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Denkt u erover uw huis te verkopen? Uw huis is een deel van uw leven en dat verkopen, is niet gemakkelijk.
U zit vol vragen en twijfels. Daarmee kunnen wij u helpen. Wij zorgen er niet alleen voor dat u bezoekers, maar
vooral ook ernstige kopers over de vloer krijgt. Zo haalt u het maximum uit uw huis. Niet alleen u maar ook uw
woning verdient dat.

www.era.be/vaneyken | Brusselsesteenweg 176 - 180 1980 ZEMST | T: 015 62 11 42 | F: 015 62 17 42

Beste Zemstenaar,
Er moet hier iets in de lucht zitten, denken wij. Is het u nog niet opgevallen,
beste lezer? De jongste tijd regent het
formidabele titels en prijzen in Zemst.
Uit de losse pols: WIK wereldkampioen
percussie. Caroline Panneels Vlaams
trampolinekampioene. Een Belgische
titel voor judoka Fran Vanderstukken,
de kadetten van volleybalclub HZ ’93
en de Eghlegemse Zeevissers. Europese
medailles en ereplaatsen voor rollerskaters Sander Van Praet en Ellen Van de
Catseye. En wéér hebben we prijs! André
Lafère uit Eppegem pakt goud op het WK
atletiek voor veteranen. U leest er zo dadelijk alles over.

Colofon

Zoveel succes in Zemst blijft natuurlijk
niet onopgemerkt. Zeker niet bij mensen
zónder succes. Verliezers. Losers. De Rode
Duivels bijvoorbeeld. Wij hoeven u niet
te vertellen in welk gitzwart tranendal
het Belgische voetbal zich bevindt. Wanhopig op zoek naar een oplossing, kreeg
de Belgische Voetbalbond een ingeving:
even checken wat de clubjes uit dat
roemrijke Zemst er de jongste seizoenen

van bakten. Zo’n ogen trokken ze! Allemaal minstens één keer gepromoveerd!
Dus rijpte er een geheim plan. Exclusief
in de Zemstenaar: de redding van het
Belgische voetbal!
Op alle matchen van clubs uit Zemst
werd de jongste weken een delegatie
piekfijn uitgedoste heren gespot. Eén
van hen, een kleine, kalende dikkerd met
Nederlands accent, nam ijverig notities.
Na een grondige analyse van het technische, tactische en fysieke niveau van het
Zemstse voetbal, maakte de man een
vuistdik rapport over aan de technische

commissie van de voetbalbond. Zijn
enige conclusie: alleen nog spelers uit
Zemst bij de Rode Duivels! Vorige week
werd de kleine dikkerd aangesteld tot
nieuwe bondscoach van België.
Voortaan is uw glossy magazine dus een
bevoorrechte partner van de KBVB. In
2012 brengt de Zemstenaar een exclusief verslag vanuit Polen en Oekraïne
over de eerste Europese titel van de Rode
Duivels. En in 2014 zitten wij in Brazilië
op de eerste rij voor de huldiging van de
nieuwe wereldkampioen voetbal: België!
De redactie (PV)
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OLAF LAURENT
VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN
0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@TELENET.BE

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
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B.V.B.A.

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking
Catering

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

DE NIJS J.

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

André Lafère wereldkampioen 800 meter

EPPEGEM – Op 2 augustus werd André Lafère uit Eppegem wereldkampioen 800 meter in de categorie M50 in het
Finse Lathi. Een uitzonderlijke prestatie, zeker als je weet dat André pas op zijn 42ste de weg naar de atletiek vond en
voordien actief was als wielertoerist. In Finland moest hij optornen tegen honderden deelnemers uit 26 verschillende
landen. In een bloedstollende laatste 100 meter haalde hij het nipt van de Amerikaanse topfavoriet Le Bourne. Even
later genoot hij met volle teugen op het podium met een gouden medaille om de hals, luisterend naar het volkslied.
Het hele seizoen van André stond in het
teken van het WK in Finland. Voor het
eerst zou hij deelnemen aan een groot
tornooi. Ei zo na kwam net voor het WK
een voetontsteking nog roet in het eten
strooien. “Twijfels staken de kop op, maar
gelukkig verminderde de pijn net op tijd.”
Andre, bijna spatte je droom om wereldkampioen te worden uit mekaar?
Zo is het. Geluk hangt soms aan een zijden draadje. Net op tijd was ik weer volledig fit. Op 30 juli waren de reeksen en
ik kon mij makkelijk plaatsen zodat ik de
nodige krachten overhield voor de halve finale. In de halve finale liep het bijna
mis. Een Amerikaan raakte mijn voet en
viel. Ik kon me nog net rechthouden, liep
naar de eerste plaats, stond die niet meer
af en plaatse mij voor de finale.
Een bloedstollende finale …
Aan de start was ik erg nerveus, maar toen
het startschot weerklonk, verdween alle
stress. Bovendien waren een aantal tegenstrevers mij voor de wedstrijd komen
zeggen dat ik de Amerikaanse topfavoriet

kon kloppen. Dat gaf me
een mentale boost. Op 200
meter van de meet voelde
ik hem komen. De laatste
100 meter waren bloedstollend. We liepen zij aan zij. Ik
hoorde mijn naam roepen.
Het publiek werd gek. Mijn
benen verzuurden, gingen
ontploffen. Eén van ons beiden ging breken. Het werd
de Amerikaan. Op zo’n vijftien meter van de meet begon hij bijna te strompelen.
Ik spreidde mijn armen en
zweefde over de meet, als in
een droom. Het was gelukt,
ik was wereldkampioen!
Een 50-jarige uit Eppegem
wereldkampioen 800 meter, toppunt bereikt zeker?
Nee nee, samen met Magda
Ilands -voormalig Belgisch
kampioene en mijn mentor- gaan we de
uitdaging aan om het wereldrecord 800m
M50 aan te vallen. Op 21 mei dit jaar -nota
bene op mijn 50ste verjaardag- liep ik op
de 800m de derde wereldprestatie ooit in
1.59.53.

En nu ben je de enige wereldrecordhouder atletiek in België, in tegenstelling met andere leeftijdsgenoten word
jij elk jaar sneller.
Bizar. Op een bepaalde leeftijd – 50+ - worden alle atleten elk jaar één seconde trager.
Bij mij is het andersom, ik word elk jaar één

seconde sneller. Zoals de wijn zeker?
Waar gaat dit eindigen?
Goh, ik geniet van elk ogenblik. Ik heb
het lopen en mezelf laat ontdekt en geniet van elk ogenblik. Als ik het wereldrecord klop, kan het niet meer stuk.
Je hebt een zodanige reputatie opgebouwd dat op Belgisch vlak iedereen
zich op voorhand gewonnen geeft…
Dat heb ik niet gezegd. Het is zo dat ik
op nationaal niveau alle records heb op
400m, 800m en 1500m. Nu concentreer
ik mij op het wereldrecord 800m, dat is
alleen mogelijk als ik de andere nummers laat varen.
André, we volgen je mee en duimen
voor het wereldrecord, dan zijn wij er
zeker bij!
Piet Van Grunderbeek
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Wanneer ga je het wereldrecord aanvallen?
In ieder geval in 2010. In de categorie
M50-55 moet ik het als 50-jarige nu doen.
Magda en ik zoeken een snelle race in ideale omstandigheden: een haas - windstil
– warm – goeie benen. Dan moet het wereldrecord van 1.58.65 eraan.

André Lafère (midden) op weg naar goud op de 800m.
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Australië - Nee, Jef Nees (24) uit Weerde en Kristof Ceulemans (25) uit
Zemst moeten niet om de één of de andere reden onderduiken of meewerken
aan een undercoveroperatie. Ze gaan de tijd van hun leven meemaken - althans dat hopen ze - en trekken voor zes maanden naar Australië. Als dit
verschijnt, beleven ze hun eerste dagen na een twintig uur durende vlucht.
Jef is regent LO en heeft loopbaanonderbreking genomen. Kristof volgde handel.
Hij heeft ontslag genomen en is van plan
na zijn terugkeer een nieuwe job te zoeken.
De meeste mensen trekken erop uit
voor enkele weken, jullie gaan voor zes
maanden. Dat is andere koek.
Jef: “Het is de bedoeling om echt te herbronnen, om alles eens los te laten en
helemaal te breken met de dagelijkse
beslommeringen. Toch helemaal wat anders dan voor enkele weken en in zeven
haasten aan sightseeing te doen.”
Kristof : “Dat klopt, maar voor mij is dit
echt een grote stap. Vergeleken met Jef
ben ik een bleuke als het op reizen aankomt. Langer dan een week of twee ben
ik nog niet van huis geweest”.

Een vaste verblijfplaats,
dus jullie zijn niet voortdurend op rondreis?
Jef: “De eerste drie maanden verblijven we vast in

Voortdurend met elkaar op stap, is jullie vriendschap daar tegen bestand?
Kristof: “Daar ben ik van overtuigd. Jef is
mijn beste vriend. Bovendien moeten we
niet al die tijd zoals een Siamese tweeling
aan mekaar klitten. We kunnen bijvoor-

down
under

Op hun wenslijstje
√ herbronnen
√ drie maanden werken
√ drie maanden rondtrekken
√ kerst in de zon
√ leren duiken en surfen
√ naar het Grand Slam tennistornooi
√ Nieuw-Zeeland zien
√ ...
beeld een verschillende job vinden. En andere mensen leer je sowieso kennen.”
Jef: “Ik denk daar ook zo over.”
Is jullie familie enthousiast om jullie
vertrek?
Jef: “Bij ons zijn ze wel wat gewoon. Mijn
zus is stewardess en is net als mijn ma
vaak voor langere tijd in het buitenland.”
Kristof : “Bij mij thuis hadden ze toch wat
gemengde gevoelens. Enerzijds waren
ze heel blij voor mij en ook wel een beetje fier denk ik. Anderzijds hebben ze het
er wat moeilijk mee dat het voor langere
tijd is. Ik ben enig kind en ik denk dat ze
me wat zullen missen.”
Als dit reuze meevalt, zal het dan geen
domper zijn om het leven hier weer op
te pikken?
Jef: “Ik denk dat ik toch
ooit emigreer. Ik ben alleszins van plan om nog
veel te reizen om uiteindelijk het uitgelezen
plekje te vinden.”
Kristof : “We zien wel, ik
heb er geen flauw idee
van wat dit avontuur
voor mij zal betekenen.”
Jef en Kristof zijn te volgen en te contacteren:
ht t p : / / g o k a n g o e ro e.
blogspot.com.
Interessante info vind je
op www.stagehuis.nl.

