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Te koop / te huur in uw regio

ERA’s Open Huizen Dag is weer in zicht. Het uitgelezen moment om uw woning
te koop aan te bieden. Twijfel dus niet langer en neem contact op met ons.
WEERDE

WEERDE

ZEMST

VIRTUAL TOUR
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Vredelaan 88, Ruime woning op
12a 70ca met vier slaapkamers,
garage en tuin. Geschikt voor vrij
beroep

ZEMST

VIRTUAL TOUR
Damstraat 29, Ruime woning met
vier slaapkamers, gelegen in een
rustige en landelijke omgeving
met goede bereikbaarheid en vele
mogelijkheden.

Leopoldstraat 96, Zeer ruime, modern ingerichte woning met tuin,
terras en garage, gelegen in een
rustige zijstraat nabij het centrum
van Zemst

Spiltstraat 144 , Perceel bouwgrond, bestemd voor halfopen
bebouwing, van +/- 5a 10ca met
prachtig uitzicht op weiland, gelegen in een rustige en landelijke
omgeving.

€ 348.000

€ 225.000

€ 395.000

€ 140.000

EPPEGEM

EPPEGEM

ZEMST

ZEMST

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Hogebaan 48, Ruime woning met
vier slaapkamers en prachtig
uizicht, landelijk gelegen.

Stijn Streuvelslaan 81 bus 1,
Rustig gelegen duplex appartement met twee slaapkamers en
veel lichtinval, kindvriendelijke
buurt.

Leopoldstraat 86, Ruim duplex appartement met drie slaapkamers
en groot terras.

Stationslaan 20, Handelsgelijkvloers/winkelruimte/kantoorruimte
in het centrum van Zemst.

€ 1.050/mnd

€ 530 + € 80 lasten/mnd

€ 800/mnd

€ 750/mnd

Verplichte informatie: Vg-Wg-Gdv-GVkr Legende: zie www.era.be/legende

ERA BURO VAN EYKEN
Brusselsesteenweg 176 ∙ 1980 Zemst
Tel: 015 62 11 42 ∙ Fax: 015 62 17 42
vaneyken@era.be
Open: ma tot vrij van 9u tot 17u30, za van 10u tot 13u,
op
2 afspraak buiten de kantooruren
www.era.be/vaneyken

De ERA verkoopopdracht
voor een hoofdverblijfplaats
is als eerste goedgekeurd
door TEST-AANKOOP

Als het tijd is voor een nieuw verhaal

Beste Zemstenaar,

Colofon

“’t Kan verkeren”, zei Bredero. En gelijk
had hij. Kijk naar de voorbije maand december, beste lezer.
Eerst zitten ze daar in Kopenhagen met
de hele wereld samen te zeveren en te
discussiëren over het weer. Vroeger gebeurde dat aan de toog, maar dit geheel
terzijde. Het komt erop neer dat de temperatuur altijd maar stijgt en het ijs altijd
maar smelt. En of dat nu de fout is van
de Chinezen of de Amerikanen of de Papoea-Nieuw-Guineeërs? Daarover zitten
ze dan een week of drie ruzie te maken.
Maar wat krijgen we een paar dagen later? Een pak sneeuw op onze kop zoals
we dat hier in jaren niet meer hebben
meegemaakt. Heel het land plat, 510 km
files op de wegen, treinen afgeschaft, de
luchthaven op zijn gat. En een witte kerst
erbovenop! Wat gaat dat worden als de
aarde aan het afkoelen gaat?
De Zenne, nog zo’n verhaal. Ons hadden
ze wijsgemaakt dat het milieu in en rond
de Zenne er weer helemaal bovenop
was, met tientallen vissoorten, broedende watervogels, een biodiversiteit aan

waterplanten, enzovoort. Wij dus half
december met hengels en schepnetten
naar de Zenne voor een wonderbaarlijke
visvangst. Viel dat even tegen. Uit de
smurrie haalden we twee bottinnen, een
dode rat en vier flesjes kriek. Geen vis
gezien, geen watervogel, zelfs geen water. Wat bleek? Ze waren in Brussel een
beetje aan het ruzie maken...
Zo zou een mens aan alles beginnen
twijfelen. Of erger nog, niks meer geloven van wat ze ons allemaal wijs maken.
Stel dat wij u zouden vertellen dat bin-
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rukkerij Binst staat voor kwaliteitsdruk werk. Een team
van topmedewerkers staat klaar
om met hun kennis van ontwerp,
drukken en af werking u, als
opdrachtgever, optimaal tevreden

te stellen. Met onze ‘Heidelberg’
persen, haarscherpe ogen, grote
dosis vakkennis en extra veel
plezier in ons werk, verzorgen
wij drukwerk van hoogstaande
kwaliteit. In elke denkbare oplage,

naar wens gevouwen, gestanst,
van een präge voorzien, veredeld
en/of haarscherp gevouwen. En
dat allemaal tegen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en
indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010
OP VERTOON
VAN DEZE BON

DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 269 52 99
info@drukkerijbinst.be

5%
KORTING

OP GEBOORTEKAARTJES
EN TROUWKAARTEN
(1 BON PER GEZIN)
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Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

nenkort TV Zemst van start gaat?
Gelukkig zijn er nog zekerheden in deze
sombere tijden. Eén van die zekerheden
hebt u in uw handen, uw vertrouwde
glossy magazine is er weer. Méér zelfs,
de Zemstenaar is jarig! Wij beginnen
aan jaargang vijf! En wacht maar tot februari, dan krijgt u feestnummer 50 in
de bus. Maar alvast veel leesplezier met
nummer 49.
En vóór we het vergeten: een bijzonder
aangenaam 2010, beste lezer!
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Zemstenaars op kerstbezoek
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bij de
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Zemstenaar

de Zemstenaar | januari 2010

5

TV Zemst
in de

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

Banden
Redant
Zemst
n.v.
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Hoge Buizen 11
1980 Eppegem
Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90
Mail info@redant-banden.be
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startblokken

ZEMST – De gemeente Zemst pakt uit met een heus tv-station op
internet. Het gemeentebestuur kocht al een camera en microfoon
aan. Dit voorjaar wordt een werkgroep samengesteld om de zaak in
goede banen te leiden. Voor de technische know how gaat Zemst in
zee met Dorp TV, een dochteronderneming van het gespecialiseerde
bedrijf Webblocks.
Hans Vermeylen van
Dorp TV gunde de
Zemstenaar al een
blik achter de schermen. “Bedoeling is dat verenigingen
en inwoners uit Zemst de kans krijgen
om zichzelf in een videoclip voor te
stellen of reportages te maken over
allerlei activiteiten. Die zijn dan via
het internet te bekijken op TV Zemst”,
legt Vermeylen uit. “Wij van Dorp TV
zorgen voor de nodige technische ondersteuning: een dagelijkse backup,
onderhoud van de servers, updates,
kwaliteitsgarantie, telefonische en
elektronische support, een opleiding
voor de beheerder en begeleiding
bij de opstart. Wanneer TV Zemst van
start gaat ligt nog niet vast, dat hangt
af van het gemeentebestuur.”
Hallo, burgemeester Coopman?
“Wij wilden inderdaad graag inspelen
op de nieuwe vormen van communicatie. Een eigen tv-zender leek ons dan

ook een prima
idee. Bedrijven en verenigingen zijn hiervoor trouwens al langer vragende partij. Daarom
pakken wij uit met TV Zemst. Wij kochten al een videocamera met statief aan,
een externe stereomicrofoon en een
draagtas. Bedoeling is om een aantal
cameralui warm te maken om een opleiding te volgen en deze mensen dan
in te zetten om reportages te maken.
Maar ook vrijwilligers en verenigingen
kunnen beelden schieten. Dit voorjaar
starten we met een werkgroep of redactieraad om de boel te coördineren.”
Hoe wordt het hele zaakje gefinancierd?
“Wij deden een eenmalige uitgave
van 2000 euro voor de aankoop van
filmmateriaal. Met de gespeciali-

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

seerde firma Webblocks sloten wij
een overeenkomst af tegen bijzonder
gunstige voorwaarden. Dit kost ons
1500 euro per jaar voor website, hosting, bijstand, enzovoort. Anderzijds
bieden wij onze lokale handelaars en
ondernemingen een totaal nieuwe
adverteerruimte aan. De bepaling van
deze tarieven en het beheer ervan ligt
volledig in handen van Webblocks.”
Wanneer krijgen wij TV Zemst voor
het eerst te zien?

“De opstart van TV Zemst is niet
dringend. Er is nog flink wat voorbereidend werk te doen. De samenstelling van de redactieraad moet nog
worden bepaald, er moet nog een
reglement worden opgemaakt door
het gemeentebestuur, enzovoort. Het
gaat bovendien om een experiment,
een pilootproject. Als er voldoende
respons is van particulieren en verenigingen en iedereen het leuk en zinvol
vindt, gaan we door, anders niet.”
		

Paul Verdoodt

Méér winkeliers verkopen Fair Trade-producten
ZEMST – Het aantal verkooppunten van Fair Trade-producten in Zemst stijgt. De
trekkersgroep voor Zemst voegde volgende handelaars toe aan de lijst: Bakkerij
Van Eeckhout, Melkboerke, Oxfam Wereldwinkel, De Culinaire Kroon en Okay.
De bedoeling van de gemeentelijke FairTrade-campagne is het verhogen van
FairTrade-verkoopppunten in de gemeente. Om in aanmerking te komen moet
de winkelier minstens twee Fair Trade-producten verkopen en tevens hierover
duidelijk communiceren. Fair Trade-producten moeten op termijn ook geserveerd worden in de plaatselijke horeca. 
PV

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 VERGADERINGEN
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS
LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

Beenhouwerij

 


SABO

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

André en Liliane




uit Eppegem

danken al hun klanten

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens


voor het jarenlange

Pascal Vandereviere
zaakvoerder
Vandereviere b.v.b.a.


vertrouwen in hun zaak.

