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BURO VAN EYKEN
LANDMETEN | EXPERTISES | VASTGOED

Zaterdag 6 maart 2010. Vastgoednetwerk ERA houdt voor de zestiende keer nationaal open huis.
Tijdens de Open Huizen Dag kunnen toekomstige kopers in één dag meerdere woningen bezoeken
die bij de ERA-makelaars te koop staan.
Een gemiddeld verkooppercentage van meer dan 20% ofwel een vijfde van de woningen die konden
bezocht worden, is het cijfer dat immobiliëngroep ERA graag liet optekenen na de vorige edities van de
Open Huizen Dag. Wat maakt deze campagne zo bijzonder?
Norbert Van Eyken van ERA Buro Van Eyken:
“Om te beginnen is de idee achter deze actie die drie keer per jaar wordt georganiseerd, één keer in het
voorjaar, één keer in de zomer en één keer in het najaar, heel eenvoudig. Een huis of appartement vinden
waar je je echt thuis voelt, is enorm belangrijk. Maar quality time, tijd voor jezelf, familie en vrienden, is dat
ook. Dikwijls moeten mensen die op zoek zijn naar een woning daar veel kostbare tijd aan opofferen. Eén
van de redenen waarom eigenaars voor een makelaar kiezen, is dat op die manier hun privacy wordt
gerespecteerd, zodat ze niet gestoord worden tijdens hun vrije momenten, avonden en weekends. Maar net
die momenten zijn voor de koper vaak het meest geschikt, omdat hij dan geen vrijaf moet nemen op zijn
werk. Als je met de eigenaar kunt afspreken dat zijn huis op zaterdag 6 maart 2010 voor een bepaalde tijd
wordt opengesteld en dat wie geïnteresseerd is dan vrijblijvend een kijkje kan komen nemen, dan kom je
beide partijen al voor een stuk tegemoet.”
“Voor een stuk, zegt u. Is er dan nog een andere reden voor het succes van de Open Huizen Dag?”
“Wie zelf al in de schoenen van de koper heeft gestaan, die weet dat je jezelf gelukkig mag prijzen als je
meteen op je droomwoning valt. In de meeste gevallen gaat aan het tekenen van de akte immers een heel
proces van kijken en keuren, wikken en wegen vooraf, wat perfect begrijpelijk is aangezien het gaat om een
keuze op langere termijn, misschien wel voor het leven. Daarom appreciëren kandidaat-kopers het dat we
hen de mogelijkheid bieden om in één dag meerdere woningen te bezoeken en daardoor misschien sneller
en gedecideerder eigenaar te worden van een nieuwe thuis. Zo hebben wij dus een manier gevonden om de
wensen van verkoper en koper op elkaar af te stemmen.”
Voor het meest actuele woningaanbod dat op zaterdag 6 maart tijdens de Open Huizen Dag wordt
opengesteld in deze regio, surf naar www.era.be/vaneyken .

ERA’s OPEN HUIZEN DAG 6 MAART 2010
ERA BURO VAN EYKEN

Brusselsesteenweg 176 - 1980 ZEMST
T: 015 62 11 42
F: 015 62 17 42
E: vaneyken@era.be
W: www.era.be/vaneyken
Open: ma tot vrij van 9u tot 17u30, za van 10u tot 13u.
Buiten de kantooruren op afspraak
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in dit nummer

Beste Zemstenaar,
Beste Zemstenaar,

T

ataratatataaaaaa! Muziek! Champagne! Het is feest bij
de Zemstenaar! U heeft natuurlijk meteen in de gaten
wat er te vieren valt. U hebt nummer 50 van jaargang
5 van uw glossy magazine in uw handen. Een gouden
nummer in een feestjaar dus. Reden genoeg om een fris nieuw
kleedje aan te trekken, vonden wij. Dus staken wij uw favoriete
blad in een fonkelnieuwe outfit. Wij hopen dat u het leuk vindt,
beste lezer.
Uiteraard is onze hele redactie apetrots en door het dolle heen
van vreugde. Uiteraard hebben wij dit gevierd. Maar u kent ons,
wij vieren in stijl. Sober, eenvoudig. Geen toestanden met feesthoedjes en confetti bij ons, geen gedoe met drank en dat soort
dingen, de polonaise zullen wij niet snel inzetten. Wij houden
het liever ingetogen. Maat in alles. Evenwicht. Licht en donker.
Yin en yang. Zen.
Want wij beseffen hoe dicht vreugde en verdriet bijeen liggen.
Kijk maar naar de jongste ontwikkelingen in Weerde, beste lezer.
Al wekenlang gonst het daar van de geruchten. Iedereen weet
dat Jaak en Germaine eind deze maand de deur van hun café
Schoon Zicht achter zich dichttrekken. Nu moet u weten dat dit niet
zomaar een café is. Schoon Zicht is de ziel en het kloppende hart
van Weerde. En dan zomaar het licht uit? Stop, gedaan ermee,
doek erover? U kan zich de paniek inbeelden die op het eiland en
ver daarbuiten uitbrak. Doemdenkers spraken over het begin van
het einde voor Weerde. De ondergang van het verenigingsleven,
de dood van het sociale weefsel. Mensen overwogen massaal
hun huis te verkopen, Weerde dreigde binnen de kortste keren
te eindigen als een akelig spookdorp. Zou het zover komen? Of
is er hoop? Brandt er licht aan het einde van deze aardedonkere
tunnel? Was het maar een kwade droom?
Kijk, voor dit soort dingen bent u natuurlijk blij dat u op de Zemstenaar kunt rekenen. U leest er alles over in dit feestelijke nummer. En nog veel meer natuurlijk. Veel leesplezier!
De redactie (PV)
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Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

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,
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Café Schoonzicht gered!
Het leven zoals het was: de diskjockey
De Semse opent “staminee”
Het stappenplan van uw Zemstenaar
Cyclocross in Elewijt!
Expeditie Ecuador
Onder de mensen
KFC Eppegem richt vierdeprovincialer op
Krakers in Zemst
Nominatie Yachtman voor Zeilclub Hofstade
KCVV Elewijt zoekt nog volk
Lorenzo Pepermans Brabants kampioen
Knoteiken in het Prinsenveld zijn curiositeit
Plannen voor turnhal in Hofstade
Sportimonium voor blinden en slechtzienden
Kerstfeest voor alleenstaande senioren
Zemst in de weer voor Haïti

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 25/02/2010
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%

VALENTIJNS
KORTING
OP GEBOORTEKAARTJES
EN TROUWKAARTEN
(1 BON PER GEZIN)
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Café Schoonzicht gered!

WEERDE – Iedereen kent café Schoonzicht aan de kerk in Weerde. Naar dit oergezellig oud
dorpscafé, Weerdeberoemd dankzij Man Bijt Hond, komt men van heinde en verre. De laatste
maanden brak er echter paniek uit in het dorp en in het kroegje. Het café zou verdwijnen. Geen
café meer over de kerk van Weerde, een sociaal drama leek in de maak. Het einde van het echte
dorpsleven in Weerde in zicht. Trouwe stamgasten zagen plots de zin van hun leven niet meer in.
Hip, hip, hoera, zover komt het gelukkig niet. Het café blijft bestaan!

C

afé Schoonzicht heeft een oeroude traditie. In 1846 woonden
er in Weerde 578 mensen in 107
woningen, waarvan liefst 34 herbergen. Corneel De Wilder was de eigenaar van de Bellevue in 1819. De Bellevue bevond zich recht tegenover de kerk,
met zicht op kerkhofkruisen. Hij bouwde
het hoofdgebouw met een bovenbal, bij
dansfeesten onderschraagd door houten
balken. Wij troffen in het café een huurcontract aan van 2 meert 1837.
Op 29 juli 1903 werd herberg Bellevue
eigendom van de familie Van Hum-

Tekst: Piet Van Grunderbeek, foto: Jean Andries

beeck. Na de tweede wereldoorlog
hielden Warre Van Humbeeck en Clémence Lepage het café open. Op 1 mei
1993, de Woit was toen vijfenzeventig
jaar en had er liefst vijfenveertig jaar
dienst opzitten, nam zoon Jaak over.
Tot 28 februari 2010. Dan gaat Jaak op
zestigjarige leeftijd met verdiend pensioen. Iedereen in paniek: Jaak in pensioen en café toedoen?
de Zemstenaar trok naar Germaine en
Jaak. We wilden alle mogelijke rellen
in de kiem smoren en duidelijkheid verschaffen aan de
bevolking.
We
vielen meteen met
de deur in huis.
Germaine
en
Jaak, de hamvraag, gaat het
café dicht?
Het is de uitdrukkelijke wens van Clémence en de hele
familie dat het café
café blijft!
Joepie!
Gans de familie
weet goed dat
het Schoonzicht
niet alleen maar
een café is. Het
is een ontmoetingsplaats voor
maten, tooghangers, verenigingen,
kaartspelers,
zangers,
wandelaars
en