Boezemvrienden Jef en Kristof: nu nog petites Belges, binnenkort echte Aussies.

Dirk Verdeyen
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Waarom dan precies naar Australië?
Kristof: “Jefs eerste idee was door ZuidoostAzië reizen met de rugzak. Die drempel
was mij wat te hoog. Dan is de keuze op
Australië gevallen, waar de cultuur meer
aansluit bij de onze. Bovendien hebben
we er een thuisbasis in een buitenwijk van
Sidney, een stad in het zuidoosten.”
Jef: “We logeren er in een studentenbuurt.
Dankzij de Nederlandse organisatie Stagehuis kunnen we er terecht. Stagehuis
zorgde ook voor een heel vlotte afhandeling van de formaliteiten.
Het is ook een handige
formule om in contact
te komen met mensen
van verschillende nationaliteiten. En mooi meegenomen: geen koude
winter voor ons, aan de
andere kant van de wereldbol vieren ze kerst en
nieuw in de zomer.”

het studentenhuis. We gaan dan proberen
een baantje te vinden, maakt niet zo veel
uit wat of waar. In de horeca bijvoorbeeld
of seizoensarbeid. Niet alleen om wat bij te
verdienen, ook om te proeven van het echte leven en contact te maken met de gewone Australiër. We hebben een Working
Holiday Visum dat ons toelaat ginder te
werken. Daarnaast zouden we graag leren
duiken en surfen, al zullen we dan de angst
voor haaien een beetje moeten verdringen. Naar het schijnt is de kans gering dat
je met die beesten in aanvaring komt, maar
toch… We willen ook een cursus Australian
Jackaroo volgen. Een Jackaroo is de plaatselijke cowboy die op de ranches werkt.
Sidney is een grote stad waar genoeg bezienswaardigheden en evenementen zijn.
Misschien gaan we ook wel naar de Australian Open, het Grand Slam tennistornooi in
Melbourne. Na die drie maanden gaan we
op rondreis met een camper of auto. Het
binnenland verkennen en de omliggende
eilanden bezoeken. Nieuw-Zeeland met al
zijn natuurpracht staat ook op de lijst.”

Een half jaar
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Iedereen welkom
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Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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Benefiet voor Annick, een update
LAAR - Het benefietweekend is ondertussen bijna zes maanden voorbij.
De organisatie nam contact op met
de Zemstenaar om een update te
geven aan alle inwoners van Zemst
die hun steentje hebben bijgedragen.
Verschillende acties werden georganiseerd: een geslaagde kalenderverkoop,
een hartverwarmende kerstmarkt, een
benefietweekend met megafuif en een
zeer gevarieerde familiedag, alsook nog
een spannende spinningsmarathon.
Buiten dit alles waren er onverwacht
veel bijdragen van sponsors en sympathisanten. Na aftrek van alle kosten werd
een eindresultaat van zomaar eventjes
50.160 euro verzameld. Proficiat!
Er zijn nog heel wat mensen met het
hart op de goede plaats. De organisatie
bedankt nogmaals alle mensen voor
hun bijdrage en vooral al de helpende
handen om dit te kunnen verwezenlijken. Het is dankzij het succes van
de benefiet dat de verbouwingen zijn
mogelijk gemaakt en dat een noodzakelijke verhuis kon vermeden worden.
Van de benefietrekening werd ondertussen een nieuwe rolstoel aangekocht. De handbike wordt binnenkort
geleverd. Het grootste deel van het verzamelde bedrag zal besteed worden
aan de noodzakelijke verbouwingen.
Zo werden reeds de architectkosten
voor de studie van de verbouwingen

voorafgaand aan de bouwaanvraag
reeds betaald van de benefietrekening.
De bouwvergunning werd in augustus
goedgekeurd en momenteel is men
bezig met het aanvragen en vergelijken van de offertes van de verscheidene aannemers. Aangezien de winter
voor de deur staat wordt nog afgewogen of binnenkort al met de werken
zal gestart worden of om eventueel te
wachten tot de lente.
Annick heeft in augustus de revalidatie
en ergotherapie in Pellenberg beëindigd en dus is zij nu definitief thuis bij
haar gezin. Voorlopig is het organisatorisch nog wat moeilijk, maar de aankomende verbouwingen zijn een mooi
vooruitzicht. We kunnen zeggen dat
Annick klaar is voor een nieuwe start!
Karin Andries

HOFSTADE – Marc en Viviane Yseboodt-Permentiers uit Hofstade zijn
niet weinig fier op hun Mechelaar, een driejarige reu. Fokker was Stijn
Van Hamme uit Moerbeke-Maas.

Een echte kampioen in onze gemeente

Fapache

Café

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

van de Vaardekenshoeve

“Een echte kampioen in onze gemeente”, zegt een fiere Marc Yseboodt. “Fapache behaalde vier titels
op zeer korte termijn: Amsterdam
Winner, Belgium Winner op de Heizel in Brussel, Nederlands kampioen
en Europasieger.”

“Wat begon als een eenmalige deelname aan de hondententoonstelling
in Mechelen (op aanraden van Monique Haesen van de Kampenhoutse
hondenschool) is geëvolueerd tot
een ware hobby.
Er volgden na de fantastische uitslag meerdere tentoonstellingen
in binnen- en buitenland, met uitmuntende resultaten. Vele tentoonstellingen waar hij de CAC-CACIB
en de BOB (beste van het ras) behaalde. (info: http:/users.telenet.be/
fapache).

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

Fapache is trouw aan zijn gezin,
maar zijn territorium bewaakt hij
als een echte Mechelaar. Hij is ook
sociaal op vreemd terrein. Kortom:
mijn kampioen doet zijn naam alle
eer aan.”
Op 5 september werd Fapache
Luxemburgs kampioen, hij behaalde
CAC-CACIB en was beste reu van de
internationale tentoonstelling. Nu is
het WK te Bratislava (Slowakije) op
8 oktober een feit. Fapache kan zich
meten met de wereldtop.
Amper drie jaar en al op naar de wereldtop!

JA

MAANDAG RUSTDAG
Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

USEWILS DANNY
SIERBESTRATING

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

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

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

UITVAARTZORG

A n t h o n y V e r h e y d e n B.V.B.A.
Uitvaartverzorging in groot Zemst

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be
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Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden
Regelen van alle formaliteiten
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ZEMST – Een slordige 9 kg rundsvlees, een berg seizoensgroenten en twintig vrolijke venten aan tafel. Dat is
maatschappij Honger en Dorst. Zes keer per jaar komen de leden bij elkaar voor een gezellige pot eten en drinken. Al
honderd jaar lang. Reden genoeg voor een kennismaking met de Zemstenaar!

Illuster genootschap viert eeuwfeest
Honderd jaar Honger en Dorst
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De rode kaart
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Voorzitter Albert Janssens, ondervoorzitter Julien Dirix en Willy Becq zijn de
oudste leden. Met blinkende oogjes en
een brede grijns geven zij een woord
uitleg bij de spelregels van Honger en
Dorst. “Om te beginnen zijn er maximaal twintig leden,” vertellen de heren.
“En alleen mannen. Ah ja, anders hadden we het nooit honderd jaar kunnen
volhouden. Als er een plaats vrijkomt,
wordt de kandidaat die het langst op de
wachtlijst staat voorgedragen en volgt
een stemming onder de twintig leden.
Gaan zij akkoord, tonen zij een rode
kaart. Zien zij het kandidaat-lid niet zitten, wordt het een zwarte kaart. Je komt
er alleen in met minstens elf stemmen.
Op dit moment staan er zowat vijftien
nieuwe kandidaten op onze wachtlijst.
Wist je dat er leden zijn die meteen hun
zonen op de wachtlijst laten zetten? Zo
ging vorig jaar, bij het overlijden van
Jean Juliens, het vrijgekomen zitje naar
Kenny Van Eeckhout, zoon van de zopas
overleden kapper Michel.”

Een stevig stukje
Wie bij Honger en Dorst zit, moet een

stevig stukje kunnen eten. En over de
keuze van het menu kan niet gediscussieerd worden: een lap rosbief van 450
gram met seizoensgroenten en aardappelen. Ga er maar bij zitten.
Hoe ouder Honger en Dorst wordt, hoe
populairder en hoe beroemder het genootschap. Zo haalde het al enkele keren
het tv-scherm. “Bij ons 75-jarig jubileum
stond Jan Van Rompaey hier met een
filmploeg van de VRT”, herinnert Julien
Dirix zich. “Toen we in 2004 95 jaar werden, zaten wij op Ring TV. En Paul Van
Welden maakte van Honger en Dorst een
filmpje voor Garage TV op het internet.”
Met de anekdotes en foto’s uit de voorbije honderd jaar kan je rustig vier
nummers van de Zemstenaar vullen.
Onbegonnen werk? Toch niet. Danny
Wenseleir, al jaren lid van Honger en
Dorst, legt op dit moment de laatste
hand aan een heus huldeboek. Met een
beetje geluk is dit magnum opus klaar
tegen het eeuwfeest.