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

ALGEMENE BOUWWERKEN



  






 


B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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Zemst – Eén keer in de maand komen
de misdienaars van Zemst samen in de
pastorij om er met begeleidster Marjan Op De Beeck het groepsgevoel aan
te wakkeren. Het is een bonte groep
jongens en meisjes van alle leeftijden.
Ze komen allemaal graag en niet omdat het moet. de Zemstenaar was
nieuwsgierig en liep even langs.
Misschien een beetje een vreemde
vraag voor jullie, maar wat doet een
misdienaar precies?
Glenn (12) en al twee jaar misdienaar: “We
helpen de pastoor tijdens de eucharistieviering. We brengen de bijbel en de kaarsen naar voor en luiden de gong tijdens de
consecratie, dat is net voor de communie.
Ellen (22) is al elf jaar misdienaar: “We moeten de wijn en de hosties naar de priester
brengen, in ons taaltje noemen we dat tafeldekken, opdienen en afruimen.”
Doen de kinderen dit volledig uit vrije
wil, of toch ook een beetje omdat het
van hen verwacht wordt?
Marjan (begeleidster): “In Kring 11, dat is
het instapjaar van de voorbereiding naar
het Vormsel, vraag ik aan ouders en kinderen of er interesse is. Er is helemaal geen
druk. Als het een verplichting zou zijn, hou
je het immers toch niet lang vol. Opvallend is dat ook kinderen uit gezinnen die
helemaal niet kerkelijk zijn, dit dolgraag
willen doen. Soms is er dan net druk van
de ouders om het niet te doen. Het mooiste bewijs van engagement is dat enkele
van de oudsten er al heel lang bij zijn en
de jongste kinderen mee begeleiden.”
Op het eerste zicht lijkt dit vandaag helemaal niet zo “cool”. Zijn er nooit ver-

Een bonte bende Zemstse misdienaars
velende opmerkingen van vriendjes?
“In de lagere school valt dit wel mee.
Er wordt uit nieuwsgierigheid wel eens
iets over gevraagd maar daar blijft het
bij. Lies (12): “In het middelbaar kan het
wel eens gebeuren dat er iemand flauwe
opmerkingen maakt. Daar vertel ik het
alleen aan mijn beste vrienden. Voor wie
er aan mocht twijfelen, wij zijn heel normale jongeren hoor, alleen zijn wij ook
nog bezig met godsdienst.”

De laatste bijeenkomst werd het verhaal
van Adam en Eva uit de bijbel voorgelezen. Een werkgroepje maakte er een moderne versie van…
Adam en Eva anno 2009
Eva was aan ’t Googlen en kwam op de site
van de McDonald’s en dacht: ‘Als ik daar
nu eens ga eten.’ Maar Adam zei: “Dat mag
toch niet; wat deed jij op die site? Dat had
God je toch verboden!!!” Maar hij ging toch
maar mee …
Eenmaal in McDonald’s aten ze hun buikjes rond!
God zag het via hun internetgeschiedenis?
Nu Adam en Eva zo dik waren konden ze
niet meer lopen! God strafte hen door het
maken van een video, die Hij op Youtube
plaatste en Hij gaf alle dieren op aarde een
visioen dat ze moesten gaan kijken!
Adam en Eva schaamden zich zo diep dat
er sindsdien diëtisten bestaan!
Einde
Dirk Verdeyen
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Wat gebeurt er zoal tijdens jullie maandelijkse bijeenkomsten?
Marjan: “Beeld het je vooral niet in als een
saaie praatavond. Uitgangspunt is meestal een bijbelverhaal. Iemand leest voor en
daarna vertel ik het verhaal opnieuw, maar
dan in begrijpelijke mensentaal. Daar
wordt dan rond gewerkt en nagedacht.
Een toneeltje met een eigen interpretatie,
een spelletje, een
quizje, dat kan echt
van alles zijn. Vaak
verdelen we ons
dan in groepjes.
Vanzelf nemen de
oudsten het heft in
handen en trekken
de jongeren mee.
Een knabbel en
een drankje horen
er ook bij.
Ellen (22) is al elf

jaar misdienaar, helpt als medebegeleidster Marjan en is voorlopig nog niet van
plan er mee op te houden. “Onze bijeenkomsten zijn heel belangrijk om de sfeer
in de groep te houden”, zegt ze. “Er wordt
gebabbeld, gelachen en echt waar, nooit
ruzie gemaakt, hoogstens wat geplaagd.
We blijven niet altijd onder de kerktoren
hoor. Elk jaar gaan we op weekend, en
we maken geregeld een uitstap.”

9

Nieuw nieuw nieuw nieuw
“SPELTBROOD”
Het is nieuw, maar het is ook oud….

“Gebakken plezier”

Het alleroudste graan, het allerbeste graan:
• géén tarwesoort, maar een graansoort zoals
tarwe een soort is
• heeft geen industriële selectie ondergaan> is
nog in ‘natuurlijke’ staat
• groeit NIET op met kunstmest behandelde
grond
Spelt laat uw lichaam bloeien in gezondheid:
• Ander soort gluten dan tarwe > minder
verteringsproblemen
• Produceert géén insuline in het lichaam >
insuline belemmert verbranding van vet
• Meer eiwitten (protëines) , meeste vezels van
alle graansoorten
• Vetzuren: hoogwaardige onverzadigde
• Aminozuren: 6 vd 8 essentiële > geestelijke
gezondheid
• opgevangen zonne-energie komt vrij bij de
vertering van spelt> zonnige instelling
• En…nog zoveel meer gezondheidstroeven!!!

Klantenreactie:
“Zoveel keus en zo lekker; ik
eet elke dag ’n ander brood..”
Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN

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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Krijg een heerlijk
gevoel voor het goede doel

WEERDE – Op zondag 17 januari 2010 vindt in d’Oude
School Club Beauté plaats, een beautymarathon voor het
goede doel. Zin om je eens flink in de watten te laten leggen?
Ga dan zeker eens een kijkje nemen!

Wat is Club Beauté?

Wie trekt de kar?

Vanaf tien uur kan iedereen komen genieten van een lekker ontbijt en om elf uur
starten de behandelingen. Je kan kiezen
uit verschillende massages, een gelaatsverzorging, een make-upsessie, manicure
of pedicure. Ook mannen mogen zeker
langskomen. Voor een behandeling of
gewoon om het goede doel te steunen.
Daarom is er een speciale mannenhoek
met kranten en tijdschriften. Er is ook een
kinderhoek met speelgoed. Natuurlijk
kom je tijdens het wachten niets tekort,
er zijn hapjes en drankjes voorzien. En dat
alles aan democratische prijzen!

Christel is zelfstandig
massagetherapeute en
werkt daarnaast in grote
wellnesscentra. Zij volgt
sinds kort een opleiding
schoonheidsspecialiste
en in haar klas waren
medestudenten meteen gewonnen voor het
idee. Ook enkele van
haar collega’s komen
helpen. Iedereen geeft
die dag gratis behandelingen, en er zijn sponsors voor producten en
materiaal. Dus al het
geld dat die dag verdiend wordt, gaat naar
Juan José! “Als we met dit evenement zijn
leven al iets makkelijker kunnen maken en
ervoor kunnen zorgen dat er middelen komen om hem naar school te sturen, is mijn
opzet geslaagd.” zegt Christel.

Voor wie doen we mee?
Juan José is een jongen van 10 jaar uit
de Dominicaanse Republiek. Sinds zijn
geboorte lijdt hij aan astma en zijn
toestand wordt steeds erger. Zijn familie heeft niet het geld om de vele
doktersrekeningen te betalen. Naar
school gaan kan hij ook niet, omdat hij
constant zuurstof nodig heeft. Iets wat
zijn ouders weeral niet kunnen betalen.
Tot nu toe stuurde massagetherapeute
Christel Verschueren regelmatig wat
geld op ter ondersteuning. Zij vertelde
op haar school over deze Juan José en
Club Beauté was geboren.

Hoe jij erbij kan zijn?
Je kan de dag zelf langskomen tussen
tien en zes uur, maar je kan ook op voorhand inschrijven. Wie dat doet, krijgt
twee euro korting op de behandeling.
Ellen Van de Wijgaert

Niet te missen, die Club Beauté
Club Beauté
17 januari van 10 tot 18u
Massage rug en nek (15 euro) – Massage
gelaat en hoofdhuid (15 euro) – Volledige lichaamsmassage (25 euro) – Manicure (20 euro) – Pedicure (20 euro) – Visagie
(15 euro) – Gelaatsverzorging (25 euro) –
Korte gelaatsverzorging (15 euro)
Inschrijven kan via clubbeaute@
hotmail.com, met vermelding van je
gekozen behandeling en voorkeursuur.
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VK Weerde in de steigers

ij

er
kk

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

015/611532

Weerde – VK Weerde leeft! Iedereen die onlangs aan de Galgenberg is
Op veertien dagen tijd werd de nieuwe voetbalkantine neergepoot. De kleedkamers zijn volop in aanbouw. Voorzitter Jan Van Goethem maakt zich sterk dat de opening kan gebeuren voor
aanvang van het nieuwe seizoen.
gepasseerd heeft het gezien.