4
zemstenaar februari.indd 4

fietsers, terrasjesmensen (als het héél
goed weer is), kerk – en kermisgangers, afspraakmakers, beleidsbeslissers, patatbestellers, koffiekletsers,
postbodes,
belastingcontroleurs,
sportkijkers, liefhebbers van Radio 2
en ga zo maar door. Het café is de ziel
van het dorp.
Jullie hebben zeventien jaar café gehouden van 10u ‘s ochtends tot ’s nachts.
En heel wat gesprekken moeten aanhoren. Wat waren de meest aangesneden
onderwerpen?
Eten komt op de eerste plaats. Al die
verhalen van stamgasten die na hun
dagelijkse bezigheden een pint komen
pakken. Wat er ’s avonds op het menu
staat wordt uitgebreid toegelicht. Met
dampen en geuren, smaken en gebaren. Op twee staat sport, dan politiek
en als vierde het gezever.”
Zijn er ooit momenten geweest van
verdorie, nu is het genoeg?
Jaak: “Door den band niet. Maar als het
bobijn af is en late gasten weten van
geen ophouden, dat is niet vol te houden. Nachtelijke uren en diepe zuchten
en altijd dezelfde trant. Op een zondagavond verwees ik al eens naar Den
Berg (De Rut nvdr) of Den Hoek (Den
Bors nvdr).”
Germaine: “Bij het eerste goed weer
doet het zeer om binnen te tappen.”
Hoe zien jullie graag het café in de
toekomst?
Wijzelf zouden niet veel veranderen,
buiten de nodige renovatiewerken.
Wat er ook gezegd wordt over brandveiligheid, de stoof mag blijven. De
de Zemstenaar februari 2010
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

ALGEMENE BOUWWERKEN
COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

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

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

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

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
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
de Zemstenaar februari 2010
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BLOEMENPLANTEN
PLANTENBLOEMBINDERIJ
BLOEMBINDERIJ
BLOEMEN

Tervuursesteenweg
260
Tervuursesteenweg
260
1981
Hofstade
(Mechelen)
1981
Hofstade
(Mechelen)
Tel.:
0496/74.44.82
Tel.:
0496/74.44.82
OPENINGSUREN:
OPENINGSUREN:
- WO
- VR
- ZA:
DI DI
- WO
- VR
- ZA:
9.00u
- 18.30u
9.00u
- 18.30u

Zondag14
14Februari
Februari
Zondag

VALENTIJN
VALENTIJN
OPENvan
van7.00u
7.00utottot18.00u!
18.00u!
OPEN

Detulpen
tulpenen
enlenteknolletjes
lenteknolletjes
De
zijnererweer!!!
weer!!!
zijn

ZONDAG:
ZONDAG:
7.30u
- 14.00u
7.30u
- 14.00u
GESLOTEN
Maandag
& Donderdag
GESLOTEN
opop
Maandag
& Donderdag

Gelieve
bestelling
minimum
2 dagen
Gelieve
uwuw
bestelling
minimum
2 dagen
voorhand
bestellen.
opop
voorhand
tete
bestellen.

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

Mechelen: Ruime woning met
praktijkruimte. 4 slaapkamers.
€ 279.000

LICHT IS GEEN LUXE
Lichttherapie is eenvoudig en heeft geen risico’s of rusttijd.
Verschillende noden, één oplossing:
Huidverjonging:

• aanmaken collageen en elastine
• pigmentvlekken en zonneschade

Acne:

• ontstekingsremmend
• antibacterieel – verwijde poriën
• beschadigd weefsel

Helen van wonden

• littekens
• rode vlekjes

Bioptron in combinatie met de geschikte producten voor een
schitterend resultaat.
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TE KOOP BIJ

Vilvoorde: Rijwoning, gerenoveerd in
2006. 2/3 slaapkamers.
€ 187.000
Hombeek: handelspand met
woning en tuin/terras.
€ 197.000
Kapelle Op Den Bos:
2 bouwgronden voor HOB. Opp.
6a50ca.
€ 184.000 per lot

Lieven Vandamme
Kerremansheide 4
1980 Zemst

0499 17 14 40
www.immovandamme.be
Info@immovandamme.be
de Zemstenaar februari 2010
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stoof beheerst wel je leven. Elke twee
uur krijgt dat ding van Jaak een groot
onderhoud. En dat het café snel weer
open is, zodat de vaste klanten snel de
draad weer kunnen opnemen. Tot slot,
op vraag van vele klanten, laat het bier
Jupiler en Stella blijven.

Wat zullen jullie het meeste missen?
De plezante babbels, het gezever, het
heerlijk praten over lekker eten, de voorkeur voor Kim of Justine. Het café was
voor vele klanten en ons een tweede
thuis. Stamgasten die even uitblazen,
hun zorgen vergeten en zich goed voelen.

En nu genieten van jullie pensioen?
Zullen we zeker doen. Eindelijk wat meer
tijd voor de familie en onze vijf kleinkinderen. Genieten van de kleine dingen
van het leven. En af en toe eens goedendag komen zeggen in het café. Met
een cola, een koffie of een water!


Tien meest gehoorde uitspraken van
klanten, mocht het café verdwijnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het kan mij niet schelen wat er gebeurt, als het maar café blijft.
De stoof moet hier weg voor de brandveiligheid.
Als het café zou blijven, mag hier niks veranderen.
Wat gaan Germaine en Jaak doen als ze stoppen?
Als dit café dichtgaat is het gedaan met het dorp en het sociaal leven.
Waar moeten wij naartoe als dit hier toegaat?
Een kerk zonder café is als een dorp zonder kop.
Gelukkig blijft het café, maar alstublieft genen Haacht of Maes.
Het is te hopen dat de nieuwe uitbater van hier is.
Het Schoonzicht en het centrum van Europa is gered.

Kandidaten gezocht voor ‘Allemaal Zemstenaars’
‘Allemaal Zemstenaars’ is een portrettenreeks in het project ‘Allemaal Vlaams-Brabanders’ van de provincie. Aan vijftig Zemstenaars wordt een gezicht gegeven en zij worden aan het woord
gelaten. Elk portret stelt zich kort voor met naam, woon- en
geboorteplaats en een typerende uitspraak. Het geheel vormt
een boeiende en diverse doorsnede van de Zemstse inwoners.
De fotoportretten worden in september in de polyvalente zaal
van de bibliotheek tentoongesteld.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met fotoclub Zefoda, huisfotograaf Luc Hermans en de provincie Vlaams-Brabant.
Wil je deelnemen aan deze portrettenreeks? Je kan je kandidatuur
indienen tot 15 maart. inschrijvingsformulieren krijg je bij de gemeentelijke dienst Welzijn, tel. 015 61 88 91 of welzijn@zemst.be
PV

Supportersclub F.C. Zemst Sportief
organiseert

Kaas-,vlees- en wijnavond
27 februari 2010
Kantine F.C. Zemst - Aanvang 18u

Opbrengst ten voordele van de jeugdwerking van de club
de Zemstenaar februari 2010
zemstenaar februari.indd 7
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Het leven zoals het was: de diskjockey

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19

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

8
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Zemst – Wie zich (on)ledig bezighoudt met lifestyle, trendy
places en upcoming events, weet het al: retro is in, zélfs de
debardeurrekes. Er was net de prachtige serie Meneer Doctoor op tv, in januari volgt de serie Oud België en de retro
swingfeesten van Radio Modern spelen voor uitverkochte
zalen. Ja ja, Vlaanderen gaat de retro tour op. En waar konden we beter terecht dan bij de legendarische Zemstse dj
Jos Straatman (Jos Van Hoey) voor een retro terugblik? Hij
liet in de gouden jaren popcorn schallen op bals, in dancings, op menige trouwfeesten, openingen, thé dansants,
recepties en ga zo maar door.

D

ag Jos, de popcorn? Leg
het nog eens uit voor ons.
De popcorn is mijn favoriete muziekgenre en
was, nog voor ik echt begon als dj,
heel erg in. Sommige mensen verwarren nog steeds de stijl popcorn
met de hit ‘Popcorn’, dat instrumentaal riedeltje – ra ta ta ta ta ta ta
maal zoveel… - maar daar heeft het
niks mee te maken. Popcorn was een
muzikale stroming van de late jaren
vijftig, begin jaren zestig , toen crooners een smeltkroes maakten van Latijnse muziek en rock-’n-roll. Italiaanse zangers, bijvoorbeeld, voegden
wat rumbapercussie en blazers toe
aan hun songs zodat er meer beat in
kwam te zitten en het dus dansbaarder werd. De popcorn had geweldige zangers in huis. Je had de zeer
bekende Dean Martin en Paul Anka,
maar er waren uiteraard ook ontelbaar veel minder
bekende bands
die
geweldige
singles uitbrachten, vaak met instrumentale versie
op de b-kant. Als
je dj was met dit
repertoire moest
je goed opletten dat de ritmes
juist bleven. Nu
hebben ze daar
allemaal digitaal
apparatuur voor,

Tekst: Jmb, foto: Jean Andries

maar toen deden we het met wasknijpers. We klemden de placemat
vast en legden de naald in de juiste
groef om hetzelfde ritme te kunnen
oppikken. Als de mix moest beginnen, lieten we de wasknijpers los!
Met goeie - maar toen peperdure Technics, konden we later, met wat
omhoog pitchen, veel ambiance in