Koningen aan tafel
Op de symbolische dag 09-09-09 werd

Honger en Dorst ontvangen op het gemeentehuis. Bij die gelegenheid beloofde burgemeester Coopman het genootschap dat de gemeente Zemst mee wil
ijveren om hen, na honderd jaar, de titel
“koninklijk” te bezorgen.
De plechtige viering van het honderdjarig jubileum vindt plaats op 22 oktober en dat wordt een heel uitzonderlijk
gebeuren. Voor één keer mogen de
vrouwen mee aan tafel, voor dezelfde
maaltijd als in 1909. “En dan moeten ze
opnieuw honderd jaar wachten”, lacht
Julien Dirix. De twintig leden die dit historisch moment mogen meemaken zijn
Willy Becq, André Coppens, Herman De
Kock, Marc De Kock, Henri De Smet, Julien Dirix, Willy Domin, Albert Janssens,
Werner Janssens, Jos Muyldermans,
Marc Muyldermans, Ivo Pepermans, Mario Pepermans, Marc Steenackers, François Van Campenhout, Kenny Van Eeckhout, Luc Van Hemelrijck, Maurice Van
Linthout, Danny Wenseleir en nieuwkomer Louis Van den Eynde, de opvolger
van de betreurde Michel Van Eeckhout.
Paul – beetje honger en veel dorst – Verdoodt

Honger en Dorst betekent stevig eten en drinken, al honderd jaar lang.

Foto Jean Andries

In 1909 krijgen Frans Van Nuffel en Prosper Van Beersel in café De Kroon in de
Leopoldstraat een origineel idee. “Als we
nu eens een clubje oprichten om een
paar keer per jaar samen lekker te eten
en te drinken?” Frans en Prosper stellen een gedetailleerd reglement op en
Maatschappij Honger en Dorst is een
feit. Honderd jaar later is het genootschap nog altijd springlevend. En gelden
onveranderd dezelfde regels: van de
keuze van het menu tot de verkiezing
van de leden, alles verloopt zoals een
eeuw geleden.

Voor u halen wij
alles uit de kast!

Zowel voor bedrijf als particulier

OPEN DEUR

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

zaterdag 3 t/m zaterdag 10 oktober

van 9 - 17h

OPEN BEDRIJVENDAG
zondag 4 oktober van 10 - 17 h

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

EK

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be

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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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
verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

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

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

HOFSTADE - Toen in de beginjaren 1900 er in Hofstade -Heide grond uitgegraven werd voor een nieuwe spoorwegberm, was het helemaal niet de bedoeling om er later een recreatiedomein te maken. De putten vulden zich echter met
water en zo ontstonden er grote vijvers die gelegenheidsbaders aantrokken. Pas in 1932 stond de Commission du lac
d’Hofstade een gedeeltelijke uitbating toe. Mensen die zich een verblijf aan zee niet konden veroorloven trokken voor
dat vakantiegevoel met duizenden naar Hofstade waardoor de plaats smalend ’arme mensenzee’ genoemd werd. In een
tentoonstelling in het Sportimonium is de evolutie van zandput tot Bloso-domein, en van zijn divers bezoekerspubliek
in beeld gebracht. Heemkring De Semse had in de opbouw een belangrijk aandeel.

brengt geschiedenis en bezoekers in beeld

Hofstade Plage

van Bloso, dat accenten legt op sport,
passieve recreatie en natuurbeleving. In
2004 krijgt het strandgebouw een nieuwe bestemming als Sportmuseum onder
de naam Sportimonium. Tot op heden
wordt het Bloso-domein bezocht door
verschillende nationaliteiten. In de jaren
’80 kwamen er veel Polen, die in Brussel
verbleven, naar Hofstade. Ook kwamen er
meer Turken en Marokkanen naar het Bloso-domein. Hofstade blijft van bij het ontstaan tot op heden een goede barometer
voor maatschappelijke veranderingen.
Juliaan Deleebeeck

Enkele creatieve geesten bezongen de lof
van het domein in een loflied over Hofstade-plage. Het bevatte enkele strofen en
het refrein en ging als volgt:
Kent gij in ons land het Domein...
De plaats fris, net en fijn
Het Paradijs in ’t klein
Men gaat er, ver van ’t stadsgetier
In vrolijkheid en in plezier
‘t Is te Hofstade-plage
Schoonste plaats van heel ons land
Men wordt er plezant
‘t Is er amusant
Jong en oud komen aangeland
‘t Is te Hofstade-plage
Dat men van ’t leven geniet
Ieder komt er dansen, zwanzen
En zingen een lustig lied
Zodra men ’t er allemaal ziet

Fait(es) Divers
Het publiek van het Bloso-domein is
altijd al divers geweest. Heemkring
De Semse, Heemkunde Vlaanderen,
De Erfgoedcel, Bloso en het Sportimonium hebben foto’s, getuigenissen en
memorabilia over bezoekers aan het
Bloso-domein doorheen de jaren verzameld en verwerkt in een tentoonstelling. ”Opgebouwd vanuit de emotie en met pretentieloze beelden”, zegt
coördinator Els Verstraete. ”Het meisje
dat er hardleers leerde zwemmen, de
gepassioneerde visser, de semi-prof
rolschaatsdanser, de Miss Plage-verkiezing, het kijken en bekeken worden, de Brusselaars…” In het tweede
luik van de tentoonstelling spelen een
dertigtal kunstenaars in op het thema
sport, lichaamscultuur en recreatie. De
expo is in het Sportimonium te bezoeken van 6 september tot 8 november.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een
speurroute in de tentoonstelling en
een strandkoffer vol in- en uitheemse
spelen die gratis kan ontleend worden
bij een bezoek. De tentoonstelling is
gratis, behalve het museumgedeelte
en is open op de weekdagen van 10u
tot 17u en op zondag van 11 tot 17u.
Op zaterdag gesloten.
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Vanaf 1900 wordt zand gedolven voor
een nieuwe spoorwegberm.
Tijdens WOI worden de werken stilgelegd en het grondwater doet de putten
vollopen. Na WOI ontdekken gelegenheidsbaders de meren van Hofstade. In
1925 worden de meren afgesloten en
gebruikt als drinkwaterbekken, enkele
jaren later worden ze met de nodige media-aandacht terug geopend als recreatiegebied. In 1932 krijgt de Vilvoordse
firma Gelders Gebroeders & De Gendt de
opdracht om Hofstade uit te bouwen en
uit te baten tot 1936. Het mini-ontspanningsoord Oud-België wordt gebouwd.
Op 21 juli 1933 wordt Hofstade-Baden
officieel geopend door prins Leopold en
koning Albert I. Op topdagen worden er
35.000 betalende bezoekers geteld. Onder de bezoekers zijn er heel veel Brusselaars. In deze tijd verdient het domein
zijn bijnaam ‘armemensenzee’.
In 1937 wordt het domein de bevoegdheid van het ministerie van Volksgezondheid.
De hele vroegere infrastructuur verdwijnt en er wordt gekozen voor nieuwbouw. Zo wordt het openluchtzwembad, een boothuis en een groter strand
met strandgebouw, wandelterras, kleedkamers en sanitair aangelegd. Nadat het
domein tijdens de oorlog wordt gebruikt
door de Duitsers, richten de geallieerden
(Amerikanen, Australiërs en Canadezen)
er een montage- en reparatiecentrum in
voor vrachtwagens en tanks.
In de jaren na de heropening van het
Rijksdomein worden onder meer een rolschaatsbaan, een camping, een jeugdherberg, een kinderspeeltuin, een voetbalveld en parkings aangelegd.
In 1983 wordt het domein eigendom
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

David de Boeck

ZEMST – Een misviering in de buurt, geleid door kardinaal Danneels
himself? Het gebeurde op 25 september ter ere van het 100-jarig be staan van Vilvoorde -Kassei. En het Zemstse Maria- en Ceciliakoor
zorgde voor een vrolijke noot tijdens de viering. de Zemstenaar sprak
met voorzitter Edwin De Smet en dirigente Gonda Baeck over het wel
een wee van hun koor.
Jullie zongen op de plechtigheid in
Vilvoorde. Zijn er nog zulke gebeurtenissen waarop jullie aanwezig zijn?
Edwin: “Buiten de viering op zondag,
wonen wij elk jaar een plechtigheid bij
voor onze vroegere pastoor Rik Van Itterbeeck. Deze vindt meestal rond zijn
verjaardag plaats. Soms zingen we voor
een huwelijksviering of begrafenis.
Voor de familie kan de muziek van ons
koor als een troost dienen. Ook de middernachtmis luisteren wij op. Er komen
complete families op af, van den bompa

tot de klein mannen. We krijgen altijd
leuke reacties. En het valt op dat het
aantal toeschouwers elk jaar toeneemt.
Is daar een verklaring voor?
Gonda: “Zeker en vast. We proberen om
geen saai en ouderwets koor te zijn. De
schwung die we in ons liederen verwerken zorgt voor een leuke touch. Tijdens

“We zijn allesbehalve
een saai en
ouderwets koor.”

GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
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Foto Jean Andries

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

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

een misviering zingen we één of twee
opgelegde liedjes, de rest komt uit
ons eigen repertoire. We repeteren op
donderdagavond. Soms is het wel even
zwoegen en zweten op bijvoorbeeld
een tweestemmig lied, maar de voldoening achteraf is eens zo groot.”
Hoe zit het met het ledenaantal?
Edwin: “Momenteel zijn we met ongeveer 27, vooral mensen tussen de 50 en
80. Onze organist is zelfs de 80 al gepasseerd. Die mensen draaien helaas niet
eeuwig meer mee. Ofwel omdat ze het
niet meer kunnen, of zelfs omdat ze er
niet meer zijn. We zijn dan ook op zoek
naar nieuw bloed. Het enige wat je moet
hebben is een beetje gevoel voor ritme
en natuurlijk moet je ook graag in groep

zingen. Voor de rest zorgen wij. Zo krijgen
de mannen een das, en de dames een
sjaal. Na elke repetitie gaan we ook een
goei pint pakken, dat zorgt voor sfeer.”
Zijn er verder nog bijzonderheden?
Gonda: “Elk jaar maken we een uitstap.
En tijdens het ledenfeest in november
bieden we elk lid een gratis maaltijd
aan. Tenslotte doen ze het vrijwillig en
in hun vrije tijd. Leuk om te weten is
dat je geen lidgeld hoeft te betalen.
Wij zorgen voor alles!”
Ook zin gekregen om je muzikale ik
naar boven te halen? Neem dan gerust
contact op met voorzitter Edwin De
Smet op edwin.de.smet2@telenet.be.
Sofie De Win

EPPEGEM - Wij zijn twee lieve
kindjes (2 en 4 jaar) die op zoek zijn
naar iemand die ons twee dagen
per week van school (Eppegem) wil
afhalen en naar ons thuis brengen.
Onze mama en papa komen thuis
rond 19u. Je kan contact opnemen met mama voor meer details
(0478/45.08.67 – Katrien).
MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

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

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77
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
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energieprestatiecertificaat nodig voor je woning?
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

www.econergia.be
14168 dve

24-08-2005

09:18

Pagina 1

Econergia GCV ~ Kluisweg 7 1980 Zemst ~ cderey@econergia.be ~ tel. 0476 40 40 57

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

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.