Fax:

015/617959

DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS
Leopoldstraat 83 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87

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

Jan, de bouw van de nieuwe voetbalaccommodatie schiet goed op?
Inderdaad. De kantine in skeletbouw,
inclusief ramen, deuren en dakbedekking, staat er. De grootte van de kantine – 26 op 14 meter – is vergelijkbaar
met het huidige chalet in de Kerselarenwijk. Er komt een volledig uitgeruste keuken, die het mogelijk maakt
om feesten te houden. De kantine is
gebouwd in Deens hout en geeft zicht
op beide gedraineerde terreinen met

maximale afmeting. Verschil is wel dat
deze voetbalkantine een uitschuifbare wand heeft waardoor zaal en kantine van elkaar kunnen gescheiden
worden.
Dit komt ongetwijfeld het verenigingsleven in Weerde en omstreken
ten goede?
Zeer zeker, wij willen alle verenigingen
die het wensen aan hun trekken laten
komen in deze nieuwe accommoda-

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

Frituur Herby’s
“Bij Joske”

Foto Jean Andries

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

Accountancy Koekoekx
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boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be

tie. Alle activiteiten die nu gebeuren
in het huidige chalet zullen ook hier
plaats kunnen vinden. De mountainbike van De Verbruggelingen en de
KWB, restaurants van verenigingen.
Ook de Chiro- en andere privé-fuiven
kunnen en mogen hier blijven doorgaan. Allerhande familiefeesten en
jubilea uiteraard ook.
De kantine kan opgedeeld worden,
betekent dit dat er een aantal activiteiten tegelijkertijd kunnen doorgaan?
Absoluut. Clubs die doordeweeks willen komen sporten tijdens bijvoor-

beeld een voetbaltraining, dat kan.
Ook muziekverenigingen. Wij hebben
ook het nodige sanitair. Vijf volwaardige kleedkamers met stortbad en twee
aparte kleedkamers voor de scheidsrechters staan ter beschikking.
Een enorme uitdaging, Jan?
Zeg dat wel. Dit is enkel mogelijk door
de inbreng en medewerking van talloze vrijwilligers.
Er is nog een hoop werk te doen. Bij
deze wens ik iedereen die hieraan
meehelpt hartelijk te danken. Bij de
opening zullen zij er als eerste bij zijn!
Piet Van Grunderbeek

Brabants kampioen veldrijden in Averbode
Lorenzo Pepermans werd in
Averbode Brabants kampioen veldrijden. "Ik had bij het
begin van het seizoen twee
doelen. Minstens een koers
winnen, wat me in oktober
lukte. En Brabants kampioen
worden. Net de week voor
de wedstrijd werd ik ziek. Zaterdag werd ik iets beter en
zondag ben ik toch maar gestart. Aanvankelijk liep het
vrij lekker. In de derde ronde
kreeg ik echter een klap. Uiteindelijk werd ik eerste Brabander, maar het heeft veel
moeite gekost. Gelukkig had
ik de titel, daarvoor was ik naar
Averbode gekomen.”
JA

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66
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Comité “Zot van de Zenne” laat zuiveringsperikelen de pret niet bederven

2010, Zennejaar?

ZEMST- Zemst was de tweede helft van december niet uit het nationale nieuws weg te slaan. Door het stilvallen van
het waterzuiveringsstation Brussel-Noord kwam plots een einde aan het mooie sprookje dat de Zenne en haar flora
en fauna na 150 jaar of meer vervuiling stilaan begonnen te herleven. Het gemeentebestuur had het jaar 2010 al
voorbestemd als Zennejaar en een werkgroep was druk bezig om in augustus 2010 op en rond de Zenne een gamma aan
festiviteiten en activiteiten voor te bereiden. Brussels Minister Uyttebroek en/of NV Aquiris leken aanvankelijk roet
in het eten te gaan gooien, maar dat kan het comité “Zot van de Zenne” niet deren.

Een woordje historiek : van glo-
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rie tot verval
Tijdens de middeleeuwen was de
Zenne een bedrijvige rivier. Denk
maar aan onze Weerdemolen waar
graan gemalen werd en waar tol geheven werd op het vervoer langs de
rivier. Dat is helaas lang verleden tijd.
In 1561 werd het kanaal Brussel - Rupel in gebruik genomen. Daardoor, en
ook door de gestage groei van Brussel,
geraakte de Zenne in verval. Vele generaties lang hebben de Zemstenaren
moeten leven met de vaak ondraaglijke stank van de Zenne. In 1860, dus
nu exact 150 jaar geleden! - werd het
onze gemeentebesturen van Eppegem, Zemst en Weerde al te bar. Gezamenlijk protesteerden zij in juni van
dat jaar tegen de ‘slijkerige beek en de
stinkende geur die ze bijna voortdurend verspreidt’. In 1903 schreef het
schepencollege van Weerde zelfs een
abnormaal hoge kindersterfte toe aan
de verpestende uitwasemingen van
de Zenne. Het protest van onze voorvaders mocht toentertijd niet baten.
Tot voor enkele jaren kreeg de Zenne
nog steeds veel ongezuiverd industrieel en huishoudelijk afvalwater te
verwerken. De Zenne was de grootste
vervuiler van de Schelde.
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De ommekeer
Een paar jaar geleden is er gelukkig
een kentering gekomen. Vooral onder
druk van de Europese waterrichtlijn
werden in Brussel, maar ook in Grimbergen grote waterzuiveringstations
gebouwd. Stap voor stap werkt onze

gemeente zelf ook aan de aanleg van
gescheiden rioleringen. De kwaliteit
van het water was tot december 2009
zodanig verbeterd dat de Zenne niet
meer stonk. Groene wieren zweefden
door het water, er zwom weer vis en
ook de watervogels hadden de Zenne
herontdekt.
Deze ommekeer, 150 jaar na het protest van onze gemeentebesturen, was,
zo vond de gemeenteraad van Zemst
in november vorig jaar, te markant om
onopgemerkt voorbij te gaan: de herboren Zenne moest in 2010 worden
gevierd.

Het ongelukkige voorval met het waterzuiveringsstation Brussel-Noord in december 2009 heeft onze bestuurders en
de werkgroep niet afgeschrikt.

Zemst is “Zot van de Zenne”
De gemeenteraad heeft, op voorstel van
oud-schepen Bob Van Steenbergen, aan
een werkgroep “Zot van de Zenne” groen
licht gegeven om in het Zennejaar Zennefeesten op het getouw te zetten. Feestweekend wordt zaterdag 21 en zondag
22 augustus 2010. de Zemstenaar vroeg
tekst en uitleg aan Bob, die ook voorzitter
is van de werkgroep “Zot van de Zenne”.

Over de stillegging van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord
Sinds 8 december wordt het afvalwater van ruim een miljoen Brusselaars ongezuiverd in de Zenne geloosd. Het Zemstse schepencollege moest dit in het weekend van 12 december vernemen via de pers. Dat 2010 door de gemeente werd
uitgeroepen tot Zennejaar om de levende rivier te vieren, maakt het allemaal des
te pijnlijker. De gemeente stelde op dinsdag 15 december zowel de betrokken
overheden als de nv Aquiris officieel in gebreke om binnen de 24 uur het waterzuiveringsstation terug in werking te stellen. Aan de gemeenteraad is tijdens de
zitting van donderdag 17 december 2009 bovendien een motie voorgelegd om
te protesteren tegen deze laattijdige communicatie. De gemeente stelt daarbij
uitdrukkelijk de vraag naar maatregelen om dit soort situaties in de toekomst te
voorkomen. Samen met het Vlaams Gewest, de Vlaamse Milieumaatschappij en
de steden Vilvoorde en Antwerpen, leidde Zemst op woensdag 16 december een
kort geding in tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na de pleidooien op
donderdag 17 december deed de rechtbank vrijdag 18 december uitspraak. Het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en NV Aquiris werden door de rechter in kort geding veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 300 000 euro per dag dat
het waterzuiveringsstation niet terug op 100% capaciteit werkt. Het gemeentebestuur coördineert nu verdere acties en de opvolging van de inwerkingstelling met
het Vlaams Gewest. Op 18 december volgde een overleg tussen de burgemeesters van Zemst en Vilvoorde en minister-president Peeters. Bij het ter perse gaan
van dit artikel, op dinsdag 22 december, was er al een deurwaarder ter plaatse
geweest om de inwerkingstelling van het waterzuiveringsstation te controleren.

Dagelijks levering
warme maaltijden
Alle catering
volgens uw budget

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

Tel. 015 41 50 70
Fax. 015 42 32 21
Zemstbaan 1
2800 Mechelen

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Denk tijdig aan
uw winternazicht
Bel ons en
we halen gratis op

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

Bij ons kan je terecht voor een heerlijk mediterraans diner.
Tapas, couscous, grill, en overheerlijke tajines.
Voor meer informatie kan je terecht op:

Tervuursesteenweg 602, 1982 Elewijt, 015/61.68.65

Goed voor een aperitiefje naar keuze!
Max. 1 coupon per persoon per dag. Alleen geldig bij aankoop van een hoofdgerecht of min. 3 tapas.

Goed voor een halve liter huiswijn!
Max. 1 coupon per 2 personen per dag. Alleen geldig bij aankoop van 2 menu’s.
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Wat wordt de rode draad van de feesten?
Een rode draad is dat de Zenne van iedereen is én er voor iedereen is: van jong
en oud. Dus hoe meer mensen en verenigingen zich willen inzetten, hoe groter
het feest. Op dat vlak hebben we al een
goede start gemaakt. Velen hebben aan
de activiteiten van het Zennejaar al hun
steun toegezegd. Het bedrijf Van Haesendonck aan de Hoge Buizen stelt zijn
splinternieuwe bedrijfshal aan de oever
van de Zenne gratis ter beschikking voor
de festiviteiten. Natuurpunt Zemst wil
begeleide wandelingen organiseren in
de Dorent, aan’t Hammeke en langs de
mooie meanders tussen Weerde en Eppegem. De KWB van Weerde wil in maart
voor een milieudag zorg dragen met
aandacht voor de Zenne. Zefoda staat in
voor een fotowedstrijd met de Zenne als

thema. Kunstkring ’t Steen wil de Zenne
vereeuwigen in aquarellen en schilderijen. Lokale muzikanten zullen doorlopend muzikale animatie voor hun rekening nemen. En Sparta Elewijt richt een
loopwedstrijd in langs de Zenne.
Wat wordt het hoogtepunt van de festiviteiten?
Het feestweekend van 21-22 augustus in
de feesthal vlak tegen de Zenne! Na een
academische zitting met prominenten
allerhande, storten we ons op zaterdagavond in een groot volksfeest met een
gevarieerd feestprogramma in de feesthal. En op zondagvoormiddag komt er
een grote rommelmarkt langs het jaagpad van de Zenne vanaf de Zennebrug
in Eppegem. Zondagnamiddag staat in
het teken van de kinderen en de jeugd.

