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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.
€ 245.000

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.
€ 285.000

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), Terras.
€ 395.000

Veltem-Beisem: HOB op 11a 20ca. Glvl:
Winkelrmte/Voorpl, Liv, Kkn, Badk,
Berg. 1EV: 3 Slpks. Zolder, Keld, Oprit
(3w), Gar en Tuin (ZW). Woning met
mogelijkheden, ideaal voor zelfstandige om bij zaak te wonen.
€ 295.000

Zemst: Recente HOB op 8a 94ca. Glvl:
Winkelrmte/Voorpl, Wc, Liv, Ing Kkn,
Berg, Veranda. 1 Ev: Hal, Liv, Ing Kkn,
1 Slpk, Badk, WC. 2 Ev: Nachthal, Wc,
2 Slpks, Badk, Dakterras. Voorraadkeld, Gr Gar, Berg, 2 Gar. Box, Tuin.
€ 350.000

Wolvertem: Burgerwoning op 11a52ca.
Hoofdgeb: Rme inkom, Liv, Zitpl, Kkn,
WC, Veranda. Keld. 1Ev: 3Slpks. 2 Ev: 3
zoldk, Badk. Bijgeb: Liv, Bijkkn, Waspl,
Berg, WC. 1 Ev: 2 Slpks. 2 Ev: Zold.
Dubb Gar, Aangel Tuin, Terras, Oprit.
€ 395.000

Pand in de kijker

Eppegem
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Instapklare villa op 14a 61ca gelegen in een doodlopende straat met
vele mogelijkheden. Ideaal voor een zelfstandige die bij zijn zaak
wenst te wonen. Volledig ingericht door een binnenhuisarchitect en
momenteel in gebruik als woonst met praktijkruimte.
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Woonst:
Gelijkvloers: Inkom, Wc, Vestiaire, Liv, Ing Kkn, Eeth, Waspl,
Berg, Dubb Gar. Keld
1ste verd: Nachth, 4 Slpks, 2 Badks, Terras. Zold
Buiten: Terras, Vijver, Aangelegde Tuin (ZW) , Voortuin en Oprit
Praktijkrmte:
Gelijkvloers: Inkom, WC, Ontvangstrmte, Bureel/Vergaderrmte
1ste verd: Bureelrmt, Kkn, Badk.

Beste Zemstenaar,
Dachten wij. Niet dus. Want wat merk
je ter plekke? Op dat grote marktplein
staat nu een joekel van een gemeentehuis, de bakker blijkt een meeneemchinees, café Borsalino bestaat alleen
nog in vervlogen, benevelde geesten
en het viaduct is een tunnel geworden. Daar sta je dan. Een voorbijganger aanklampen dan maar. Of toch een
gps kopen.

U hebt er nog geen? Maak u geen zorgen,
wij ook niet. Flauwe brol, weer één van
die moderne prutsen, vindt u? Vinden wij
ook, eerlijk gezegd. Maar onder ons, wij
zijn niet meer zo zeker van ons stuk. Zo’n
spullen werken niet zoals het menselijke
brein, weet u. Als wij ergens één of twee
keer geweest zijn, lukt het de meesten onder ons – neen, dames, voel u niet aangesproken! – om de derde keer de klus op eigen houtje te klaren. Even het geheugen
opfrissen en klaar is kees. U weet hoe dat
gaat: bij de lichten aan het grote marktplein linksaf, voorbij de bakker tot aan dat
leuke café, daar rechtsaf, het viaduct over
en je bent er. Zo eenvoudig is dat.

Wij overdrijven, vindt u? Wacht even, wij
dagen u uit. Trek naar de dorpskern van
Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde,

Colofon

Hebt u al een gps , beste lezer? Of iets in
die aard? U weet wat wij bedoelen: zo’n
flashy, handig toestelletje dat je feilloos
door de wilde stratenrimboe leidt. Als
een kleuter aan de hand van pappie en
mammie. “Voorzichtig, mijn boeleke, hier
gaan we rechtsaf, hé”, fluistert de zoete
stem van moeke. Op het haarscherpe
beeldscherm toont vake het rechte pad
door het donkere, enge bos.

Zemst of Laar. Wij stoppen u een foto
in de hand van pakweg twintig jaar
geleden en u moet raden waar u zich
bevindt. Oké, is niet helemaal eerlijk
tegenover de jongeren en de nieuwkomers in onze gemeente. U kent uw glossy magazine, de Zemstenaar is er voor
alle Zemstenaars. Dus gaan wij u een
handje helpen. In onze nieuwe rubriek
Uit de oude doos pakken wij uit met
beelden van vroeger en nu. Zo’n ogen
zal u trekken! Geniet ervan en raak het
noorden niet kwijt!
De redactie (PV)
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Metallooks opent de poorten!
19 september - Boortmeerbeek

Feestelijk openingsweekend
19 en 20 september

sierpoorten

carports

Toonpark:
Leuvensesteenweg 219
3190 Boortmeerbeek

hekwerk

Atelier: op afspraak ● Mechelsveldstraat 20 ● 2800 Mechelen ● tel 0476 72 52 55 ● fax 015 43 43 44

openingsuren:
woe: 13u - 18u
zat - zon: 10u - 17u

oeno Logic
natuurlijke wijnen

Nieu

oeno Logic

w

Open-flessen-dagen

• zaterdag 26 en zondag 27 september 2009
• zaterdag 28 en zondag 29 november 2009
• zaterdag 12 en zondag 13 december 2009
telkens van 11u tot 22u

Openingsuren:
maandag tot vrijdag: van 10u tot 19u
zaterdag van 14u tot 18u
graag een seintje op 015 61 78 75
of info@oenologic.be
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johan van de winkel
vinkestraat 15
1981 HOFSTADE
t 015 61 78 75
m 0495 222 017
info@oenologic.be
www.oenologic.be
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In het wiel vanBart Laeremans
We ontmoeten Bart een dag voor
het Belgisch Kampioenschap
voor Elite zonder contract. Van
stress is niet veel te merken. Je
zou verwachten dat de hardrijder
uit Eppegem, een dag voor een
belangrijke wedstrijd, zich volledig wil focussen op ‘de koers’.

EPPEGEM – Bart Laeremans laat de jongste tijd
meer en meer van zich spreken. De vierentwintig-

pe-Mere en in de vijfde rit van de
Ronde van Brabant was ik telkens
de snelste van het peloton. Naast
de overwinningen zijn er nog een
aantal ereplaatsen en uiteraard
wat mindere resultaten.

jarige wielrenner werkt halftijds in de firma van
zijn vader en is halftijds prof bij het

Eyck uit Wambeek. de Zemstenaar

Team Van

dook in zijn

wiel voor een goede babbel.

Je hebt een uitgesproken mening over doping.
Ja, wanneer ik ooit zal moeten
lossen in de eerste kilometers, zal
ik de oplossing niet gaan zoeken
in doping, dat is vervalsing van de
sport. Het gebeurt op een slechte
dag wel eens dat ik uit het wiel
gefietst wordt door wielertoeristen die dan tegen 30 km/u rijden.
Verder dan hard op mezelf vloeken gaat het dan meestal niet.

Je wil toch winnen voor de bloemen en de roem?
Uiteraard wil ik winnen. Dat van
die bloemen klopt, financieel heb
je er weinig voordeel bij. Als je alle
kosten optelt die je op een seizoen hebt,
ben ik al gelukkig als het uitdraait op een
nuloperatie. Fietsen kost nu eenmaal
geld. Er zijn de verplaatsingen en het materiaal. Het gebeurt wel eens dat je tijdens
een wedstrijd de straat van kortbij bekijkt
en dit komt het materiaal niet ten goede.

van het podium.
In massasprints zul je me niet makkelijk
zien winnen. Als we met een peloton
naar de streep gaan, tracht ik toch nog
weg te springen. Tijdens de vijfde rit van
de Ronde van België wou ik ook de sprint
niet afwachten. In het peloton bleven ze
naar mekaar kijken, hun reactie kwam te
laat en ik reed als eerste over de streep.
In de kranten stond dat ik de massasprint
gewonnen had, daar moesten ik en al
wie me kent eens goed mee lachen.
Je reed al een mooi palmares samen dit
jaar.
Dit jaar nam ik enkele keren de overwinning mee naar Eppegem. In Overijse, Er-

Je had ooit ruzie met Mark Cavendish?
Tijdens de Scheldeprijs van 2007,
een ééndagswedstrijd in en rond
het Antwerpse, kreeg ik het aan
de stok met het fenomeen Mark
Cavendish, die toen nog voor TMobile reed. Door een verkeerde
beweging vlogen niet zo’n nette
woorden naar mijn hoofd. Cavendish won toen wel de wedstrijd.