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

Land- en Tuinbouwmachines
Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38
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Herstellingen alle merken
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Stationsbuurt Weerde
krijgt (misschien)

nieuwe aanblik
Weerde – Of de stationsbuurt, de Statieberg in de
volksmond, er over enkele jaren nog hetzelfde zal
uitzien, is lang niet zeker. Er wordt afgewogen of een
ondertunneling naar de Kerselarenwijk van nut zou
zijn. Op de terreinen tussen de twee spoorwegbermen
zou eventueel ruimte zijn voor het inplanten van kleine
bedrijfjes, kantoren en appartementen.

Een tunnel voor voetgangers
en fietsers
In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor
Weerde wordt erop aangedrongen dat
de gemeente Infrabel en NMBS moet
overtuigen de realisatie van een tunnel
naar de Kerselarenwijk mogelijk te maken. De gemeente wil hierover nog geen
definitieve beslissing nemen, want ze
stuit nog op een aantal bezwaren.

Ruimte tussen de
spoorwegbermen
die eventueel
kan dienen voor
bedrijfjes, kantoren
of appartementen.

Dure grap

Fietshelling
Voor fietsers zou een zachte helling

De bestaande tunnel
naar spoor 3 en
4 wordt mogelijk
doorgetrokken naar
de Kerselarenwijk,
om even verder door
de berm te komen.

moeten worden gemaakt. Die zou door
het hoogteverschil tussen de honderd
en tweehonderd meter lang moeten
zijn. Veel extra ruimte moet daar dan aan
opgeofferd worden.

Meer inbreng van NMBS-holding
Als het project een kans wil maken
zal er moeten onderhandeld worden
met de NMBS-holding om hen er toe
te bewegen meer bij te dragen. Klinkt

heel aannemelijk, want tenslotte is de
NMBS-holding eigenaar van de terreinen tussen de spoorwegbermen.
Als de terreinen zouden gevaloriseerd
worden door inplanting van kleine ambachtelijke bedrijfjes, kantoren en appartementen, dan komt er ongetwijfeld
meer financiële ruimte. Of de NMBS dan
bereid is dat geld te investeren in een
tunnel blijft onzeker.
Dirk Verdeyen
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De kostprijs van zo’n tunnel wordt geschat op een slordige 500.000 euro. Naar
verluid zijn Infrabel of de NMBS-holding
slechts bereid tot het betalen van een
derde. Dit zou betekenen dat de gemeente de rest moet ophoesten voor
dit project, waarvan helemaal niet zeker is of de behoefte hieraan zo groot is.
Treinreizigers uit de Kerselarenwijk gaan
naar het station langs de Vredelaan of de
Damstraat. Vraag is of het aantal mensen dat via een tunnel rechtstreeks naar
het station zou gaan groot genoeg is om
het hoge kostenplaatje te verantwoorden. Anderzijds zou die behoefte kunnen
groeien als de voetbalterreinen definitief
plaats geruimd hebben voor de geplande
woonprojecten. En de stationsbuurt zou
ook wat minder geïsoleerd zijn. Al bij al is
het enthousiasme momenteel niet groot.
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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

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag om 20u
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

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
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ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24
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Elewijt - U las het trieste nieuws al eerder in de Zemstenaar. Elewijtenaar Dirk Verbruggen, auteur van romans en poëziebundels, verloor
de strijd tegen kanker en overleed toen zijn laatste boek persklaar was.
De voorstelling en uitgave van de literaire roman Goede papieren vond
plaats in augustus.

Een fijne finale D

voor overleden auteur irk Verbruggen

Gerenommeerde collega-schrijvers,
zoals Gie Bogaert, Pat Donnez en
Frank Hellemans, brachten een literaire hommage aan Dirk. De eerste
exemplaren van het boek werden
overhandigd aan echtgenote Dominique en dochter Laure. De intimistische en poëtische boeken van Dirk
Verbruggen werden steeds goed ontvangen in de pers en ook dit boek zal
zonder twijfel goed gesmaakt worden
bij het kritische publiek. Schalkse oneliners en gevatte uitspraken lopen als
een rode draad door alle romans van
deze auteur. Het lijkt alsof hij in dit
laatste boek alle registers wil opentrekken. Het hoofdpersonage Pierre,
een Naamse Jezuïet op de dool, leidt
de lezer als het ware door het leven
en trakteert hem op maximes die op
gevatte wijze inzicht geven in alle
doen en laten. Geconfronteerd met
een aantal hilarische, maar ook doodgewone situaties, vergaart hij levenswijsheid pur sang, zonder echt met
het leven in het reine te komen.

Uit het boek
Pierre houdt niet van joggen, meer van
wandelen ‘op het ritme van het bos’ en

een goed glas Jupiler.
Dirk Verbruggen knipoogt ook in deze
laatste roman op zijn eigen gevatte
schrijfwijze naar onthaasting en bezinning, ver weg van het drukke leven.
Dromen we daar niet allemaal van?
Nicole Van Erp

Een mooi literair testament, het
lezen waard!
Goede papieren door Dirk Verbruggen
Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen
176 pagina’s

Toonpark:
Leuvensesteenweg 219
3190 Boortmeerbeek
tel/fax: 015 511411
metallooks@metallooks.be

sierpoorten

carports

hekwerk

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

Renovatie wielerpiste Den Reggel
ELEWIJT – Wielerpiste Den Reggel in Elewijt is aan renovatie toe. Het schepencollege liet in 2008 een onderzoek uitvoeren
door een gespecialiseerde firma. Een totaalrenovatie zou op 250.000 euro komen.
De gemeente kon hiervoor rekenen op een
subsidie van de provincie Vlaams-Brabant
van een derde van de som, met een maximum van 75.000 euro.
Gelet op het aantal pistegebruikers, het feit
dat er kortelings enkele nieuwe pistes in
Vlaams-Brabant worden bijgebouwd (er is
sprake van onder meer Affligem en Leuven),
de aanzienlijke som die de gemeente dient
te betalen en het feit dat andere partners zoDakwerken DE DONDER
als de Vlaamse Wielerbond, de wielerschoDaalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
len, het Ministerie van Sport niet willen of
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
kunnen bijdragen in een investering, wordt
timmerwerk,
t Nieuwbouw,
de beslissing over totaalrenovatie uitgezinkwerk en dakbedekking
leien, pannen,
steld. Het college besliste de wielerpiste te
t Dakvernieuwing:
kwaliteitsrofing (resitrix)
herstellen waar nodig. De provincie subsidiDakgootbekleding in PVC
t Gootreparaties
eert hier één derde van de kosten.
t Plaatsen van dakramen en
De wielervereniging Steun der Jonge Rent lichtkoepels
ners is bereid een aantal engagementen op
in diverse
t Gevelbekleding
materialen
zich te nemen, indien de barsten in de wielerpiste worden
hersteld door
de gemeente.
TERVUURSESTEENWEG 170
De kosten voor
de
herstel1981 HOFSTADE
ling
worden
Tel. 015/61 16 88
geraamd
op
10.000
euro.
De
reparatie
zal gebeuren in
september of
oktober.

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

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

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

DE NIEUWE MAALDER

- 5% korting op
EUCANUBA, ROYAL
CANIN, EUROPREMIUM

PVG

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

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen
Tel. 015 41 63 21

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06

Fax 015 41 87 31
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be
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IUSTE

19

Onder de
Sport en Steun Zemst-Bos kan terugblikken
op een geslaagde organisatie van de VlaamsBrabant Classic. De interclub werd gedomineerd
door Maarten Craeghs. De Limburger was bij elke
ontsnapping betrokken. In de slotkilometer lukte
het en won met een kleine voorsprong zijn eerste
overwinning.

Foto Luc Hermans

Banden Redant heeft zich recent aangesloten bij Profile Tyre Center, een groepering van 250 zelfstandige bandenspecialisten die zich verenigen om samen aan te kopen en een manier van werken
te gebruiken die nog meer klantgericht is. Om dit gepast te benadrukken werden de klanten uitgenodigd om te komen karten. Daarna volgde een race voor de echte die-hards. Alles werd in veilige banen
geleid door honderden banden langs de weg. Op de foto enkele klanten klaar voor de start.
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Supportersclub Geel-Rood Hofstade supportert voor de geel-rode voetbalploegen
van KV Mechelen en Verbr. Hofstade. Naar
jaarlijkse gewoonte werd de Peteravond
georganiseerd. Bjorn Vleminckx vertrok
naar NEC. De club is erg gelukkig dat de enthousiaste keeper Wouter Biebouw de taak
van peter overneemt van Vleminckx. Na de
gewonnen wedstrijd tegen Roeselare werd
dit bezegeld met twee gratis vaten bier. Alle
aanwezigen waren in hun nopjes.
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Naar aanleiding van het twintigjarige jubileum van de Vriendenkring Zemst – Spermezeu, organiseerde de gemeente Zemst een
uitwisseling met het Roemeense adoptiedorp Spermezeu om dit te
vieren. In de Schranshoeve in Eppegem tijdens het Wereldfeest verzorgde het Romeense kinderkoor een geslaagd optreden. “De Roemenen waren opgetogen dat de Zemstenaars zo enthousiast reageerden
en gaven daarom met plezier een bisnummer. Zaterdagnamiddag zijn
ze zelfs in het rusthuis gaan zingen, een verrassing voor het personeel
en de inwoners. Ook de burgemeester Sorin Hognogi, zijn gemeenteraadsleden en brandweermannen zijn zeer gecharmeerd door de
ontvangst in Zemst, ze zijn allemaal met spijt terug naar Spermezeu
gegaan”, zegt Christiane.

mensen

Toneelkring KK Streven uit Eppegem organiseerde voor de eerste keer
Eppegem zing! In de Schranshoeve kwamen er honderdvijftig mensen
op af, jong en oud. Iedereen kon uit een lijst van een zestigtal liedjes
verzoeknummers vragen, die ondersteund werden door een plaatselijk
orkest, en naar hartenlust meezingen.