Wordt het Zennejaar vereeuwigd?
Dat ook ja. De werkgroep “Zot van de
Zenne” wil een mooie brochure uitgeven
met een beknopte geschiedenis van de
Zenne afgewisseld met historische en
nieuwe foto’s. Ook de ingezonden Zennegedichten worden gepubliceerd.
Nog werk aan de winkel dus?
Zeker. Dit ambitieuze programma realiseren kan alleen als gans de Zemstse
gemeenschap er zich achter schaart.
Er is nog veel werk voor de boeg. De
werkgroep doet een oproep aan alle
verenigingen om hun beste beentje
voor te zetten. Wie een stukje van de
job voor zijn rekening wil nemen of
wie nog ideeën heeft: één e-mailadres:
zotvandezenne@zemst.be.
Bart Coopman
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TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

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

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

FEESTZAAL - TRAITEUR

AMADEUS
ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82
GSM 0496/55 70 82

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 140 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

de Zemstenaar | januari 2010

015 / 6114 42

17

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

25709 Derapro

22-12-2009

11:27

Pagina 1

Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36
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Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie

Strooiwerken en sneeuwruimen in Zemst
ZEMST - Het strooien van de autosnelweg en de gewestwegen gebeurt door een privéfirma, in opdracht van het Vlaams
Gewest. Voor de overige wegen binnen de gemeentegrenzen
staat de gemeente zelf in. Eerst komen de verbindingswegen
tussen de deelkernen en de buurgemeenten aan bod. Daarna
worden de omgevingen van de scholen aangepakt. Nadien
pas komen kleinere wegen en woonstraten aan de beurt.
De Werkliedendienst rukt uit vanaf 4u ’s ochtends. Tot nu werd
door de gemeente 45 ton zout gestrooid op onze gemeentewegen. De voorraad is ruim voldoende om de volgende dagen verder te blijven strooien.
Ook fietspaden worden door de gemeentelijke diensten
sneeuwvrij gemaakt.
Iedere burger is verplicht om de stoep voor zijn woning
sneeuw- en ijsvrij te houden. Ook goten en rioolroosters
moet u verplicht vrijmaken. Dit is belangrijk als het straks
gaat dooien!
Tot slot: mensen vragen zich af of men bij de gemeente (al
dan niet gratis) zout kan verkrijgen. Dat is niet het geval.
				

PV

juwelier

14168 dve

24-08-2005

09:18

Pagina 1

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT bvba

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.
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Onder de
Rechtzetting vorig nummer

Zenneblok I is een hechte groep volleyballers, een ideale mix van ervaring en jong
opkomend talent. Sinds vele jaren speelt de ploeg in de hoogste reeks van de VLMcompetitie, twee jaar geleden werd de beker van Brabant gewonnen en de laatste
vier jaar eindigde Zenneblok drie keer op de tweede plaats. Ook dit seizoen blijven
de resultaten zeer goed met een gedeelde eerste plaats. Rechtstaand Stef De Ridder,
trainer-speler Erik Demeyere, Peter Bertels en Kurt Michiels. Zittend Marc De Meyere,
Wannes Dewaele, Bart Van Nieuwenhuyzen en Johan Van den Bergh.
Basketbalclub Groot-Zemst A sluit de heenronde af in de topvijf van eerste provinciale. Daarmee worden de ambities ingelost, maar van de vijf nederlagen waren er twee
te vermijden. Nog geen enkele keer werd met zeven punten verschil verloren. In de
terugronde komt de volledige topdrie op bezoek in de Waterleest. Reden genoeg om
in het klassement naar boven te kijken. Ondertussen begint het fusieproject ook op
het veld nog wat meer luister te krijgen.
BGZ A is nog steeds op zoek naar jonge basketspelertjes, geboren in 1999, 2000,
2001 en 2002. De trainingen zijn zowel in Hofstade als in Eppegem. Info Tim Borteel
0478/350381 of bgz@skynet.be.

de Zemstenaar | oktober
januari 2010
2009

Sint Niklaas en zijn Zwarte Pieten kwamen op bezoek bij KFC Eppegem. De allerkleinsten poseerden graag voor een foto in de Zemstenaar. “De voetballertjes en kindjes
hebben allemaal goed gewerkt en zijn braaf geweest”, zegden ze in koor.
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17 december 2009. Winterpret in de Schoolstraat te Zemst. Jarne Van Perck, Laura Van
Haecht, Riet Versteven, Naemie Bernard en
vrienden Noor en Aron genoten met volle
teugen van de eerste sneeuwval. Graag poseerden ze met een sneeuwman voor de Zemstenaar.

mensen
Foto’s Jean Andries

De Sempstse Duvels na de MTB-tocht van Weerde op 6 december. De club gaat nu haar derde seizoen in met 48 leden.
Ze rijden op de weg én in het veld op zaterdag en zondag.
Dinsdag en donderdag zijn er enkele wegritten. Voor elke niveau is er een groep. Belangstelling: Bart Diricx of lokaal De
Kroeg.
De WTC Verbruggelingen Weerde met twee tieners. De
jongste deelnemer Tom Van Ingelgom maakte 45 km rond.
Jo Schaepherders (14) deed de maximale marathontocht van
58 km.

De zaalvoetbaltopper Douw Duvels Elewijt-De Botte Bijl in De
Waterleest Eppegem was een spannende en uitermate faire wedstrijd. Douw Duvels (boven), de fiere en sympathieke leider in het
zaalvoetbal (Liga Zemst 3B), verloor voor het eerst dit seizoen met
3-5. "De match lijkt het beeld van de hele competitie te vormen: een
clash tussen technisch vernuft en jeugdig enthousiasme tegenover
bezadigde ervaring en tactisch meesterschap", zegt Kristof Schippers.

de
deZemstenaar
Zemstenaar||oktober
januari 2009
2010

Vrouwelijk schoon in Carrefour Hyper
Zemst. Tv-babe Lien Van de Kelder signeerde
haar kalender met mooie foto’s en dat was een
enorm succes. Ouders, hun zoon of neefje hadden niet enkel een prachtstuk met foto’s van
Lien, ze steunden tegelijk de actie Think Pink
in de strijd tegen borstkanker. Op de foto belangstellende Zemstenaren die hun cadeautje
lieten personaliseren met “Kusjes, Lien”.

21
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Als de rook om je hoofd is verdwenen…
ZEMST - Het ziet ernaar uit dat we binnen afzienbare tijd de asbakken zullen
mogen opbergen in de cafés. À propos, Elewijt had al een pionier met de Leigen
Assembak, maar de uitbaters kozen hier zélf voor. Toch wel een belangrijk
verschil. Wat denken andere Zemstse cafés van het rookverbod?

Vanaf 2014
Na een overgangsperiode zou het rookverbod een feit worden in 2014. Eerst
werd 2012 als deadline voorzien. Voor
biercafés wel te verstaan, want horecazaken die eten serveren moeten al in
januari 2010, stante pede dus, de sigaret
weren. Enfin, na andere Europese landen
zoals ondermeer Groot-Brittannië, Italië, en Nederland zal hier ook wel vroeg
of laat “de rook om ons hoofd volledig
verdwenen zijn”. Niet leuk voor rokende
kroeglopers, wellicht wel voor niet-rokers die eerder last- dan lustgevoelens

Café ’t Steen, Elewijt,
uitgebaat door Chris en Alain
Alain: “Wij zijn ervan overtuigd dat een
rookverbod ons klanten zal kosten.
Tachtig procent van onze klanten is immers rokers daar hoeft geen tekening
bij. Ik weet dat er in de kantine van
KCVV Elewijt sinds het rookverbod minder omzet wordt gedraaid omdat de
rokers na de wedstrijd vlugger andere
oorden opzoeken. Waarschijnlijk zullen
meer mensen thuis iets organiseren, er
zullen meer buurtfeestjes gehouden
worden enz.. Dat is trouwens nu al zo
sinds de strengere alcoholcontroles,
maar dat is een andere kwestie. Ik ben
zelf roker en sta dus ook regelmatig buiten bij gelegenheden waar er niet kan
gerookt worden. Eén positief aspect
daarvan is dat je zo met mensen aan de
praat raakt, een verbreding van de ken-

voelen opwellen bij het opsnuiven van
sigarettenrook. De discussie tussen rokers en niet-rokers gaan we hier niet
voeren, laat die maar in de ... euh… cafés plaatsvinden. Wel wilden wij graag
weten wat de standpunten en de bedenkingen zijn van de cafébazen, tenslotte
toch de eerste betrokken partij. Zal de
maatregel ingrijpende gevolgen hebben
voor hun zaak? En zullen die positief zijn,
of eerder negatief? Wij deden de rondvraag in enkele Zemstse cafés.
Gemakshalve kregen ze allen hetzelfde
vragenlijstje voorgeschoteld.

Ons vragenlijstje
1. Denk je dat een rookverbod gevolgen zal hebben voor je zaak en
zullen die dan positief of negatief
zijn?
2. Wat is ongeveer het percentage
rokers onder je publiek?
3. Achter welk standpunt sta je zelf
het meest?
• Laat alles zoals het nu is
• Laat de uitbater vrij of er in zijn/
haar zaak kan gerookt worden
• Maak de hele horecasector
rookvrij, iedereen is dan gelijk
voor de wet
4. Denk je dat niet-rokers meer op
café zullen gaan als het rookverbod doorgevoerd is?

nissenkring zeg maar.
De uitbater zelf laten beslissen vind ik
veruit de beste optie. Klanten maken
dan zelf wel de keuze waar ze binnenstappen. Waar ik ook weinig of niets
over hoor, zijn eventuele tegemoetko-

“Tachtig procent van
onze klanten is roker.”
mingen om verliezen te compenseren.
En wat met investeringen die werden
gedaan voor rookafzuiging? De omzet
aan eten is bij ons vrij beperkt, maar die
valt dan wel weg. Op dat vlak zijn er nog
wel andere onduidelijkheden. Er komen
hier wel eens mensen hun broodje of
pak frieten verorberen, wat moet ik
daarmee?
Dat niet-rokers meer op cafébezoek zullen gaan, is hoogst twijfelachtig. Wie vroeger niet ging, zal dat nu ook niet doen.”