Ben je een materiaalfreak?
Op het vlak van materiaal ben ik een
echte freak. Ik heb een zwak voor alles
wat Italiaans is op de fietsmarkt. Design
en techniek perfect in mekaar laten passen is dikwijls een hele uitdaging. Er zijn
niet veel renners die zelf hun versnellingen afregelen of het onderhoud aan hun
fiets doen. Ik hou ook van de technische
kant van het wielrennen.
Wat brengt de toekomst voor je?
Ik heb niet echt de ambitie om prof te
worden, laat me maar zitten waar ik nu
ben. Ik wil nog enkele jaren plezier aan
de sport beleven.
Bart Diricx
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Wat voor een type renner ben je?
Goh, als het hard gaat ben ik op mijn
best. Het liefst van al zit ik dan ook op
mijn tijdritfiets. Tijdens het Belgisch
Kampioenschap tijdrijden dit jaar in
Saint-Ghislain, over een afstand van 26
km, reed ik de vierde tijd, met een gemiddelde snelheid van 47,35 per uur.
Slechts één seconde verschil hield me

Foto Jean Andries

Toen ik je belde voor een afspraak was je het parcours aan
het verkennen voor het BK. Je
klonk heel ontspannen.
Ik leg mezelf weinig druk op de
schouders en probeer op die manier zoveel mogelijk fun te beleven aan de sport. Toen ik voor
Davo reed, de opleidingsploeg
van Sillence-Lotto, was het allemaal anders. De druk om te
presteren was groot en dus ook
wat minder plezierig. Ik ben nu
in dienst van het Van Eyck Team,
alles gaat er wat losser en meer
ontspannen aan toe. Deze manier
van sporten ligt me beter.
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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

Zeg maar “mammie”
tegen Adrienne

HOFSTADE - Adrienne Naets is een gepassioneerde onthaalmoeder. Al
54 jaar zet ze zich in voor de opvang van kinderen en probeert ze hen
een goede basis te geven voor hun verdere leven. Adrienne is een natuurtalent en ondertussen mag al het tachtigste kindje rekenen op de goeie
zorgen van “Mammie”.

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

In 1955 vetrok Adrienne naar de
Maria Gorettischool in Berchem om
kinderverzorgster te worden. Na drie
jaar kon ze aan de slag in een kribbe
in Mechelen, waar ze tot 1963 kinderen verzorgde. Later werd ze zelf
mama van drie kinderen en ze bleef
thuis om er voor hen te zijn. Regelmatig kreeg ze de vraag of ze geen
kindje tijdelijk kon opvangen en zo
verzeilde Adrienne als vanzelf opnieuw in haar passie.

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

Jan Van Asbroeck
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Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst
Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08
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Gestart in 1973 als zelfstandige onthaalmoeder en in 1990 aangesloten
bij de dienst voor onthaalouders van
het OCMW van Zemst, blikt Adrienne
terug op meer dan vijftig jaar in kinderopvangland.
“Mijn eerste kindje is momenteel 37
jaar! Ik zie nog regelmatig kinderen
terug die ik vroeger heb opgevangen.
Velen hebben zelf al kinderen. Als ze
me zien, spreken ze me nog steeds
aan met “Mammie”, wat me het gevoel
geeft dat ik het goed gedaan heb”,
glundert Adrienne.

Adrienne heeft een hart voor kinderen en dat blijkt uit alles wat ze vertelt.
“Er is niets mooiers dan voor kinderen
te kunnen zorgen, ze te knuffelen en
ze te zien opgroeien. Je krijgt zoveel
vriendschap van hen, zelfs van de allerkleinsten. Als ik een flesje geef en
het kindje lacht of wanneer ik zie dat
het zich geborgen voelt, dan geeft me
dat een warm gevoel. Je staat mee in
voor hun opvoeding en draagt dus
ook een grote verantwoordelijkheid,
die je deelt met de ouders. Ik probeer
de ouders dan ook goed te ondersteunen. Zo neem ik bewust de tijd om ’s
avonds met hen even te gaan zitten
en de dag te overlopen. Ik nodig de
ouders ook af en toe uit om met z’n
allen samen iets te drinken in de tuin.
Die momenten zijn heel belangrijk
voor mij. De kinderen beseffen dan
dat hun ouders zich goed voelen bij
de opvang.”

Op pensioen, wat is dat ?
Adrienne is 69, maar denkt nog lang
niet aan stoppen. De kinderen houden haar mentaal alert en fysiek in
MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

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

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

Sporthal Zemst-centrum

Foto Jean Andries

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

Sporthal De Waterleest

Sien, Simon en Emilie hebben het naar hun zin.
Vergeet supernanny, bij natuurtalent mammie Adrienne moet je zijn!

zijn mijn leven, mijn alles!”
Adrienne voelt zich als ‘gezegend’, zo
zegt ze zelf.
“In al die jaren als onthaalouder heb ik
geen enkel probleem ervaren of een
discussie gehad met de ouders. Heb
ik zo’n leuke en zachte ouders gehad
of was mijn aanpak zo efficiënt? Ik kan
me enkel gelukkig prijzen dat alles
steeds zo vlot is verlopen.”
Zelf ook zin om onthaalouder te worden? Het OCMW van Zemst zoekt nog
steeds kandidaten. Meer info : kristin.deridder@ocmw-zemst.be of tel
015/61.87.24
Nicole Van Erp

Frituur Herby’s
“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
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vorm, zegt ze ferm. “De kinderen in
bed leggen, ze verzorgen, met hen
buiten spelen….dat alles houdt me
fysiek jong. Ook mentaal moet ik bij
de les blijven. Ik moet steeds aandacht hebben voor mijn kindjes, voor
hun veiligheid, maar ook voor hun
wensen die ze zelf vaak nog niet kunnen verwoorden. Ik draag zorg voor
mijn gezinneke en ik zou niets anders
willen doen! Ik ben misschien niet
meer van de jongsten, maar als al die
oma’s en opa’s van de kinderen een
dagje op hen kunnen passen, dan
kan ik dat zeker ook. Zolang mijn gezondheid het toelaat en zolang de
ouders hun kindjes willen brengen,
zal ik kinderen bijhouden. Kinderen
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Drankencentrale Louis Nijs

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

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

val voor de meest spraakmakende
muziekgezelschappen ter wereld.

In

de professionele tijdschriften werd
geschreven dat de schrik voor een

Belgische deelnemers er goed
inzat. En terecht! Percussie -ensemble WIK mocht immers op de hoogste
trede van het podium staan want...
zij zijn wereldkampioen tot 2013! de
Zemstenaar ging op bezoek bij dirigent Nik en bestuurslid Nancy.
aantal

Eénmaal per vier jaar wordt Kerkrade
omgetoverd tot het wereldwijde middelpunt van een breed scala aan muziek.
Het WMC kan rekenen op tienduizenden
deelnemers, afkomstig uit niet minder
dan 34 landen uit alle vijf continenten en
honderdduizenden bezoekers. Het zestiende WMC bood concertwedstrijden
van het hoogste niveau.
De onderdelen van het wereldkampioenschap:
- Concertwedstrijden: brassbands inclusief WK Brass, harmonieën en fanfares,
slagwerkensembles
- Marsparade- en showwedstrijden
- Concertcyclus: kamermuziekcyclus en
orgelcyclus
- Buitenfestival
- Overige events: workshops, WMC for
Kids, paramuziekfestival

!

wereldkampioen ”

een groei van muzikale kleur: naast slagwerkinstrumenten worden er ook blaasinstrumenten, zang, basgitaar en andere
(bv. tonnen) bij betrokken. We kunnen
dat niveau halen dankzij de steun van
het bestuur, het conservatorium van Mechelen en natuurlijk de ouders, die hun
kinderen motiveren en steeds klaar staan
om hen te brengen en te komen halen.
De avond van de prijsuitreiking. Vertel.
Wij waren het eerste percussie-ensemble dat de jury moest beoordelen. De andere ensembles hadden veel meer show
bij, terwijl wij gingen voor het muzikale.
De jury koos voor het laatste en we werden dagkampioen met 90,10%. Dagen
later moesten nog percussie-ensembles
optreden. We volgden natuurlijk de
persberichten en de websites van onze
concurrenten. Sommige hebben zelfs
een tandje bij gestoken om ons te kunnen verslaan. Toen we dat allemaal lazen,
hadden we nog weinig hoop. De repetities in de WIK begonnen terug en ik had
de muzikanten er al wat op voorbereid
dat we het niet zouden halen. Daarom
waren ook enkel bestuurslid Nancy Bresseel en Ellen Delmotte van het percussieteam aanwezig op de uitreiking.

Tijdens de repetitie kreeg ik telefoon met
het fantastische nieuws in drie woorden:
“We hebben gewonnen!”. Nancy moest
op het podium en had geen tijd om nog
iets te zeggen. Ik riep uit volle glorie dat
we kampioen waren. Je kan je wel voorstellen dat de repetitie iets anders verliep dan anders.
Nancy, wat ging er door je heen?
Het ging allemaal zo snel. De percentages werden afgeroepen en telkens ze
onder onze percent zaten, sloeg mijn
hart sneller en sneller. Op het ultieme
moment had ik nog juist de tijd om Nik
te bellen.
Nik, de day after. Wat ga je doen met
deze titel ?
We hebben zo veel mogelijk pers gecontacteerd. de Zemstenaar natuurlijk, De
Standaard, De Streekkrant, Het Nieuwsblad, De Gazet van Antwerpen, Radio 2
en Ring TV. We willen een demo-cd opnemen als promotie voor het uitwerken van
een tournee. Wie een concert wil boeken,
kan steeds met ons contact opnemen.
Alle gegevens vind je op www.wik.be.
Nogmaals een dikke proficiat!
KA
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Nik, na een provinciaal, nationaal en
Europees kampioenschap, is dit de kers op
de taart. Hoe pakte je
dit aan?
Eind jaren tachtig nam ik
de leiding van het trommelkorps over van mijn
vader, Jean Goovaerts,
en bouwde het uit tot
percussie -ensemble.
Het duurde jarenlang
omdat
professionele
instrumenten handenvol geld kosten. Keihard
werken en individuele
opleiding is onze troef.
Intussen kent percussie

“We zijn

Foto Jean Andries

ZEMST-LAAR - Het Wereld Muziek
Concours (WMC) in Kerkrade is het
belangrijkste internationale festi-

9
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Mmmooie man
WEERDE – Ik

heb als journaliste voor

de Zemstenaar

al veel aangename dingen mogen doen en ook deze maand
stond het geluk weer aan mijn zijde. Op het programma: een
afspraakje met Jonas

Merckx, kandidaat voor Mister Bel-

gian Style!