“Nu hebben dj’s
moderne apparatuur,
maar wij mixten met
wasknijpers.”
de zaal brengen. Ik dans erg graag
en ik vond het belangrijk om zelf ook
veel plezier uit te stralen, ondanks de
vele uren die we na mekaar moesten
spelen. Dat begon soms om drie uur
’s namiddags en eindigde wel eens
in de vroege voormiddag. Dat is lang
spelen hoor, maar toch draaide ik
het liefst alleen. Het gebeurde niet
zo vaak je met z’n tweeën achter de
draaitafels stond.
Wat was je favoriete programma uit
die jaren?
De Ferry Maats soulshow op Hilversum 3. Ik zette toen de wekker
op om drie uur ’s nachts om songs
op te nemen uit dat programma op
mijn Revox bandopnemer. Met een
beetje fade in en fade out, want Ferry praatte graag, zette ik die songs
over op cassette voor mijn discobar.
Daarmee had ik altijd speciallekes
die anderen niet hadden. Voor de
de Zemstenaar februari 2010
18/02/2010 20:30:57

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

Open
Weekdagen
08.00u - 19.00u

Dj Jos toont foto’s van vroeger en haalt herinneringen op.

singles en maxi’s ging ik langs diverse winkels. Bij de Wif, Popsinjoorke,
natuurlijk, maar ook in platenshops
in Vilvoorde en Grimbergen. Hier bij
ons was de popcorn enorm populair
dankzij enkele gereputeerde diskjockeys als Gilbert, Michel, Eddy
en vele anderen, die wel eens naar
Amerika vlogen om wat goeie singles in te kopen.
Waar draaide jij zoal je plaatjes?
Toen ik begon als diskjockey, waren
er nog veel gelegenheden waar je
kon gaan spelen. Je had de Werfhoe-

“Feestjes begonnen om
drie uur ’s namiddags
en duurden tot de
volgende voormiddag.”
ve in Hofstade, de Bonaparte in Eppegem, den Bien in Mechelen maar
ook zalen als Den Dok, De Toekomst
en De Valk in Herent of Putte. Veruit
de populairste was de legendarische dancing De Popcorn in Vrasene.
Dat begon al op zondagmiddag om
13u! Echte dansfeesten waren dat.
Begin jaren tachtig begon ik als technicus en redacteur bij radio Reflex.
In 1984 ben ik met radio Randstad,
waar ik voorzitter van was, naar die
koepel getrokken die toen bij Brems
stond, en verzorgde er onder anderen het programma Goodies goodies. Een heel plezante periode!
de Zemstenaar februari 2010
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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

Wat was je topmoment?
Toen de Malinois mij vroeg om te
draaien op hun feest. Als echte
Racinger heb ik daar staan glunderen. Uiteraard waren er gasten die
mij herkenden: “Hé, dat is Jos! Wat
doet diene Racinger hier op ons
feest??!!” Lachen!
Iedereen welkom
Met de jaren werd het behoorlijk zwaar om alles te combineren
Brusselsesteenweg 182
met mijn beroep als postbode. In
1980 Zemst
de week moest ik vroeg opstaan
en tijdens weekends was het juist
andersom. Dat is ook de grote reden waarom ik er in 1994 mee
gestopt ben. Nu ligt mijn platencollectie op zolder. Die bevat niet alleen popcorn maar ook maxi’s soul,
funk, variété en al wat gespeeld
werd in die tijd. Er zijn wel eens
muziekliefhebbers die vragen of ze
mogen langskomen om de collectie op te kopen,
maar dat doe ik
niet. Ik heb er te
MEN'S FASHION
mooie herinnerinActuele mannenmode
gen aan. Ik zou
Stadskledij & Casual
de dag nadien al
OPENINGSUREN
DINSDAG - VRIJDAG		
09.00 - 12.30
spijt hebben.

PESS

Bon, Jos, moest
ge dat toch eens
overwegen, weet
ge mij wonen?
Jmb


				
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
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De Semse opent “staminee” aan Plein van Verdraagzaamheid
ZEMST – Wie op de kerstmarkt in Zemst is geweest heeft er misschien al een bezoekje gebracht.
Een nieuw gezellig estaminet is door heemkring De Semse geopend in de gebouwen van de
oude school aan het Plein van de Verdraagzaamheid (rechtover de hoofdbibliotheek van Zemst).

V

ijfentwintig
jaar
geleden
zaaide het gemeentebestuur
van Zemst een zaadje dat uitgroeide tot een heemkundige
werking met vele takken: voordrachten,
lezingen, praat, dia –en filmavonden, thema tentoonstellingen, uitstappen ….en
andere. Het Erfgoedhuis “De Semse” herbergt een documentatiecentrum voor genealogen (familiekunde), een bibliotheek
voor heemkundigen. Het Erfgoedhuis is
toegankelijk op elke eerste donderdag,
derde en laatste maandag van de maand
van 19 tot 22u, ook op afspraak. Momenteel herbergt de heemkring een klein museum met vondsten van voorhistorische
dieren uit het Bos van Aa in Zemst-Laar.
Voor het jaar 2010 plannen ze een uitbouw van dit museum, met voorziening
van beleven, verwerken en genieten voor
blinden en slechtzienden. Onder de titel
Van Veldwachter Tot Rijkswacht komt dan
het tweede luik van de tentoonstelling.
De Romeinse vicus van Elewijt krijgt eveneens een plaats in het Erfgoedhuis.
Officiële opening
Op 24 april worden deze tentoonstellingen samen met de thematentoonstelling
Fake of 101 Misleidingen geopend. Vanaf
dan zullen ook het Staminee De Semse,
dat nu nog maar occasioneel open is, en
de vergaderzaal officieel worden voor-
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Tekst: BC, foto: JA

De werkmannen van de gemeente poseren fier voor de door hen gemetste toog in het nieuwe staminee.

gesteld. Verenigingen die
gebrek hebben
aan vergaderruimte kunnen
daar trouwens
terecht. Inlichtingen: colette.
vanderbeken@
pandora.be,
015/6.07.40 of
www.bloggen.
be/desemse.

Terwijl de Semse druk bezig is met de inrichting van het Staminee en de
vergaderruimtes aan de binnenkant, tekent het gemeentebestuur plannen
voor de gevelaankleding aan de kant van het Plein van de Verdraagzaamheid.

de Zemstenaar februari 2010
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Breng ons een bezoekje op Sfeer te Gent
op 13-14-15 en 19-20-21 maart 2010.
Toonpark:

Leuvensesteenweg 219
3190 Boortmeerbeek
tel: 015 511 411
fax: 015 411 511
gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be
Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u
zat: 10u - 17u
Elke eerste zondag van de maand:
10u - 17u

de Zemstenaar februari 2010
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Fabrikant van metalen sierpoorten,
carports en hekwerk.
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UITVAARTZORG

Anthony Verheyden

B.V.B.A.

Uitvaartverzorging in groot Zemst

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten
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

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

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

12
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Vers van de pers

Het stappenplan van uw Zemstenaar
Groot-Zemst - We staan er zelf van te kijken en zijn ook wel een
beetje trots dat dit reeds het vijftigste nummer is van de Zemstenaar. Ons leek het wel interessant om de realisatie van de
Zemstenaar eens van A tot Z uit de doeken te doen. Hieronder
de verschillende fasen die uw blad doorloopt, alvorens het vers
van de pers in uw brievenbus wordt gedropt.

D

De reporters gaan de straat op en lopen langs bij de contactpersonen voor
interviews en info. Het gros van de foto’s wordt genomen door huisfotograaf
Jean. Teksten worden uitgetikt op de
pc en doorgestuurd naar de hoofdredacteur. De eindredacteurs verbeteren
taal- en tikfouten, en schrappen of voegen toe waar nodig.

programma puzzelt zij tekst en foto’s
bijeen tot een presentabel en aantrekkelijk geheel. (foto 2)
Vanaf hier is alles in handen van de
drukkerij.
De kant en klare pagina’s gaan via
een ftp-server naar de drukkerij, waar
ze op de prepressafdeling op hun
beurt terechtkomen in zogenaamde
katernen (foto 3). Zo’n katern bestaat
uit 16 pagina’s, 8 recto en 8 verso
bladen. de Zemstenaar bestaat doorgaans uit 40 pagina’s, dus 2 katernen
en een halve.

5
6

Nu moet het beeld overgebracht worden naar een offsetplaat.
Dit is een aluminiumplaat voorzien van

Wist u dat...
Er op amper een uurtje
tijd 10000 vellen van
uw Zemstenaar
gedrukt worden?

