvel. Dat is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden
met wisselend gezelschap. Een ander
groepje Weerdse bedevaarders vervoegde hen intussen. Ze volgen een parcours
langs prachtige binnenpaadjes door Elewijt, Schiplaken en Boortmeerbeek. Via
Een beeld van de processie van
Scherpenheuvel uit 1964. Zemst-Laar
tijdens de terugweg in de Hoogstraat
in Zemst.
Foto’s Cois Muyldermans

COMMERS WIM
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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

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06
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design en kwaliteit
voor uw veiligheid

licht, lucht en … ruimte
Een carport is een heel open constructie die minder licht
weg dan een garage.
In een carport krijgen we een constante luchtcirculatie
waardoor de wagen drooggeblazen wordt en
zo roestvorming geen kans krijgt.
Uw carport kan los of tegen de woning aan geplaatst
worden.
Alle carports worden warmbad verzinkt en gemetalliseerd
en afgewerkt met ovengebakken polyesterpoeder.

Kwai

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Fiana

info@carportland.be
w w w. c a r p o r t l a n d . b e
Antwerpen-P

Alle poorten en hekwerk worden standaard
behandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoate
afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.

www.metalpoort.be
info@metalpoort.be
Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten
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In onze showroom bent u van harte welkom om onze
hekken en poorten te komen bekijken.
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