Jonas Merckx (20 jaar) woont
in Weerde en studeert voor
leraar lager onderwijs. Deze
knappe kop houdt zich buiten de schooluren bezig met
sport, vooral volleybal. Hij
heeft zich ook ingeschreven
voor Mister Belgian Style en
net daarom gingen wij met
hem een praatje maken!
Geef eens wat meer uitleg
over de wedstrijd waaraan je
deelneemt?
Mister België bestaat niet
meer. Nu zijn er twee andere
Misterverkiezingen in België:
Mister Belgian Style en Mister
Belgium Personality. Ik wou

het is volledig mijn ding. Sommige jongens doen enkel mee
voor de prijs die er te winnen
valt. En natuurlijk is dat mooi
meegenomen, maar als je dan
toch op iemand stemt, stem
dan op iemand die het met
volle goesting doet!
Heb je al ervaring opgedaan?
Ik heb ooit eens voor een
vriendin een modeshow gelopen en daar heb ik goede
respons op gekregen. Daarom
besloot ik om aan deze wedstrijd deel te nemen. In een
modellenbureau ben ik nog
niet ingeschreven, maar dat
ben ik wel van plan.

“Stem op iemand
die het met volle goesting doet”

Waarom moeten de Zemstenaren op jou stemmen?
Vooral omdat ik het heel graag
doe. Modellenwerk, actes de
présence, modeshows lopen,

Wat wil je hiermee bereiken?
Mijn doel is de top drie. Er
wordt ook een prijs uitgereikt
aan degene die de meeste
sms’jes krijgt en die zou ik ook
graag willen. En hopelijk is het
een mooie opstap naar een
modellenbureau.
Moet je er veel voor doen of
laten?
Sportief ben ik sowieso, ik
ging al naar de fitness en ik
speel volleybal. En ook op
mijn eten moet ik niet letten.
Het valt allemaal heel goed
te combineren met mijn studies, dus nee, ik hoef er niets
speciaals voor te doen of te
laten.
Ellen Van de Wijgaert

Foto Jean Andries

het vragenvuur
Wie is JONAS MERCKX?
Wat is je succesrecept?
Scampi’s in looksaus.
Ik ga naar een onbewoond eiland en ik neem mee…
Een volleybal.
Op dit liedje kan ik niet stil blijven zitten:
I got a feeling van The Black Eyed Peas.
Met de fiets of met de wagen?
(Zonder aarzelen) De fiets.
Wat wil je zeker nog doen in je leven?
De wereld zien.
Wat vind je sexy?
Iemand met humor, die spontaan en niet gemaakt is.
En waar knap je helemaal op af?
Ik heb een hekel aan mensen die zich anders voordoen dan
ze zijn.
Zonder dit elektronische snufje kan ik niet…
Mijn computer.
In welk Vlaams tv-programma zou je wel eens willen
meespelen?
Witse.
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me eerst voor beide inschrijven, maar ik besloot toch voor
Style te gaan. Momenteel
voeren we campagne en op
11 november vindt de finale
plaats in discotheek Versus
in Hasselt. Tijdens onze campagne moeten we actes de
présence doen, delen we flyers
uit of hangen we affiches op.
Bij deze zou ik dan ook graag
mijn sponsor JACCO Design
bedanken, hij heeft de volledige kosten van mijn drukwerk
voor zijn rekening genomen.

Stemmen op Jonas voor Mister Belgian Style doe je zo:
sms MBS spatie 13 naar 3822!
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WEERDE – Weerde stoomt zich klaar voor de zoveelste seizoensstart.
Coach Francis Buelens heeft BK voor het tweede seizoen op rij onder zijn
hoede. Op de gloednieuwe vloer in de sporthal van Zemst, die overigens op
veel bijval kan rekenen, wordt, ondanks de hitte, stevig doorgetraind. Vanaf half september treedt Weerde aan in 2de provinciale A Vlaams Brabant.

BK Weerde

start seizoen met nieuwe gezichten
Een beetje historiek

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

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
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- Vergaderzaal -
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De club werd gesticht in 1972. De wedstrijden werden afgewerkt op het terrein achter het gemeentehuis (huidige
woning van dokter Weymans). Toen
de dieren nog spraken was er in geen
enkele Zemstse deelgemeente een
sporthal. In het prille begin had dit terrein zowaar een gravelondergrond(!)
die echter al snel van een asfaltlaag
werd voorzien. De kleedkamers werden ondergebracht in het kolenhok
van het gemeentehuis. Later werden
kleedkamers met douche opgetrokken
en aansluitend vanzelfsprekend een
tooglokaaltje. Niet zelden in de winter
was het alle hens aan dek om het pleintje sneeuwvrij te maken. Al gauw won
basket aan populariteit in Weerde. De
club zoog leden aan en op haar hoogtepunt traden drie seniorteams aan
in competitie : BK Weerde, Werda en
Zennevallei. Ook in de jeugdreeksen
was er hoogconjunctuur. In zowat alle
leeftijdscategorieën, meisjes én jongens, kon Weerde een team opstellen.
Dat jeugdbeleid mocht er zijn, want
verschillende Weerdse spelers haalden
de nationale reeksen. Intussen heeft BK

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

niet langer jeugdploegen en moet de
club dus noodgedwongen vers bloed
aantrekken van buitenaf.

Nieuwe gezichten bij BK
Verantwoordelijke sportief beleid
Geert Van Grunderbeek : “Enkele spelers haakten af of vertrokken, maar
naar mijn mening zijn we er in de
breedte zeker niet op achteruit gegaan. Captain Wim Boeckxstaens zal
dit jaar op een lager pitje meedraaien
wegens bijscholing, ik hoop echter
nog op hem te kunnen rekenen op
cruciale momenten. Met Vitto Randazo (Eternit), Bart Rigauts, Carl Bourgeois, Ruben Vancauwenberghe (allen
Hojé) werd ervaring binnengehaald.
Van Hojé kwamen ook een tweetal
jonge gasten over : Sam Ansloos en
David Lecompte. Lammar Erhan komt
van Pitzemburg.” Een goeie mix dus,
het is aan coach Francis om er een homogeen team van te smeden.

Verwachtingen dit seizoen
“Met zoveel nieuwe spelers is het een
beetje koffiedik kijken. Prioritair dit
seizoen is het behoud. Meedraaien in

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

de middenmoot zou heel goed zijn.
Sinds twee jaar zijn er twee reeksen
in 2de provinciale. Vorig jaar speelden
we met eerder wisselend succes in de
minder sterke reeks. Nu staan we in de
A-reeks, die ik hoger inschat, dus makkelijk zal het niet worden.”

De teams

Basket Groot Zemst

Actieve club

Sinds kort fusioneerden Avanti Zemst
en Jeppe Eppegem. Ook Weerde
werd aangezocht maar verkoos op eigen benen verder te gaan. Geert Van
Grunderbeek hierover: “We wensen de
fusieclub oprecht alle succes. We hebben dit voorstel uitvoerig en ernstig
besproken en hebben dan geconcludeerd dat er onvoldoende Weerdse
bestuursleden bereid waren dit project
te ondersteunen. Daarnaast wilden we
niet graag de eigenheid en traditie van
onze club opgeven. Voor ons was de
tijd niet rijp, maar dit sluit één of andere vorm van samenwerking op termijn
niet uit wat ons betreft.”

Naast het sportieve organiseert de
club steevast allerhande activiteiten.
Het is stilaan een traditie het seizoen
op gang te fluiten in de Waterleest,
waar alle Weerdse teams een oefenwedstrijd spelen en er spaghetti wordt
opgediend. Dit jaar op 30 augustus.
Later is er het palingfestijn, de jaarlijkse
quiz, de kaartdag en de kippenslag.
Heren A en B spelen hun thuiswedstrijden in Zemst op zondag, het B-team
om 9.30u en heren A om 11.30u. Dames 2 in Zemst op zondag om 13.30u
en dames 1 in Eppegem op zondag om
16u. Meer info op www.bkweerde.be.

GEERT LUYCX

Weerde heeft ook een B-herentam,
een damesteam 2 in het KAVVV (vriendenclubs), dames 1 bij de VBL en een
veteranenteam, al is het onzeker dat
die nog zullen aantreden wegens gebrek aan spelers.

