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Weerde: HOB met tuin op 6a
77ca. Glvl: Inkom, Liv, Kkn, Badk,
Buro, Rme Veranda. 1 EV: 2 Slpks,
Zold. Kruipkeld. Tuin mt overdekt
terras, Gar.
€ 285.000

Eppegem: HOB met tuin op 3a
98ca. Glvl: Inkom, WC, Rme liv,
Ing O Kkn, Berg. 1 EV: 3 Slpks,
Badk. Rme Zold. Tuin met tuinhuis
en overdekt terras, Rme Gar.
€ 295.000

Zemst: OB met tuin op 13a 94ca.
Glvl: Inkom, WC, Buro, Rme Liv, Eetk,
Ing Kkn, Waspl, Berg, Rme Gar.
1Ev: Nachth, 4 Slpks, balk, Badk, Berg.
Zold, Rme Keld, Gr Tuin (ZW), Terr
€ 395.000

Hombeek: Woonhuis met taverne op
44a 16ca nabij centrum Hombeek.
Glvl: Ruime verbruiksruimte met
groot terras. Veel parkeermog.
Woongedeelte op 1ste verd.
€ 350.000

Eppegem: Perceel bouwgrond op
9a 39ca in rustige, doodlopende
straat. Geschikt voor OB. Meer
info verkrijgbaar op kantoor.
€ 245.000

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
Hever
OB met tuin op ongeveer 28a. Woning met prachtig uitzicht op
de Leuvense vaart, gelegen op een groot terrein in woongebied
met landelijk karakter.
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Gelijkvloers: Liv., Apte Zith., 3 Slpks, Ing. Kkn., Badk., Veranda.
Kelder: woning volledig onderkelderd, Stookolietank en boiler aanwezig.
Buiten: Grote tuin met Garage.
Voor het hele perceel werd een verkavelingsvergunning
afgeleverd met voorwaarden. Indien aan deze voorwaarden
wordt voldaan bestaat deze eigendom uit twee bouwgronden. De
verkavelingsvoorwaarden evenals de extra informatie kunnen op
kantoor verkregen worden.

Meer info zie www.era.be/vaneyken
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Beste Zemstenaar,
Wij hebben het wat moeilijk deze dagen.
In deze periode van het jaar kunnen wij
niet voorbij aan al dat gekakel over vakantie, luieren en niks doen. Wij begrijpen
best dat mensen nu en dan nood hebben aan een tikkeltje ontspanning, maar
zelf zitten wij anders in elkaar. Wij van de
Zemstenaar zijn uit ander hout gesneden,
moet u weten. Bij ons op de redactie hangen slogans aan de muur als Arbeid adelt,
Rust roest en Ledigheid is des duivels oorkussen. Werken is bij ons de norm, ziet u.
Met lede ogen zien wij heel Zemst stilaan
leeglopen. Het doet pijn aan de oren over
niks anders meer te horen klappen dan
zonovergoten stranden, viersterrenhotels
en zonnecrèmes factor 284. Wat hebben
Toscane, de Turkse Riviera of de Dominicaanse Republiek in godsnaam méér te
bieden dan het zonovergoten strand van
Bloso, de azuurblauwe put van Weerde of
één van onze lokale viersterrenterraskes?
Om nog maar te zwijgen van de talloze
culturele bezienswaardigheden in Zemst!

draaf mensen tot rust brengt, vooruit
met de geit, waarom niet? En altijd werken zonder vermaak, maakt van Rob een
rare snaak, weet u nog? Ontspannen, die
boog! Tijd voor iets anders! Wij krijgen
hier al genoeg wilde verhalen binnen
over tureluurs gedraaide lui die eigenaardig gedrag beginnen te vertonen:
in de tuin werken, de kelder witten, uit
vliegtuigen springen, vogels neerschieten, u kan het zo gek niet bedenken.
Maar het kan ook anders! Sommige
mensen paren het nuttige aan het aan-

gename. Werken én vakantie samen,
waw! Respect! Hip, hip, hoera voor de
kookouders, de leiders, monitoren en
alle soorten van vakantiebegeleiders
in deze wereld! Bij wijze van eerbetoon
stuurden wij enkele van onze stilaan beruchte life style journalistes op pad voor
een uitgebreide babbel met deze uitzonderlijke soort Zemstenaars.
U leest er alles over in dit tintelende
nieuwe nummer van uw glossy magazine. En nog veel méér natuurlijk!
De redactie (PV)
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Deze dame voert het woord
voor Defensie

WEERDE - Ongetwijfeld zag en hoorde je ze in één of ander journaal.
Ingrid Baeck is woordvoerster van Defensie, een niet-alledaagse job. Ingrid woont in Weerde, is gehuwd met Frank Claeys, kolonel en is moeder
van David, Margaux en Eva. Ze ging graag in op ons verzoek voor meer
tekst en uitleg.

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

Walter De Kok

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

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

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -

Frituur Herby’s

Had je al een militaire loopbaan achter de rug voor je deze functie kreeg?
Ik ben geboren in Soest (Duitsland),
kom uit een militair nest en het is dus
niet verwonderlijk dat mijn studies
ook die richting uitgingen. Ik studeerde aan de militaire school en ben
gediplomeerd licentiaat sociale en
militaire wetenschappen. In LouvainLa-Neuve studeerde ik arbeidswetenschappen. Ik haalde de rang van kapitein. In Duitsland leerde ik ook mijn
man Frank kennen. Frank is nu kolonel
bij de Special Forces. Toen we een gezin stichtten , besloot ik het een tijdje
over een andere boeg te gooien om
wat stabiliteit te krijgen. In 1992 vond
ik een job bij KBC waar ik acht jaar heb
gewerkt. Een heel rijke ervaring overigens. Ik heb er een bredere kijk op de
dingen gekregen na al die jaren bij het
leger dat toch een wereldje op zich is.
Toch werk je nu terug voor het leger,
was de roep naar het vertrouwde
nest te groot?
Een roeping is wat veel gezegd, maar
ik ging wel heel graag terug. In 2000
trad ik in dienst bij de militaire inlichtingendienst, werd later persofficier
en wanneer in 2006 de vacature voor
woordvoerder vrijkwam, is die functie
mij toegewezen.
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“Bij Joske”

Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)
1980 Eppegem
Open: woe en do:16u30-22u
vrij: 11u30-13u30, 16u30-22u
za: 12u-14u, 16u30-22u
zo: 12u-14u, 16u-22u

Je job houdt hoogstwaarschijnlijk meer in dan af en toe eens een
woordje “placeren” voor het journaal, leg eens uit.
Mijn taak bestaat erin de contacten met
de pers te onderhouden. Ook ben ik coördinator van de persdienst, organiseer

persconferenties om oefeningen en missies toe te lichten of om nieuwe dienstvoertuigen voor te stellen en noem
maar op. Ik zie het als een opdracht om
volledig op de hoogte zijn van alles wat
reilt en zeilt bij Defensie in binnen- en
buitenland. Vaak ga ik zelf poolshoogte
nemen bij buitenlandse missies om
mezelf een echt beeld te vormen van
de situatie. Daar wordt de pers dan ook

“Geen enkele werkgever biedt meer kansen
dan het leger.”
op uitgenodigd. Verder moet ik er rekening mee houden maximaal bereikbaar
te zijn en er voor te zorgen dat ik mijn
werkplek binnen de paar uur kan bereiken. Ik was eens gezellig gaan shoppen
met een vriendin in Duitsland en ben
toen halsoverkop moeten terugkeren
toen een aantal Belgen geëvacueerd
werden uit Libanon. Tijdens vakanties is
er natuurlijk wel een vervanger.
De dienstplicht bestaat niet langer en
het leger bestaat uit beroepsmilitairen. Vind je dat een goede evolutie?
De mensen zijn in ieder geval veel gemotiveerder. Uitrustingen en voertuigen zijn nu van een veel hoger niveau.
De context is helemaal anders dan vroeger tijdens de koude oorlog. Nu zijn er
veel kleine brandhaarden waar we bij
betrokken worden via Navo, VN of Europa. Denk maar aan Kosovo, Tsjaad,
Libanon of Afghanistan. Er is een grote
waaier aan opdrachten. De nadruk ligt
vaker op humanitaire opdrachten. Dikwijls krijgen we ontmijningsopdrach-
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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

Enkele weken terug reisde Ingrid Baeck per C-130 naar Afghanistan

ten en daar horen we bij de wereldtop.
Internationaal worden we sterk gewaardeerd door onze veelzijdigheid en
talenkennis. Ik wil niet de indruk geven
een wandelend reclamebord te zijn,
maar wil wel benadrukken dat het leger
een heel interessante werkgever is, met
een brede waaier van functies op alle
niveaus. Ook voor niet-militairen trouwens, er zijn momenteel zo’n tweeduizendvijfhonderd burgers in dienst. Als
vrouw wil ik er nog aan toevoegen dat
gelijkheid bij het leger geen ijdel woord
is. Voor elke functie, van de laagste tot
de hoogste is er van discriminatie geen
sprake. Het is slechts een kwestie van
tijd voor we meer vrouwen zullen zien
op hoge posities.