De layout
Marijke, de vaste vormgeefster van de
Zemstenaar, ontvangt de gecorrigeerde
en aangepaste teksten en het fotomateriaal. Met een professioneel grafisch

een lichtgevoelige laag (foto 4). Door
belichting met UV-lampen blijft enkel
een inktgevoelige laag op de plaat
staan waar nodig. De delen die niet

1

2
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Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen

e redactievergadering
Hier stellen de redactieleden hun onderwerpen voor
en bespreken ze de komende editie. De artikels worden verdeeld
over een twaalftal medewerkers die dan
drie weken de tijd hebben om hun ding
te doen. De redactievergadering (foto
1) vindt plaats op de laatste maandag
van de maand, telkens op een andere
locatie. Meestal in een Zemsts café natuurlijk, kwestie van de nabespreking in
een aangename context te houden.

de Zemstenaar februari 2010
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mee gedrukt worden zijn inktafstotend en watergevoelig. Er
worden voor één drukvorm vier
afzonderlijke platen gemaakt
(foto 5). Een kleurenafdruk is
immers samengesteld met de
kleuren cyaan (blauw), magenta
(rood), geel en zwart. Die kleurpartijen zijn samengesteld in zogenaamde rasters (punten).
De drukplaten worden dan
in de offsetpers (foto 6) op
een plaatcylinder gespannen (foto 7), op vier verschillende drukwerken. Het papier
gaat door de pers en de vier
kleuren worden uiterst precies
over elkaar gedrukt. Inktrollen
voorzien de delen die moeten
afgedrukt worden van inkt. De
delen waar geen beeld staat,
worden bevochtigd met vochtrollen en worden zo inktafstotend. Het drukbeeld wordt
overgezet op een rubberdoek
die dan het beeld afdrukt op
papier. De drukker beschikt
over een inktbesturing waarmee hij elke zone perfect op
kleursterkte kan bijsturen (foto
8). De vellen van 92 op 64 centimeter worden doorgevoerd
aan 10.000 vellen per uur en
rechtsreeks op een pallet uitgelegd (foto 9).
Dan worden de gedrukte katernen op de vouwmachine nauwkeurig in 8 of in 4 gevouwen
(foto 10) en op pallets gestapeld (foto 11).
Die gevouwen katernen komen
op de verzamelhechter terecht,
waar ze automatisch over elkaar
schuiven en in de rug geniet
(foto 12). Vervolgens worden ze
aan 3 kanten schoongesneden
en in pakketjes van 100 exemplaren ingeriemd (foto 13). Dan
is de Zemstenaar volledig klaar
om naar het postkantoor te
brengen (foto 14).

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

Sporthal De Waterleest

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

RONNY DE LAET
Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Frituur Herby’s
“Bij Joske”

Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)
1980 Eppegem
Open: woe en do:16u30-22u
vrij: 11u30-13u30, 16u30-22u
za: 12u-14u, 16u30-22u
zo: 12u-14u, 16u-22u
de Zemstenaar februari 2010
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Drankencentrale Louis Nijs

 



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

Fax 015/61 79 54



Tel 015/61.63.41

Sloggi dames & mannen Basic
3+1 GRATIS



Winnende nummers EINDEJAARSTOMBOLA 2008
295 905 (€50 aankoopbon Sloggi)
165 700 (€25 aankoopbon Sloggi)

295 911
295 417
913 061
295 712
295 380
295 024
913 412
165 643
295 111
295 716
913 160
165 604

295 650
295 347
295 760
165 935
295 781
295 242
341 297

in bezit, nog
maken

Alle prijzen af te halen voor einde maart 2010




  






 


Verbrande
Brug

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42










vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst











320
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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

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be

Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

VALENTIJN
14 februari
Verleidelijke geschenken
en cadeaubonnen!

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade-Zemst - 015 62 08 96
Stationsstraat 13B
3150 Haacht - 016 57 35 53

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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www.bugattis.be
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Cyclocross in Elewijt!
ELEWIJT – Wielertoeristenclub Bike Racers uit Elewijt verrast met een nieuw initiatief. Op 14 februari organiseert de club
de eerste editie van de Valentijnscross,
een veldrit voor recreanten.
Drijvende kracht achter de nieuwe happening is Edward Janssens van de gelijknamige fietsenhandel
in Elewijt. Op zondag 14 februari stelt Janssens zijn
tuin ter beschikking voor een heuse cyclocross. Niet
alleen voor profs of specialisten in het vak, iedereen
is welkom. Ook mountainbikers worden van harte uitgenodigd.
Inschrijven kan van 9.30u tot 10.15u en kost 4 euro.
Het startschot wordt gegeven om 10.30u. Voor elke
deelnemer is er een natuurprijs en voor elke eerste
deelnemer (m/v) uit Elewijt ligt een speciale attentie
klaar.
De Valentijnscross vindt plaats op het terrein aan de
Molenveldstraat 22 in Elewijt.
PV

Vrouwelijk vijfgeslacht
Brigitte Verheyden uit Hofstade is de trotse meter van Louise,
het jongste vrouwelijke familielid. “Ik zou het van de daken willen schreeuwen! Met veel fierheid stel ik dan ook ons vijfgeslacht
voor in de Zemstenaar”, zegt Brigitte. “Betovergrootmoeder
(Bonneke) Dorothea Segers (89) heeft altijd in Hofstade gewoond en is beter bekend als Teeke. Overgrootmoeder (meter)
Agnes Vermeulen (65) heeft altijd in Elewijt gewoond en sinds
drie jaar aan de
kust. Grootmoeder (mammie) Monique Verheyden
(47), heeft haar
jeugd
doorgebracht in Elewijt.
AFSLUITINGEN
Moeder (mama)
SIERBESTRATING
Wendy Parijs (26)
BOUWMATERIALEN
en onze kleine
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
prinses Louise Van
TUINHOUT
Barel (11 weken)
CARPORTS
wonen in KeerberTervuursesteenweg 63
gen. Er zullen nog
1820 Perk (Steenokkerzeel)
heel wat mensen
Tel. 015 61 13 49
zeggen
‘amaai
Fax 015 62 09 43
Teeke See met
GEREGISTREERD AANNEMER
een vijfgeslacht’”.

www.betonvandijck.be

de Zemstenaar februari 2010
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Expeditie Ecuador
ZEMST-LAAR – Wat Anneleen Duyols doet, doet ze meteen goed. De kleuterleidster in spe wil zich onderdompelen in een andere cultuur en reist daarvoor
helemaal naar Guamote in Ecuador. Niet voor een vakantie, maar om zich in te
zetten voor lokale kinderprojecten en het kleuteronderwijs. En dat drie maanden
lang! de Zemstenaar kreeg een exclusief interview enkele dagen voor ze vertrok.

A

nneleen, vanwaar de beslissing om op buitenlandse stage te gaan? En wat vonden je
ouders hiervan?
Mijn school organiseert jaarlijks buitenlandse stages. In het vijfde middelbaar
kreeg ik de kans om stage te lopen in
Bolivia, maar dat zag ik niet echt zitten. Ik
voelde mij toen te jong en nog niet klaar
om mij hieraan te wagen. Nu daarentegen bruis ik van energie en spanning! Gelukkig waren mijn ouders direct akkoord
en staan zij mij bij om alles te regelen.
Ecuador ligt niet echt bij de deur, hé
meid. Waar in Ecuador ga je dan verblijven en werken?
Ecuador, genoemd naar de evenaar
die dwars door het land loopt, is het
kleinste van de Andeslanden. De Ecuadoraanse bevolking bestaat voor 45%
uit Indianen. In het gebergte zijn heel
wat vulkanen, waarvan er zelfs nog enkele actief zijn! Maar daar ben ik niet
bang van hoor. Het klimaat is heel anders en misschien krijg ik wel last van
het hoogteverschil, maar dat zien we
dan wel. Ik heb reeds vier inspuitingen
gekregen en de nodige documenten zijn
allemaal in orde (waarvoor ik mijn ouders wil bedanken, want zij hebben mij
hier super mega goed bij geholpen!).

18
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Tekst en foto: Karin Andries

Het dorpje waar ik ga werken is Guamote. Een klein dorpje in het Andesgebergte. Het ligt ongeveer 240 km ten
zuiden van de hoofdstad Quito. In Quito
heb ik al contact met een neef van een
neef. Hij heeft mij heel veel informatie bezorgd. Onze school heeft ons in een gastgezin geplaatst in Ambato. Gelukkig ben
ik niet alleen en doe ik mijn stage samen
met een andere studente: Sarah Jacquemin uit Muizen, die ook in het gastgezin
verblijft.
Wat betekent deze stage voor jou?
Meer met mensen bezig zijn. Ervaren
hoe het onderwijs daar is en vooral de
kinderen iets proberen bij te brengen.
Kleine zaken aanleren en veranderen
zullen mij daar grote voldoening geven.
Zijn er al bepaalde afspraken met de
school ginder?
Echte afspraken zijn er nog niet veel.
Er zijn wel duidelijke afspraken met de
school hier in België. Ik word goed opgevolgd. We moeten “reflecties” invullen,
met de status van onszelf, de mensen met
wie je werkt, nieuwigheden, zelfs emotionele ervaringen, uitgewerkte ideeën, etc.
Ook de directeur van de school in Ecuador
geeft zijn evaluatie over mij.
Ik ga de school eerst observeren en beter

kennis maken met de juffen en meesters.
Nadien zullen we proberen om bijvoorbeeld een schoolfeest te organiseren of
het hoekenwerk in voege te brengen zoals in België. (Reporter kijkt met fronsend
voorhoofd) Dit betekent dat de kinderen
in elke hoek een bepaalde activiteit kunnen doen, zoals spelen, leren en rusten.
Ze doen dan verschillende zaken op hetzelfde moment.
Anneleen, om iets aan te leren aan
kleuters moet je je wel verstaanbaar
kunnen maken.
De voertaal is Spaans. Dat is geen probleem, omdat ik tijdens de grote vakantie van vorig jaar een intensieve cursus
Spaans heb gevolgd in Malaga. Malaga
was voor mij ook een kleine voorbereiding op deze stage. Alleen het vliegtuig
nemen, alleen wonen in studentenhuis:
geen alledaagse ervaringen.
Wat ga je het meeste missen, Anneleen?
Vooral het lekkere Belgische eten, denk
ik. Mijn boke met choco en pasta! Mijn
vrienden en familie natuurlijk ook, maar
die zie ik binnen drie maanden terug.
Wij wensen haar veel succes toe en
wie haar wil volgen, kan een kijkje
nemen op haar blog: www.neelenna.
de Zemstenaar februari 2010
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Carmi. Je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.
Schoenen: Banaline – Cherie – Compagnucci – Converse – Daniele Tucci – Geox
Lelli Kelly – Little David – Mod’8 – Naturino – Ninette en Fleur – Perché No? – Replay
Rondinella – Scapa – Stones and Bones – Terre Bleue – Walkid
Kleding: American Outfitters – Desigual – Essentiel – Pauline B – Polo Ralph Lauren
Scotch and Soda – Terre Bleue – Timberland – Tommy Hilfiger

de Zemstenaar februari 2010
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Carmi Zemst • Brusselsesteenweg 129 • 015/627.373
Carmi Korbeek-Lo • Tiensesteenweg 8 • 016/468.468
Zondag open • Dinsdag gesloten
info@carmi.be • www.carmi.be
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Onder de