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

'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

Nationaal en internationaal
transport

RONNY DE LAET

Dirk Verdeyen

Foto Jean Andries

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44
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punt is hij niet neutraal behandeld door
het gerecht vanwege
zijn bekendheid en
reputatie. Deels kon
ik hem hierin volgen.
En een zwart-witfiguur zoals Marc is natuurlijk een dankbaar
onderwerp voor een
boek.

Ketting Reactie Het nieuwste boek

van de Zemstse auteur Reinold Vallinga

Foto Jean Andries

De ondertitel van het
boek De ongewone
levensloop van Marc
Serneels dekt volledig
de lading. Triomfen op
het basketveld, daarnaast een puinhoop
met verblijf in de gevangenis na desertie,
geweld in portiermilieus, gerotzooi met namaakartikelen en zelfs
een
beschuldiging
van medeplichtigheid
in een moordzaak.
Het boek leest als een
trein met een rechttoe
rechtaan
vertelstijl.
Basketfans uit de regio
zullen veel bekende
namen terugvinden
uit de basketwereld
van Mechelen, Vilvoorde en omstreken.

Ben je zelf een verwoed lezer?
Ik lees zo ongeveer
alles. Boeken natuurlijk, maar ik kan net
zo goed genieten van
de krant. Van De Opwindvogelkronieken
van Murakami was ik
erg onder de indruk.
En verdere plannen?

EPPEGEM – Deze maand presenteert Reinold Vallinga (47) zijn nieuwste Ik ben nu bezig met
Reinold
Vallinga boek Ketting Reactie. Het beschrijft de levensloop van Marc Serneels, een het vervolg op Rogroeide op in Ep- groot talent in het nationale basketbal in de jaren tachtig en negentig.
sy’s waarheid. (Rosy
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pegem, studeerde Industriële Wetenschappen en liep hotelschool. Reinold
was jaren uitbater van de Eppegemse
discotheek Bonaparte. Naast schrijven
werkt hij bij Event Masters, een succesvol evenementenbureau dat in opdracht
van de VRT voor de derde keer de Witse
speurtocht organiseert. Hiervoor schrijft
Reinold de scenario’s. Hij verzorgt ook de
catering voor KFC Eppegem.
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Is het cliché dat je vroeger de beste in
opstel was op jou van toepassing?
Met een opstel kon je mij niet straffen, ik
deed het graag en maakte er snel komaf
mee, maar het boekenvirus heb ik van
geen vreemden. Zowel mijn overleden
vader als mijn stiefvader zijn inspiratiebronnen.
Zou je voltijds schrijver willen zijn,
mocht je de kans krijgen?
Enkele van mijn boeken haalden de vier
à vijfduizend exemplaren, Rosy’s waarheid zelfs tienduizend. Zeker niet slecht,
ook niet de top. Bij meer zou ik toch een
andere job blijven doen, alleen al om het

hoofd leeg te maken na het schrijven van
een boek. Ik heb de afwisseling nodig.
Je publiceerde zowel fictie als non-fictie, heb je een voorkeur?
Dan kies ik voor fictie. Het verhaal moet
natuurlijk wel steek houden, maar je hebt
de volledige vrijheid wendingen aan het
verhaal te geven en de personages in te
kleuren die een eigen leven leiden in je
hoofd. Non-fictie is lastiger. Voor ik aan
een biografie begin, check ik eerst of het
klikt met de persoon in kwestie en of ik
er voeling mee krijg. Ik benadruk dan
steeds dat ik het volledige plaatje wil ophangen, en geen gekuiste versie.
In het verhaal van Serneels wordt de
lezer inderdaad niets onthouden. Hoe
kwam je bij hem terecht?
Ik ken Marc van in mijn jeugdjaren en
hij was negen jaar portier in mijn discotheek. Hij contacteerde me om zijn verhaal op papier te zetten. Marc wilde zijn
versie van de feiten geven en bepaalde
dingen rechtzetten. Vanuit zijn stand-

Ovaere is de partner van Willy Van den
Wijngaert, gewezen voorzitter van KV
Mechelen). Verder doe ik ook iets samen
met cartoonist Quirit, maar daar wil ik
nog niets over kwijt.
Eerder verschenen titels van Reinold Vallinga Naxus (1999), Verborgen Jammer
(2000), Het zaad van Icarus (2002), Rosy’s
Waarheid (2003), Angel Falls (2006). Website: www.vallinga.be. Ketting Reactie is
verkrijgbaar voor 19,95 euro in de Standaard Boekhandel of krantenwinkel.

Win-Win-Win

Dirk Verdeyen

de Zemstenaar geeft twee exemplaren weg. Mail naam en telefoonnummer samen met het correcte antwoord
op de prijsvraag naar info@dezemstenaar.com voor 15 september.
Prijsvraag : Geef de naam en voornaam van een ex-topbasketter, international, die bij Racing Mechelen
ploegmaat was van Mark Serneels. Is
nu actief als coach, woont in Zemst en
had meerdere Zemstse basketploegen onder zijn hoede.

Calc en Energie
Ing. Dirk Van der Weyden

Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten (EPC)
bij verkoop en verhuur van woningen.

 


0477/46.70.11

Brusselsesteenweg 86
dirkvanderweyden@hotmail.com

1980 Zemst
015/62.16.06













  






 





















TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

- 5% korting op
EUCANUBA, ROYAL
CANIN, EUROPREMIUM
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DE NIEUWE MAALDER
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VERS BROOD NODIG?
Onze broodautomaten
staan voor u klaar
met 10 broodsoorten
uniek in de regio
Waar vindt u onze broodautomaten?
•
•
•
•
•

Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade
Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade
Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen
Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen
Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen

24u / 24
7 dagen / 7
Onze winkels:

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN

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
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Interventieopkuis na overstroming of brand
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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

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade
tel.: 015 62 08 96
NIEUW: Stationsstraat 13B,
3150 Haacht
tel 016 57 35 53
www.bugattis.be

Damesvoetbal
Ook

onze damesploegen staan aan de start van de

nieuwe competitie.

Groot-Zemst

De wedstrijden voor de beker van

waren een ideale gelegenheid om zich

optimaal voor te bereiden.

de Zemstenaar was er bij

en nam een foto van de nieuwe ploegen.

SK Laar
De ploeg heeft dezelfde kern. “De meisjes zijn een
jaar ouder en hebben meer ervaring. Streefdoel is de
jongeren hun kans te geven. Vorig jaar eindigden we
derde in de KVVA, dit jaar gaan we voor de titel”, zegt
Mia Spoelders.

VK Weerde
“We spelen dit seizoen in één reeks met 18 ploegen, dat
betekent meer concurrentie en betere ploegen. Met vijf
nieuwkomers die een meerwaarde kunnen brengen,
gaan we een mooi seizoen tegemoet”, zegt trainer Joel
De Smet.

FC Eppegem
Een nieuwe ploeg voor FC Eppegem. Enkele meisjes kunnen de sfeer van de club niet missen en doen opnieuw
mee. Met de vele goed voetballende nieuwkomers erbij
is de ploeg klaar om te lonken naar de titel in recreatief
damesvoetbal Redavo.

FC Zemst SP.
“Winnen of verliezen, we maken steeds plezier”, zegt
Hilde Mues. “We voetballen vriendschappelijk in de
competitie Redavo. Niet de laatste eindigen staat met
stift onderlijnd.”
JA

Contacteer Jean Andries
via 015/61.10.06, 0475/42.02.76
of mail naar adverteren.dz@gmail.com
Tarieven: www.dezemstenaar.com
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Adverteren in de Zemstenaar?
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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

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

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

40 jaar toneelkring ’t Groeit
in één woord?

Uitmuntend!

ZEMST – Hoerastemming bij toneelkring ’t Groeit! Het gezelschap viert
zijn veertigste verjaardag in stijl. Op het provinciaal tornooi voor amateurtoneel behaalde ’t Groeit de graad “uitmuntendheid”. Hoog tijd
voor een babbel, vonden wij. En met wie beter dan Eddy Lauwers, de enige
acteur die de volle veertig jaar van ’t Groeit mee beleefde?
Vertel op van bij het begin, Eddy.
Hoe kwam ’t Groeit tot leven?
In november 1969 kregen Juul Verdoodt, Marcel Muyldermans, Flor Van
de Sande en ikzelf het in ons hoofd dat
toneel in Zemst maar een verwaarloosd
beestje was. Er bestond nog vaagweg een toneelkring, maar aan spelen
kwam die niet meer toe. Er werd dus
een joint venture gemaakt tussen de
KWB en jeugdclub Tramalant. Samen
moesten ze spelers en medewerkers leveren. Na de stichting ging de heer Van
de Sande onmiddellijk in de oppositie,
maar wat had u anders verwacht?
Vanwaar die beetje rare naam?
Tijdens de stichtingsvergadering kwamen namen naar boven als De Rode
Roos en van die dingen. Op een gegeven moment zei Juuls vrouw Jeanne:
“Juul, ga met uwen tijd mee, géén onnozele namen, ‘t Groeit, dat is goed.”
En ’t Groeit was geboren.
Wat waren de hoogtepunten in die

veertig jaar?
We zijn alleszins héél fier op de drie
keer dat we uitmuntendheid behaalden op het provinciaal tornooi en, al
klinkt het een beetje verwaand, ook
op ál de keren dat we 1ste categorie
mochten behalen. Voor zover ik weet
hebben we maar één keer 2de categorie behaald en daarvan vermoeden we