Op zondag 20 september, net vóór de derby op FC Zemst, bracht het
bestuur van VK Weerde samen met zijn supporters hulde aan Eric Viscaal. Hij kreeg van het bestuur een mand met verschillende biersoorten
uit Vlaanderen en een ruiker bloemen. Van de supporters kreeg Eric, die
VK Weerde van vierde naar derde provinciale hielp, een Gouden Schoen.
Viscaal is vanaf dit seizoen assistent-coach bij Germinal Beerschot, maar
blijft zijn ploeg uit Weerde als supporter trouw.
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De nieuwe feestruimte van
KFC Eppegem werd voor het
eerst in gebruik genomen. De
herfstbrunch met 110 aanwezigen was een groot succes.

Foto Luc Hermans

Foto’s Jean Andries

Tramalant Zemst organiseerde op 4
en 5 september voor de twintigste keer de
Cocktail Party. Ook de kindernamiddag
was een overweldigend succes. Voor de
allerkleinsten en iets groteren was het een
onvergetelijk gebeuren.
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Tuinwerken Kristof

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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ZEMST - Elk jaar brengt één september een wederkerend fenomeen: de eerste schooldag. Voor sommige schoolkinde ren gaat deze dag vooraf aan een nachtje woelen, piekerend wat de volgende morgen brengen zal. Voor anderen is het
een dag zoals die voordien en zij stappen zorgeloos de schoolpoort binnen.

De grote stap (deel I)

Nochtans zal 1 september voor de peuter die voor de eerste maal de grote stap
zet naar de kleuterklas, de kleuter die
vanaf nu het eerste leerjaar betreedt en
bij de ‘groten’ hoort en de onschuldige
tiener die in de middelbare school in een
nieuwe wereld , die van de volwassenen,
binnenkomt , toch altijd iets indrukwekkender zijn.
Hoe hebben ze deze eerste weken ervaren?
Wordt er nog aan de vakantie gedacht?
Hier volgt het relaas van een aantal
Zemstse schoolkinderen….

Voor Ilona uit Hofstade was één september
2009 haar allereerste schooldag. Voordien
ging ze mee om haar grote broer te brengen
en telkens liet ze blijken dat ze er ook wel
heen wou. Een nieuw element werd echter
dat mama en papa kozen voor een andere
school. Ilona, naar de eerste kleuterklas en
Kilian, haar grote broer, naar het eerste leerjaar. Van traantjes hadden ze niet echt last,
hoogstens een beetje twijfel en het was
mama die achterbleef met een klein hartje.

Nu, een aantal weken later stapt de flinke
meid aan de hand van haar broer kordaat
de school binnen. Achterom kijken? Heel
eventjes maar, want ginds op de speelplaats
lonkt een nieuwe dag vol spel en plezier.

Van het zesde leerjaar in een knusse,
landelijke Zemstse basisschool naar het
middelbaar onderwijs in de stad is een
grote stap. Voor Plamena uit Elewijt viel de
schoolkeuze op het Virgo Fidelis Instituut
in Vilvoorde. Op haar eerste schooldag
was ze behoorlijk zenuwachtig voor wat
komen zou. Ondertussen heeft ze, tot haar
grote vreugde, al véél nieuwe vrienden en
die maken deel uit van haar nieuwe leefwereld die met de dag leuker wordt. “Technologische opvoeding haat ik en Lichamelijke Opvoeding is super “, verklaart ze met
bijhorende mimiek. Dagelijks doet ze het
traject met de bus en ook dat vindt ze leuk.
Deze kids hebben alvast geen behoefte
aan het vak ‘gelukskunde’. In Nederland
voerde men dit vak als één van zijn keuzevakken in want, zoals een bekende
kinderpsycholoog onlangs in een krant
stelde, “ouders verwachten veel meer
van een school dan alleen maar lesgeven”. Kinderen die zich goed voelen,
gaan automatisch liever naar school. Het
doel van gelukskunde is dan ook het leren gelukkig zijn. Het vak komt nu ook bij
ons aangewaaid en misschien is het wel
het overwegen waard. Wat denkt u?
KDV
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Keayen, Thomas, Sander, Jef , Maxime en
Ben: deze stoere jongens hebben van traantjes alvast geen last meer. Zij maken het (on)
weer bij juf Karin in het eerste leerjaar van
de GBS De Waterleest in Eppegem. Naast
schoolkameraadjes, treffen ze mekaar ook
nog op het voetbalveld , waar ze er stevig tegen aan gaan. De overgang van kleuterklas
naar lagere school vinden ze allemaal best
oké. Een leuke juf én de aanwezigheid van
een speelhoek voedt hun enthousiasme.
Keayen en Thomas, die acteur wil worden, de
koele kikkers van de bende, laten huiswerk
en leren niet aan hun hartje komen. Werkjes maken vindt Maxime, een toekomstig
brandweerman, niet leuk, maar over één
ding zijn het allemaal eens:‘Jef is een babbelkous!’. Sander en Ben, voetballers in spé, zijn
dan weer verheugd dat kampen bouwen
ook op de speelplaats
kan. Wat hier wel duidelijk wordt, is dat ze
van al dat stilzitten
hun energie ergens
kwijt moeten, zowel
op school als erbuiten. Dat ze samen
voetballen is een welgekomen uitlaatklep
en brengt een grote
samenhorigheid met
zich mee. Wat ze later
willen worden, staat

bij deze vrienden als een paal boven water.
Vastberaden als ze zijn, hebben ze de kleuterklas achter zich gelaten en zich met volle
teugen op het schoolleven gestort.
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Jana Stratsaert:
Ik sta nu bij de
jongste kleutertjes en heb vanaf
november mijn
eigen
eerste
kleuterklasje, 1C.
Heb jij een bijnaam?
De meeste kleutertjes zeggen ‘juf Jana’,
sommige kindjes maken daar ‘juf Nana’van.
Hoeveel ervaring heb jij?
Ik ben net afgestudeerd. Ik geef al wel
een vijftal jaren kleuterturnen en kinderdans in de turnkring.
Vertel ons over je ervaring op de eerste
schooldag?
Mijn eerste schooldag was fantastisch, ik
vond het fijn om er als echte juf te staan.
Ik werd warm ontvangen door de directie
en mijn nieuwe collega’s. Zo voelde ik me
meteen thuis in de school ‘De Tuimeling’.
En de voorbereidingen?
Eind augustus ben ik naar de vergaderingen geweest. Zo leerde ik de collega’s
al een beetje kennen.
Hoe stonden de ouders tegenover de
nieuwe juf?
Ik heb de indruk dat de ouders het fijn vinden dat er een derde kleuterklas bijkomt.
De tweede dag kwam er een mama aan
mij vragen of ik juf Jana was. Haar dochtertje was thuis gaan vertellen dat juf Jana
echt een lieve juf was. Zo fijn om te horen.
Wat is jouw geheim om de kinderen
stil te houden in de klas ?
Ik zing erg graag met de kinderen. Soms
verzin ik de gekste liedjes of maak ik
rijmpjes om de aandacht te krijgen. Ik
tover of doe een bewegingsspelletje.
Mijn stiltestok heb ik nog niet gebruikt,
maar die zal zeker nog van pas komen.
(Ssst.. deze stiltestok doet wonderen!)
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Thomas Doms:
Ik geef les in superschool
‘De
Meer’ in Zemst.
Ik ben leerkracht
bewegingsop voeding.
Heb jij een bijnaam?
Dat moet je aan de leerlingen vragen.
Hoeveel jaren ervaring heb jij?