De jaarlijkse nieuwjaarsdrink in Hofstade trotseerde de sneeuw en de
kou en het was gezellig warm in de tenten onder de kerktoren. De
tombola met volle stempelkaarten leverde 13 gelukkige mensen met
prachtige prijzen, geschonken door de VHVH. Op de foto vlnr Dottie
met bon van Travel Expert, Jose met een berenfamilie en Hilda met
een bon van Bugattis, Wiske die de microgolfoven en de fiets won van
DW, Ignace met een volle rugzak van fietsen Jurgen, David schenker van
de hoofdprijs en het bestuur: Werner, Johan en Diana met een mooie
drankkorf van H6 traiteur.

Op de Nieuwjaarsdrink van de Verenigde Handelaars Van Hofstade
(VHVH) werden de gasten vergast
op livemuziek van Pieter Smout en
Joris Lindemans. Onaangekondigd
leverde ook de plaatselijke Rocco
Granata zijn bijdrage aan de animatie. Angelo Loretto (62) is een
Siciliaan die al 45 jaar in België
woont. Via Brussel belandde hij 18
jaar geleden in Hofstade. Angelo
is een vurige fan van de echte Rocco. Met veel passie en een warme
stem zong hij enkele van Rocco’s
bekendste schlagers.
JD

De Blauwe Duiver uit Hofstade huldigde in zaal
De Rode Roos haar kampioenen voor 2009.
Algemeen kampioen werd Eugene Wasteels.
Andere titels werden behaald door Koen Massart, Gerard Van der Aerschot en Jean Ceulemans. In het huidige seizoen 2010 wordt een
verbond gevormd met de duivenmaatschappij
uit Schiplaken.

De infonamiddag voor senioren “En hoe blijf je fit
in je hoofd?” in d’ Oude School in Weerde was
een enorm succes. Met demonstraties tai chi en
lachyoda beleven de senioren onvergetelijke
namiddagen. Gedurende tien maanden worden
de tien stappen van de campagne - die moeten
helpen om een geestelijk gezond leven te gaan
leiden - in de kijker gezet.
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mensen

Foto’s: Jean Andries
De veteranen van SK Laar organiseerden een spaghetti-avond voor extra steun voor Annick. En ja, het was
een groot succes. Op de foto zien jullie de veteranen en
hun sympathisanten die een cheque overhandigden van
5124,75 euro aan Annick.
KA

De nieuwjaarsreceptie in zaal Het Assebroek
maakte de tweede voetballoze zondag voor
KFC Eppegem meer dan goed. Samen met
voorzitter Jan Van Asbroeck, alle bestuursleden van het hoofd- en jeugdbestuur was het
klinken op het nieuwe jaar. De hoofdsponsors
Verstraeten, Marna, Konig en Uniac zorgden
voor overvloedige hapjes en aan drank geen
gebrek. Enkele weldoeners van de club en
een jarige Ludwig Cooreman deden er nog
een schepje bovenop. Vele uren na de titelrace van Sven Nijs was het een gezellig samenzijn met sportieve mensen waar de club
kan op bouwen.

De sponsors zijn graag gezien bij Verbr.
Hofstade en ze werden er dan ook vertroeteld tijdens een etentje. Die dag
kregen ze dan ook een overzicht van de
werken: de elektriciteitswerken werden
afgerond in functie van de brandveiligheid
en alle velden kunnen nu samen worden
verlicht. In de nabije toekomst starten de
werken aan de keuken, het bierkot en de
garage. “Dit alles kan enkel via de blijvende steun van onze trouwe sponsors”, zei
voorzitter Werner Keersmaekers tijdens
zijn toespraak.
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KFC Eppegem richt vierdeprovincialer op

Voorzitter Jan Van Asbroeck: “Nu of nooit”

EPPEGEM – Op de nieuwjaarsreceptie van KFC Eppegem pakte het bestuur uit met een primeur.
Roodgroen start vanaf volgend seizoen eveneens met een ploeg in vierde provinciale. “We willen in
eerste instantie een verlengstuk breien aan onze jeugdwerking”, zegt voorzitter Jan Van Asbroeck.
Tekst: JA, foto: JA

“E

igen jongeren meer kansen geven om in een
eerste elftal te spelen,
met het voordeel dat ze
in onze eigen B-ploeg starten, nog
deel uitmaken van de club en van de
ene zondag op de andere van vierde
provinciale naar tweede kunnen promoveren. Dat is het uitgangspunt”,
legt Van Asbroeck uit. “De stap vanuit de beloften of junioren naar het
eerste elftal is voor sommigen misschien net iets te groot. Op deze
manier kunnen ze ervaring opdoen in
de B-ploeg en sterker worden in echt
competitievoetbal. De hoofdbedoeling is zeker onze A-ploeg stofferen
met eigen opgeleide jongeren.”
“We denken dat het nu moet gebeuren en één jaar bekijken wat
het resultaat is. Misschien komen
ex-spelers van Eppegem de rangen
vervoegen en de jongeren omringen met enkele ervaren spelers. We
gaan zeker geen transfers realiseren
voor de B-ploeg, dat is duidelijk tegen de eigen jeugdvisie in.”

Patrick Deswarte en voorzitter Jan Van Asbroeck
zijn het eens: "de A-ploeg is prioriteit".

“Er zijn enkele bestuurders die een B-ploeg niet
uitbundig toejuichen. Aan iedereen is gevraagd of
er een probleem zou zijn indien we het een jaartje

proberen en dat is unaniem positief beantwoord. De B-ploegen zijn
al enkele jaren in, ik denk dat het
nu of nooit is. Indien er nog vóór de
inschrijvingsdatum problemen zijn,
bergen we dit plan definitief op,
maar ik zie het positief in. Er moeten nog enkele knopen doorgehakt
worden. De beslissing nemen is de
eerste zet om te starten, dat is gebeurd en het praktische probleem
lossen we wel op.”
“Algemeen sportief verantwoordelijke Michel Van Campenhout vroeg
aan nieuw bestuurslid Patrick Deswarte om dit sportief te omkaderen.
Wellicht zal hij de sportieve verantwoordelijkheid nemen. FC Eppegem
kan rekenen op heel veel mensen,
het zou me verwonderen dat de
omkadering een probleem zou zijn.
Hoofdtrainer Guido Slachmuylders
krijgt er een luxeprobleem bij. Met
dit systeem heeft hij nog meer kandidaten voor de eerste ploeg, want
laat er geen twijfel over bestaan,
de A-ploeg is en blijft prioritair.” 

W.T.C. De Zennetrappers smeren de benen in

EPPEGEM – De wielertoeristen van De Zennetrappers staan te popelen om er opnieuw in te vliegen. In maart beginnen ze aan hun achtendertigste seizoen.
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Vanaf zondag 7 maart, en dit tot eind
oktober, trekken De Zennetrappers er
weer op uit voor onze wekelijkse tocht.
Elke zondag en feestdag klinkt het startschot aan de kerk van Eppegem. En dit
al voor het achtendertigste seizoen. De
eerste rit van De Zennetrappers werd
gereden op 20 juli 1973.
De fietsers vertrekken in twee groepen,
elk naar zijn vermogen. Groep 1 gaat
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voor een tocht van 60 tot 100 km (naargelang het seizoen vordert) en rijdt met
een gemiddelde snelheid van 26 tot 28
km/u. Groep 2 houdt het bij 50 tot 80
km en rijdt zo’n 23 tot 26 km/u. Maar de
leuze is Samen Uit, Samen Thuis. Niemand wordt achtergelaten.
De Zennetrappers zijn aangesloten bij
de Vlaamse Wielrijdersbond. Ieder lid is

dan ook verzekerd.
Geïnteresseerd? Neem contact met
een van de bestuursleden of:
Tony Van Stichelen, secretaris, Schranslaan 38, 1980 Eppegem, 015.623 904,
t.van.stichelen@telenet.be.
Michel Dhont, voorzitter, Motstraat 22,
1980 Eppegem, 02.251 55 33, micheldhont@skynet.be.
PV
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Van Eeckhout
Nieuw! Nieuw!
Nu ook in onze broodautomaat
“PUUR SPELT”

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

De Haararchitect
OPENINGSUREN:
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

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

I

14168 dve

24-08-2005

09:18

Pagina 1

T. 015 6 3 61 9 9

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

bvba

49 19 90

E - INDUSTRIE
ABEKABELING
G - DOMOTICA
RMSYSTEMEN

OUT

62 30 12

ELEKTRICITEIT

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.