“Om ons decor recht te
houden hadden we vijf
kilo nagels nodig”
dat het eigenlijk een afrekening onder
de jury was (lacht). Voor sommige stukken moesten we publiek weigeren en
voor het stuk Mijne schoonzoon is nen
Hollander is er ooit een mevrouw thuis
haar eigen stoel gaan halen om tóch
maar te kunnen komen kijken.
Als je nu terugkijkt, wat zijn dan de
verschillen en de gelijkenissen met
de pioniersjaren?
Het amateuristische van de beginjaren is er min of meer uit, alhoewel... We

UITVAARTZORG

A n t h o n y V e r h e y d e n B.V.B.A.
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Uitvaartverzorging in groot Zemst
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Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden
Regelen van alle formaliteiten
Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Tel.015/ 61 61 61

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

Foto Jean Andries
Toneelkring ’t Groeit, veertig jaar jong en bruisend van energie. Life begins at 40!

hebben ook veel meer mogelijkheden
dan vroeger. We zijn begonnen met
occasielampen van Electrabel (ons nog
bezorgd door Frans Gorris) en de decors
die we toen gebruikten stonden misschien al twintig jaar op de zolder van
het patronaat. Om heel het spel recht te
houden hadden we 5 kg nagels nodig.
Ondertussen gebruiken we wat minder
nagels maar kunnen we kabels leggen
rond heel België en terug.
En dan die “uitmuntendheid”, wat
houdt dat precies in?
Elk jaar doen een dertigtal groepen uit
Vlaams-Brabant mee aan het provinciaal
tornooi voor liefhebbersgezelschappen.
Er zijn vijf categorieën (van vierde categorie tot uitmuntendheid). De jury komt
ter plaatse kijken en geeft een beoordeling op de avond van de voorstelling
zelf. De jury bestaat uit beroepsmensen
(acteurs, regisseurs enzovoort) en vertegenwoordigers van de provincieraad.

Als beloning krijgen wij 400 euro van
de provincie per jaar, een medaille en
een getuigschrift.
De beoordelingscriteria zijn nogal uiteenlopend: is de keuze van het stuk
aangepast aan het publiek, is de vertaling oké? Hoe zit het met de algemene
acteerprestaties, zoals beweging, benutting van de scène, tekstkennis, bezetting? Klopt het decor met het stuk?
Enfin, een boekje van vier bladzijden vol
vragen die de jury moet beantwoorden.
Waar droomt ’t Groeit nog van na
veertig jaar?
Noem maar op. De meeste dromen zijn
bedrog, maar we hopen toch op een
vernieuwing van ons spelersbestand en
onze technische ploeg. Dus als er onder
jullie lezers mensen zijn die mee willen
dromen, zijn ze van harte welkom: vlug
een mailtje naar eddy.lauwers@wfsbelgium.com of eddy.denys@cronos.be.
Paul Verdoodt

NIEUWE

Café Burnout
bij Katy

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
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Onder de

De nationale pistemeeting op de Reggel in Elewijt was een grandioos succes. De renners zorgden voor spektakel en de talrijke wielerliefhebbers genoten met volle teugen. Trekpleister Frank Vandenbroucke deed zijn sportieve kwaliteiten alle eer aan. In de laatste ronden van de finale reed hij als een
grootmeester. In een minimum van tijd nam hij een halve ronde voorsprong, zorgde voor spektakel in de laatste tweehonderd meter en won met ruime
voorsprong voor Wouter Van Mechelen en Iljo Keise. Na afloop een tevreden en gelukkige Frank Vandenbroucke, omringd door zijn gangmaker Raymond
Persyn, Van Mechelen, Keise en de organisatoren.
De plaatselijke Bart Laeremans reed zich in de kijker en won schitterend de kleine finale. De Eppegemnaar kreeg na afloop een verdiende hulde.
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Francus Bal en Hendrika De Block uit de Schoolstraat in Zemst vierden hun zestigste huwelijksverjaardag. Francus werd op 29 september 1922 geboren in Zemst. Hij werkte 28 jaar als drukker en was een
verwoede muzikant tot zijn 80 jaar. Francus was amper 12 jaar toen
hij trompet begon te spelen bij de harmonie van Zemst; Hij was ook
dirigent in vier harmonies: in Zemst-Laar 24 jaar en in Zemst 42 jaar.
Hendrika werd geboren op 13 januari 1927 in Machelen. Zij zorgde
voor het huishouden, was actief als hovenierster en hield van samen
op reis gaan. Het gezin telt één dochter, Marleen. Het diamanten jubileumpaar kreeg van de gemeente en ook namens het koningshuis
oprechte felicitaties. Op de foto de gelukkige jubilarissen met hun
dochter Marleen en schoonzoon Ronny.
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De zesde initiatiedagen van
FC Zemst Sp. waren ook dit jaar
een daverend succes. Zestig
kinderen van 4 tot 11 jaar van
Groot-Zemst en onze omliggende gemeentes maakten
kennis met de roodgele club
en kregen alle knepen van het
voetbalvak aangeleerd. Drie
dagen lang werkten ze aan balen dribbelvaardigheid, traptechniek en sociaal samenzijn.
Op de foto het jeugdige talent
met de begeleiders en spontane medewerkers.

mensen
Kinderopvang Het Kevertje werd officieel geopend in Hofstade. de Zemstenaar ging al even
piepen. Het was echt genieten. Verantwoordelijke Ilse (vooraan rechts) is dan ook in de wolken
met het resultaat. En de allerkleinsten vonden
het alvast reuzefijn.
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Rolschaatsclub Reko
Rollerclub Zemst organiseert jaarlijks sportweken waar kinderen van
vrijdag tot maandag
zes uur per dag op een
speelse manier gezamenlijk en individueel
kennis kunnen maken
en de juiste techniek
van het inlineskaten
kunnen aanleren. Tevens promoot de club
de sport om jeugdige
kinderen lid te maken en zo een stap naar competitie te doen. Op de foto Maxime Alcide,Julie en Olivia Appelmans, Chiara en Thibaut Bequoye, Lucas
Boon, Maarten Brems, Sofie Claessens, Ilana Clement, Robbe Cordemans, Aaron Coppens, Jens en Merel De Prins, Sander De Vleeschouwer, Charlotte
Deheyder, Ian Denyn, Michael Dewael, Janelle Goffart, Robbe Hensrickx, Jurek Heylen, Dagmar en Xander Hinderdael, amina Iddrisu, Jean Rebecca, Britt
Kelders, Mats Kelders, Jelke en Stef Moortgat, Merel en Myrthe Potoms, Niels en Nick Van den Elsen, Kim Van der Borght, Vincent Van Dun, Manon en Theo
Van Dyck, Bernd en Emma Van hoorick, Charlotte Van Langenhove, Abdisa en Eyerusalem, Kato en Lore Dendooven.

Foto’s Jean Andries

In de basisschool De Waterleest in Eppegem had de jaarlijkse kampioenenhuldiging
plaats. In Groot-Zemst doen 5.100 mensen
aan sport. Zevenenveertig kampioenen,
waaronder zes teams, mochten trofeeën in
ontvangst nemen. Voor de sportlaureaat
2009 werden Wannes Van Praet (rolschaatsen) en Patrick Merckx en Eros (gehoorzaamheid honden en Belgisch kampioen) genomineerd. Wannes Van Praet werd de verdiende
laureaat. De Eppegemnaar zorgde voor topprestaties tijdens het kampioenschap van
Belgie, de Europese kampioenschappen in
Denemarken en het wereldkampioenschap
in Spanje.
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Geregistreerd aannemer 
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes 
Verschillende referenties





kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt

015 / 61.71.22



  

  




ALGEMENE BOUWWERKEN
COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

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

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

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

Voetbalseizoen 2009-2010 van start
KFC Eppegem

ZEMST - Wat zijn de verwachtingen
voor het nieuwe seizoen bij onze voetbalclubs? de Zemstenaar deed een
korte rondvraag.
1. Wat zijn jullie troeven?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Onze prognose
4. Eerstvolgende vijf speeldagen

Trainer Rudy Verbist:
1. “Een jeugdige leergierige groep is in
de breedte versterkt. Goede, jonge spitsen die de goal weten staan zijn een
troef.”

FC Zemst SP.
Trainer Philippe Van Perck:
1. “Met de transfers hebben we meer
voetbalvermogen en ervaring. De jongeren zijn een jaartje ouder en achttien
volwaardige basisspelers vormen een
stevig geheel. Naast het sportieve hebben we een hard werkend bestuur, ze
laten mij mijn werk doen en ik krijg het
volle vertrouwen.”
2. “We mogen onze ambitie niet onder
stoelen of banken steken. In het eerste
seizoen derde provinciale eindigden we

FC Zemst SP.