De eerste schooldag

ZEMST - De eerste schooldag is al eventjes achter de rug. Voor sommige kindjes
de eerste keer naar de grote school, maar voor sommige juffen en meesters ook
de eerste keer in hun nieuwe school. de Zemstenaar maakte een praatje met hen
en vertelde hun ervaring van DIE eerste schooldag.
Vier jaar. Ik heb al lesgegeven in het
kleuteronderwijs, in het lager- en het secundair onderwijs.
Hoe was de eerste schooldag ?
Het is een heel speelvriendelijke school,
leuke collega’s, coole kids en het eten tijdens de middag is spaghetti. Positief dus!
En de voorbereidingen?
Een kast in elkaar knustelen. Een meester
moet soms meer doen dan alleen les geven!
Hoe staan de ouders tegenover de
nieuwe meester?
Eén en al bewondering natuurlijk (lacht).
Wat is jouw geheim om de kinderen
stil te houden in de klas ?
Duidelijke afspraken maken met de kinderen over wat wel en niet kan.
Mieke Fransen:
Ik sta in twee
scholen: in ‘De
Zonnewijzer’ in
Weerde en in
Hombeek. Ik sta
halftijds in het
vierde leerjaar. De
rest van de week
ben ik zorgjuf.
Heb jij een bijnaam?
Voorlopig niet, denk ik, maar ben je zelf niet
steeds de laatste die dit te weten komt?
Hoeveel jaren ervaring heb jij?
Twee jaar. Maar ik was vooral manusje van
alles! Nu heb ik een vast takenpakket, zodat
ik me volledig kan focussen op wat ik doe.
Hoe was de eerste schooldag ?
Het was een ongelofelijk spannende
dag, maar hij is goed meegevallen! Ik
vreesde dat ik tijd te veel ging hebben.
Maar als er iets is dat ik al geleerd heb,
is het dat je in het onderwijs altijd tijd
tekort hebt. Ook zo op 1 september!
En de voorbereidingen?
Vermits ik halftijds een klas heb, moest ik
heel wat afspreken met de andere leerkracht. Mijn klas was verhuisd en moest

helemaal opnieuw ingericht worden:
deels een job tijdens de vakantie.
Wat is jouw geheim om de kinderen
stil te houden in de klas?
Eens heel goed heel streng kijken naar
de babbelaars!
Leen De Wit:
Ik sta in ‘De Pimpernel’ te ZemstLaar en geef les
in het zesde studiejaar.
Heb jij een bijnaam?
Ik denk het niet. Dat zullen de leerlingen
waarschijnlijk wel beter weten.
Hoeveel jaren ervaring heb jij?
Ik ben pas afgestudeerd.
Hoe was de eerste schooldag?
Die was voor mij, als beginnend leerkracht,
heel speciaal, nieuw en spannend.
En de voorbereidingen?
Ik wist pas enkele dagen voor de start
van het schooljaar dat ik mocht beginnen. De laatste vakantieweek was dan
ook erg druk. Vergaderen met de nieuwe collega’s, de klas in orde zetten, de
schoolboeken bekijken, enz..
Hoe staan de ouders tegenover de
nieuwe juf?
Het eerste contact met de ouders tijdens
de infoavond was positief. Ik heb hen mijn
werkwijze voorgesteld. Hoe alles in de
praktijk zal verlopen, moet de toekomst
uitwijzen. Mijn bedoeling is om er een fijn
en leerrijk jaar van te maken voor iedereen.
Wat is jouw geheim om de kinderen
stil te houden in de klas?
Zeker niet beginnen te roepen, wel kordaat om stilte vragen. Is het niet meteen
stil, gewoon wachten zonder verder nog
iets te zeggen. De leerlingen hebben
meestal snel door wat er van hen verwacht wordt.
KA

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

OPENDEURDAGEN
Hofstade: 8 - 9 - 10 oktober
Haacht: 15 - 16 - 17 oktober

Dubbele
kortingsbon!
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Actie!
Dames: 3+1
Heren: 2+1
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Kleine wasjes,

grote wasjes

Eppegem - Het is weer tijd voor de jaarlijkse Open
Bedrijvendag. Ook wasserij Prisma zet op zondag 4
oktober zijn deuren open. Want wat reilt en zeilt er
allemaal in een wasserij? Een tipje van de sluier.

Vróég dag
De dagen in de wasserij beginnen vroeg.
Al twee jaar doe ik er vakantiewerk. Om zes
uur sta ik op om me op mijn gemak klaar
te maken. Tegen kwart voor zeven vertrek
ik met mijn fietske richting de Hoge Buizen.
Het gebeurt het al eens dat ik op dat uur
iemand van mijn familie tegenkom die
juist de trap opstommelt. Op mijn eerste
dag kreeg ik een opleiding van ‘Ann van de
persen’ want voor elk soort hemd, vest en
stofjas bestaan er natuurlijk een machine
en een juiste techniek om deze te strijken
en te drogen. Na een uur geknoei met de
pedalen en een verbrande vinger had ik
het onder de knie. De week vakantiewerk
is dan ook voorbij gevlogen.

Hilde en Tanja
aan de mangel bij
wasserij Prisma.
Het bedrijf doet
mee aan Open
Bedrijvendag.

In de sjakos

Bezig baasje

Je zou kunnen denken dat werken in een
wasserij vrij eentonig en vermoeiend is,
maar wasserij Prisma bewijst het tegendeel. De sfeer onder de werknemers is dik
in de sjakos. We moeten goed doorwerken, maar er is ook tijd voor een grap en
een grol. Ook wordt er van alles georganiseerd voor de werknemers. Zo is donderdag ‘broodjesdag’ bijvoorbeeld. Dan krijgt
iedereen een smoske op bestelling dat we
dan in de gezamenlijke refter opeten.

Het allerleukste is dat de grote baas
Danny Briessinck - anders dan alle
andere bazen - gewoon meewerkt in
de wasserij tussen de andere werknemers. Danny en zijn vrouw Rosalinda zijn zeer sympathieke en sociale
mensen die altijd openstaan voor een
leuke babbel. Daarom bleef ik na het
werk soms plakken. Volgend jaar ga ik
zeker terug!
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| Dringend leercontract gevraagd |
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Ansje ‘die van d’hummes’ Brassine

KANTINE KFC EPPEGEM
SPORTCOMPLEX
WATERLEEST 2 - EPPEGEM

MOSSEL
FESTIJN

VRIJDAG 09.10.09 / 19.00-22.00
ZATERDAG 10.10.09 / 12.00-22.00
ZONDAG 11.10.09 / 11.30-20.00

VERSTRAETEN

VERSTRAETEN

www.garageverstraeten.be

www.garageverstraeten.be

EPPEGEM

EPPEGEM
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GEEN MOSSELLIEFHEBBER? ER IS VOL-AU-VENT ALS ALTERNATIEVE SCHOTEL

VERSTRAETEN
EPPEGEM

www.garageverstraeten.be

YOUR WORLD, OUR TECHNOLOGY

WWW.KONIGELECTRONIC.INFO

Wenst je smakelijk
eten !je smakelijk ete
27
Wenst

Lang leve het damesvoetbal!
Eppegem wint de Beker van Zemst
ZEMST – De laatste jaren bestond er geen twijfel over wie de beste Zemstse damesploeg was. Zemst-Laar won vier jaar op rij de felbevochten beker
van Zemst. Dit jaar was het echter buiten de dames van Eppegem gerekend.
Vier ploegen streden tijdens de voorrondes voor een plaatsje in de finale. ZemstLaar en Eppegem kwamen er als beste uit en stoomden zich klaar voor de finale.
De wedstrijd eindigde op 3-1 in het voordeel van Eppegem. De champagneflessen werden ontkurkt en de dames vierden de titel tot in de vroege uurtjes.

Nationaal en internationaal
transport

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

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -

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

Stefanie Huenaerts Belgisch kampioen voetbal
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WEERDE – Stefanie Huenaerts is een wel erg sportieve jongedame uit
Weerde, die zowel voetbal als basketbal speelt. De veertienjarige sportievelinge begon haar voetbalcarrière bij de duiveltjes van VK Weerde,
haar basketbalcarrière ving zij aan bij Avanti Zemst.
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Momenteel speelt Stefanie voetbal bij Kontich
waar zij het afgelopen seizoen Belgisch kampioen werd in de categorie kadetten meisjes.
Dit is de leeftijdscategorie tot 16 jaar. Stefanie
speelt laatste man, of laatste vrouw is hier meer
van toepassing. De dames van Kontich werden
ongeslagen kampioen in hun reeks om daarna
provinciaal kampioen van Antwerpen te worden tegen Lentezon Beerse met overtuigende
cijfers. Tijdens het Belgisch kampioenschap
schakelden zij in de achtste finale sterke tegenstrevers Zwevezele en Woluwe uit. In de halve
finale werd Standard Fémina verslagen en in
de grote finale namen de vrouwen van Kontich
het op tegen RSC Anderlecht. Het werd 2-2 in

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

de finale en de penalty’s gingen dus beslissen over winnaar en verliezer. Deze penaltyreeks werd gewonnen met 4-1 en zo werd
Stefanie met haar ploeg kampioen van België. Naast de wekelijkse trainingen en matchen van voetbal en basket is Stefanie ook
een vurig supporter van Anderlecht. Op de
thuismatchen van paars-wit is zij steevast
van de partij.
Liesbeth Lacante

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 Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

Drankencentrale Louis Nijs

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

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
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Verbrande
Brug
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

Veranda’s
Pergola’s
Ramen & Deuren
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
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Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer
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Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

juwelier

Troebel water in Hofstade

In het Steppeke maken sommige mensen zich zorgen over de uitbreiding van het waterzuiveringsstation in hun achtertuin. Maar dat kan de sfeer op het buurtfeest niet drukken.

HOFSTADE – De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan het Steppeke in Hofstade wordt fors uitgebreid. De
buurtbewoners maken zich ernstige zorgen. Zij bundelden hun vragen en opmerkingen tot een stevig dossier, namen
een advocaat onder de arm en dienden een bezwaarschrift in. Het gemeentebestuur toont begrip en ontving een dele gatie van de buurtbewoners in het gemeentehuis.
Frans De Win en Luc Selleslagh vertellen aan de Zemstenaar wat er op hun
lever ligt: “Begin juli verstuurde Aquafin
(eigenaar en uitbater van het RWZI) de
aanvraag voor een milieuvergunning.
Amper één maand kregen wij de tijd om
hierop te reageren en dat in volle vakantieperiode. Beetje vreemde manier van
werken, vinden wij. Maar nog verontrustender was de inhoud van de brief.
Er is sprake van opslagplaatsen voor
oxiderende, schadelijke, corrosieve en
irriterende stoffen. Logisch toch dat wij
hierbij vragen hebben, niet?”