Een beetje dezelfde bedenkingen bij
Heidi van Harlekijn in Eppegem: “Aangezien driekwart van de klanten rookt,
vrees ik dat de zaken er op achteruit
zullen gaan. Wij serveren snacks zoals
croques en pasta’s, dus ik moet nu al de
moeilijke keuze maken om in januari

“Ik moet kiezen tussen
cholera en de pest.”
zen. Ik ben er echt nog niet helemaal uit.
De rookafzuiging liet het eens afweten,
en toen hebben we de klanten gevraagd
niet te roken die avond. Dat was geen
probleem, maar wel éénmalig, toch wel
wat anders dan definitief.
Ik vind het ook het best de beslissing bij
de uitbater te laten. En als het dan toch
moet, voer het verbod dan overal in.
Dan is iedereen gelijk voor de wet en is
er verder geen gezeur over oneerlijke
concurrentie tussen eet- en drankcafés,
cafetaria’s enz..”
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Harlekijn, Eppegem,
uitgebaat door Heidi en Tim

rookvrij te gaan, of niet langer eten te
serveren. ’t Is een beetje kiezen tussen
de cholera en de pest. Of verlies lijden
door het wegvallen van de snacks, of het
risico lopen rokende klanten te verlie-
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Het Hof van Laar, Zemst-Laar,
met uitbaatster Vanessa

over deze kwestie. Voor mij mag de
wetgeving blijven zoals ze nu is, of laat
de keuze anders aan de cafébazen zelf
over. Ik verwacht ook geen toeloop van
niet-rokers als de regeling van kracht

“Als niet-roker heb ik begrip voor mensen die last ondervinden van de sigarettenrook. Net daarom is er nu al een aanzienlijk gedeelte van het café rookvrij,
en de klanten hebben daar vrede mee.

Zakelijk bekeken vrees ik toch dat een
totaal rookverbod negatieve gevolgen
zal hebben voor de zaak. Meerdere rokers lieten toch al verstaan dat ze liever
elders gaan als het zover is. En tachtig
procentt van mijn klanten is roker, toch
iets om bij stil te staan. Ook geloof ik
niet dat niet- rokers meer op café zullen

“Alles of niets
voor iedereen.”
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gaan. Desondanks zal ik vrijwel zeker
beslissen om vanaf nu rookvrij verder
te gaan, want ik serveer ook eten. Er is
zwaar geïnvesteerd in een keuken en
toebehoren, dat kan ik moeilijk nu allemaal overboord gooien. Als het aan
mij lag zou ik het aan de uitbater zelf
overlaten, ofwel één rechte lijn trekken:
alles of niets voor iedereen. Ik overweeg
wel een overdekt verwarmd terras bij te
bouwen, dat zal dienen als rookruimte.
Alleen vrees ik dat het weer een serieuze rompslomp zal worden om de nodige goedkeuringen en vergunningen
te krijgen.”
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Amadeus, Zemst-Bos,
uitbaters Jos en Sonja
“Natuurlijk zal dit leiden tot klantenverlies”, zegt Jos. Hier hetzelfde ver-

“Alles went.”
haal, driekwart van de klanten rookt.
“Wij hebben op eigen initiatief ook een

“Nee, ik verwacht geen
toeloop van niet-rokers.”

rookvrij gedeelte voorzien. De klanten
respecteren die scheidingslijn en niemand maakt problemen. Ik vind de regel zoals die nu is best oké, met een onderscheid tussen cafés en restaurants.
Anderzijds denk ik wel dat als de regel
enkele jaren in voege is, alles wel terug
op zijn pootjes zal vallen. Alles went immers. Maar dat niet-rokers nu massaal
zullen op café gaan, daar geloof ik niks
van. Als het zover is, denk ik wel te investeren in een rookruimte, als dat kan.
Naast eventueel klantenverlies zal zo’n
bijkomende investering voor veel kleine dorpscafés misschien wel een stap
te ver zijn.

De Kroeg, Zemst,
uitbaters Wim en Claudia
De mening van Wim en Claudia wijkt
niet af van alle voorgaande meningen.
Wim: “een rookverbod zal volgens ons
zeker negatief uitvallen. Dat het beter
is niet te roken, daar twijfel ik natuurlijk niet aan. Anderzijds heb ik nog
nooit ondervonden dat niet-rokers
vragende partij zijn voor een rookverbod in de cafés. Rokers vormen hier
ook een meerderheid van zeventig
procent. Het kan vreemd lijken, maar
ex-rokers, die zijn vaak het fanatiekst

wordt. Trouwens, indien de behoefte
aan rookvrije cafés zo groot zou zijn,
waarom zien we er dan zo weinig? Toch
geen gat in de markt blijkbaar. Wat me
ook een beetje stoort, is dat er regelmatig verhalen opduiken in de media
over een economische crisis met massale ontslagen als gevolg, heel erg natuurlijk. Wel, de horecasector zorgt ook
voor tienduizenden jobs, en die kunnen nu ook in het gedrang komen door
deze maatregel. Als het zover is zal ik
zeker overwegen een rookruimte aan
te bieden aan de klanten.

NVDR
Dit artikel zou kunnen de
indruk wekken dat de Zemstenaar sowieso gekant is
tegen het rookverbod. Nogmaals, het was de bedoeling
de cafébazen hun mening
en bekommernissen te laten
ventileren, en daar was de
teneur nogal gelijklopend.
Terecht of niet, vorm daar
vooral zelf uw mening over.
Dirk Verdeyen

2,20%
+ 0,50%

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

spaarrekening
I-Plus Welcome

kies voor een
stabiele partner

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

De financiële wereld is niet langer stabiel. Alles lijkt diffuus en troebel. En voor een hoog
rendement op uw spaargeld denkt u voortdurend te moeten bewegen en risico’s te moeten
nemen.
AXA bekijkt dat anders. Met de I-Plus Welcome spaarrekening van AXA kiest u voor een
toprendement op uw spaargeld en een stabiele partner die steeds bewust op lange termijn denkt.
Gedurende zes maanden vanaf een eerste,
nieuwe storting van minimaal 15.000 euro
geniet u een basisrentevoet van 2,20% op
jaarbasis.
Bovendien geniet elke storting die u tijdens
deze periode van zes maanden doet en die
u twaalf maanden onafgebroken op uw I-Plus
Welcome spaarrekening laat renderen, een
wettelijk gegarandeerde getrouwheidspremie
van 0,50% op jaarbasis.

Aanbod geldig voor nieuwe stortingen.
Minimumsaldo van 15.000 euro vereist,
maximaal toegelaten saldo van 500.000 euro.
Tijdelijk aanbod uitsluitend geldig voor
rekeningen geopend tussen 07/12/09 en
31/01/10 en waarop de eerste storting
tijdens deze periode bij AXA Bank toekomt,
behoudens vervroegde afsluiting.

Na afloop van de periode van zes maanden
volgend op de eerste storting geniet u de op
dat moment geldende rentevoeten van I-Plus.
De lopende getrouwheidspremies blijven
gegarandeerd tot het einde van de periode van
twaalf maanden.
Aanbod onder voorwaarden. Voorbehouden voor de doelgroep vastgelegd in het informatiedocument. Voor meer uitleg en het volledige informatiedocument kunt u terecht
op www.axa.be of bij

Agentschap

JSD Heylenstraat, gemeente
Kantoor
- telVan
nr Praet
Brusselsesteenweg 73
1980 Zemst
Tel: 015/61.30.03

Email: info@jsdheylen.be

Email: kantoor.van.praet@skynet.be

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel
BIC: AXABBE22 – KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel –
CBFA 36705 A

Adverteren
in de Zemstenaar?
704.9162 - 1209

Tervuursesteenweg 257
1981 Hofstade
Tel: 015/61.66.98

Contacteer Jean Andries
via 015/61.10.06,
0475/42.02.76
of adverteren.dz@gmail.com
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Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar

Foto Bloso

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

Opening Finse piste
in Bloso-domein

HOFSTADE - Lopen is in. Het aantal lopers, individueel of in groep, kent

een serieuze stijging. Tijdens de wintermaanden wordt er echter veel min-

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

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht
Leuvensesteenweg 47 - Hever
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Alle dagen open van 07 tot 22 uur
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der gejogd. Blijkbaar schrikt lopen in het donker een aantal sporters af.
De plaatselijke atletiek- en joggingclubs, het gemeentebestuur en Michel
Van Espen van Bloso wilden daar iets aan doen. Nu is het zover: vanaf
4 januari is de nieuwe Finse piste in het Bloso-domein van Hofstade open
voor het publiek en op zaterdag 23 januari wordt ze officieel geopend.

Michel, wat is een Finse piste?
“Een Finse piste is een looppiste. Het
concept is uit de Scandinavische landen overgewaaid. De ondergrond
bestaat meestal uit houtsnippers of
boomschors. De piste in Hofstade is
één kilometer lang en er is een Fito-meter langsheen het parcours. Ze
is ook in de winter toegankelijk en is
verlicht tot 21u30.”
Waar is de looppiste aangelegd?
“De looppiste is aangelegd in het Blo-

so-domein in de buurt van het Sportimonium. Bij de aanleg werden ook
atletiekclub Sparta Elewijt en joggingclub De Heidejoggers betrokken.”
“Wij zijn heel blij dat de Finse piste er
is”, vertelt Erik Nys van de Heidejoggers. “Het schrikt heel wat van onze
leden af om vooral in de winter ’s
avonds op straat te moeten lopen.
Nu de verlichte piste er is zullen onze
leden in veilige omstandigheden kunnen lopen.”

Erik,
hoe
moeten wij
ons het concept van een
Finse
piste
voorstellen?
“Door het verende effect
van de toplaag
worden de gewrichten aanzienlijk minder
belast tijdens
het lopen. Een
speciale funderingslaag
van ongeveer 15 cm zorgt voor voldoende drainage. De zachte, dempende toplaag geeft een aangenaam loopgevoel en voorkomt beter blessures.”
Wat zijn de voordelen van zo’n looppiste?
“Naast het loopcomfort is het laagdrempelige karakter van dergelijke

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

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

pistes een bijkomend pluspunt.
Finse pistes zijn bijna overal gratis
toegankelijk zodat iedereen op een
verkeersveilige en medisch verantwoorde wijze aan lichaamsbeweging
kan doen. Deze Finse piste is bovendien verlicht, zodat er ook ’s avonds
kan worden gelopen.”
Piet Van Grunderbeek

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

UITVAARTZORG

Anthony Verheyden

B.V.B.A.