Word je herkend op straat?
Het gebeurt wel eens dat mensen me
aanspreken, vooral als ik enkele keren
op televisie verscheen.

a

B

De woordvoerder van Defensie...
• onderhoudt de contacten met
de pers
• coördineert de persdienst
• organiseert persconferenties
• is volledig op de hoogte van defensie in binnen- en buitenland
• gaat zélf poolshoogte nemen bij
buitenlandse missies
• en last but not least: moet altijd
maximaal bereikbaar zijn
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Vooralsnog geen BV, misschien nu wel
een BZ (bekende Zemstenaar)
Dirk Verdeyen
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Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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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Hoe ben je met je gezin in Weerde
terechtgekomen?
We woonden in Hoboken en kwamen
al eens op bezoek bij vrienden in Zemst.
We waren gecharmeerd door de combinatie van de gunstige ligging maar toch
landelijke karakter van de gemeente.
Toen ik op zoek naar een bouwgrond

in de Vogelzang terecht kwam en mijn
oog op een vrij stukje viel, zijn we diezelfde dag nog in zeven haasten naar de
makelaar gereden en onmiddellijk de
koop gesloten. We hebben er nog geen
moment spijt van gehad.
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Voetbaltransfers
ZEMST - Onze voetbalclubs zochten en vonden spelers die de ploeg een meerwaarde kunnen brengen.
1. Waarom transfer naar een nieuwe ploeg?
2. Sterke punten?
3. Verwachtingen van uzelf en de ploeg?

KFC Eppegem
Bart De Doncker
1. Als je de stap naar een ambitieuze ploeg
als FC Eppegem kan maken, dan wil je toch
die kans met beide handen grijpen. Na
mijn prestaties bij Verbr. Hofstade en Grimbergen wordt door medespelers, bestuur
en supporters van mij veel verwacht. Ik kijk
uit naar een nieuwe uitdaging.
2. Sterk op de lijn en schitterende reflexen.
3. Minstens even goed als bij mijn vorige
clubs. Ik wil samen met Eppegem iets
opbouwen en meespelen in de top van
de rangschikking.
Nieuwkomers: Bart De Doncker
(Grimbergen), Bart Van Winckel
(Grimbergen), Kenny Moras (Diegem),
Dries Jaspers (Heist), Dimitri Hofman
(Vilvoorde),
Glenn
Trouwkens
(RC Mechelen), Gert-Jan Peerters
(Grimbergen), Levi Taelman (Perk), Vincent
De Win (Hever), Kulan Jacob en Koen
Baudet (Grimbergen, nationale ploeg).
Verlaten de club: Mohamed Chaboun,
Christophe De Deyne, Jeroen Fortan,
Benjamin Haentjes, Peter Janssens,
Dalla Valentina Fabio, El Lamza Faycal,
Kenneth Somers en Gerd Van Assche
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Verbr. Hofstade
Trainer Rudy Verbist
1. Het eerste
contact
was
heel positief. Gemoedelijke sfeer
en een club die
mij onmiddellijk
aansprak. Daarnaast heeft de
club ook ambitie

Bart De Doncker wil samen met KFC Eppegem iets opbouwen

B-ploeg
Verbr. Hofstade brengt een B-ploeg in
vierde provinciale in competitie met een
aantal spelers die terugkeren naar de oude
stal, aangevuld met een aantal jongeren.
Trainer Pascal Renquen, Bart Bastiaens, Kris Bauwens, Salim Bentia, Michael Cauwenberghs, Rutger Ceunen,
Arnout De Muynck, Brahim Echabouni,
Christof Joostens (Grimbergen), Jonas Meel (Mechelen), Kjelle Sanctorum (Elewijt), Mathias Tanghe, Davy
Van de Poel,
Ludo Van Eeckhoudt, Pieter
Van
Eycken,
Tyan Vancoillie, (Mechelen),
Lukas Vanderick, Nick Vanderveken (Bonheiden), Tim
Vanderweyden
(Elewijt), Bjorn
Ver bruggen,
Timothy Verbruggen, Wim
Nieuwkomers Hofstade: V.l.n.r. boven Kevin Van Aken (Kortenberg), V e r m a e l e n ,
David Van Deynse (Eppegem), Tim Aleman (Grimbergen), Kevin Jelle Verreyd
Mosselmans (Steenokkerzeel) en trainer Rudi Verbist. Onder: (Mechelen) en
Tom Driessens (Kortenberg), Tony Derese (Grimbergen), Koen Jurgen
VerCleyhens (Sterrebeek) en David Bortelin (Sparta Haacht).
schaeren.

naar de toekomst toe. Dit alles wel op een
gezonde basis wat niet onbelangrijk is.
2. Ten opzichte van vorig jaar een veel
ruimere kern. Wat voor mij belangrijk is,
is het groepsgevoel. Niet het individu is
belangrijk maar wel de ploeg.
3. Beter doen dan vorig jaar, maar zeker
aanvallend voetbal brengen met de nodige resultaten. Deze jonge ploeg verzorgd
voetbal laten brengen en er voor zorgen
dat iedereen op een hoog niveau voetbalt.
Top vijf is mijn streefdoel.
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Verbr. Hofstade brengt een B-ploeg in vierde provinciale

KFC Zemst Sp.
Filip Steylemans (Eppegem, Hever en
Black Star)
1. FC Zemst Sp. is een jonge ploeg met
ambitie en goede sfeer die nog wel
wat ervaring kan gebruiken. Ook omdat het dicht bij huis is en dus combineerbaar met mijn praktijk als kinesitherapeut.
2. Groot, kopbalsterk, duelkracht en ervaring.
3. De honger om te voetballen is groot
na een sabbatjaar. Als de conditie terug
op peil raakt, zie ik mezelf toch iets bijbrengen aan deze jonge groep. Ik ben
voor mezelf altijd zeer kritisch geweest
en dat zal volgend seizoen niet anders
zijn. Wat de ploeg betreft denk ik dat
we zeker de top vijf moeten halen. De
meeste spelers blijven en zeker met
Pieter Willems en Joris Rosius erbij, die
toch wel een wedstrijd kunnen doen
kantelen en het verschil kunnen maken.
Waarom niet dromen van de titel, het
zou voor mij de vierde in mijn voetbalcarrière zijn.

Joris Rosius (Hever, Ternat en Black Star)
1. Een ploeg met een goed imago en een
nieuwe uitdaging.
2. Ervaring, groot, snel, doelgericht en
laat een medemaat gemakkelijk scoren.
3. Voor mezelf leg ik de lat vrij hoog: een
goed seizoen spelen, m.a.w. veel doelpunten maken en nog meer assists geven. Voor
de club hoop ik dat we de top vijf halen.
Pieter Willems (Sterrebeek, Wolvertem
en Ternat)
1. Na veel blessureleed snak ik naar een
seizoen waar ik opnieuw voetbalplezier
kan beleven, daarom wil ik terug een trapje lager gaan waar de druk en de intensiteit
minder hoog ligt dan in eerste provinciale.
2. Techniek, snelheid, vista en ervaring.
3. Goed voetbal brengen en gespaard
blijven van blessures. Top vijf moet haalbaar zijn.
Nieuwkomers: Joris Rosius, Filip
Steylemans, Pieter Willems, Koen
Colebrants (terug van Beigem)
en Kevin Campion (terug zware
kwetsuur).
Uit:
Tim
Ceuppens
(Heffen),
Abderrahim Saber (VK Weerde) en
Yannick Michiels (FC Perk).

VV Elewijt

Nieuwkomers: Dossin (Berg Op), Kahn
(Kampenhout) en Christophe De
Deyne (Eppegem)

VK Weerde
Jan Van Dam
1. Ik heb zeer
goede herinneringen aan de voorbije seizoenen die
ik er speelde. VK
Weerde is een zeer
warme club en ik
heb er veel kameraden.
2. Ik hoop met mijn ervaring de ploeg
achteraan te kunnen versterken en nog
beter te doen voetballen.
3. Na een bijna volledig jaar zonder competitie heb ik ongelofelijk veel zin om er
nog eens een lap op geven.
David Schauvaerts
1. Ben Clarembaux en Eric Viscaal, spelers waar ik vroeger mee gespeeld heb,
hebben mij direct kunnen overtuigen
2. Coaching, positie spel en goede traptechniek.
3. Als we in ons eerste jaar in derde provinciale in de linkse kolom eindigen,
hebben we een mooi seizoen gehad.
Nieuwkomers: Abderrahim Saber
(Zemst), David Schauvaerts (Rumst),
Steven Soetwey en Steven Verschooten
(beiden SC Mechelen), Jan Van Dam
(terug Peutie) en Fahd El Moussati.
Verlaten de club: El Korabi, Abdelkader
Rais en Robin Vandendael.
Jean Andries
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Filip Steylemans, Pieter Willems en Joris
Rosius trainen er duchtig op los in het
Vrijbroekpark in Mechelen.