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
verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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

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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Lichaam
Onthare
2 Zonne
Verkoop

HOFSTADE - Sinds 18 december 2009 kraakt een tiental jongeren uit Zemst en omstreken de
woning aan de Tervuursesteenweg 500. Het pand, eigendom van Bloso, stond al leeg sinds
januari 2008. De groep jongeren voert op deze manier een dubbele actie: enerzijds tegen de
leegstand van huizen, anderzijds tegen het tekort aan ontmoetingsplaatsen voor de jeugd.

G

rootste plannen
De krakers vinden het jammer dat een mooie woning
zo lang leeg blijft en ten
prooi valt aan vandalen. Ramen zijn
ingeslagen en rolluiken beschadigd.
Zij willen de woning graag ombouwen
tot een autonome sociale ontmoetingsplaats. Eén van de krakers: “We hebben
een ‘basisdemocratisch stelsel’ waarin
ieder van ons kan organiseren wat hij of
zij wil. Enkele van onze plannen zijn een
filosofische avond, een infoavond over
bomspotting (dat is een campagne van
burgerinspecties naar/tegen opslagplaatsen van kernwapens, n.v.d.r) en
verschillende workshops. Met een aantal kunstenaars uit de buurt willen we
graag een kunstgalerij openen.”
Eigendom van Bloso
Maar het huis heeft al een bestemming:
het wordt een conciërgewoning voor het
Blosodomein, waarvan de start van de
verbouwing voorzien wordt in april dit
jaar. Afgevaardigden van Bloso en de
gemeente keuren de actie niet goed,
maar hebben toch begrip voor de vraag
van de jongeren. Er zijn al verschillende
constructieve gesprekken geweest. De
plannen voor het huis worden niet gewijzigd, maar misschien krijgt hun actie
toch een beetje een gevolg. Burge-
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Tekst: Junior De heyder, foto: Jean Andries, cartoon: Rumo

Krakers in Zemst

meester Bart Coopman en politie laten
deze niet-gewelddadige actie voorlopig oogluikend toe. Ondertussen ruimen de krakers de tuin en het huis op.
Zo blijft het gedurende hun bezetting
gevrijwaard van vandalenstreken.

Niet iedereen is voor
Als de krakers hun vredelievende actie niet
spontaan beëindigen, onderneemt Bloso
wellicht gerechtelijke stappen. Ook
de jeugdraad van
Zemst buigt zich
over de actie. Die
wil niet dat er een
positief
gevolg
aan de krakers
wordt
gegeven.
Voor hen is het oneerlijke concurrentie met bestaande
jeugdhuizen, die
veel moeite moeten doen om rond
te komen.

Als objectieve buitenstaander heb ik
maar één bedenking: in het huis is noch
elektriciteit noch verwarming, waarom
doen ze dit juist nú, in hartje winter? 

Wat zijn krakers?
De krakersbeweging zet zich af tegen de
consumptiemaatschappij en vind je vaak
terug in allerlei maatschappelijke bewegingen, zoals momenteel bij de andersglobalisten. Meestal worden kraakpanden
gebruikt voor culturele activiteiten of filmvoorstellingen. Ze geven ook ruimte aan
beginnende kunstenaars, die anders een
(te) dure oplossing moeten zoeken door
een schaarse ruimte te huren of te kopen.
Kraken is niet bij wet verboden bij ons, de
(in)braak daarentegen wel. Via een vrederechter kan de eigenaar een uitzetting van
de krakers eisen. In ons land bestaat er (nog)
geen standaardprocedure of wetgeving rond
kraken. Als de eigenaar op de hoogte is, verwittigt deze meestal de politie, die de kraak
vaststelt. Zonder een huiszoekingsbevel mag
de politie een bewoond pand niet betreden.
Indien de eigenaar of de politie dit wel doen,
dan betekent dat huisvredebreuk, wat op zijn
beurt wel strafbaar is.
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Bart Meynendonckx aan de slag op het Bloso-meer van Hofstade.

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

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

Zeilclub Hofstade sleept
nominatie Yachtman in de wacht

Hofstade - De Zeilclub van Hofstade is ondertussen meer
dan een jaar gehuisvest in hun nieuwe loods en clublokaal
aan de Bloso-plas in Hofstade. Ze gooien er hoge ogen.
Bart Meynendonckx, lid en bestuurder van de club is immers
genomineerd om Yachtman van het jaar te worden.

“H

Tekst: BC

et jaar begint sterk
voor de Hofstaadse
zeilclub” vertelt Francis
De Roeck, fiere voorzitter van de club. “Bart Meynendonckx
(aan het zeilen op de foto), werd onlangs genomineerd om Yachtman van
het Jaar te worden. Yachtman van
het jaar is iets als sportman of -vrouw
van het jaar, maar dan voor één welbepaalde sporttak, met name watersport. Het is dus diegene die de

beste of opmerkelijkste zeilprestatie
heeft kunnen neerzetten in het voorbije jaar. Op 5 februari kennen we de
definitieve uitslag van de Yachting
awards. We duimen allen mee.”
Bart is goed bezig en niet aan zijn
proefstuk toe. Naast zijn gewone
dagtaak is hij reeds 40 jaar intensief
zeiler met vele overwinningen in nationale en internationale wedstrijden
en zo heeft hij een mooi palmares

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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door reeds meer dan 20 keer op een
podium te hebben gestaan op Belgische Kampioenschappen. Toch was
2009 een uitzonderlijk jaar. Op 52-jarige leeftijd behaalde hij voor de derde maal de titel van Euro Master Laser 2009 (klasse laser eenmansboot)
na overwinningen in Frankrijk (Antibes) en Polen (Puck) en ereplaatsen
in Spanje, Italie, Belgie. Ook werd hij
dit jaar opnieuw Belgisch kampioen
Fireball (tweemansboot).
Zijn thuisbasis blijft hij echter steeds
trouw. Hofstade is een prima plas
om te trainen. Of zoals Bart steeds

zelf zegt: “Wie in Hofstade goed kan
zeilen, kan overal mee”.
Zemstse jeugd meer dan welkom!
De club herinnert eraan dat de kinderen uit de gemeente Zemst in
de zomer tegen verminderde prijzen zeilles kunnen volgen. Wees er
als de kippen bij want eerstdaags
worden de inschrijvingen voor juli
en augustus opengesteld... Misschien vinden ze tussen de jonge
zeilers een opvolger voor Bart, wie
weet? Alle info op de website
www.hofstadezeilclub.be.


OPROEP!KCVV Elewijt zoekt nog volk

ELEWIJT – Een constructief bestuur vinden, hebben én houden
is vaak geen sinecure. Dat weet ook KCVV Elewijt: het kan
een helpende hand goed gebruiken. De uwe misschien?
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gesproken over de toekomst van de club. “De jeugdwerking
van voetbalspeeltuin tot U21 draait op
volle toeren en is goed omringd door
enthousiaste, meestal opgeleide trainers en coördinatoren”, weet voorzitter Luc Deheyder. “En de ambities van
de eerste ploeg blijven onveranderd:
het behoud in derde provinciale. Maar
de samenstelling van het bestuur is
een veel moeilijkere opdracht...
Van de huidige bestuursleden zou één
iemand op het einde van dit seizoen
stoppen. Twee anderen wensen van
hun mandaat ontslagen te worden,
maar willen zich wel in andere functies blijven inzetten. Een klein aantal

mensen (ouders) heeft zich kandidaat
gesteld om een bestuursfunctie in te
vullen, een helpende hand toe te steken of een werkende rol in te vullen.
Het blijft nog steeds een zoektocht
naar geëngageerde vrijwilligers die
constructief willen meewerken. Eén
ding is duidelijk: iedereen die zich
van ver of nabij de club KCVV Elewijt
betrokken voelt, heeft de kans gehad
zijn mening, kritiek, bedenkingen en
betere adviezen uit te spreken. Iedereen kon zijn ideeën in de praktijk omzetten in een vacante bestuursfunctie.
Velen roepen zich blijkbaar geroepen
om te bekritiseren, weinigen om het
uit te voeren en te realiseren.”