Verbroedering Hofstade

2. “Zolang mogelijk bovenaan meespelen met goed voetbal. Alvast beter doen
dan een zevende plaats vorig seizoen.”
3. Derde plaats
4. 06/09 Kortenberg-Hofstade, 13/09
Hofstade-Steenokkerzeel, 20/09 Eppegem-Hofstade, 27/09 Erps-Kwerps-Hofstade, 04/10 Hofstade-Rixensart.

op de achtste plaats. Een plaats in de
topvijf moet kunnen. In de wedstrijden
voor de Beker van Zemst tegen tweedeprovincialers Hofstade (1-1) en Eppegem
(3-3) liet de ploeg alvast een goede indruk.”
3. Derde plaats
4. 06/09 Zemst-Ist. Evere, 13/09 Muizen-Zemst, 20/09 Zemst-Weerde, 26/09
Moorsel-Zemst, 04/10 Zemst-Machelen.

VV Elewijt
Voorzitter Luc Deheyder:
1. “Na de verdiende promotie via de
eindronde naar derde provinciale, is de
kern op enkele uitzonderingen gebleven. De spelers bewezen dat ze vorig
seizoen de beste ploegen van de reeks
aankonden. Voor deze talentvolle groep,
aangevuld met enkele gerichte versterkingen (Dedeyne, Dossin en Kahn) moet
het niveau van derde provinciale haalde Zemstenaar | september 2009

Voorzitter Jan Van Asbroeck:
1. “Organisatorisch zetten we opnieuw
een stap vooruit met de nieuwe kleedkamers en feestzaal. We hebben een stevige bestuursstructuur en een grote schare trouwe supporters en vrijwilligers.
Sportief zou de ervaring van de nieuwkomers moeten van doorslaggevende
aard zijn. De vaste elf van vorig seizoen
zijn gebleven, dat is dus een pluspunt,
maar zolang ik meedraai in het provinciaal voetbal weet ik maar al te goed dat in
voetbal niets geprogrammeerd kan worden, behalve dan de eetdagen en die zijn
voor het eerst over drie dagen op 9, 10
en 11 oktober in onze nieuwe kantine.”
2. “We hebben geproefd van eerste provinciale en zouden daar op termijn terug
naartoe willen. Maar ik heb al meerdere
keren herhaald dat ik met een plaats in
de linkerkolom tevreden ben. Dat doet
niets af aan de ambitie, maar de tot op
vandaag geleverde prestaties (bvb beker
van Zemst) zijn niet van aard om veel
verder te mikken. De organisatie en het
nodige materiaal zijn aanwezig, alle bestuursleden zijn dagelijks bezig met KFC
Eppegem, nu nog de spelers!”
3. Vierde plaats
4. 06/09 Steenokkerzeel-Eppegem,
13/09 Erps-Kwerps-Eppegem, 20/09 Eppegem-Hofstade, 27/09 Rixensart-Eppegem, 04-10 Eppegem-Nijvel.

Verbroedering Hofstade

KFC Eppegem

23

VK Weerde
Trainer Johan Schellemans:
1. “De kern is op twee spelers na dezelfde gebleven en versterkt met enkele
gerichte transfers. De automatismen van
vorig seizoen moeten ons toelaten om
goed voetbal te combineren met efficiëntie. We bezitten een goede mix van
ervaring en jong talent.”
2. “Hopelijk een goede start en een rustig seizoen in derde. We gaan proberen
de lijn van vorig seizoen door te trekken
en attractief voetbal te brengen. Als we
gespaard blijven van kwetsuren moet
een plaats in de middenmoot tot onze
mogelijkheden behoren.”
3. Achtste plaats
4. 06/09 Vossem-Weerde, 13/09 Weerde-

VV Elewijt
VK Weerde

baar zijn. De nieuwe trainersstaf met
Jean-Luc Greps, Dirk Berghs en Philippe
Rummens beschikt binnen de kern over
heel wat polyvalente spelers, die op
meerdere plaatsen kunnen uitgespeeld
worden. Een homogene ploeg van degelijke spelers en hun polyvalentie zouden
wel eens de troeven van KCVV Elewijt
kunnen worden.”
2. “Als nieuwkomer in derde provinciale willen we meedraaien in de middenmoot. De eerste helft van de rangschikking is geen onmiddellijk doel op zich,
maar het zou mooi meegenomen zijn.
Ons handhaven is een must zodat we
kunnen verder bouwen aan de toekomst
van de club. We mikken dus op een rustig seizoen met veel voetbalplezier in de
vele derby’s in onze reeks.”
3. Tiende plaats
4. 06/09 Elewijt-Eizer, 13/09 Elewijt-FC
Evere, 20/09 Melsbroek-Elewijt, 27/09
Elewijt-Tempo Overijse, 04/10 VossemElewijt.

Peutie, 20/09 Zemst-Weerde, 27/09 Weerde-Hever, 04/10 Huldenberg-Weerde.

Verbroedering Hofstade B
(nieuw)
Voorzitter Werner Keersmaekers:
1. De B-kern van Hofstade is samengesteld uit een selectie junioren, terugkerende kernspelers, spelers uit de reservereeks en nieuwe spelers. De groep wordt
getraind door Pascal Renquin. Afgevaardigden zijn Walter Keersmaekers en Roeland Sanctorum.
2. De ambitie is bij de betere middenmoot van vierde provinciale te eindigen.
In de voorbereiding tegen voornamelijk
ploegen uit derde provinciale kunnen we
gerust stellen dat de resultaten hoopgevend zijn geweest. Doelstellingen: met
lokale en regionale spelers aantrekkelijk
voetbal brengen. Kansen creëren voor
de jeugdige spelers en ze klaar te stomen voor de A-kern. Regionaal voetbal

in Hofstade terug introduceren zodat de
sponsors opnieuw voeling krijgen met
lokale spelers.
3. Tiende plaats
4. 06/09 Hofstade-Steenokkerzeel, 13/09
Werchter-Hofstade, 20/09 HofstadePerk, 27/09 Hofstade-Tremelo, 04/10 NV
Keerbergen-Hofstade

SK Laar
SK Laar gaat met een nieuwe trainer, exspeler Kris Van Eeckhout, het nieuwe seizoen hoopvol tegemoet.
Trainer Kris Van Eeckhout:
“De kern is grotendeels gebleven en in
de breedte versterkt. Vorig seizoen voetbalden we vaak met 11-12 spelers, dit
seizoen hebben we voldoende kwaliteit
om op niveau het seizoen uit te spelen.
Voor het eerst voetballen we in derde
afdeling. Aan de titel of degraderen denken we niet. Een rustig seizoen met positieve uitschieters is ons hoofddoel.”
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SK Laar

Verbroedering Hofstade B
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Jean Andries
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Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE
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.

015/62.00.29

VERANDA THOMAS
KOMT OOK

DE VERANDA BOUWER
AAN HUIS
UIT UW STREEK

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Veranda’s
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
Pergola’s
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde
zonnebankuitbater.
Ramen &
Deuren
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen
en cadeaubons.

Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout
Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer
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Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

TRANSPORT DE LAET bvba
Garage Lauwers Patrick bvba

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

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

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





















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

Adverteren in de Zemstenaar?
Contacteer Jean Andries via 015/61.10.06, 0475/42.02.76
of mail naar adverteren.dz@gmail.com
Tarieven: www.dezemstenaar.com

015/616799 - 0494/738521

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

26

Land- en Tuinbouwmachines
Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken
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Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

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

Kollintenbos
:
tien jaar nat, natter, natst
ZEMST-LAAR – Voor wie het niet wist: het natuurgebied Bos van AaKollinten in het noordwesten van de gemeente Zemst situeert zich tussen
de vroegere zandwinning in het Bos van Aa en de dorpskom van ZemstLaar. Kollinten is voor de natuurvrienden van groot belang. Het vormt
samen met het Bos van Aa één groot aaneengesloten ecologisch inte ressant geheel dat over het kanaal aansluit bij het Gravenbos. Dit jaar
viert Kollinten het tienjarig bestaan. De geschikte gelegenheid om een
praatje te maken met Jeanne Peeters, voorzitster van de plaatselijke afdeling van Natuurpunt.
Jeanne, wat is er zo kenmerkend aan
Kollinten?
Het gebied is een aaneenschakeling
van bos, hooilanden en poelen, doorsneden en gevoed door de levensader
van het gebied: de Larebeek. Zelfs een
onkruidakker maakt deel uit van dit
natuurgebied. Ooit maakte het Kollintenbos deel uit van een aaneengesloten boscomplex tussen Vilvoorde,
Mechelen en Willebroek. Nu is het met
zijn eenenveertig hectare het grootste

natuurgebied in de gemeente Zemst.
Is het gebied belangrijk voor de natuurontwikkeling? En is het geen
probleem dat het daar nogal moerassig is?
Voor de natuur is het terrein zeker en
vast heel waardevol. Het barst van de
natuurpotenties. Planten zoals eenbes,
slanke sleutelbloem, waterviolier, bosanemoon, muskuskruid, drijvend fonteinkruid en tal van zeggensoorten ge-

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

De waterviolier vindt in de Kollinten zuiver bronwater

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

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Om de tiende verjaardag van het Kollintenbos onder de
aandacht te brengen bij het grote publiek, opent Natuurpunt op zondag 20 september de bewegwijzerde
wandelweg in het gebied. Om 16u wordt het infopaneel aan de ingang officieel ingewijd door afgevaardigden van de provincie en van de gemeente. Daarna
kunnen de aanwezigen klinken op de toekomst van
Bos van Aa-Kollinten. Iedereen is van harte welkom.