Christophe De Deyne
1. Elke voetballer wil
wel eens iets nieuws.
Ik ken enkele mensen in Elewijt en ja,
persoonlijke keuze
natuurlijk. Ik zou
langs deze weg KFC
Eppegem willen be-

danken voor de fijne tijd die ik bij de club
toch een aantal jaren heb gehad. Veel
geluk dit seizoen en misschien tot op het
voetbalveld.
2. Moeilijke vraag. Ik denk dat mijn versnelling en mijn voorzetten toch mijn
sterkste punten zijn.
3. Ik verwacht volgend seizoen dat ik
nog eens alles uit de kast kan halen en
dit bij een andere club. Van de ploeg een
volwaardige derde provincialer en misschien in de topvijf.
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
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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













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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Zemst – Wie - in Zemst en omstreken - een beetje van muziek, bier en weide houdt, fietst ongetwijfeld blindelings (in het
heengaan toch) de Dijleroute af en kent de vele binnenwegeltjes die leiden naar het walhalla van de festivals, Rock
Werchter. Wat vroeger een “zware” eendaagse was, is nu voor de jongeren een vierdaagse marathon. We gingen eens
polsen bij de jeugdclubs hoe ze aankijken tegen dit festival.

				

Het populairste festival

?

Rock Werchter natuurlijk!

Het festival is nog steeds immens populair bij de Zemstse
jeugd. Bijna de helft van de
jeugdclubleden gaat mee en
de meesten daarvan voor de
volle vier dagen. Daarmee
scoort Rock Werchter beter dan
Pukkelpop. Maar het is oppassen geblazen, want vooral de
jongere leden kicken nu meer
op Pukkelpop. Het is goedkoper en er zijn meer bands
in verschillende genres. Voor
de muziekliefhebber is het allemaal wat avontuurlijker terwijl velen
naar Rock Werchter gaan “voor de sfeer”.
Natuurlijk heeft iedereen wel zijn favoriete
groep die hij absoluut wil zien, maar voor
velen telt toch de sfeer op en om de camping, het groepsgevoel en de ongedwongenheid die een festival met zich brengt.
Als de muziek dan toch primeert zijn het
vooral de afsluiters en de echte headliners
die de meeste aandacht trekken. Het blijft
tenslotte toch keer op keer een geweldige
affiche. Wie erbij wil zijn moet individueel
reserveren maar niet treuzelen want de
combitickets vliegen zo de deur uit. Het
gebeurt nog vaak dat er leden geen ticket

hebben kunnen bemachtigen of moeten
tevreden zijn met een dagticket. Wie echt
te lang wacht moet rekenen op ebay of
zoekt via vrienden naar het onvindbare.
Bij Marleentje
De Groep heeft intussen generaties lange ervaring opgedaan en dat helpt in de
organisatie. Hoewel er geen vaste verantwoordelijken zijn aangesteld, worden
er toch afspraken gemaakt om in groep
samen naar daar te fietsen zodat ze ook
samen op de camping kunnen zitten.
Iedereen neemt zijn eigen materiaal en
tenten mee en Tramalant zorgt voor twee
partytenten die dienen als een soort “ver-

zamelplek”. Vroeger waren er op
de camping nog auto’s toegelaten en sleurden ze tapinstallaties
mee, maar dat mag allemaal niet
meer. Dat brengt de grootste
ergernis met zich mee: het kostenplaatje. Je bent er niet van af
met een duur ticket en campingkosten. Op de wei zelf betaal je
2,50 euro voor een pintje en dat
loopt aardig op na vier dagen.
De groep eet dan ook vaak op
straat en bij “Marleentje” zijn de
pintjes goedkoper. Op een budget tussen de 150 en 200 euro moet je wel
rekenen. De globale kostprijs is dan ook
de voornaamste reden waarom sommigen verkiezen niet te gaan.
jmb

Rock Werchter
+ de sfeer
+ de geweldige affiche
- de portemonnee

Pukkelpop
+ meer bands, meer muziekgenres
+ avontuurlijker
+ goedkoper

verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
Feesten:

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
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Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
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Is het eten nog niet gereed?
DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS
Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87

ZEMST – Met maar liefst vijf jeugdverenigingen die de komende maanden
op kamp vertrekken, loopt Zemst deze zomer leeg. Wat die rakkers van u
daar in de bossen allemaal uitvreten, kunnen wij u – helaas of gelukkig –
niet vertellen. Maar wat de pot schaft, is niet langer een geheim!

Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

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

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

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

Bij Chiro Hofstade verlaten er drie de ploeg en komen er twee nieuwelingen bij

Elke zomer opnieuw vertrekken Chiro en Scouts naar aloude traditie op
kamp. Aangezien die klein mannen
niet zelf hun eten kunnen voorzien,
gaat er ook een ploeg kookouders
mee. Voor sommige onder hen is het
de eerste keer, andere zijn al ervaren rotten geworden. de Zemstenaar
legde hen op de rooster en als ouder
mag u op beide oren slapen. Er wordt
deftige kost geserveerd!
Els Jacobs (27 jaar) uit Hofstade gaat
deze zomer voor de tweede keer mee.
Waarom doe je het?
“Ik ga samen met mijn vriend Bassie
en wij hebben zelf altijd in de Chiro
gezeten. Er was een koppel dat stopte
en toen zijn ze het aan ons komen
vragen. Het kriebelde meteen, wij zijn
echte levensgenieters, we koken en
we eten graag. Dus onze beslissing
was snel gemaakt.”
Heb je een leuke anekdote?
“Ik moet meteen denken aan mijn
tijd als leidster toen ik een oogje had
op Bassie. Hij was toen een helpende

hand in de keuken. Ik vond dat jaar
blijkbaar constant een reden om naar
de keuken te trekken en om den Bassie, al was het maar heel even, in actie te zien! Misschien is daar de liefde
voor mijn ventje en het kookouderschap wel ontstaan. Ik heb nog nooit
zoveel patatten in de keuken gaan bijhalen als dat jaar. (lacht)”
Wat is het succesrecept?
“Ons toprecept is Osso Bucco, voor
110 personen neem je 33 stukken
gebraad, 5 pakken prei, 2 selders, 2
flessen witte wijn, 10 doosjes gezeefde tomaten, 6 kommen ajuin, 4 liter
room, 5 kommen champignons en
3 kommen rijst. De ajuin stoven, prei
en selder toevoegen en een eerste
keer kruiden. Vervolgens tomaten en
champignons toevoegen, laten inkoken met de witte wijn en daarna de
room toevoegen en weer bijkruiden.
Het gebraad laat je langs de buitenkanten aanbraden en vervolgens
laat je het lichtjes verder stoven. Dit
overheerlijk gerecht serveren we met
rijst! Een gouden tip voor receptjes is
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VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

trouwens www.jeugdwerknet.be/kokenopkamp ”
Corinne Brebels (43 jaar) uit Weerde
kookt voor de vierde keer voor de Chiromeisjes van Weerde.
Waarom doe je het?
“Mijn dochter zat in de Chiro en de toenmalige hoofdleidster kende ik goed. Ze
was het al een paar keer komen vragen
en het leek me wel gezellig. Ik ga ook
graag met kindjes om. En de groep was
ook heel leuk. Ondertussen is de groep
verjongd en ook hier kom ik met iedereen heel goed overeen!”
Heb je een leuke anekdote?
“Er zijn er wel wat. Zo zijn we ooit de
eerste dag toegekomen op onze locatie en het bleek daar een modderpoel.
We liepen rond met onze botten en die
zakten helemaal in de modder. Er kwam
toen een klein pagadderke af, zo fier
als een gieter met nieuwe schoenen!
(lacht) Een minder leuke ervaring was
de graffitispuiter die de auto van de
hoofdleidster helemaal had volgespoten. En om af te sluiten nog een hele lieve. Op een keer hadden ze als opdracht
een eitje te versieren als hun kindje. Ze
moesten dat eitje dan het hele kamp
veilig bewaren. Ik liep toen rond met
twee vlechtjes en er was een kindje dat
haar eitje had versierd met vlechtjes. Ze

kwam het fier tonen en zei dat ze een
klein Corinneke had gemaakt.”
Wat is het succesrecept?
“Er zijn recepten die elk jaar opnieuw
heel goed gaan, zo is ons stoofvlees
met frietjes elke keer een succes. Maar
er zijn ook twee dagen waarop we
minder werk hebben met koken. De
eerste dag van het kamp maken we
traditioneel smoskes. En een van de
activiteiten voor een groep is koude
schotel maken. Die dag moeten wij
wel wat aardappelen kuisen enzovoort, maar het meeste werk doen
toch de meisjes. Op zondag zijn er altijd koffiekoeken en croissants en dat
is een traktatie van ons.”