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

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

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

DE NIEUWE MAALDER
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
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25709 Derapro

22-12-2009

11:27

Pagina 1

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie

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

www.lesjumeaux.be
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.
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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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ZEMST – In de Zemstenaar van januari brachten we het al heet van de naald: Lorenzo Pepermans,
in Zemst goed gekend als een van de jongste telgen van “Fietsen Mario” aan de Stationslaan,
schopte, of beter ploeterde het op 6 december 2009 in Averbode tot kampioen van VlaamsBrabant bij de junioren. de Zemstenaar kon het niet nalaten om dit aanstormend wielertalent van
16, tussen twee trainingen door, aan een interview te onderwerpen.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Zemstenaar Lorenzo Pepermans

Brabants kampioen veldrijden met ambities

L

Lukt dat altijd, dat trainen?
In de kerstvakantie kan ik dagelijks kilometers malen. Zowel op
de weg als in het veld, in Gelrode of in Hofstade ook al eens.
Buiten de vakanties lukt het mij
ook om aardig wat kilometers
bijeen te rijden. Ik loop school in
Herentals in de sportschool en
daar krijgen we enorm veel faciliteiten om te trainen. Overdag
trainen we daar tussen de lessen door onze kilometers op de
weg. Ideaal is om minstens drie
keer per week toch 80 à 90 km
te fietsen. Je moet er veel voor
over hebben, maar andere hobby’s heb ik niet, dus dat is geen
probleem. En op de sportschool
hebben we ervaren lesgevers zoals Marc Janssens en Kurt Vande
Wouwer. En na het winterseizoen
rijd ik ook terug mee met wegwedstrijden, niet om te winnen,
maar gewoon om genoeg kilometers in de benen te krijgen.

orenzo, was het een gemakkelijke overwinning
op het Vlaams-Brabants
kampioenschap?
Niet echt. Ik was serieus ziek en
verscheen aan de start met een
vreselijke hoest. Ik beet echter
door en gaandeweg voelde ik mij
beter en beter worden. Na een
paar ronden zat ik nog steeds in
de kopgroep. En ik heb, ondanks
ziekte, bij de meet de overwinning in de wacht kunnen slepen.
Ben je tevreden van dit winterseizoen?
Ik heb in het begin van het seizoen een eerste overwinning kunnen boeken, in het Grootherdogdom Luxemburg, en een aantal
mooie ereplaatsen in de wacht
gesleept bij de junioren. Als eerstejaars junior is dat niet slecht.
Vergeet niet dat de concurrentie
groot is. Ook bij de junioren is het
veldrijden op internationaal vlak
een trend. Aan de start verschijnen Amerikanen, Tsjechen, Nederlanders, Polen, … .
De laatste wedstrijden van 2009 had ik
wat rugpijn dus ik mocht mij niet te erg
forceren. Ik denk dat ik enkele centimeters te veel gegroeid ben het laatste half
jaar. In Diegem was mijn uitslag daarom
niet al te fameus. Maar ik wist dat dat
wel goed ging komen, hoor. Ik word begeleid door sportdokter Kris Goossens
en daar ga ik om de drie maand op consultatie. En verder is het een kwestie
van zoveel mogelijk trainen.
Dit jaar had ik op het Belgisch kampioenschap in Oostmalle op zaterdag 9
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januari top 20 willen rijden, maar dat is
jammer genoeg niet gelukt wegens een
spijtige valpartij op de gladde ondergrond. Door hevige spierpijn moest ik
noodgedwongen opgeven.
Ik gaf wel de moed niet op. In januari
heb ik nog een aantal ereplaatsen kunnen binnenrijven: twaalfde in Overijse,
een tweede plaats in Bilstain, tiende in
Bredene, zesde in Baal, twaalfde in Tervuren en zevende in Kasterlee.
Volgend jaar ben ik tweedejaarsjunior
en dan is mijn ambitie om geselecteerd
te worden voor de wereldbekerwedstrijden en voor het wereldkampioenschap.

Cyclocrossen is duidelijk terug in, Lorenzo?
Blijkbaar. De wedstrijden brengen massaal veel volk op de been. En op mijn
leeftijd heb ik al een schare supporters,
uit alle omliggende gemeenten, die
mijn prestaties op de voet volgen. Bij
iedere wedstrijd ben ik trouwens vergezeld van ouders, grootouders, zussen
en andere fans. In Zemst zelf ben ik bij
de junioren of hoger de enige veldrijder.
Het is wel een zware sport. Veel jonge
wielrenners kiezen liever voor de weg
vanwege het harde labeur bij het veldrijden, veertig minuten volle pétrol. 
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Knoteiken in het Prinsenveld zijn curiositeit
HOFSTADE – Een tachtigtal knoteiken in het Prinsenveld in Hofstade krijgt een voorzichtige snoeibeurt. De eiken zijn al lang
niet meer geknot en dreigen door het gewicht van hun takken
te scheuren of om te waaien. Door hun zeldzaamheid zijn ze een
curiositeit in de regio. Naast de knoteiken op het Prinsenveld
vind je er alleen nog op het Schom in Zemst en in de buurt van
’s Gravenbos in Grimbergen.

D

e eiken redden van verval is
een gezamenlijk project van
de gemeente, Natuurpunt
en het Regionaal Landschap
Groene Corridor. Twee jaar geleden
werden al 24 knoteiken bijgesnoeid. Nu
zijn de 22 bomen langs de Molenheide
aan de beurt en later worden ook de
andere eiken in het weiland bijgekapt.
“Knotbomen zijn cultuurbomen waarbij de
takken bovenaan de stam na enkele jaren geoogst worden als brandhout, om de
broodoven te stoken, als gereedschapshout voor klompen, hekken en afsluitingspalen of als vlechthout voor manden en

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

oeverversterkingen”, zegt Jeanne Peeters
van Natuurpunt. ”Daardoor ontstaat een
knot waaruit nieuwe scheuten groeien.
Doordat het knotten van deze eiken te
lang achterwege bleef, dreigen ze te
scheuren of om te vallen en werd een
snoeibeurt erg dringend. De exoten die
tussen de eiken opgeschoten zijn worden
verwijderd en vervangen door jonge eiken
die als knotboom zullen beheerd worden.
Naast de gekende knotwilgen worden
ook essen, populieren, elzen en haagbeuken geknot.
Knoteiken vormen vaak de afscheiding
langs wegen, velden en weilanden en
zijn bepalende elementen in het land-

schap. Ook hun ecologische waarde is
erg groot. Knotbomen zijn vaak hol en
vormen voor heel wat kleine dieren een
nestplaats of een slaapplaats.”
Door het veranderde landgebruik zijn
vele knotbomen verdwenen en diegenen die overleefden lijden aan een
tekort aan onderhoud. Het hout verloor
zijn gebruikswaarde en het kapwerk is
tijdrovend en arbeidsintensief. Jonge
knotbomen worden amper aangeplant
waardoor de knotbomenpopulatie veroudert en langzaam verdwijnt. Door een
regulier knotbeheer, elke acht à tien
jaar ongeveer, wil men dat op het Prinsenveld voorkomen.
Het natuurgebied Prinsenveld is 10ha
groot en eigendom van het OCMW van
Mechelen. Natuurpunt heeft het in beheer. Het is sinds 1976 beschermd als
landschap. Het snoeien van de 22 knoteiken kost 7.500 euro, waarvan Regionaal Landschap 80 percent betaalt en
de gemeente de rest.


Door achterstallig knotbeheer moeten er nu langere takken op de eiken blijven staan. Deze dienen als saptrekkers
om het herstel van de boom te verzekeren. In een volgende fase kunnen zij tot op de knot teruggezet worden.

30
zemstenaar februari.indd 30

de Zemstenaar februari 2010
18/02/2010 20:32:07

Tuinwerken Kristof

juwelier
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Plannen voor turnhal in Hofstade
ZEMST - De gemeente en Bloso werken aan een gezamenlijk plan voor een nieuwe turnhal. Die
wordt aangebouwd tegen de noordgevel (kant spoorweg) van de polyvalente sporthal en het
zwembad Heide aan de Tervuursesteenweg.

D

e nieuwbouw van 40 bij 19
meter moet de druk op de bestaande sporthallen verlichten. “Tijdens de avonduren is
er een groot tekort aan plaats, zo blijkt
uit een bevraging van alle zaalsporten”,
zegt schepen van Sport Piet van Grunderbeek. Tijdens de piekuren worden
ze vaak bezet door onze twee grote
turnverenigingen THORHO Hofstade en
Excelsior Eppegem.
Door een specifieke turnhal te bouwen kunnen andere sporten die uren
innemen. Voor de realisatie vinden de
gemeente en Bloso elkaar. “Voor de
nieuwe hal heeft Bloso meteen grond
beschikbaar en het gerenoveerde sanitair en de kleedkamers van de bestaande hal kunnen ook door de turners gebruikt worden. Dat scheelt in
de prijs.”
De nieuwbouw krijgt een competitiedeel met valkuil en vaste toestellen,
een middenvloer voor de grondoefeningen en een deel voor recreatief
turnen. Een kleinere bijbouw van 9 bij
15 meter voor petanque en kegelen
behoort ook tot de mogelijkheden.