tuigen hiervan. Zelfs na de aanplant van
enkele generaties canadapopulieren
heeft het Kollintenbos een natuurlijke
soortenrijkdom kunnen behouden. Dit
is vooral te danken aan de Larebeek die
als een vrij natuurlijke beek door het
bos slingert en in de winter het hele
gebied onder water zet. Onder deze
natte omstandigheden gedijen de populieren niet goed. Dat maakt dat deze
bomen gemakkelijker ziek worden of
zelfs afsterven. Maar dat is niet zo erg.
Hierdoor komt plaats vrij voor de oorspronkelijke planten- en boomsoorten,
eigen aan zo’n gebied, die meteen ook
van voldoende licht voorzien worden.
Naast een uitgebreide wilgenpopulatie
kunnen vooral zwarte en grauwe els,
olm, hazelaar en es aangetroffen worden. De flora trekt ook fauna aan, zoals
ree, ijsvogel, kleine bonte specht, houtsnip, bunzing en honderden vlinders
en libellen. Onder water leven salamanders, kikkers, grote geelgerande waterkevers, tiendoornige stekelbaarsjes en

nog veel meer. Aangepast cultuurhistorisch natuurbeheer (hooien, aanleg van
poelen, hakhoutbeheer) zorgt ervoor
dat de aanwezige natuurpotenties zich
volop kunnen ontwikkelen.
Het natuurgebied is, hebben we vernomen, tien jaar geleden aangekocht
door Natuurpunt; wordt dat gevierd?
Het is inderdaad precies tien jaar geleden dat de eerste tweeëntwintig hectaren van Kollinten werden aangekocht
door Natuurpunt. In de volgende jaren
werd het gebied uitgebreid tot de huidige eenenveertig hectaren. De laatste
jaren werd, samen met de aanleg van
verscheidene poelen, een nieuw wandelpad aangelegd. De drie kilometer
lange wandeling in dit gebied met een
nat karakter, oogt zeer avontuurlijk en
altijd valt er wel iets aparts te bespeuren naar fauna en flora. Op zondag 20
september (zie apart kader) wordt het
tienjarig bestaan gevierd.
Bart Coopman

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

GARAGE

015 / 6114 42

320

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst
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Maurice
EPPEGEM
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Tuinwerken Kristof

Opendeurdagen
vrijdag 11 en
zaterdag 12
september

		

		

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

30

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

Open van Brabant
Judotornooi van de bovenste plank

gaat internationaal
Fran Vanderstukken aan het werk, een topper bij judoclub Jigo-Tai.

ELEWIJT - Terwijl onze nationale
judoka’s zopas het WK in Rotterdam achter de rug hebben, is judoclub Jigo -Tai volop bezig aan de
organisatie van een internationaal
judotornooi in hun eigenste budo hal in

Elewijt.

Vorig jaar al konden de liefhebbers van
judo enkele buitenlandse toptalenten
aan het werk zien tijdens de Open van
Brabant, met als grote voorbeeld Margot
Wetzer, de Europese kampioene bij de
junioren. Dit jaar bouwt de judoclub zijn
internationale reputatie nog verder uit.
Het is een werk van lange adem en hard
labeur. Eric Pieters, de drijvende kracht
achter deze organisatie: “Onze judoclub
werd 25 jaar geleden opgestart. Ondertussen beoefenen meer dan 120 leden
recreatief en competitief judo bij ons.
Overigens niet zonder succes want we
hebben momenteel heel wat plaatselijk
talent dat al een pak medailles en kampioentitels verzamelde, op provinciaal en
nationaal niveau.”

Zemstse prijsbeesten

tornooien is mooi meegenomen. Dat belooft voor de toekomst.” Sinds een aantal
jaren traint de Nederlandse topjudoka
Niels De Wit trouwens ook bij Jigo-Tai en
begeleidt hij er de jeugd.

Gratis meegenieten
De toekomst oogt dus voortreffelijk en
met hun derde editie van www.openvanbrant.be (op zaterdag 12 september) wil Jigo-Tai de lijn doortrekken. Erik
Pieters: “In samenwerking met het Provinciaal Comité van Vlaams-Brabant nodigden we veel buitenlandse topclubs
en federaties uit. Dat bleef niet onopgemerkt want de Vlaamse Judo Federatie onderschreef de kwaliteit van ons
tornooi en heeft nu formeel beslist de
Open van Brabant te erkennen als een
officieel rankingtornooi. We verwachten
toppers uit België en Nederland die zich
voorbereiden op de nationale kampioen

schappen. We mikken op minstens
250 deelnemers uit België, Nederland,
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Zwitserland. De toeschouwers
mogen de sfeer gratis komen proeven.
We willen die dag mensen uit onze eigen
streek laten kennismaken met judo op
hoog niveau. Wie weet kunnen we een
aantal de judomicrobe meegeven. Het
mag dan wel een harde sport lijken, we
maken met z’n allen veel plezier en we
leren niet alleen met onszelf maar ook
met anderen omgaan. We eindigen die
dag trouwens om 18u met een instaptraining waar geïnteresseerden proeflessen krijgen van onze gediplomeerde
trainers. Daarnaast is iedereen natuurlijk
van harte welkom op onze trainingen.”

Aha!
Ondertussen vernam de Zemstenaar dat
de www.budohal.be, waar je een gevarieerd aanbod van krijgskunsten onder
één dak hebt, in het najaar wordt uitgebreid.
jmb
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Fran Vanderstukken uit Zemst is zo’n topper. Fran haalde intussen al vijf medailles
op Belgische podia waaronder drie nationale titels. Fran: “Het is een harde sport
waarvoor je zeer veel moet trainen. Niet
alleen het technische aspect van de sport
is belangrijk. Ook de intense krachttraining en fysieke uithouding leggen de
lat hoog. Gelukkig is er de bekroning en
dat maakt het alle opofferingen waard.”
Ook Ruben en Joren Vermeiren zijn samen goed voor een aantal medailles op
Belgische kampioenschappen. “Dit jaar
moest ik wat gas terugnemen,” vertelt Ruben. “Mijn studies vragen ook energie.
Toch blijft het plezant om wekelijks met
vrienden te sporten. Dat we ondertussen nog altijd het podium halen op grote

“Judo een harde sport?
Ja, maar we maken ook
véél plezier.”
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Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

“Om het heden te begrijpen, moeten we het verleden kennen,” wordt wel
eens beweerd. Welnu, deze wijze woorden wil de Zemstenaar omzetten
in de praktijk. Foto’s uit de oude doos, markante figuren uit de sport,
politiek of volkscultuur, opmerkelijke gebouwen of historische gebeurte nissen, kortom alles en iedereen wat zijn belang of invloed heeft gehad
op onze gemeente - of wat gewoon leuk is om eens op terug te blikken presenteren wij hier voor u.

USEWILS DANNY
SIERBESTRATING

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

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

De Tand des Tijds
Door de jaren heen verandert alles, en zeker het straatbeeld ontsnapt hier niet
aan. Die evolutie valt niet eens zo op als je het geleidelijk meemaakt, verspreid
over enkele decennia. ’t Is zo’n beetje hetzelfde als kinderen die opgroeien of
mensen die ouder worden. Pas als je ze na een langere tijd terugziet, merk je
hoezeer ze veranderd zijn. Jongere mensen of wie nog niet zo lang in onze gemeente woont, zullen wellicht verrast opkijken als ze deze twee foto’s van de
Pastorijstraat in Weerde naast elkaar zien. De oude foto situeert zich ergens eind
jaren veertig, begin vijftig, de andere geeft een beeld van de straat vandaag. De
Pastorijstraat was toen niet meer dan een smalle kasseiweg met een handvol
huizen. De kerk in de Dorpsstraat herkent uiteraard iedereen, voorts was een
groot deel van de straat toen nog onbebouwd. Het hoge huis uiterst links is de
pastorij, op de nieuwe foto niet zichtbaar.
DV

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

Café

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

TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

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

1980 ZEMST
015/61 63 41

MANNEN
DAMES 3 + 1 gratis
OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u, zaterdag tot 18 u
GESLOTEN: zondag en maandag

PESS

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

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

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

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Chef aan het fornuis
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Wkleuren
ijkfeesten
zomer
Hofstade_
De allereerste VAART in de buurt, in de Witveldstraat in Hofstade, was onmiddellijk een groot succes. “Wat ontkiemde
als een klein idee een jaar geleden, groeide uit tot een geweldig straatfeest”, ervaart Herman Muyldermans. “Johanna
Vossen kwam een jaar geleden met haar jong gezinnetje
aan de vaart wonen en kreeg vorig jaar een uniek idee. Omdat er zoveel nieuwe mensen in de wijk kwamen wonen, zou
het wellicht leuk zijn dat iedereen elkaar beter leerde kennen. De band was er vroeger toen ze jong waren, waarom
zou het nu niet opnieuw kunnen? De bal ging aan het rollen,
het enthousiasme groeide en mondde uit in een schitterend
feest VAART in de buurt, waar ontzettend veel mensen hun
schouders onder zetten. Zelfs de zon deed volop mee.”