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

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

Anita Lauwers (35 jaar) uit Zemst-Laar
trekt voor de allereerste keer mee als
kookouder met Chiro Skippy!
Waarom doe je het?
“Misschien grotendeels toch omdat
je dan je kinderen nog ziet tijdens het
kamp. (lacht) Maar het spreekt me ook
aan omdat koken in groep leuk lijkt.
Twee van de andere kookouders zijn
trouwens vroegere schoolgenootjes
van mij.”
Heb je een leuke anekdote?
“Nee, aangezien ik nog nooit ben mee
geweest, heb ik ook nog niets meegemaakt op kamp.”

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

De Weerdse kookouders kiezen er de succesrecepten uit

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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Foto Jean Andries

danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be

11

juli WERKDOCUMENT.indd 11

11/08/2009 12:12:21

Wat is het succesrecept?
“Dit jaar moeten we zeker en vast gewonnen brood maken. Vorig jaar was dat
geschrapt en er is ons gevraagd om dat
terug op het menu te zetten.”

De kookploeg van Chiro Skippy verwelkomt dit jaar Anita Lauwers

Heb je een leuke anekdote?
Guido: “Er zijn heel wat leuke en pakkende
momenten geweest. In zo’n grote groep
gebeurt er ook altijd wel wat. Het kampvuur is bijvoorbeeld steeds heel tof. Ook bij
de kookploeg lachen we heel wat af.”
Rina: “Op zeventien jaar maak je wel
wat mee. Er zijn die mannen die nu nog
altijd bij hoog en laag beweren dat ze
persoonlijk door Louis Michel naar huis
zijn gebracht, anderen die blijven volhouden dat er een everzwijn tegen de
jeep gelopen was en dat er daarom een
onverklaarbaar blutske in gekomen was.
Dan was er de Kris die helemaal alleen
tot aan zijn knieën in een ondergelopen
keukentent stond, maar de rest van de
hoop toch niet wou afjagen toen ze juist
op een terraske zaten, de worsten die om
11 u nog diepgevroren waren en om 12
u gebakken en wel verondersteld werden om naast de bloemkolen op tafel te

Foto Jean Andries
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Guido Van Cauwenberge (48 jaar) en Rina
Verdoodt (50 jaar) uit Zemst gaan voor de
respectievelijke zevende en de zeventiende
keer mee met Chiro Tijl.
Waarom doe je het?
Guido: “Het is prettig om voor de jeugd
van Zemst iets te kunnen doen. De eerste jaren waren ook onze kinderen mee,
maar dat is nu niet meer het geval. En er
is ook wel een beetje heimwee naar de
eigen Chirotijd die mee speelt.”
Rina: “Dat is een moeilijke! Eigenlijk denk
je daar best niet te veel over na en da’s
dan meteen al één van de leuke dingen
van het kookouder zijn. ‘t Heeft ook iets
te maken met “terug naar de basisdingen”; grote hoeveelheden eten koken,
samenwerken met een groep fijne vrienden, af en toe eens denken “dit komt
nooit goed” en dan tóch op één of andere manier net op tijd het eten op tafel
zetten, de humor en het gezever van het
jonge en iets oudere volkje, de evolutie
in de katsjoebottenmode, het basiscomfort van een patrouilletentje, de luxe van
een buitendouche, een kriekske op een
Ardens terraske, enfin om kort te gaan,
omdat het gewoon leuk is!”

De kookouders van Chiro Tijl zijn alvast begonnen

staan (u kan niet geloven hoeveel verschillende manieren er bestaan om, als
het écht moet, worsten in een sneltempo
te ontdooien). ‘t Is allemaal niet wereldschokkend en hopelijk komen we nooit
op CNN, maar het zijn wel dingen die
bijblijven en deel uitmaken van de enige
unieke echte kookouderskampsfeer!”
Wat is het succesrecept?
Guido: “Een echt recept geven is nogal
moeilijk want ieder van ons doet eigenlijk een stuk van het recept omdat de
groep kinderen zo groot is. Maar mijn
favoriete recept is het gebraad met aardappelen en de overheerlijke boontjes die
Flor (Vandesande) eigenhandig kweekt.”
Rina: “Hierover zijn de meningen verdeeld. Ons publiek is behoorlijk conservatief en aan een aantal klassiekers mag
niet worden geraakt. Aanpassingen aan
het menu, hoe miniem ook, worden met
argusogen bekeken en druk becommentarieerd. We hebben er best een goede
uitleg voor klaar, of het komt écht niet
goed. Spinaziestoemp met spek en fishsticks met puree en tomaten, daar blijf je
sowieso af. Maar voor elk gerecht is er
wel een groep sympathisanten. Lees Ons
kookboek er maar eens op na, misschien
nog liefst de versie van een aantal jaren
geleden. Daar vindt u zonder problemen
heel ons basisreceptenbestand in terug!
En voor de persoonlijke toets is er de onvolprezen ‘blauwe kaft’, die al jaren alle
kampkeukengeheimen bewaart. Helaas
geldt hier een zeer strikte omerta, dus
van mij zal u hierover verder niets horen!”
Ellen Van de Wijgaert
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PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

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

PASTA’S FOLIES
Spaghetti - Penne - Ravioli _ Tortellini
Van 11 uur tot 15 uur
Van maandag tot zaterdag
Iedereen welkom

FEESTZAAL - TRAITEUR

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

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

Chef aan het fornuis

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

320

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

de
deZemstenaar
Zemstenaar||juni
juli 2009
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ZEMST-LAAR – Sam Vanhoovels (23) studeert schilderskunst aan de Sint-Lucas hogeschool in Gent. Als Sam bachelor is, wil hij
aan de slag als leraar. Professioneel kunste naar zijn blijft de grote droom, ook al is dat
maar voor weinigen weggelegd. Ondertussen
ontwikkelde hij een heel persoonlijke stijl, hij
werkt vrijwel uitsluitend met graffiti.

Toptalent in het dorp
Graffiti sleept toch die bedenkelijke
reputatie mee van vandalisme, het bekladden van muren en gebouwen?
Ik werk met spuitbussen, maar daar
houdt de vergelijking wel op. Het is ook
de bedoeling om mijn werk zichtbaar te
maken in het straatbeeld, maar ik werk
met en op materiaal gerecupereerd uit
wat mensen van de hand doen. Zo breng
ik het terug in de straat. Dat geeft heel
uiteenlopende reacties. Sommigen vinden het maar niks en scheuren het van
de muur, anderen vinden het mooi en
nemen een foto of proberen het werk
mee te nemen.
Geef eens wat uitleg bij de techniek die
je gebruikt?
Meestal vertrek ik van een foto of afbeelding, vaak een portret, die ik dan digitaal
bewerk. Die bouw ik dan achteraf op in
verschillende lagen, met behulp van sjablonen. Een sjabloon is een uitgesneden
uitsparing in een vel papier, waardoor ik
de verf spuit. Vaak handelen mijn werken
over sociale thema’s, met de bedoeling
daar even bij stil te staan. Evengoed kunnen ze gewoon humoristisch zijn. Sinds
kort doe ik ook collagewerk.

Sam Vanhoovels,

veelbelovend graffiti-kunstenaar
Waar was en ben je mee bezig?
In het kader van Stadsvisioenen in Mechelen ben ik aan het werk in groepsverband
in een verlaten pand, voorheen een kledingzaak in de Bruul. De houten panelen
worden kunstwerken en worden tentoongesteld. In De Kriekelaar, een lagere school
in Hofstade, deed ik een workshop met de
leerlingen. Daar bewerkten we portretten
digitaal en met graffiti. Ik nam deel aan de
Kunstenaarsroute, vooral om een jonger
publiek te bereiken en het negatieve imago
van graffiti te doorprikken. Ik werk mee aan
een groepstentoonstelling in Gent. Ik pik
mee wat ik kan, dit is nodig om een zekere
naamsbekendheid te krijgen. Zo heb ik een
werk in opdracht kunnen doen voor een
automerk bij de lancering van een nieuw
model. Vorig jaar werkte ik mee aan de expo
Downsyndroom Vlaanderen. Kinderen met
het Downsyndroom werden actief betrok-

ken bij het
realiseren van
kunstwerken.
Zowel voor
hen als voor
mij heel verrijkend.
Hoe verlopen de studies?
De kunsthumanoria was iets strikter afgebakend. Nu geniet ik een veel grotere vrijheid.
De keuze van mijn techniek wordt gerespecteerd en ondersteund. Het theoretische
pakket valt evenwel niet te onderschatten.
Het diploma van bachelor biedt wel perspectieven, ondermeer om een plaats te
vinden als lesgever. Hopelijk kan ik dit combineren met een leven als actief kunstenaar.
Dirk Verdeyen

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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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

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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Joepie, ‘t is feest!

voor álle kinderen

ZEMST – Men zegge het
voort: op zondag 5 juli
organiseert Zemst voor de
allereerste keer een Kinderhoogdag. Er valt heel wat te
beleven en allemaal exclusief
voor kleine en grote kids!