Er blijkt bovendien ook een probleem
met het grondwater. “De Barebeekvallei is een overstromingsgebied”, leggen
De Win en Selleslagh uit. “Als het een
paar dagen regent, staat het hele gebied
blank. Waar moet al dat water naartoe als
die installatie er wordt neergepoot? Naar
onze tuinen? Of in onze kelders? Natte
voeten vinden koeien misschien leuk, wij
iets minder. Het is duidelijk dat er een alternatief moet gezocht worden voor dit
overstromingsgebied. Vooraf uiteraard.
Wij hoorden hierover nog niks, maar inmiddels vernemen we dat Aquafin begin volgend jaar met de werken wil starten. Dan hebben we het nog niet gehad
over de zware verkeersoverlast die zo’n
werken meebrengen. En over het verlies
aan waarde van onze woningen.”
“Wij beseffen dat waterzuivering een
noodzaak is, een verplichting zelfs”, be-

sluiten beide heren. “Maar wij moeten
wel het gevoel krijgen dat onze belangen
op een rechtvaardige en transparante
manier bekeken worden. De gemeente
Zemst heeft alvast beloofd onze klachten ernstig te nemen en die ook door te
spelen naar de hogere instanties.”
Paul Verdoodt

de Zemstenaar kent zijn wereld. Dus
vroegen wij ook aan het gemeentebestuur om een reactie.
Burgemeester Bart Coopman: “Ik heb
aan de omwonenden beloofd dat ik de
terechte argumenten mee wil bepleiten
bij de Bestendige Deputatie en uiteraard
ga ik dat ook doen. Toch alvast enkele
misverstanden wegwerken.
Het waterzuiveringsstation werd in 1973 in
gebruik genomen. De installatie is destijds
ontworpen voor 5.500 inwonersequivalenten (IE) (ongeveer 2000 gezinnen), maar
verwerkt momenteel het afvalwater van
9.800 IE. De uitbreiding is nodig om technologische vernieuwingen door te voeren,
de installatie te upgraden naar het werkelijk aangesloten aantal IE en een kleine
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Ook het gebrek aan duidelijkheid stoort
de buurtbewoners. “Wij vernemen dat
het station liefst vier keer zo groot wordt
als wat er nu staat”, aldus Frans en Luc.
“Dat wordt een mastodont van een installatie! En dat alleen voor het afvalwater van Hofstade? Wij vrezen dat ook
het vuile water van Mechelen hier wel
eens zou kunnen terechtkomen. En
straks misschien ook rioolwater van de
industriezone Mechelen-Zuid? En hoe
gaat de omgeving er uitzien? Er komen

beton- en aardeophopingen van anderhalve meter, en dat op een terrein van
honderd meter breed en diep. Fraai zicht
wordt dat.”

Foto Jean Andries

Buurt protesteert tegen uitbreiding waterzuiveringsstation
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bijkomende hoeveelheid IE van Mechelen en Schiplaken; daarbij moet ook rekening
worden gehouden met de nog mogelijke toekomstige ontwikkelingen in woonzone
en uitbreiding van de rioleringsstelsels. Zo zijn bijvoorbeeld de Ambrooswijk en de wijk
Pontstraat-Dijkstraat, maar ook grotendeels de Zemstsesteenweg en nog verschillende kleinere straten nog niet aangesloten op de waterzuivering. In de toekomst moet
dat gebeuren. En ook het afvalwatersysteem van Bloso is nog niet aangesloten. Het
Masterplan rioolwaterzuivering voorziet in een maximale uitbreiding tot 13.000 IE.
Dat is nog geen verdubbeling ten aanzien van de huidige verwerkingscapaciteit.
De aanhogingen in de vallei van de Barebeek zorgen uiteraard voor een beperkte
vermindering van de overstromingscapaciteit. Maar in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is voorzien dat Aquafin, minstens gelijktijdig, de waterbergingscapaciteit moet compenseren. We houden dat mee in de gaten.
Wat de opslag van toxische stoffen betreft: voor waterzuivering zijn nu eenmaal
een aantal chemische processen noodzakelijk. Het huishoudelijke afvalwater
water wordt wel voornamelijk op een biologische manier gezuiverd. Hiervoor
maakt men gebruik van bacteriën die vastgehecht zijn aan slib. Dit slib wordt
gedeeltelijk hergebruikt in het zuiveringsproces; een ander deel wordt verwijderd. Voor de verwijdering van het slib dient het te worden ingedikt en ontwaterd. Hiervoor maakt men gebruik van voornamelijk ijzerzouten. Ook voor de
fosforverwijdering wordt gebruik gemaakt van zowel biologische als chemische
processen. De toxische stoffen worden conform de milieuwetgeving opgeslagen
in tanks en/of vaten die de veiligheid van de omwonenden garandeert. “
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Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool
Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
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- Philips - Bosch - AEG - Akai
1980
Zemst
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun

EV

Electro Vertongen
015/616799 - 0494/738521

www.electrovertongen.be

Eerste editie kerstfeest voor alleenstaande senioren
Het OCMW van Zemst pakt, in samenwerking met het gemeentebestuur,
uit met een nieuw initiatief voor de senioren. Alleenstaande 65-plussers uit
Zemst kunnen een heerlijk kerstdiner,
van aperitief tot dessert, krijgen voor
10 euro. Het feestdiner vindt plaats op
maandag 28 december 2009 in
de cafetaria van het rusthuis Releghem vanaf 13 u.
Het aantal plaatsen is beperkt tot
tachtig en vooraf reserveren is
noodzakelijk. Inschrijven kan enkel individueel van 15 oktober tot

23 oktober op het OCMW van Zemst,
Hoogstraat 69, bij de dienst thuiszorg
(015/61 87 22 – 015/61 87 23 of thuisdiensten@ocmw-zemst.be).
Indien het aantal reserveringen het aantal zitplaatsen overtreft, zullen de gelukkigen door loting worden aangeduid.

Garage Lauwers Patrick bvba
Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)
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Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be
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TRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT
ZAAKVOERDER LUC DE LAET

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Weerde / Elewijt - Vergeet de hocus pocus van Harry Potter V! Rocky
V? Weg ermee! Het is Sissi V dat je moet gaan zien. Het no budget theatergezelschap Den Actieven Druugen Airing speelt in oktober Sissi V
Christa. En een nieuwe Sissi, dat is iets waar de hele underground halsreikend naar uitkijkt.
Gulderijstraat 10 - 1980 Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

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

Sporthal De Waterleest
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

Frituur Herby’s
“Bij Joske”

Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)
1980 Eppegem
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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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Sissit weer

toneelgezelschap

			

Geloof je me niet, bekijk dan via
de link http://www.youtube.com/
watch?v=imuREL6EiuY de ettelijke
fans van dAda die nu al aan hun stoel
geplakt blijven in De Linde, om toch
maar als eerste op de première binnen
te kunnen. Dat succes komt niet onverwacht. Sinds 1990 timmert dAda onder
het motto “als ge kunt zuipen, kunt ge
toneel spelen ook” onverdroten verder
aan een eigen repertoire met anarchistische trekjes. Daar wou de Zemstenaar
meer over weten. Op het terras bij Trikke Croon, één van de bezielers, en met
Syl en Cisse, goed weer en frisse pintjes
erbij, bleek weer eens dat voor de Zemstenaar schrijven echt wel meevalt.

Ons eigen ding
“De werktitel Sissi V Christa, vloeit voort
uit wat ziekte en dood binnen dAda
aanrichtte. Wat gebeurt er als de grote
K komt maaien in een hechte groep
die samen bijna 20 jaar theater maakt?
De som van alle emoties resulteert in
de noodzaak om een stuk te maken.
Het zijn enkele voorbeelden van lijnen
van waaruit we onze ideeën verder uitwerken. Zoals steeds bij een van onze
Sissi-stukken, zoeken we hiervoor zelf
de teksten bij elkaar en laten we dat
lange tijd bezinken. De voorbereiding
van zo’n Sissi-reeks duurt maanden en
maanden omdat we nooit op voorhand
weten waarheen de teksten ons gaan
leiden. We komen vaak op heel andere
uitvoeringen dan we eerst in gedachten hadden. Elke speler brengt teksten
binnen uit alle mogelijk drukwerk en
daarvan trachten we dan één geheel
te maken. We lezen dus ook allemaal

erg graag. Het is veel improviseren en
uitproberen, durven veranderen en
aanpassen. Sommige teksten halen we
compleet uit de context, waardoor je
heel andere inzichten krijgt. Dat is plezant. Eigenlijk hebben we nog nooit,
zoals klassieke gezelschappen doen,

“We hebben nog nooit
een toneelstuk
gespeeld zoals het
aanvankelijk geschreven
of bedoeld was.”
een toneelstuk gespeeld zoals het aanvankelijk geschreven of bedoeld was.
Bijvoorbeeld de klassieke stukken Richard Plantjanet III van Shakespeare en
Under Milk Wood van Dylan Thomas, bij
ons onder ’t koeienbos, hebben we telkens een eigen interpretatie gegeven.”

Een apart karakter
“Dit jaar brengen we onze voorstelling in
De Linde in Melsbroek. Het is niet altijd
makkelijk om locaties te vinden waar een
toneelgroep lange tijd gebruik kan van
maken. Omdat we willen spelen voor
een publiek van minder dan 50 personen, kijken we uit naar kleine locaties met
een eigen karaker. Daar maken we een
pluspunt van. Ons theatergezelschap situeer je best in het alternatieve circuit en
dan geeft zo’n locatie altijd extra inhoud.
Onze unieke manier van samenwerken,
zonder organisatorische structuur en
rompslomp, geeft ons veel vrijheid en
tijd om bezig te zijn met wat we het liefst
doen. En dat is onze toneelstukken op eigenzinnige wijze voor te stellen. We krijgen hiervoor veel appreciatie van trouwe

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

toneelgangers en we hebben daardoor
goede contacten en samenwerkingsverbanden met onder andere de Beursschouwburg, KC Nona en andere gelijkgezinde theaters. Andere Vlaamse steden
nodigen ons zelfs met veel enthousiasme
uit om onze stukken op te voeren in.”