Tekst: Juliaan Deleebeeck

Een vroeger plan voor de bouw van
een regionale topsportturnhal aan het
zwembad werd afgevoerd omdat Mechelen afhaakte. “We proberen het nu
kleinschaliger met Bloso te realiseren”,
zegt de sportschepen.
“De Zemstse turnverenigingen krijgen
er absolute voorrang, maar misschien
kunnen er ook nog vechtsporten en de
dansers van Impuls terecht. Voor het verfijnen van de plannen wordt een werkgroep opgericht met Bloso, experten in
turnhallen, Gymfed en een vertegenwoordiging van onze turnkringen. We
hebben ook een afspraak met Vlaams
minister van Sport Philippe Muyters om
de sportinfrastructuur te bespreken. In
onze begroting van volgend jaar zijn al
middelen voorzien voor het ontwerp.
Realisatie kan misschien in 2011.”
Nodig om te kunnen groeien
“De Bloso-sportzaal waarin wij
nu turnen is in feite voor balsporten ontworpen”, zegt Gerda De
Smet van turnkring Thorho. “Het
plaatsen van de toestellen en het
weer wegbergen vraagt veel tijd.
Wij moeten daar elke les speciaal

mensen voor inzetten. Een specifieke
turnhal biedt voor ons en de andere
sporters meer groeimogelijkheden.
Wij hebben 350 turners en dat is nu
de limiet. We moeten elk jaar veel kinderen weigeren terwijl turnen toch een
basissport is om een goede motoriek
te ontwikkelen.”
Dit is heel goed nieuws
Geert Tonnelier is bestuurslid van Excelsior Eppegem dat 250 actieve turners
telt. “Dit is echt wel een mooi en noodzakelijk initiatief”, looft Geert het idee
voor de turnhal. “Ook het feit dat we
meteen uitgenodigd zijn om de plannen mee vorm te geven. Onze kring is
gespecialiseerd in competitie acro-gym
en trampoline. Wij hebben nergens een
valkuil om veilig te oefenen en wijken
daarvoor zelfs uit naar andere gemeenten. Een deel recreatieturners zal wel in
de sporthal van Eppegem blijven.” 

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.tuinenvanvlasselaer.be
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Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling

opendeur vrijdag 19
en zaterdag 20 februari

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Ontmossen paden, gevels en daken
Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes

		

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST

EK

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

Sportimonium verwelkomt
blinden en slechtzienden
HOFSTADE – Het Sportimonium in Hofstade pakt uit met
twee initiatieven met blinde en slechtziende mensen in een
centrale rol. Sportimonium Anders Bekeken brengt het sportmuseum tot leven en Blind Date II is een tentoonstelling van
hedendaagse kunst, die loopt van 28 januari tot 26 maart.

H

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
VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

Tekst: PV

et Sportimonium realiseerde enkele opmerkelijke permanente installaties in de
vaste tentoonstelling, speciaal voor blinden en slechtzienden.
Sportimonium Anders Bekeken nodigt
blinden en slechtzienden uit voor een
bezoek ‘op maat’. Met je oren en handen ontdek je het heden en verleden
van de sport. Voelboxen en audio-installaties laten je de tentoonstelling
‘zien’. Ook de ziende bezoeker wordt
uitgenodigd om het parcours te volgen. Nadien kan iedereen zich wagen
aan een wedstrijd showdown, een vorm van tafeltennis op de tast.
Caroline Daemen en
Steven Bladt werkten
beiden vanuit hun visuele beperking, als ervaringsdeskundigen, mee
aan de realisatie van
dit project. Sportimonium Anders Bekeken
kwam tot stand met de

steun van het Fonds Elia van de Koning Boudewijnstichting en werd vorige week officieel geopend door Karin Jiroflée, gedeputeerde voor sport,
diversiteit en gelijke kansen van de
provincie Vlaams-Brabant.
Op dezelfde dag opende de tentoonstelling Blind Date II. Van 28 januari tot 26 maart zorgt
Blind Date II voor een intense zintuiglijke ervaring van hedendaagse kunst.
Sportimonium, Trianondreef 19, tel
015/618 222, www.sportimonium.be.

Met een “voelbox” kunnen ook blinden het sportmuseum “zien”.

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
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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

Bram De Smet schitterde in de Samson en Gert Kerstshow

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Ben je naar de Samson en Gert Kerstshow geweest? Dan is de kans groot dat je
daar Bram De Smet uit Hofstade hebt gezien. Voor een nieuw personage, Hippoliet (Paulette), het zoontje (de dochter) van de minister zocht Studio 100 nog
acteurs. Veel kinderen schreven zich in, maar uiteindelijk werd Bram samen met 29
andere kinderen geselecteerd. Na wat repitities om te oefenen voor de grote rol,
mocht Bram dus meedoen met de wereldberoemde kerstshow. Bram moest heel
de voorstelling zuur, triestig en droevig kijken, dat vond hij het moeilijkste aan
zijn stuk. Maar op zondag 20 december was het dan eindelijk zover, in de grote
Elisabethzaal in Antwerpen mocht Bram De Smet schitteren als Hippoliet en schitteren deed hij! Misschien is er in Hofstade wel een nieuwe filmster opgestaan?
JA

Eddy Wally op Pleinpop!
Op zaterdag 3 juli 2010 organiseert de gemeente Zemst op het Plein van de
Verdraagzaamheid de derde editie van Pleinpop. Stiletto, de coverband met
Zemstse roots openen dit jaar Pleinpop. Afsluiten doen we net zoals vorig jaar
met de ambiancemakers van
Frituur Paula. Top Of The Bill
van de editie 2010 wordt niemand minder dan Eddy Wally.
PV

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

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Voor u halen wij
alles uit de kast!

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

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

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

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

De beautymarathon voor Juan José (zie artikel in ons vorig nummer) was een groot succes. Zeven vrijwillige schoonheidsspecialistes en studentes schoonheidsspecialistes hadden de hele dag hun handen vol met behandelingen als manicure,
pedicure, massages en gelaatsverzorgingen. Daarnaast kon er ook gerekend
worden op enkele vrijwilligers voor de
kassa en de bar. Samen haalden ze zo’n
1200 euro op en de opbrengst werd integraal doorgestort.
JA

Geslaagd kerstfeest voor alleenstaande senioren
ZEMST – Bij het OCMW van Zemst
vindt men dat je Kerstmis niet alleen viert. Daarom pakten ze uit
met een nieuw initiatief, een kerstfeest voor senioren. En dat was
meteen een voltreffer!

Een zeventigtal alleenstaande senioren konden op 28 december 2009
komen genieten van een kerstmaal.
Voor tien euro werden de aanwezigen
vergast op een volledige maaltijd,
van aperitief tot dessert. De inschrijvingen kwamen vlot binnen en de zaal
was dan ook meteen gevuld.
Het cafetaria van het woon- en zorgcentrum Releghem werd voor deze
gelegenheid ondergedompeld in een
de Zemstenaar februari 2010
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gezellige kerstsfeer. Het personeel
van de keuken verzorgde de maaltijd en de bediening ging vlot dankzij
een aantal vrijwillige dames van de
OCMW-raad.
Na afloop niets dan tevreden gezichten
en volle buikjes, het OCMW was dan
ook opgetogen met de lovende kritiek
van de senioren en wil er een jaarlijks
terugkerend evenement van maken.
Tekst: NVE, foto: JA
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WEERDE – ZEMST – LAAR – De aardbeving in Haïti liet de Zemstenaren en onze plaatselijke middenstand niet onberoerd. De vrije school de Zonnewijzer in Weerde verkocht in het weekend van
23-24 januari knutselwerkjes van de kinderen ter gelegenheid van het schoolrestaurant. De ramp
ging ook niet ongezien voorbij aan bakkerij De Kock, die vestigingen heeft in Zemst, Weerde en
Laar: zij verkopen sedert een paar weken speculaas ten voordele van Haïti. de Zemstenaar ging
langs om van dit origineel idee kort verslag te geven.
Tekst: BC, foto: JA

B

akker Marc De Kock sponsort
de actie door gratis zijn bakinstallaties en zijn noeste arbeid ter beschikking te stellen
en ook de grondstoffen gratis aan te
leveren. De winkelbedienden doen de
rest. Het idee kwam van Marc zelf, die
blijkbaar een hart van peperkoek heeft.
Op 25 januari waren er in de drie winkels al 700 speculaaskoeken verkocht,
tegen 1euro per stuk. Dus bij het ter
perse gaan van dit artikel bedroeg de
opbrengst reeds 700 euro.
Geïnteresseerd? Wip even binnen in
een van de bakkerijen. Ook de eerste
dagen van februari zal de speculaas
nog te verkrijgen zijn. Voor - de vermoedelijk zeldzame - Zemstenaars die bakker Marc nog niet kennen: de speculaasventjes zijn te krijgen in de Vredelaan
(bij Pascale), op de Humbeeksebaan
(bij Liesbeth) of op de Brusselsesteenweg (bij Sandra).
Ook basisschool De Pimpernel uit
Zemst-laar deed een actie voor Haïti.
Anderhalf jaar geleden had Zemst een
jonge dame van de Kiro (de Haïtiaanse
chiro) op bezoek in het kader van een
uitwisselingsproject met Broederlijk
Delen. Claudinette, zo heette de meid,
heeft de natuurramp goed overleefd en
haar organisatie kan het geld goed ge-

Zemst in de weer voor Haïti
Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

t
t
t
t
t
t

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Speculaasventen t.v.v. Haïti te koop bij bakkerij De Kock:
de jeugd is in ieder geval enthousiast.

bruiken. De gemeente Zemst, De Zonnewijzer
en De Pimpernel beslisten om de opbrengst
van hun initiatieven aan dit Haïtiaanse project te schenken.
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Nieuwbouw, timmerwerk,
zinkwerk en dakbedekking
Dakvernieuwing: leien, pannen,
kwaliteitsrofing (resitrix)
Dakgootbekleding in PVC
Gootreparaties
Plaatsen van dakramen en
lichtkoepels
Gevelbekleding in diverse
materialen

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

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis
de Zemstenaar februari 2010
18/02/2010 20:32:44

design en kwaliteit
voor uw veiligheid

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

Kwai

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Fiana

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

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