Gaat je oogappel naar het feest? Je
hoeft hem of haar helemaal geen
lunchpakket mee te geven. Op het
plein staan tal van eetstandjes en er is
voor elke lekkerbek iets anders!

komt de
populaire
muis zelf
naar onze
gemeente. In de
jeugdafde ling van de
bibliotheek.
Van 11 tot
12u en van
13 tot 14u voor kids van 7 tot 11 jaar.
Brazil samba percussie is een muzikale
sessie waarbij jij je volledig kunt uitleven. Met wat rommel maak je zelf afvalpercussie of ga je dumpdrummen. Op
het Plein van de verdraagzaamheid van
15u tot 15.30u voor kids vanaf 6 jaar.

Wat valt er te beleven?
Er wordt die dag veel te veel georganiseerd om allemaal op te noemen, maar
we halen er de leukste dingen uit!
Speurneuzen gezocht! is een zoektocht naar de verborgen plekjes in de
buurt van het Plein. Je moet verschillende vragen oplossen en bij elk juist
antwoord, krijg je een puzzelstukje.
De puzzelstukjes verklappen je waar
de tocht heen gaat. Een deelnemingsformulier kan je halen op de centrale
stand op het plein en van 11 tot 17u
kunnen alle leeftijden starten.
Geronimo Stilton is een creatieve
workshop waarbij je knutselt, toneel
speelt, tekent of gewoon een spelletje speelt. Alles staat in het teken van
de avonturen van Geronimo Stilton!
En speciaal voor de Kinderhoogdag

EIKES – speciaal voor Zemst
Speciaal voor Zemst creëerde de theatergroep Gorilla, het toneelstuk EIKES. Het werd een muzikale theatervoorstelling over babbelen, vertellen,
spreken, klappen, maar vooral over…
zwijgen! Vreemd?! Wij gingen praten
met Dave Nauwelaerts, een van de
leden van de professionele groep, die
toevallig ook in Zemst woont.
Een theaterstuk over praten en babbelen, dat vooral over zwijgen gaat.
Leg dat eens uit?
Dave Nauwelaerts: “Het is de eerste
voorstelling van onze theatergroep.
Toen we dat tekstje doorstuurden, hadden we wel al een idee maar nog geen
volwaardig concept. Het moest een
stuk worden voor kleuters waarin de
klanken belangrijker zijn dan de woor-

Het evenement start eigenlijk al
op zaterdag 4 juli. Om 20.45u geeft
Brahim het startschot van Pleinpop
op het Plein der Verdraagzaamheid. Daarna sluit Frituur Paula om
22.30u de avond af. Zaterdag kun
je dan vanaf 11u deelnemen aan
de verschillende activiteiten. Om
17u geeft de DO-RE-MI Band er dan
nog een laatste lap op. Waarna de,
ongetwijfelde vermoeide, deelnemers
huiswaarts kunnen keren.

16

juli WERKDOCUMENT.indd 16

11/08/2009 12:12:35

Café

den. EIKES gaat over één persoon en één
ondefinieerbaar iets. Dat iets kan geen
woorden zeggen, het kan enkel klanken
uiten en emoties tonen. Het is een universele voorstelling, ook heel abstract
en soms zelfs een beetje clownesk. Het
gaat er eigenlijk over dat je heel veel
kan zeggen, maar dat je daarvoor niet
altijd woorden nodig hebt.”
Waarom schreven jullie dit stuk speciaal voor Zemst?
“We kregen de vraag om iets te doen
voor Kinderhoogdag en daardoor zijn
we beginnen nadenken. We wilden
iets maken voor de doelgroep waarvoor nog maar weinig activiteiten waren, en dat bleken de kleuters te zijn.
Ik ben dan met een collega beginnen
brainstormen en we waren het al snel
eens dat we iets wilden doen met onze
stem. De voorstelling heette ook eerst
Stem, maar werd dan later verandert in
EIKES. Dat is een verwijzing naar wat er
op het toneel te zien is. En dat kan een
ei zijn, maar dat kan evengoed eikes
(vies) zijn. We zijn redelijk zenuwachtig,
want eigenlijk is de voorstelling van 5
juli een try-out. We zijn benieuwd wat
de kinderen ervan gaan vinden!”
Waar kunnen de mensen die jullie op
5 juli gemist hebben, jullie nog aan
het werk zien?
“Momenteel speelt het stuk enkel op
de Kinderhoogdag, maar het is uiteraard de bedoeling om ermee te gaan
toeren. We willen het stuk opnemen
in ons repertoire, het eventueel te verlengen tot een stuk van 40 minuten,
en er dan mee langs scholen en cultuurcentra trekken.”
Het toneelstuk wordt drie keer gespeeld
(om 13.45u, om 15u en om 16.15u) in de
bibliotheek voor kids van 3 tot 7 jaar.

Meer info?
www.kinderhoogdag.be of www.
zemst.be bellen kan ook: 015-61 88
93 (jeugddienst) of 015-61 88 94
(cultuurdienst)

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

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

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

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

Ellen Van de Wijgaert

Word sterreporter voor de Zemstenaar!
In de bibliotheek wordt er van 15 tot 16 uur 30 een workshop Mini-journalist
georganiseerd. De deelnemers mogen van ons hun eigen artikel maken voor
de Zemstenaar! Stuur voor 13 juli jouw artikel over de Kinderhoogdag of je
interview met Brahim naar info@dezemstenaar.com en misschien wordt het
in onze volgende editie wel gepubliceerd!

de Zemstenaar | juli 2009

WEDSTRIJD

Wie gaat er?
Ongetwijfeld komt er een massa
volk naar de Kinderhoogdag. Wij
konden al enkele enthousiastelingen strikken die u graag wat meer
vertellen.
Robbe Cordemans is 6 jaar en woont
in Zemst. “Ik ben nog nooit naar de
Kinderhoogdag geweest, maar ik ga
er nu naartoe omdat ik het leuk vind
en omdat ik daar toffe dingen ga
doen. En misschien gaan we er met
de Chiro naar toe. Het toneelstuk EIKES wil ik zeker gaan bekijken en ook
de zoektocht wil ik doen. De sprookjes in de bib en leren tekenen lijkt me
ook fijn!”
Dagmar Van Hamme is 12 jaar en
woont in Zemst-Bos: “Ook voor mij is
het de eerste keer en ik ga vooral omdat de activiteiten leuk zijn! Ik wil naar
de workshop mini-journalist, de zoektocht en zeker ook het dansen. Bij de
knotsgekke waarzegster ga ik ook
langs. En het straattheater is ongetwijfeld heel leuk om naar te kijken.”
Luna Van den Bossche is 11 jaar en
woont in Eppegem: Er zijn supergoede ideeën op de Kinderhoogdag, ik wil gaan dansen en naar de
workshop mini-journalist. Ook de
Brazil samba percussie wil ik niet
missen. En de zoektocht ga ik doen
en ik geloof eigenlijk niet in waarzegsters, maar bij die knotsgekke
madam wil ik wel eens langsgaan.”
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Le nouveau Babybell est arrivé - Een Zoon! Deel I
EPPEGEM – In de auto hoorde ik Pascale Platel op de radio - heel toevallig
en toepasselijk - vertellen over “een kaasje dat nu eens echt uitnodigt om in te
bijten … Babybell”.
Welnu, Eppegem heeft er een levensecht Babybelleke bijgekregen! Hij luistert (bijna) naar de naam Kamiel en is de eerste spruit van mama Liesbeth Lacante, redactielid van de Zemstenaar, en Dennis De Bell. Een wolk van een baby, die met zijn vijftig
centimeter en drie kilo driehonderd ter wereld kwam op 13 mei. Langs deze weg wil
de redactie van de Zemstenaar de trotse ouders van harte proficiat wensen!

Nationaal en internationaal
transport

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

Sporthal Zemst-centrum

Hoe meer, hoe beter - Een Zoon! Deel II

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

ZEMST – Er zijn nog meer redactieleden van de Zemstenaar die meehelpen aan het
stijgende geboortecijfer in Vlaanderen! Op 28 mei zag Gust het levenslicht en is met
zijn drie kilo honderdtwintig en één centimeter meer dan een halve meter een flinke
eerste zoon van Bart Diricx en Hilde Goovaerts. Baby én de ouders stellen het wel.
Volgens Kind en Gezin worden de gezinnen steeds groter en worden vooral
meer tweede en derde kinderen geboren. De kersverse ouders hebben dus nog
veel werk voor de boeg...
Ook voor Hilde en Bart een dikke proficiat vanwege de redactie!
P.S. wordt wellicht vervolgd...
Katia De Vreese

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

Café
de Zemstenaar | juli 2009

't Steen

bij Chris en Alain

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN
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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@TELENET.BE

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

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

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88
de
deZemstenaar
Zemstenaar||juni
juli 2009

- 5% korting op
EUCANUBA, ROYAL
CANIN, EUROPREMIUM
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Onder de

Silke Van Campenhout werd door een jury verkozen
tot Miss Pub Hofstade. De sympathieke schoonheid wilde met uitbaters Danny en Freya van de Pub graag op
de foto. “Silke was heel elegant en vlot in haar presentatie. Zij kon ook rekenen op de steun van haar vrienden
van de chiro van Hofstade”, zegt jurylid Diana Bohets.