Uitvaartverzorging in groot Zemst

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt
Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be
website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
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Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten
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voor nieuwe lokalen
voor de Chiro

Instortingsgevaar

De idee voor de bouw van nieuwe chirolokalen dateert al van enkele decennia terug, maar het is pas zo’n zeven jaar
geleden dat de gemeente zelf met een
paar nieuwe locaties op de proppen
kwam. Uiteindelijk werd gekozen voor
de Ossebeemden, waar de chiro vier
hectare ter beschikking kreeg. Bovendien subsidieerde de gemeente een deel
van de nodige gelden. Hoog nodig want
de huidige lokalen staan zo goed als op
instorten. Toch zal het nog wat duren
voor de bouw volledig klaar zal zijn omdat het enkel gebeurt door vrijwilligers.
Momenteel is men al twee jaar aan het
werken en is de benedenbouw er. Voor
de afwerking en de bovenbouw is nog
veel tijd en vooral veel geld nodig. De
ruwe schatting van het project bedraagt
250.000 euro, waarvan al de ongeveer de
helft binnen is.
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Tussen pot en pint
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Werner, de drijvende kracht, is niet alleen
de Voorzitter van de vwz Chiro Hofstade,
hij is ook volwassen begeleider van de
chiro. De spreekbuis tussen ouders en leiding, zeg maar. Verder is hij ook voorzitter
van voetbalclub Hofstade en voorzitter
van de Verenigde Handelaars van Hofstade. Dankzij al deze connecties zijn er al een
pak sponsors gevonden. Maar er is meer
nodig en daarom hebben Werner, Marnix en enkele vrienden tussen pot en pint

beslist om de Kilimanjaro te beklimmen.
Hiermee konden ze een jongensdroom
koppelen aan de afwerking van hun project. Ze betalen zelf de reis en hopen dat
de sponsoring genoeg zal opbrengen.

Zes dagen klimmen
Er werd gekozen voor de makkelijkste
route naar de top, de Maranguroute, voor
de kenners ook wel de Coca-Colaroute
genoemd. Deze route doet geen afbreuk
aan de inspanning: reken maar op zes dagen klimmen met ergens middenin een
acclimatisatiedag. Vanaf de top zal het
zo’n twee dagen afdalen worden.

Zullen ze het halen?
Van de tienduizenden die jaarlijks aan de
onderneming beginnen haalt slecht de
helft de top. De andere helft raakt meestal niet verder door slechte voorbereiding,
verkeerd tempo, hoogteziekte en vooral
verkeerde inschatting van deze tot de
verbeelding sprekende onderneming.
Indien onze Zemstenaar en zijn metgezellen toch zouden falen in hun opzet,
zal het niet te wijten zijn aan gebrekkige
voorbereiding. Sinds een jaar trainen ze
hun conditie. Marnix stopte met roken,
en jogt en zwemt nu regelmatig. Werner
doet aan fitness, loopt en wandelt en is
al verschillende kilo’s kwijt. Bovendien
krijgen ze ook professionele hulp en misschien wel het belangrijkste: er gaat iemand voor de tweede maal mee naar de

tegraal gebruiken voor de bouw van
nieuwe chirolokalen in Hofstade.

top. Reken daar nog bij dat het hen aan
motivatie niet ontbreekt omdat die ‘oudjes’ de chiroleiding wel willen laten zien
dat ze ook nog iets kunnen. Alle troeven
om te slagen dus en hun chirovlag op de
top te planten, begin volgend jaar.
Volg de bouw en de sponsoring op de
voet via www.chirohofstade.be.
Junior De Heyder

Wil je mee sponsoren?
Voor particulieren (met fiscaal attest –
bijdragen vanaf €30)
Stort het bedrag (minimaal 30 euro) aan:
Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30,
2000 Antwerpen.
Rekeningnummer: 000-0150728-87
Belangrijk: vermeldt ‘gift MM/0813 MJ/0813’
+ naam van de schenker.
Voor particulieren (bijdragen minder
dan 30 euro) + bedrijven (met factuur)
Stort het bedrag aan:
Chiro Hofstade vzw, Tervuursesteenweg
273, 1981 Hofstade.
Rekeningnummer: 001-4432465-29
Mededeling: naam en adres
Tombola! Win lekkere Afrikaanse wijn!
Onder alle sponsors zal een onschuldige
hand twee winnaars trekken die kans maken op elk 6 flessen Afrikaanse wijn. Werner
en Marnix komen ze persoonlijk overhandigen na hun trip.
Gelieve uw naam en adres duidelijk in de
mededeling van uw overschrijving te zetten, zo kan er contact opgenomen worden
als u bij de winnaars bent.

Foto Jean Andries

Op de Kilimanjaro

HOFSTADE - In Hofstade woont
een man - nou ja er wonen er wel
meerdere - die zich gaat uitsloven voor een goed doel. Werner
Keersmaekers (45) en zijn kompaan
Marnix Carbonnelle (44) zullen op
29 januari 2010, samen met nog
twee vrienden, de ‘Glinsterende heuvel’ of de Kilimanjaro (5.895 m)
beklimmen. Ze laten zich daarvoor
sponsoren en zullen de opbrengst in-

Wat is uw woning nog waard in deze crisis ?
Verkoop
Verhuur
Schattingen
Advies

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

Immo Vandamme staat u met raad en daad bij.
Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.

v.c.schilderwerken@skynet.be

Lieven Vandamme
Kerremansheide 4
1980 Zemst
0499 17 14 40
www.immovandamme.be
Info@immovandamme.be
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+32 (0)477 40 66 27
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ELEWIJT – de Zemstenaar was een goede maand geleden in zaal In Den
Prins te gast op de zwarte komedie “Het Geheugen van Water”, onder de
regie van Tin Schaerlaecken, waarmee de Elewijtse toneelkring Labyrint
haar dertigjarig bestaan inluidde. Aan geestdriftige dames in de jarige vereniging geen gebrek blijkbaar. Alleen mannen vinden wat moeilijker hun weg
naar het podium. Waarmee we over Peter Berghs (Frank in “Het Geheugen
van Water”) en Jo Vander Cammen (Mike) niks bedoelen natuurlijk.

Vr. zkt. M-en

Na de vertoning gingen we poolshoogte nemen bij de dames die een
hoofdrol in het stuk speelden. de Zemstenaar peilde naar hun impressies
over het acteren, over 30 jaar volkstoneel en naar hun analyse van het
mannentekort.
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Kaat Van Boxstael, naar zeggen van
haar echtgenoot Thibaut ondertussen
verslaafd aan toneelspelen (“eindelijk
een echte hobby gevonden”), vertolkte Mary.
Kaat, jij had in het stuk “het Geheugen van Water” een van de hoofdrollen, met name een van de drie
dochters van de overledene Vi. Hoe
onthou je in godsnaam die teksten?
De grootte van de rol schrok me in het
begin af. Het is nog maar de vijfde keer
dat ik meespeel en halfweg oktober
bekroop me de angst dat het niet zou
lukken, omdat ik niet echt een goed
geheugen heb. Maar na drie maanden
intensief bezig zijn met de tekst en het
personage en dankzij het oneindige
vertrouwen van de tegenspelers en
de regisseur is het uiteindelijk gelukt.

















De angst voor een black-out blijft wel,
hoewel dat gevoel je ook alert houdt.
Het was een zwarte komedie, is dat
lastiger dan een billenkletser?
Ik vond het niet lastiger, maar zeker
zo boeiend omdat er in dit stuk veel
verschillende lagen en nuances zitten.
Als je bedenkt wat mijn personage
allemaal meegemaakt heeft in haar
leven, lijkt dit bijna onmogelijk. Het
moeilijkste was ervoor zorgen dat de
echte Kaat niet te zien was. Maar het
cynisme van Mary, dat ik mij langzamerhand eigen moest maken, zorgde
ervoor dat het echt een fantastische
ervaring was, waaruit ik enorm veel
heb geleerd.
Sonja Loddewijkx was Teresa (de
oudste dochter) in het gesmaakte toneelstuk.
Sonja, was het niet moeilijk om zo’n
zatterik te spelen voor iemand die
nooit drinkt?
Dat viel wel mee. Als nuchtere mens
ben je natuurlijk veel alerter en herinner je je na een zwaar feestje nog
alles, dus het gedrag van de dronk-
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MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

De drie vrouwelijke hoofdrolspeelsters Karen, Kaat en Sonja (vlnr) in actie.

aards. De meeste toneelspelers hebben trouwens een goed observatievermogen en dat gecombineerd met
de juiste coaching van de regisseur,
levert mooie resultaten op.
Een deel van de dames in het stuk
was ook verslaafd aan mannen als
ik het stuk goed begrepen heb? Acteert dat makkelijk?
Moeilijke vraag, ik denk niet dat Teresa verslaafd was aan de mannen,
dat waren vooral haar jongere zus
en haar moeder. Teresa was voor de
tweede keer getrouwd en had toen
ruim de keuze gehad uit 47 aanbiedingen. Maar volgens mij was Teresa
niet echt verslaafd aan mannen. Dat
ze daarentegen wel regelmatig naar
de fles greep, is een feit. En die uitdaging nam ik graag aan… Of dat makkelijk was? We hebben samen met alle

acteurs en de regisseur toch wel wat
tijd besteed aan analyse van karakters,
personages, situaties…en dat helpt.
Een toffe kliek, de steun en hulp van
ook niet-spelers, een beetje doorzettingsvermogen en vooral, heel veel
zin, deden de rest.
De jongste actrice in het gezelschap
was Karen Govaerts (26). Zij speelde
Catherine.
Hoe komt zo’n jongedame in het
volkstoneel terechtkomt?
Ik heb vroeger als kind nog meegespeeld in het kindertoneel. Toen ze
nog twee vrouwen zochten voor een
kleine rol in De Caraïbische Zee zijn ze
bij mij komen aankloppen.
Leeft dat nog bij de jeugd, Karen?
Ik denk dat de jeugd misschien meer
geneigd is om sport of jeugdbewe-

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

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43
GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

Dakwerken DE DONDER

t
t
t
t
t
t

Nieuwbouw, timmerwerk,
zinkwerk en dakbedekking
Dakvernieuwing: leien, pannen,
kwaliteitsrofing (resitrix)
Dakgootbekleding in PVC
Gootreparaties
Plaatsen van dakramen en
lichtkoepels
Gevelbekleding in diverse
materialen
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Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem
T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@mail.be
BE 463.191.826