Hofstade_
De kinderoptocht door de Witveldstraat tijdens het buurtfeest VAART in de buurt maakte het feest volledig. De werkgroep kinderanimatie organiseerde activiteiten als het
beschilderen van spandoeken, het maken van creatieve
muziekinstrumenten, krijttekenen op straat, schminken,
bolo smitto of eendjes vissen. Na het afleggen van hun opdrachten kregen de kinderen aan het rad een geschenk. De
kinderactiviteiten werden afgesloten met een ware kinderoptocht. Op de tonen van Opzij, opzij, opzij, de poppenstoet
trekt hier voorbij, trokken alle kinderen met hun spandoeken
en eigen gemaakte muziekinstrumenten doorheen de Witveldstraat, onder applaus van de talrijke aanwezigen. “Een
kippenvelmoment”, vond Gretl Lernout.

Eppegem_
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De buurtbewoners van de Begijnhofstraat in Eppegem staken in 2007 voor de eerste maal de koppen bij elkaar voor
een straatbarbecue. “Het initiatief ontstond met Fata Morgana en gaat steeds maar in stijgende lijn”, ervaart Cindy De
Boeck. “Buiten onze straat, de Begijnenstraat, hebben we
eveneens de buren van de Goudvinkstraat uitgenodigd. Ondertussen hebben we onze geslaagde derde editie achter de
rug. Jaarlijks zorgt dit voor een gezellige sfeer in onze straat.
Jong en minder jong smullen mee om nadien tot in de late
uurtjes samen bij te kletsen en/of de beentjes te streken.”
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Zemst_
In de Linterpoortenlaan in Zemst vierden de bewoners
tien jaar buurtwerking met een aperitief, veel sangria, een
luxe barbecue, een optreden van de Zemstse Boektons en
een dansfuif tot in de kleine uurtjes. Op de jubileumuitgave werd er een recordopkomst van 145 buren genoteerd.
“Naast de oude vertrouwde buur zijn er steeds weer nieuwe
gezichten. Een ideaal integratiemiddel voor alle nieuwkomers”, zegt Chantal De Rey.

Zemst_
Op het Kerkveld, de wijk achter het kerkhof van Zemst, organiseerde het Kerkveldcomité (Jaak Lemmenslaan, Edgard
Tinelstraat en Sint-Pietersstraat) voor de twaalfde keer een
buurtfeest. “Het blijft een groot succes”, zegt Alex Lauwens.
“Hulp wordt spontaan aangeboden. Om de tent recht te zetten hebben we achttien mensen nodig, we waren met twintig. Een bewijs toch dat het buurtfeest leeft.” Op de foto 120
mensen tijdens de festiviteiten.

Elewijt_
De bewoners van het Schoolpleintje in Elewijt genoten van
hun eerste buurtbarbecue. “De buren van dit nieuwbouwcomplex hechten veel belang aan een goede sfeer en organiseerden in december ook al een kerstdrink. Beiden feesten zullen
ongetwijfeld een vaste afspraak worden”, zegt Petra Van San.

Weerde_
Het Kerkplein van Weerde organiseerde, na het succes van
de voorbije jaren, voor de zevende keer een buurtfeest. “Met
een drankje, een hapje en een babbel willen we de banden
tussen de buren nauwer aanhalen”, aldus Roland, Annemie,
Guido, Rosette, Frans, Christiane en Kristien.
Jean Andries

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

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

Gratis af te halen
Nachtstoel in
nieuwe staat
(weg wegens
sterfgeval)
Villadreef 56
1982 Elewijt
tel 015-61.19.59

energieprestatiecertificaat nodig voor je woning?

www.econergia.be
Econergia GCV ~ Kluisweg 7 1980 Zemst ~ cderey@econergia.be ~ tel. 0476 40 40 57
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wij helpen je aan een
EPC certificaat, nodig bij verhuur of verkoop van je woning
EPB certificaat, nodig bij nieuwbouw of verbouwingen
EPC certificaat voor publieke gebouwen
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ZEMST - De sporthal van Zemst centrum opent opnieuw haar deuren na grondige aanpassingswerken. Ze startten einde juni en duurden de hele maand juli. De sporthal is de thuishaven van heel
wat basket- en volleybalploegen uit Zemst. Zij vatten er het seizoen aan in een opgefrist decor met
nieuwe materialen. Goed nieuws ook! De huurprijs voor deze vernieuwde toplocatie stijgt in deze
tijden van crisis níét.

Nieuw seizoen, nieuw kleedje voor sporthal Zemst
Dat Zemst een bloeiend verenigingsleven
kent, is niet nieuw. Zowat 84 sportverenigingen maken gebruik van de diverse
sportfaciliteiten en vormen de motor van
het sportleven in iedere woonkern. Als
gemeentebestuur moet je er dan voor
zorgen dat de gebruikers van de gemeentelijke sporthallen steeds kunnen rekenen op een aanpassing van de sportinfrastructuur naar de eisen van hun sport.

Veiligheid gaat voor
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“Een grondige onderhoudsbeurt van de
sporthal past in het kader van het sportbeleidsplan,” licht Marcus Van Roosbroeck,
sportmedewerker van de gemeente
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Zemst, toe. “Heel wat badmintonners, volleybal- en basketbalploegen uit Zemst
maken gebruik van de zaal. Er wordt ook
schoolsport beoefend. Het is dan ook evident dat veilig sporten voorop staat.”

Vooral de dames
zijn erg dankbaar:
sleuren met zware
toestellen is voorgoed
verleden tijd!
In eerste instantie werd de bestaande
vloer hersteld en vernieuwd. Er kwam
een bijkomende laag op de oude sportvloer die de veerkracht verhoogt. “We
herschikten
de
diverse sportvelden. En ook de
uitrusting werd
gemoderniseerd:
de volleybalpalen
- inclusief uitrusting - kregen een
nieuw kleedje en
om het comfort
te verhogen bevestigden we de
basketbalpalen
aan het plafond.

Foto Jean Andries

Klaar? Start!
Uiteraard zijn we hier niet over één nacht
ijs gegaan”, zegt Marcus. “Er was overleg
met alle gebruikers en de concessiehouder. Zo zijn de noden gedetecteerd en
konden we bij het reorganiseren van de
zaal rekening houden met ieders wensen. Het resultaat mag er zijn. In het najaar is er een evaluatie van alle sportfaciliteiten in de gemeente Zemst. Dan zal
ook blijken of deze vernieuwde zaal in de
smaak valt bij zijn gebruikers.”

Iedereen enthousiast
Het nieuwe basketbalseizoen is gestart en de Zemstenaar peilde alvast
naar eerste reacties. Niets dan lof uit
de mond van Geert Van Grunderbeek, sportcoördinator bij BK Weerde. “De vernieuwing is bij BK Weerde
zeer in de smaak gevallen. Zowel de
spelers en speelsters, als de coaches en
het bestuur zijn zeer enthousiast. Vooral
voor onze dames was het sleuren met de
oude basketstellen een hele karwei, en
de onveiligheid nam toe. We hebben er
lang moeten op wachten - het was denk
ik al twee jaar gebudgetteerd - maar het
moet gezegd: de nieuwe vloer en nieuwe basketstellen zijn prachtig.”
Nicole Van Erp

juwelier
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Kinderkoor en delegatie uit Spermezeu naar Zemst
ZEMST – In het vorige nummer van
de Zemstenaar berichtten wij al over
het twintigjarig bestaan van de jumelage tussen het Roemeense dorp Spermezeu en Zemst en de schenking van
een tweedehandse brandweerwagen
door de gemeente aan onze Roemeense
vrienden. Ondertussen is het officiële
programma bekend van het bezoek dat
de delegatie uit Spermezeu de komende
dagen aan Zemst gaat brengen.

De delegatie en het kinderkoor reizen per
bus naar Zemst op donderdag 3 en vrijdag
4 september. Ze overnachten in jeugdherberg De Zandpoort in Mechelen. Op
zaterdag 5 september worden ze om 11u
officieel ontvangen door de gemeente in
de polyvalente zaal van de bibliotheek,
waarna een groot welkomstfeest met barbecue volgt aan de hoeve van het OCMW,
georganiseerd door de vriendenkring
Zemst-Spermezeu. Komende zondag om

Het Roemeense kinderkoor dat de komende dagen Zemst doorkruist.

11u luistert het kinderkoor de misviering
in Zemst op. Iedereen is welkom! Daarna
legt de delegatie een aantal bezoekjes af
in Zemst, om dan tegen 18u het Wereldfeest in de Schranshoeve in Eppegem aan
te doen. Ook daar verzorgt het kinderkoor
een kort optreden. Alle Zemstenaren die
de stedenband met Spermezeu een warm
hart toedragen worden daar verwacht.

Op maandag bezoeken onze Roemeense
koorkinderen de Belgische kust en het
Atomium. De Roemeense politieke delegatie heeft nog een vergadermoment
met het gemeentebestuur. In de namiddag bezoeken ze Brussel en het Vlaams
Parlement, om dan ’s avonds, moe maar
hopelijk voldaan, huiswaarts te keren.
BC

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

verhuurt het materieel
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voor karwei en feest
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NU:

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

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

design en kwaliteit
voor uw veiligheid

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

Kwai

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Fiana

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

In onze showroom bent u van harte welkom om onze
hekken en poorten te komen bekijken.

www.metalpoort.be
info@metalpoort.be
Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten
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Alle poorten en hekwerk worden standaard
behandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoate
afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.
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