KVG Wezelhof, een vereniging die socio-culturele activiteiten inricht voor personen met
een handicap, vierde in de parochiezaal hun 35-jarig bestaan. De vereniging is aanwezig in
de vijf fusiegemeenten, heeft 141 leden en telt nog drie leden die bij de oprichting als deel
uitmaakten van de ploeg: Karel Claes, Jaklien Schoreels en Luc Verbeek. De huidige bestuursploeg: Marie-Louise Holemans (voorzitster), Karel Claes, Marieken Peeters, Jose Van Doren,
Hortense Vanhole, Rosa Bertens, Regine Janssens, Frans De Coninck, Marcel Windelen, Germaine Spenninck, Godelieve Debakker en Luc Verbeek.

de Zemstenaar | juni
juli 2009
2009

De Sint-Sebastiaansgilde uit Weerde vierde feest. De oudste vereniging van Weerde
(226 jaar oud) doet er alles aan om nieuwe en
jonge leden te vinden om de traditie in stand
te houden. Op de foto het vertrek van een
optocht in traditionele klederdracht door
de straten van Weerde. Op het programma:
verwelkoming van de deelnemende gilden
door de Hoofdman en door het gemeentebestuur van Zemst. Vervolgens huldigingen
van gewestkoning en jeugdkampioen 2008,
schieting jeugdkampioen 2009, schieting liggende wippen, volksdansen, vendelzwaaien
en optredens. Schieting gewestkoning 2009
en uitreiking herinneringsgeschenk door leden van het gemeentebestuur.
De dames van KAV-Elewijt dansten met veel enthousiasme de Rasq
Shargi, de dans van het Oosten.
“Vrouwen dansen deze sierlijke oriëntaalse dans onder elkaar en voor
hun plezier. Op deze initiatie dansten
we enkele basistechnieken, die we
voelden in onze heupen, schouders
en romp. Genieten van ons lichaam
stond centraal”, zegt Ellen Van Hoof.
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mensen
De dertiende editie van Woit Rock in
café Schoonzicht bij Jaak en Germaine
in Weerde bracht geen ongeluk, integendeel: zwoel zomerweertje, veel volk
en de Shortcuts en hun gastmuzikanten helemaal op dreef.

Geen verrassing voor Martine van de Spin, wel een gezellig verjaardagsfeest in het clubhuis van Verbr. Hofstade.
Haar schatje werd vijftig en dat kon niet onopgemerkt
voorbij gaan. Familieleden en vrienden werden uitgenodigd en maakten er een spetterend feest van tot in de
kleine uurtjes.

Foto’s Jean Andries

Het tennisteam heren 65-plus van T.C. De Wehzel werd tijdens het interclubkampioenschap Vlaams-Brabant kampioen. Op de foto v.l.n.r. Willy Cools, Bode Schellemans, Achiel Verrycken, Leon Jacobs, Hilaire Moons,
Romaan De Baets en kapitein Roland Adriessens (Jean Gats ontbreekt).
De veteranenploeg 65-plus werd voor de derde keer kampioen van
Vlaams Brabant. In De Wehzel heeft nog geen enkel ander team een dergelijke prestatie kunnen voorleggen. Het team van Roland Andriessens is
de recordhouder. Aan deze jongeren van 65 dan ook een dikke proficiat.

de
deZemstenaar
Zemstenaar||juni
juli 2009

De onthaaldag van de
nieuwe inwoners was andermaal een groot succes. Liefst
zestig nieuwkomers kregen
een rondleiding in het gemeentehuis, een busrondrit
door de deelgemeenten van
Zemst en een bezoek aan het
rusthuis van het OCMW. In de
polyvalente zaal van de bibliotheek was er een receptie
met streekproducten. Elk gezin kreeg daar bovenop een
informatief pakket met een
geschenkje.
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Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN

de Zemstenaar | juli 2009

geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Ideetje voor de vakantie

Cartoons

kijken

bij

ZEMST - Het Sportimonium

maakt plaats voor de tweede
van de InternatioSportcartoonale met
als thema Eva en Sport. Dit
jaar worden prachtige, uiteditie
nale

verkoren werken gebundeld
van cartoonisten over heel
de wereld, die hun gedachten over ‘de vrouw en sport’

Bloso

Wij hebben vernomen dat er een
Meet & Greet is, maar met wie?
De laureaten worden gelauwerd
tijdens de officiële opening op
5 juli, om 14 uur. Ook de prijs
voor ‘Beste Belgische inzending’
zal dan uitgereikt worden. Wie op
de opening aanwezig wil zijn en
uitkijkt naar een ontmoeting met
zijn of haar favoriete vrouwelijke

de Zemstenaar
Liesbeth Salens, toeristisch me dewerkster Sportimonium en
Raf Bonte, lid van de VVV
Toerisme Zemst.

“Buitenkansje!
Onmoet jouw favoriete Olympische
dame op 5 juli in
Hofstade.”

Vanwaar komt dit initiatief en
hoe kwam men tot dit idee?
Na vijf inrichtingen van de
Kunstenaarsroute besefte VVV
Toerisme Zemst dat er onvoldoende nieuw werk was om
elk jaar te tonen. Daarom werd
beslist deze tweejaarlijks te laten plaatsvinden. Het ‘lege’ jaar
diende opgevuld te worden
met een ander evenement dat volk van
ver buiten de gemeente naar Zemst zou
lokken. Raf Bonte, lid van de VVV en fervent liefhebber van cartoons, kwam met
het idee op de proppen een cartoonale
in te richten. Vrij snel vonden de VVV en
het Sportimonium mekaar en zo ontstond de ‘Sportcartoonale’, die nu aan
haar tweede uitgave toe is.

Olympiër, moet zeker deelnemen aan de wedstrijdvraag via
Sporza en het Nieuwsblad. Welke Olympische dames aanwezig
zullen zijn, hangt af van hun beschikbaarheid. Maar je staat niet
alle dagen naast iemand die ons
land vertegenwoordigde op de
Olympische Spelen.

botvierden.

sprak met organisator

Wat mogen we zeker niet missen?
• Naast de thematische inzendingen stelt ook de gekende cartoonist Karl
Meersman een selectie voor uit zijn eigen collectie. Hij is vooral bekend als
huistekenaar van Trends en Focus-Knack.
• Je mag ook de “bloopers” niet vergeten. Het internationale karakter van de
tentoonstelling zorgde dit jaar voor een opmerkelijke wending. Aziaten associeerden Eva en Sport voornamelijk met Kerstmis. De werkgroep besliste om
deze cartoons toch tentoon te stellen, ook al konden ze niet meedingen naar
de prijzen door het interculturele misverstand.
• Elke zondagnamiddag heb je de kans om van jezelf een karikatuur te laten
maken door de bekende karikaturist Roger.
• Vrijdag 28 augustus om 21 uur is er op het strand een zomerse openluchtfilm
Bend it Like Beckham. De toegang is gratis. Deze film is een multiculturele komedie over het spanningsveld tussen traditie en individuele vrijheid. Vooraf kan
u op het strand een les Zumba meepikken, genieten van een Bellydanceshow, een spelletje Sepak Takraw of Thaise balsport aanschouwen.
De tentoonstelling Eva en Sport is gratis en loopt van 5 juli tot 28 augustus in het
Sportimonium op het Bloso-domein te Hofstade.

de Zemstenaar | juli 2009

Hoe zit deze wedstrijd in elkaar?
Verschillende cartoonverenigingen maken cartoonisten over heel de wereld
warm om tekeningen omtrent het thema
te ontwikkelen. De winnende cartoons
worden gekozen door een deskundige
jury, bestaande uit mensen die van kortbij betrokken zijn bij het cartoonwereldje enerzijds, en mensen die weten wat in
het sportgebeuren omgaat anderzijds.