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

Sporthal De Waterleest

ging als uitlaatklep te kiezen. Of misschien lijkt dat gewoon zo omdat er
niet echt een aanbod is voor jeugdtoneel in onze gemeente? Voor de iets
oudere 
jeugd is het misschien wat te intensief.
Twee avonden per week drie uur repeteren is niet niks. Als je dan net begint
te werken, een huis bouwt of pas een
kindje hebt, is dat niet evident.
Karen, hoe verklaar jij dat het volkstoneel in Elewijt niet genoeg mannen vindt?
Ik denk dat dat niet zozeer een Elewijts probleem is, maar meer een algemeen fenomeen. Mannen kunnen
zich misschien minder goed inleven
in de gevoelens van anderen? Bovendien heeft Zemst verschillende sportverenigingen en misschien ligt de
interesse van de Zemstse man eerder
op sportief dan op cultureel vlak.
Aan good old Ger De Broeck (Vi in “het
Geheugen van Water”) vroegen we :
Ger, vertel eens : klopt het dat Laby-

rint dertig jaar bezig is? Is er veel veranderd in al die tijd?
In 1979 stelde Labyrint zijn eerste productie voor aan het Elewijtse publiek,
we zijn nu dus 30 jaar bezig. We hebben leden die van in de beginjaren als
speler actief waren en nu nog altijd
bij ons op de planken staan. Gelukkig
kregen we regelmatig nieuwe spelers
en vonden zij, die ooit bij het jeugdtoneel de eerste stappen in het theater zetten, de weg terug naar onze
kring. Dankzij de ondersteuning van
“Opendoek”, de vereniging voor het
amateurtoneel, volgen meer en meer
van onze leden cursus en kreeg onze
groep al begeleiding in dans en zelfs
gevechtstechnieken. Van 1979 tot
1987 was Marie-Jeanne Van Luyck
onze huisregisseur, vanaf 1988 spelen
we onder de leiding van een gastregisseur. Om onze dertigste verjaardag
passend te vieren lieten we een mooie
website aanmaken, ga maar eens kijken op www.toneelkringlabyrint.be.
Bart Coopman

Cheque van 13.000 euro voor Annie Absillis
Nationaal en internationaal
transport

RONNY DE LAET

de Zemstenaar | januari 2010

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44
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Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88
ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Vorige maand raakte Annie Absillis alles kwijt in een zware woningbrand. Buren
zetten meteen een hulpactie op touw. Dit draaide uit op een enorm succes: Annie kreeg een cheque toegestopt van liefst 13.000 euro. Annie wil via deze weg
iedereen van harte danken voor alle materiële, financiële en morele steun die zij
kreeg. In samenspraak met Annie kregen de aanpalende buren Nancy en Jan,
die ook een stukje ongemak mochten ervaren, vanwege de ganse helpersploeg
1000 euro aangeboden. Op de foto een tevreden Annie met haar cheque, buurtbewoners van de Peter Benoitlaan en spontane medewerkers.
			

JA

Nieuwe regeling

Bauvall Trans

ZEMST – Vanaf

Nat. en Internat.
Transport

wachtdienst huisartsen
januari gaat een nieuwe regeling van de wachtdienst

voor huisartsen in voege.

Dokter Els Colson, wachtverantwoordelijke
voor Klein-Zemst, geeft tekst en uitleg aan de Zemstenaar.
“Vanaf januari is er een herschikking
gebeurd van de gemeenten in het
wachtgebied voor de huisartsen”, legt
Colson uit. “Dit komt omdat Kapelleop-den-Bos, Ramsdonk en Nieuwenrode zich aansluiten bij de wachtpost
van Willebroek, Klein-Brabant. Weerde, Eppegem, Zemst en Zemst-Laar
blijven over en vormen nu een eigen
wachtgebied,dat
Klein-Zemst genoemd wordt. De gemeente Hofstade
blijft bij het wachtgebied Mechelen,
Elewijt bij Kampenhout-MelsbroekSteenokkerzeel.”
Dit heeft zo zijn gevolgen voor de huisartsen. “Voor het nieuwe wachtgebied
Klein-Zemst staan tien huisartsen in,
wat de frequentie
van wachten per
arts zal verdubbelen. De zoektocht naar alternatieven, zoals
een aansluiting
bij Mechelen of
Vilvoorde of de
oprichting van
een wachtgebied
Groot-Zemst
blijft voorlopig
zonder
resultaat. Nieuw is dat

er een weekwacht komt: van 20u ’s
avonds tot 7u ’s morgens. De wachtdienst in het weekend vangt aan
op zaterdagmorgen 8u en duurt tot
maandagmorgen 8u.”
De centrale noodnummers blijven
behouden. Voor Klein-Zemst (Eppegem, Weerde, Zemst en ZemstLaar) is dat 015/430540, voor Hofstade 015/421414 en voor Elewijt
016/589000.
Dokter Colson geeft nog een goede
raad mee: “Wacht niet tot ‘s nachts
om de dokter van wacht te bellen.
Huisnummers zijn vaak zelfs overdag
moeilijk leesbaar. Laat ’s nachts dan
ook voldoende licht branden!”
KDV

Bautmans - Vallinga

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

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

GEERT LUYCX
Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken
Rioleringswerken
Bekleden van goten
Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN
Open
Weekdagen
08.00u - 19.00u
Tervuursesteenweg 508 Zaterdag, zon- en
1982 Elewijt
feestdagen
Tel. 015-61 37 91
09.00u - 18.00u
fax 015-61 16 01
Rustdag donderdag
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

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

Bierhandel
Drive-In

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

Voor u halen wij
alles uit de kast!

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

Bezoek onze toonzaal van >350 m2
dinsdag t/m vrijdag van 9 -17.30 h
zaterdag van 9 - 17 h
maandag op afspraak
Speciale voorwaarden bij afgifte van deze
bon
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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

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

ZEMST – De eerste helft van het seizoen 2009-2010 zit erop. Wie loste de verwachtingen in? En wat verwachten
onze clubs van de terugronde?

Onze voetbalclubs en de Zemstenaar
maken het rapport van de heenronde
TWEEDE PROVINCIALE
KFC EPPEGEM
(2de met 27 punten)
Voorzitter Jan Van Asbroeck:
“Na een moeilijk en aarzelend begin kunnen we toch nog spreken van een meevallend resultaat. Er is geen enkele ploeg
die er tot nu toe in slaagt zich werkelijk
als kandidaat-kampioen te manifesteren. We hebben al 18 verliespunten en
staan op een tweede plaats op slechts
vier punten van de leider. In deze reeks
is er geen zwak broertje. Iedereen wint
van iedereen en verrassende resultaten
zijn schering en inslag. Waver-Limal, dat
bij ons indruk maakte, is blijkbaar uitgeblust, gezien het resultaat van hun laatste zes wedstrijden. Maar ondanks hun 3
op 12 staan ze nog steeds riant op kop.”
“De verwachtingen? Ik zou zeer tevreden
zijn met een eindrondeticket, maar een
voorspelling maken is onmogelijk. Wie
niet het tikkeltje geluk heeft met blessures en schorsingen zal het niet halen.
Niet wij, maar de tegenstrevers en de
pers hebben ons afgeschilderd als de te
kloppen ploeg. Wel, ik hoop dat de pers
gelijk krijgt, maar er zal zeer hard gewerkt
moeten worden en niets mag ontbreken.

tabi,
Kevin
Vervoort, Jelle
Spinoy en Koen
Cleyhens heeft
Verbr. Hofstade
begeerde spelers in huis. Een
te kleine kern
en vele ge- Kapitein Kevin Vervoort,
kwetsten speelt een clubspeler bij uitstek.
de ploeg parten. Tegen FC Eppegem bewees de ploeg dat ze niet op haar waarde staat in de rangschikking.

VERBR. HOFSTADE
(12de met 18 punten)

Voorzitter Luc Deheyder:
“Halfweg de competitie staat KCVV Elewijt naar mijn gevoel onder zijn waarde
geklasseerd op een gedeelde voorlaatste
plaats. Bij aanvang van het nieuwe seizoen
in derde provinciale wisten we dat we een
moeilijk jaar tegemoet gingen. De ploeg
in derde provinciale houden was én blijft
ons haalbaar objectief. Een aantal langdurig geblesseerde basisspelers (Loppa, Verholen, Pollefoort) vervangen is niet makkelijk maar trainer Jean-Luc Greps lukte er
toch in om enkele polyvalente jongeren
in te schakelen. Pech en onterecht verloren wedstrijden
(Peutie, Melsbroek, Moorsel)
brachten geen
puntenoogst.
De sterkte van
de ploeg blijft
de polyvalente
inzetbaarheid
van vele spelers. Met meer
Kapitein Kristof Beukelaers overtuiging en
met de beker van Zemst.
geloof in eigen

Voorzitter Werner Keersmaekers:
“Ondanks het feit dat we een groot aantal nieuwe spelers moesten inpassen en
we met Rudy Verbist een nieuwe trainer
hadden, was onze start zeer goed. We
behaalden een mooie 10 op 12 en we
leken vertrokken voor een mooi seizoen.
Daarna ging het bergaf en in de volgende
elf wedstrijden behaalden we nog amper
acht punten. Stilaan komen we in de onderste regionen van het klassement terecht. Wat we hieraan kunnen doen, moeten we in de komende weken evalueren,
om na de winterstop met nieuwe moed
aan de terugronde te beginnen. We zijn er
van overtuigd dat er genoeg kwaliteit in
onze spelersgroep zit en ook aan de capaciteiten van de trainer wordt niet getwijfeld. We kunnen alleen maar hard werken
en hopen dat het mooie verzorgde voetbal van het seizoensbegin terug komt, en
dat dit dan ook de nodige punten en gemoedsrust oplevert.”
Onze visie
Met spelers als Bjorn Christiaens, El At-

DERDE PROVINCIALE
KCVV ELEWIJT
(14de met 14 punten)
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Kapitein Dennis De Bell, de evenknie van KVMspeler Dunkovic.