*

Voor meer info kan je terecht op hun
website www.dadatoneel.be of bel
voor reservaties naar Syl 0474 081 587.
DAda dankt bij deze ook de hele schare
medewerkers en ondersteuners, die al
die jaren onder de oppervlakte bezig
zijn, van harte voor hun support.
Dat kon gelukkig nog net op de pagina!
jmb

De Molensteen

* WIN * WIN * WIN *
DAda speelt 12 voorstellingen in
De Linde en de Zemstenaar mag
twee duotickets weggeven. 1
duoticket voor donderdag 8/10
en 1 duoticket voor donderdag
15/10. Mail naar info@dezemstenaar.com met het juiste antwoord op de vraag :
Welk soort muziek begeleid het
You Tube filmpje (tik: dada – sissi
in ) van dAda? Is dat:
1. Muziek vanuit de pruikentijd
2. Muziek van den dikke en den
dunne
3. Muziek voor de luchtgitaar

b.v.b.a.

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

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

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Bierhandel
Drive-In
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Het eerste dierenasiel

van Zemst

Eindelijk op poten

Eppegem - Het asiel in de Erasmuslaan is nog niet helemaal voltooid. Wel is het gedeelte voor katten zo goed als klaar.
Bezielers van het eerste uur Jef Janssens en echtgenote Francine offeren zowat al hun tijd op aan de verzorging van de
dieren en het verder opbouwen van het asiel. In de Zemstenaar doen ze hun relaas over het moeizame parcours tot nu toe.
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Het lot van zwerfkatten
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“Jaren geleden begon ik op vraag van
de gemeente met de opvang van zwerfkatten bij mij thuis”, vertelt Jef. “Er was
toen geen enkele voorziening. Ook nu
nog vang ik er zo’n vijfendertig op. Zeventien andere verblijven in het asiel.
De dieren dagelijks voeren, verzorgen,
de boel schoonhouden… het is meer
dan een fulltime job. Vakantie is er voor
ons al lang niet meer bij, maar dat is dan
wel onze eigen keuze. We krijgen tot ‘s
avonds laat telefoon om katten op te halen. Deze dieren zijn vaak ziek, hebben
parasieten en zijn uitgehongerd. De oorzaak ligt vaak bij de mens: in een bevlieging haalt men een kat in huis. Die blijkt
na een tijd een last, wordt verwaarloosd
of gedumpt.
Dat je katten moet laten steriliseren of
castreren kan ik niet genoeg benadrukken. Het brave huisdier gaat immers op
stap en zorgt dan voor ongewenste nakomelingen. Voor alle duidelijkheid, wij
bekommeren ons enkel om zwerfdieren
of gevonden dieren, dus tamme huisdieren halen wij niet op. Onze actieradius
omvat Zemst en Steenokkerzeel en deelgemeenten. Francine neemt de basisver-

zorging op zich: ontvlooien, ontwormen,
oormijt behandelen… Bij serieuze problemen schakelen we de dierenarts in.
Sterilisatie is de vaste procedure bij gezonde dieren. Na tien dagen recuperatie
zetten we ze terug. Te zieke, zwakke of
heel oude katten worden eventueel geëuthanaseerd. Jonge katten kunnen in
aanmerking komen voor adoptie. Oudere dieren blijven bij ons, zij kunnen zich
niet meer aanpassen.”

Grootse plannen
Toen Jef in 1993 de dierenbescherming
in Zemst op poten zette, wilde hij op
termijn ook een dierenasiel opstarten.
De eerste plannen werden getekend in
2001. Het probleem was een geschikte
locatie. Die werd gevonden op het industrieterrein Cargovil. De dierenbescherming kreeg de grond van de gemeente in erfpacht. De volgende stap
was de bouw. En dan rees de vraag: wie
gaat dat betalen...wie heeft zo veel geld ?

Money, money, money
In 2001 voorzag de provincie 110.000 euro
om dierenasielen te subsidiëren. Het asiel
van Zemst ontving hiervan 50.000 euro,
als investeringsubsidie. Die werd uitgekeerd in 2005 en de bouw kon starten. Het
bedrag dat de provincie verder jaarlijks
voorziet varieert en hangt af van het aantal asielen dat in aanmerking komt. De gemeente keerde ook eenmalig 50.000 euro
uit. Het gros van het werk werd door Jef

zelf gerealiseerd, geassisteerd door Francine, die de zaak coördineert.
De beperkte middelen zorgden ervoor
dat de bouw in fasen moest verlopen.
Geld zal trouwens een constante bekommernis blijven. Jef : “Eens alles op volle
toeren draait lopen de werkingskosten
op: kattenvoer, grint voor de kattenbakken, medicatie enzovoort. Gelukkig
kunnen we rekenen op dierenarts Katia
De Vreese, steeds beschikbaar aan een
liefdadigheidstarief. We zijn haar zeer
dankbaar. Slechts een klein gedeelte
van de kosten kunnen we dekken met
lidgelden, activiteiten en schenkingen.
Voor een optimale werking zouden er
een paar vaste mensen in dienst moeten
komen. Maar de realiteit nu is dat zelfs
de onkosten van de vrijwilligers niet kunnen worden vergoed.”

Kleine rondleiding
Het kattengebouw is zo goed als klaar.
Er zijn een kantoor, een leefruimte voor
de vaste kattengasten, een quarantaineplaats, een wasruimte, een werkplaats
voor de dierenarts en een toilet. De bouw
van het hondenverblijf is net gestart, het
beton is gestort. Nog later komt er een
speelterrein waar kinderen zich kunnen
uitleven met hun huisdier en ermee leren om te gaan.
Meer weten? Bezoek de website
www.dierenbeschermingzemst.be.
Dirk Verdeyen

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

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

PASTA’S FOLIES

320

Spaghetti - Penne - Ravioli _ Tortellini
Van 11 uur tot 15 uur
Van maandag tot zaterdag
Iedereen welkom

FEESTZAAL - TRAITEUR

AMADEUS

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

Chef aan het fornuis
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ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82
GSM 0496/55 70 82
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WEERDE – ZEMST – ACV-ACW en KWB-Weerde en het Woonloket van de
gemeente Zemst bundelden de krachten om een project “Hou je dak dicht” uit
de grond te stampen. In oktober volgt de apotheose met een samenaankoop
van dakisolatie tegen gunstprijzen.

“Hou je dak dicht”

Eén op drie van de woningen in VlaamsBrabant heeft vandaag nog geen geïsoleerd dak. Een kwart van onze huizen
heeft slechts enkele beglazing. Vadertje Staat geeft nochtans op alle niveaus
heel wat fiscale voordelen om de Kyotodoelstellingen te halen. de Zemstenaar
ging uitvissen hoe de KWB-ers en ACWers uit Zemst hun steentje bijdragen.
Wat is de bedoeling van het project?
Ronald Hoogsteyn (KWB Weerde): “In
twee avonden proberen we mensen ertoe
aan te zetten om samen materialen aan
te kopen voor de isolatie van hun dak en/
of zoldervloer. Het eerste luik, dat zo’n 75
belangstellenden lokte (nvdr zie foto) was
informatief. Op 8 oktober komt dan de eigenlijke investeringsavond. Mensen moeten de gelegenheid krijgen om thuis eens
goed uit te kijken of ze de klus zelf gaan
kunnen klaren, welke voor hen de beste
vorm van isoleren is en van welke voordelen en premies ze kunnen genieten.”
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Aan het isoleren van je dak begin je
toch niet zomaar ?
Alex Heyvaert (ACW): “Er zijn een aantal
dingen die je goed in het oog moet houden. Je dak moet om te beginnen lekdicht
zijn. Isolatie die dreigt nat te worden zorgt
niet alleen voor vervelende schimmels,
maar heeft ook voor gevolg dat de isola-
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tiewaarde sterk daalt. Zonder onderdak
begin je best niet aan de isolatie van de
binnenzijde. Je kan best voor een zo dik
mogelijke isolatie kiezen. 15 cm isolatiemateriaal is in de meeste gevallen ideaal.
Belangrijk is ook om na het plaatsen van
de isolatie een dampscherm aan de brengen en uiteraard dienen de werken uitgevoerd volgens de regels van de kunst, met
veel zin voor de details, die uiteindelijk zullen maken of je rendement hoog is of niet”.
Is het juist dat de fiscus isolatieprojecten spekt?
Anke Rectem (Woonloket Zemst): “40 %
van je investering is, als je werkt met een
geregistreerd aannemer, fiscaal recupereerbaar, maar ook de doe-het zelver
kan rekenen op flink wat premies. Eén
formuliertje indienen (administratieve
vereenvoudiging, weet je wel) bij netwerkbeheerder Eandis, kan je premies
opleveren van het Vlaams Gewest (wie
snel is kan daar 500 euro oprapen), de
provincie, de netwerkbeheerder en de
gemeente Zemst. Op die wijze bespaar
je niet alleen jaarlijks op je energiefactuur, maar heb je in een handomdraai
je geïnvesteerde centen terug. Die hoge
tussenkomsten moeten ook kansarmen
en ouderen ertoe aanzetten om toch aan
het investeren te gaan en dus zijn die
maatregelen ook sociaal.”

Foto Jean Andries

ACV en KWB organiseren samenaankoop dakisolatie

Anke Rectem van het woonloket (foto) en
Karen Allacker van KWB gaven op de infoavond
toelichting over de voordelen van dakisolatie.

Wie meer concrete info wil (prijzen, condities) over de samenaankoop van dakisolatie surft naar www.kwbweerde.be .
De investeringsavond samenaankoop
isolatie zelf vindt plaats op donderdag
8 oktober om 20u in zaal Ons Huis aan
de Kostervoetweg in Weerde.
Daar worden afspraken gemaakt voor
de samenaankoop van producten aan
een vaste prijs, die omwille van de grote
hoeveelheid uiteraard serieus gedrukt
kan worden. De levering aan huis is
gratis en er is een extra korting voor
beschermde klanten. De leverancier
zorgt voor een documentatiemap met
daarin productinformatie en documenten voor de premieaanvraag en er
wordt met de kopers een voorstel van
leverdata overeengekomen.
Bart Coopman

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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