KA
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Speelplein 

vernieuwt

Kaktus

Eppegem – De zomer komt eraan en dus ook een nieuwe editie van Speelplein Kaktus. De animatoren zijn al een hele tijd bezig met het voorbereiden van een spetterende zomer voor de kids. Dit jaar zijn er echter enkele
nieuwigheden.
Deze zomer staan elke
week ongeveer vijftig jongeren klaar in De Waterleest om kinderen tussen
tweeënhalf en vijftien te
amuseren en te entertainen. Het speelplein opent
‘s morgens de deuren om
7.30u en om 9u starten de
activiteiten. De dag eindigt om 16u. Er is opvang tot 18u
voorzien. In de voormiddag spelen
de kinderen in hun leeftijdsgroep.
In de namiddag is er een openwerkingssysteem, waarbij ze kunnen
kiezen uit een uitgebreid aanbod
van spelen. Van sport tot vrij spel,
van creatief tot rustig. Tijdens de
vrije momenten en de openwerking
is er ook een speelwinkel. Kinderen
MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

de Zemstenaar | juli 2009

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

ken meer! Enkel water, spuitwater,
fruitsappen van de wereldwinkel,
chocomelk en yoghurt-fruitdrankjes
zijn nog te verkrijgen. Vanaf dit jaar
werden ook de vergoedingen aangepast. Een vrijwilliger krijgt 30,22
euro per dag. Een animator of hoofdanimator verdient 9,96 euro per
uur. Van de animatoren wordt verwacht dat ze gemiddeld acht uren
per dag werken.
Ook kinderen met een
handicap zijn welkom
Ze spelen mee met hun
leeftijdsgenoten en indien
ze extra aandacht en zorg
nodig hebben, staat er een
begeleider klaar. Meer info
vind je op de site (www.
zemst.be) of bij de jeugdconsulent.
		

kunnen er het speelgoed van hun
keuze uitlenen.
Wat kost dat?
Vanaf dit jaar worden de opvangtarieven vastgesteld op vier euro per
dagdeel. Voor een hele dag betaal
je dus 8 euro. In die prijs zitten alle
kosten (één drankje, één sjaaltje
en de uitstappen) inbegrepen. Bijkomende drankbonnetjes kunnen
voor 50 eurocent aangekocht worden. Nieuw dit jaar is de keuze van
de dranken: geen gesuikerde dran-

SDW

Wat? Speelplein Kaktus
Wanneer? Deze zomer van maandag 6 juli tot 13 augustus
Voor wie? Kids van 2,5 tot 15 jaar
Waar? Gemeentelijke basisschool
De Waterleest in Eppegem
Nieuwtjes
• geen gesuikerde dranken meer
• 4 euro per dagdeel
• De uitstappen en het sjaaltje zitten in de prijs inbegrepen
• De vergoedingen zijn verhoogd
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Voetballertjes gezocht
ZEMST-LAAR - Mini-miniemen SK Laar zoeken toffe meisjes en jongens, geboren in 1999 en 2000, die graag willen voetballen en natuurlijk lol maken. Volgend
seizoen krijgen we ook een nieuwe trainer erbij, dus een gloednieuwe start. Laat
van je horen en neem contact op met Ann Ghilbert : Ann.Ghilbert@telenet.be. Op
onze website vind je meer info en nog meer leuke foto’s ; www.sklaar.be. 
JA

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

t
t
t
t
t
t

Vooraan Tom. Midden v.l.n.r. Sebastien, Matthias, Maxim, Roel, Jellis en
Jeremy, achteraan Marcus, Nina en Michaël, onze trainer en coach

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

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

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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

de Zemstenaar | juli 2009

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

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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Onze co-sponsors

advertentie

Met topschutter Diomi naar Carré
KFC Eppegem met topschutter Guy Diomi (30 doelpunten) vierde feest
in dancing Carré. Onder leiding van ceremoniemeester Marijn Boma
De Valck kregen de topschutters van alle provincies hun trofee. De supportersclub Rood-Groen KFC Eppegem liet niets onverlet om er samen
met voorzitter Jan Van Asbroeck, bestuursleden, spelers en supporters
een onvergetelijk feest van te maken. Met een limousine werden Guy
Diomi en zijn vriendin Leonie opgepikt in Dilbeek, de champagneflessen werden ontkurkt en voor de laureaat met zijn sympathieke vriendin was het een onvergetelijke gebeurtenis. Onze fotograaf was ook
van de partij.
Foto’s Jean Andries

de Zemstenaar | juli 2009
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1996…
een goed kampioenenjaar
WEERDE – Caroline Panneels en Ellen Van De Catseye, beide nog net geen dertien jaar oud, zijn dikke
vriendinnen. Niets laat vermoeden dat deze twee
goedlachse tieners een topsport op topniveau beoefe nen. Ellen reed zich al in de internationale prijzen op
het skateterrein, Caro beklom vorig jaar het Vlaamse
podium als kampioen minitrampoline. In een gesprek
met de Zemstenaar vertellen ze vlot over hun me dailles en prestaties, over de inspanningen en de be perkingen die het beoefenen van een sport meebrengt
en over hun steun aan mekaar bij de voorbereiding
van wedstrijden. Caro de impulsieve durfal, Ellen de

de Zemstenaar | juli 2009

Ellen is lid van Reko Rollerclub, de skeelerclub van Zemst . Ze begon te sporten
op tienjarige leeftijd en kreeg al vlug
de competitiedrang te pakken. Dit jaar
is ze tweede jaar cadet, maar door haar
uitzonderlijke prestaties mag ze wedijveren boven haar niveau met de vijftien- en zestienjarigen op het Belgisch
kampioenschap. Ze reed internationale
wedstrijden in Duitsland en Frankrijk en
behaalde steeds een ereplaats.
Caroline is sinds het zesde leerjaar turnster en trampolinekampioen en lid van De
Toekomst in Mechelen, een club die zich
terecht, na een behoorlijke buit van 44 medailles, de beste trampolinegroep van België mag noemen. Een achterwaardes dubbele salto springen is voor Caro kinderspel.
Meisjes, zo’n prestaties, dan verwacht
je toch behoorlijk wat training?
Ellen: Ik oefen gedurende vier dagen per
week op het terrein. Daarnaast ga ik ook
nog veel fietsen. Om aan wedstrijden
deel te nemen is het heel belangrijk dat je
conditie en uithoudingsvermogen traint.
Caro: Ik probeer zes uur per week te
sporten, zowel turnen als trampolinespringen. Door veel te oefenen behoud
ik mijn kracht, maar ook mijn durf. Momenteel heb ik een voetblessure, waardoor het springen niet zo goed gaat.
Nooit gedacht aan opgeven ? Het
vraagt toch een serieuze opoffering?

Caro: Nee! ‘t
Is supertof en
ik wil het volhouden tot
ik oud ben,
zeker tot dertig jaar (bedenkelijk gezicht van uw
reporter bij deze interpretatie van “oud”).
Iedereen heeft dat in zijn sport wel eens,
opgeven, maar dan denk ik: “ik heb al zoveel bereikt” en dan vlieg ik er terug 100
procent in.
Ellen: Ik heb een periode gehad dat ik
wou stoppen, het zat me echt niet mee.
Maar toch zou ik het niet meer kunnen
missen. We hebben een goeie trainer en
die weet van aanpakken. Ook mijn papa
kan mij enorm motiveren. Skeeleren is
een uitlaatklep voor mij. Op het terrein
en in een wedstrijd maak ik mijn hoofd
leeg en geef ik alles wat ik heb.
Is deze sport te combineren met goeie
schoolprestaties ?
Ellen: Ik ga toch minder trainen tijdens de
eindexamens.
Caro: Ik blijf trainen wanneer ik kan. Heb
ik examenstress, dan vlieg ik naar buiten
en leef me uit op de trampoline.

Skaten op trampoline!

Zit de sportgeest in de familie ?
Caro: Mama is de sportieve, mijn papa is
mijn trouwste supporter.

Foto Jean Andries

beredeneerde volhouder. Een sportief interview!

Ellen: Ik kan de sport beoefenen met mijn
papa en mijn zus. Skeeleren en fietsen is
ook hun ding en dus zijn we vaak samen
op pad. (grinnikend) Mijn papa wil me wel
altijd verbeteren in mijn stijl en in mijn houding, stiekem weet ik wel beter natuurlijk.
Maakt topsport eenzaam ?
Caro: Je brengt natuurlijk de meeste tijd
door met de vrienden van de sportclub.
Ellen: Chiro, scouts, leuke verjaardagsfeestjes en dat soort dingen moet je wel
allemaal missen. De training gaat meestal voor. Soms wat moeilijk, maar één keer
mijn skeelers aan ben ik gelukkig.
Caro: Ook familiefeestjes moeten al
eens wijken voor mijn sport. Mijn mama
schuift telkens weer met de agenda.
Samen: We hebben mekaar en we begrijpen mekaar.
Net voor de finish denk ik….
Ellen: Concentreren en alles geven tot
het uiterste.
Caro: Tenen strekken, ogen toe…en
springen
Nicole Van Erp
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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
Zowel voor bedrijf als particulier

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleidReinigen
door gediplomeerde
zonnebankuitbater.
van glaspartijen, burelen,
werkruimtes
Verkoop verzorgingsproducten,
fantasiejuwelen
en cadeaubons.
Tapijtreiniging
en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

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

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.