In tweede provinciale staat geen enkele
ploeg die daar toevallig is gesukkeld. Er
zijn naar mijn mening nog veel titelkandidaten. Let bijvoorbeeld op de onopgemerkte opgang van Ohain. Niemand kent
die ploeg, maar ondanks een 0-3 hadden
we daar ook een portie geluk nodig om te
winnen. Het wordt nog spannend.”
Onze visie
Met een tweede plaats en de brede
evenwaardige kern gaat FC Eppegem
de goede richting uit. Een prijs ligt in de
mogelijkheden. De eindronde zal wellicht geen probleem zijn. De titel? Het
zou geen verrassing zijn. Met de huidige
groep en enkele gerichte versterkingen
kan de ploeg op termijn uitgroeien tot
een waardige eersteprovincialer.
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kunnen moeten we ons behoud verzekeren. KCVV Elewijt moet de ploeg van de
terugronde worden.”
Onze visie
Met een versterkt bestuur en spelers met
een winnersmentaliteit zal VV Elewijt
zich handhaven in derde provinciale.
Kwaliteit in de spelersgroep is alleszins
voorhanden. de Zemstenaar voorspelde
een tiende plaats, we zullen er niet ver
naast zitten. De ploeg won de beker van
Groot-Zemst en dat betekent toch iets!
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VK WEERDE
(12de met 17 punten)
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Trainer Johan Schellemans:
“Verwachtingen ingelost? Niet helemaal.
Het niveau kunnen we zeker aan, maar
door omstandigheden die we zelf niet in
de hand hebben (blessures, werkverlet,
kaartenlast) komen we nu toch wel enkele
punten te kort om van een goede heenronde te kunnen spreken. Soms namen we
het zelf een beetje te licht op en in andere
wedstrijden verdienden we iets meer.
Na een welgekomen rustpauze hopen
we een aantal
spelers te recupereren en het
niveau terug op
te krikken. Hopelijk komt Ben
Clarembaux (gestopt nvdr) terug Ben Clarembaux, een
op zijn beslis- klassevoetballer die de
ploeg nog goed kan
sing en maakt gebruiken.
hij zijn laatste seizoen af. Met zijn klasse en
ervaring is hij nog altijd één van de betere
spelers die een wedstrijd kan doen beslissen. Met deze groep moeten we het behoud kunnen verzekeren en dan bouwen
aan een team voor volgend seizoen.”
Onze visie
Zeventien punten, de evenknie van leider FC Evere en gewonnen bij FC Moorsel. VK Weerde hoort thuis in derde provinciale. De ploeg moet geloven in eigen
kunnen en dan zal er geen probleem zijn.

FC ZEMST SP.
(7de met 20 punten)
Oud-voorzitter Jan Verdoodt:
“Na een geweldige voorbereiding waren
de verwachtingen hooggespannen. Op

basis van het
geleverde spel
ligt een plaats
in de top vijf
binnen de mogelijkheden.
Maar een slechte start bij HulWietse Ceename, een
denberg, een
rots in de branding in de
pak kwetsuren
verdediging.
en de nodige ploegwijzigingen hadden
minder goed spel en slechte resultaten
tot gevolg. De jongste weken stonden
we au grand complet en behaalden we 9
op 9. De terugkeer van Joris Rosius en de
bevestiging van Brecht Lauwens en andere jongeren zijn daar niet vreemd aan.
We verwachten een rustige terugronde.
Zo snel mogelijk wiskundig zeker zijn
dat we niet kunnen degraderen is ons
hoofddoel. Als dat een feit is, kunnen we
opnieuw enkele beloftevolle jongeren
van de eerste ploeg laten proeven. Een
plaats in de linkerkolom moet kunnen.”
Onze visie
De ploeg speelt goed voetbal en staat
onder haar waarde in de rangschikking.
Een derde plaats werd voor het seizoen
vooropgesteld. Kwetsuren van enkele
sterkhouders speelde parten. Een vierde
of vijfde plaats ligt zeker nog in de mogelijkheden.

VIERDE PROVINCIALE
VERBR. HOFSTADE B
(14de met 11 punten)
Voorzitter Werner Keersmaekers:
“Vierde provinciale was een stap in het
onbekende voor een mix van jeugdspelers en spelers die terugkwamen naar het
oude nest. Naast het veld bleek de sfeer
en verstandhouding al snel heel goed en
tijdens de voorbereiding bleek dat deze
jongens
iets
konden brengen. Er werd
getracht
om
verzorgd voetbal te brengen,
iets wat in de
laagste provin- Voorzitter Werner
ciale reeks niet Keersmaekers.

altijd gemakkelijk is. Maar wat nog moeilijker bleek was scoren. Met op de eerste
speeldag een punt tegen Kampelaar, gevolgd door een aantal verlieswedstrijden
met nipte cijfers leek het een kwestie
van tijd vooraleer de positieve resultaten
zouden volgen. De laatste weken echter
gaat het iets moeilijker en nadat spits
Echabouni overgeheveld werd naar de
A-kern gaat het scoren nog moeilijker.
Toch is het duidelijk dat er ook veel positief is. Jonge spelers krijgen hun kans om
op een hoger niveau te spelen en zo toe
te groeien naar onze A-ploeg, een aantal
oudere spelers hebben een nauwe band
met de club, de sfeer is goed en dit zou in
2010 méér moeten opleveren dan de elf
punten van de heenronde.”
Onze visie
De ploeg kan veel beter dan de rangschikking laat vermoeden. Goede wedstrijden werden te weinig beloond. Efficiëntie ontbreekt en met een goede spits
hoort de ploeg thuis in de middenmoot.

LIEFHEBBERSVERBOND
SK LAAR
Mia Spoelders:
“Het eerste elftal kende een zwakke
start. We moesten nog wat zoeken naar
het juiste spelsysteem en vooral het scorende vermogen bleef beperkt. Geleidelijk viel alles in de goede plooi en hebben
we enkele sterke wedstrijden gespeeld,
waardoor we stevig in de top vijf staan.
En dit is, wat ons betreft, steeds het doel
geweest van het eerste jaar in derde afdeling. We hebben nadien wel enkele
kansen laten liggen om aansluiting te
krijgen met de top drie. Vooral de laatste
wedstrijden voor de winterstop waren
beneden de verwachtingen. We snakken met zijn allen naar een welverdiend
winterdutje. Kort na Nieuwjaar starten
we terug met de trainingen en januari is
de maand van de waarheid. In de eerste
drie wedstrijden krijgen we meteen de
top als tegenstander. Stiekem hopen we
op goede resultaten. Tot de laatste speeldag lonken naar de derde, en wie weet
de tweede, plaats zou mooi zijn.
Jean Andries

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

Breng ons een bezoekje op Wonen 2010
van 30 januari tot en met 7 februari 2010.
Toonpark:
Leuvensesteenweg 219
3190 Boortmeerbeek
tel/fax: 015 511411
gsm 0476 72 52 55
info@metallooks.be
Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u
zat: 10u - 17u
Elke eerste zondag van de maand:
10u - 17u

Fabrikant van metalen sierpoorten,
carports en hekwerk.

K A P SALON

De Haararchitect
OPENINGSUREN:

L i nte r p o o r te n l a a n 26 4 , 198 0 Ze m s t

I

T. 015 6 3 61 9 9
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dinsdag: 9u tot 12u - 13u tot 17u
woensdag: 9 tot 12u
donderdag: 9u tot 12u - 13u tot 20u
vrijdag: 8.30u tot 12u - 13u tot 18u
zaterdag: 8u tot 15u
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ELEWIJT - Woensdag 25 november
werd Yvonne Verbeemen uit Elewijt
103 jaar. Zij is daarmee de oudste inwoonster van Zemst. Yvonne woont
nog zelfstandig in haar huis aan de

Tervuursesteenweg. Aan een verblijf
in een rusthuis denkt ze nog niet.
“Een rusthuis, dat is iets voor oude
mensen die zichzelf niet meer kunnen
behelpen. Ik heb het hier goed”, vertelt Yvonne.

is

103

Ze heeft al veel volk over de vloer gehad en heeft zere voeten. “Zoveel drukte
ben ik niet meer gewend, maar kom,
morgen is dat wel over”, zegt ze. Dan zit
Yvonne weer op haar vaste uitkijkpost
achter het vensterraam aan de drukke

“Ik ben de enige van vier
die nog leeft. ’t Is dat het
zo moet zijn zeker?”
Tervuursesteenweg. Dat raam geeft haar
een zicht op alles wat er gebeurt in de
straat. Daarom staat er ook een plaatje:
geen auto’s voor het raam plaatsen a.u.b.
“Van hieruit zie ik alles. De passanten,
de schoolkinderen, de klanten die naar
de groentewinkel bij Laurent, hiernaast,
gaan, …” Yvonne wuift naar bekenden
en die wuiven terug of maken tijd voor
een korte babbel.

Foto Luc Hermans

Yvonneke

en trekt haar plan

“Hier rechtover woont mijn vriendin
Mariëtte. Die komt soms op koffieklets
of helpt mij de baan over voor een
bezoekje bij haar. Vroeger ging ik met
mijn zuster ook wandelen in ‘de plage’.
Nu ben ik mijn zussen en broer kwijt.
Ik ben de oudste van vier en de enige
die nog leeft. ’t Is dat het zo moet zijn
zeker?”
Yvonne is fier dat ze zich nog zelfstandig kan behelpen. ”Ik maak eten,
neem het stof af en blijf bezig”, zegt ze.
“Alleen om de vloer te kuisen, komt er
iemand langs. Vroeger naaide ik veel
voor de mensen, maar mijn ogen gaan
achteruit en het lukt niet zo goed
meer. Ons Yvetteke uit Mechelen,
waarvan ik meter ben, zorgt ook goed
voor mij. Elke donderdag gaan we sa-

men boodschappen doen en praten
we wat bij. Ik ben zeker niet te beklagen”, vindt ze.
Yvonne werd geboren in Tienen, als
oudste van vier kinderen. Zij verhuisde met haar ouders naar Evere, haar
Brussels accent liegt er niet om! Op
14 februari 1931 trouwde ze met Jan
Janssens. Yvonne werd zelfstandig
naaister en Jan monteerde centrale
verwarmingen. In 1954 kwamen ze in
Elewijt wonen en maakte Yvonne van
haar beroep een hobby. In 1979 overleed Jan op 78-jarige leeftijd. Yvonne
heeft geen kinderen. Het zijn dan ook
de neefjes en nichtjes die goed voor
Yvonneke zorgen en ook de buren dragen haar op handen.

e-mail	   joannes.verbinnen@skynet.be
web	   www.grasmaaiersverbinnen.be
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Land- en Tuinbouwmachines
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Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken

Juliaan Deleebeeck

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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