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
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Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

vba

NDUSTRIE
KABELING
OMOTICA
YSTEMEN

09:18
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Adverteren in de Zemstenaar?
Contacteer Jean Andries
via 015/61.10.06, 0475/42.02.76
of adverteren.dz@gmail.com

PleinPoP
zaterdag 4 juli 2009
Plein van de Verdraagzaamheid

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

(Schoolstraat zemst)

Brahim Live Evolution Tour
& Frituur Paula
Vanaf 20u00
tOegaNg gratiS! + gratis vat bier!
Met diverse eet- en drankstandjes !!!
(pasta’s, tapas, cocktails, ijs,…)

zONdag 5 juli 2009 om 17u00

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

“Do Re Mi” Band
afsluiter Kinderhoogdag zemst
info www.kinderhoogdag.be

Feest van de Vlaamse gemeenschap

de Zemstenaar | juli 2009

v.u.: Gemeentebestuur Zemst, B. Coopman burgemeester, L.Van Releghem gemeentesecretaris, De Griet 1 in 1980 Zemst.
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Foto Jean Andries

De Verbruggelingen kleuren de Zomerfeesten met drie fietstochten voor het goede doel.

WEERDE – Wielerclub De Verbuggelingen pakt op zondag 19 juli uit met een nieuw initiatief tijdens de Weerdse
Zomerfeesten. Speciaal voor de gelegenheid tekenden zij een parcours uit voor alle soorten wielerliefhebbers. De opbrengst ervan gaat naar de vzw Hartekinderen. Luc Van Ingelgom van De Verbruggelingen weet er alles over.

Nieuwe troef op Weerdse Zomerfeesten

Fietsen met een hart in Weerde
Vanwaar het idee voor een fietsparcours, Luc?
Vorig jaar kwam een pienter clublid op
het idee om in september een fietstocht
in te richten. Hij deed toen zowat al het
werk op zijn eentje. Tijdens de Zomerfeesten staat er sowieso een tent, dus
vatten we vanuit de KWB het idee op
om dit evenement op 19 juli samen te
organiseren.
Is het louter recreatief of gaat het om
een heuse wedstrijd, met een podium
en bloemen en kussen van de miss en
van die dingen?

Het is een zuiver recreatieve happening
op drie niveaus. Om te beginnen is er
een famillietocht van 20 kilometer. En
voor wie het wat méér mag zijn, hebben
wij tochten van 70 en 100 kilometer.

Is er voorzien in
begeleiding
of
seingevers?
En
hoe vinden de fiet-

Hoeveel volk verwachten jullie?
Wij verwachten, neen, wij hopen die
zondagmorgen op zowat tweehonderd
deelnemers. Achteraf kunnen zij in de
tent van de Zomerfeesten op adem komen met een drankje. Er zijn ook mosselen te verkrijgen, niet te versmaden!
Wat gebeurt er met de eventuele winst?
Die gaat vanzelfsprekend naar het goede
doel. Alle opbrengsten van het fietsgebeuren gaan naar de vzw Hartekinderen,
een vereniging die ouders met kinderen
of jongeren met een hartafwijking bij elkaar brengt. Tijdens de contactdagen van
de vzw kunnen ouders hun ervaringen
met elkaar uitwisselen en biedt de vereniging allerlei nuttige infortmatie aan.
Bedankt, Luc, en veel succes ermee!
Paul Verdoodt

de Zemstenaar | juli 2009

Wat zijn de voorwaarden om deel te
nemen? Moet je lid zijn? En wat kost
het zoal?
Er zijn geen voorwaarden om deel te nemen. Inschrijven kan van 8u tot 10.30u.
Kinderen geboren na 1993 betalen 1
euro, leden van de Vlaamse Wielrijdersbond mogen sowieso gratis mee. Voor
de famillietocht van 20 kilometer betalen leden van
de VWB 1,5 euro,
niet-leden 2,5 euro.
Een kaartje voor de
wegritten van 70
en 100 kilometer
kost 2 euro voor leden en 3 euro voor
niet-leden.

sers de juiste weg?
Pijltjes die op de grond zijn geschilderd
zorgen ervoor dat de deelnemers op
het rechte pad blijven. En op gevaarlijke
oversteekplaatsen staat er een seingever. Op de twee lange afstandsritten is er
zelfs een bevoorradingspost.
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ZEMST–LAAR – De Koninklijke
Vlaamse Voetbalbond Antwerpen
(KVV) start een project voor meisjes- en damescompetitie. Mia Spoelders, coach en drijfveer van de dames van SK Laar, staat te popelen
om mee te helpen.
De dames van SK Laar eindigden het
speelseizoen op het podium bij de KVV. De
ploeg werd opgericht in 1996 en behaalde
al verschillende titels. Voor Mia Spoelders
is iedere speler even belangrijk in haar
team. Door het beperkt aantal beschikbare
spelers is het natuurlijk uitermate belangrijk dat ze elkaar motiveren. Kapitein Evi
Buelens en onderkapitein Leen Slachmuylders doen daarvoor al het nodige. Het is
voor Mia wekelijks knokken om aan elf
spelers te geraken. In geval van nood trekt
Mia zelf ook haar voetbalschoenen aan.
Welke zijn jullie hoogtepunten?
Tweemaal finalist in de beker van Antwerpen, één keer kampioen afdeling
A bij KVV Antwerpen en verschillende
malen bij de top drie. Ook dit seizoen
eindigden we op de derde plaats met als
extra pluim een overwinning tegen de
huidige kampioen als enige ploeg.

de Zemstenaar | juli 2009

Mia, doen jullie nog andere dingen
dan voetballen?
Zoals ik al zei, is teambuilding zeer belangrijk. Er heerst binnen onze ploeg
een heel toffe sfeer. Iedereen heeft iedereen nodig en vedetteallures kennen we
niet. Op training lachen we heel wat af,
maar als er gewerkt moet worden, dan
gebeurt dat ook. Bij SK Laar krijgt elke

Dames SK Laar gaan voor aparte competitie

Meisjes aan de macht
ploeg een bepaald budget, waarmee we
na het seizoen iets organiseren. Zo gaan
we eens naar de film, snookeren, bowlen
of doen een uitstap naar de zee. Dit jaar
gaan de dames en meisjes een cursus
“cocktails maken” volgen. Zo zie je maar.

Vertel ons eens meer over het project
waarmee jullie van start zijn gegaan?
Het is een project binnen het KVV, waar
ik als trainer 100% achtersta. Bedoeling is te starten met meisjesploegen,
onderverdeeld volgens leeftijd: 9-13 en
14-16. De meisjes kunnen zo in een afzonderlijke competitie spelen. Momenteel kunnen de 9-13 jarigen enkel in de
jongenscompetitie meedoen. Wat zeker niet slecht is, als trainer promoot ik
dat zelfs, maar sommige ouders vinden
het geen goed idee. Daarom gaan we

nu voor meisjesploegen. Het worden
matchkes van 5 tegen 5 of 7 tegen 7. Als
enkele vriendinnen de handen in elkaar
slaan kunnen we hiermee snel van start
gaan. Waarom dan ook een afzonderlijke
meisjesploeg 14-16 jarigen, zal je denken? Als meisjes van die leeftijd moeten
opboksen tegen meisjes of dames van
17+, ontbreekt dikwijls de fysieke kracht.
Karin Andries

Mia heeft het licht gezien
Mia Spoelders: Graag doe ik via de Zemstenaar een oproep aan alle meisjes tussen
9 en 16 (ouder mag ook natuurlijk), die
graag willen voetballen. Je kan mij bellen
op 0479-994333 of mailen naar mspoelders@mmm.com. Je kan ook gaan kijken
op de website www.sklaar.be. Daar vind je
alle nuttige contacten en heeft de damesploeg haar eigen plaatsje.

juwelier
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14

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

		

Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²

Onze toonzaal zal gesloten zijn van:
maandag 13 juli t.e.m. zondag 9 augustus

Tuinwerken Kristof

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer
de Zemstenaar | juli 2009

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Zwerfvuilactie ‘Propere Gasten’
ZEMST - De gemeente start in het kader van de actie Propere Gasten een proefproject op in deelgemeente Eppegem. Een medewerker van de gemeentelijke
werkliedendienst zal er in het kader van een sociaal tewerkstellingsproject met
een bakfiets rondrijden om de stoepen en goten te onderhouden en te controleren op zwerfvuil.
Doel van deze campagne is de bevolking op te roepen om er samen met het gemeentebestuur voor te zorgen dat bermen, stoepen en goten proper gehouden
worden. De leuze Ieder veegt voor zijn eigen deur is dan ook één van de belangrijkste slogans van de campagne Propere Gasten. Voor dit project kan de gemeente
rekenen op een jaarlijkse subsidie van 20.000 euro van de Vlaamse minister van
sociale economie en 10.000 euro van het ministerie van arbeid.

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE






















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

Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool
Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool
Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool
Zanussi - Tom
Tom - Braun - Tefal - Domo
Linterpoortenlaan
202- Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele
- Sony
- Philips - Bosch - AEG - Akai
1980
Zemst
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun

EV

Electro Vertongen
015/616799 - 0494/738521
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www.electrovertongen.be

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: www.kantoorvanpraet.be

Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769A-cB
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be
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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
juli WERKDOCUMENT.indd 35
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In onze showroom bent u van harte welkom om onze
hekken en poorten te komen bekijken.
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