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Kom eens een huis passen.
De zoektocht naar een nieuwe thuis is niet gemakkelijk.
Een nieuwe woning is dan ook veel meer dan een paar nieuwe muren.
De ERA Open Huizen Dag maakt die zoektocht een stuk makkelijker.
- Op amper één dag krijgt u de kans om tientallen woningen te bekijken
- Zonder afspraak en zonder verplichtingen.
- Kijk voor al onze deelnemende panden en de bezoekuren op
www.era.be/vaneyken.

VILVOORDE

J.F. Willemstraat 43 bus 6
Appartement met een
bewoonbare oppervlakte van
ongeveer 75m² bestaande uit
inkom, living, keuken, 2
slaapkamers, badkamer, berging,
private kelder en garage. Nabij
het centrum van Vilvoorde

EPPEGEM

David Teniersstraat 26
Ruime, goed onderhouden villa
met 5 slaapkamers en veel
bergruimte op een perceel van
10a 76ca.
Gelegen in een rustige
verkaveling.

€ 150.000

ZEMST

Hoogstraat 200
Ruime, goed onderhouden villa
met 4 slaapkamers, veel
bergruimte en groot, gedeeltelijk
overdekt, terras op een zeer mooi
perceel van 24a 02ca.
Landelijk gelegen.

KAPELLE o/d BOS

Schuttershofstraat 19
Gezellige woning met drie
slaapkamers, gelegen in een
rustige straat nabij het centrum
van Kapelle-op-den-Bos.

€ 430.000

€ 450.000

€ 253.000

MECHELEN

EPPEGEM

PERK

Panden te huur :
ELEWIJT

Lange Ravestraat 26
Stijlvolle villa met vijf
slaapkamers en een prachtige,
grote tuin, zeer rustig en groen
gelegen.

Lange Schipstraat 46 bus 201
Prachtige loft in het hart van
Mechelen met zuid georiënteerd
terras met zicht op de Dijle.
Mogelijkheid tot het huren van
garage voor 2 wagens:
+100€ / maand

€ 1.750 / maand

€ 1.300 / maand

Nedergemlaan 20
Zeer ruime woning met drie
slaapkamers, veel bergruimte en
mooi terras. Gelegen in een
rustige straat. Nabij E19 en
openbaar vervoer.

€ 1.050 / maand

Kampenhoutsestwg. 2 bus 4
Zeer ruim, luxueus appartement
op de tweede verdieping met drie
slaapkamers in het centrum van
Perk.

€ 900 / maand

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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Als het tijd is voor een nieuw verhaal
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in dit nummer

Beste Zemstenaar,

H

oera, we mogen weer gaan stemmen! En zeggen dat
ze dat vroeger op tien jaar tijd maar een keer of twee,
drie mochten doen. Veel te weinig, vonden de bewindvoerders. Gevolg: een Europees verkiezingske hier,
een federale daar, nu en dan eens voor de gewestregering, plus
provincies en gemeenten uiteraard. Nog niet genoeg? Oké, dan
laten we snel een regeringske vallen. Aan dit tempo wordt stemmen straks een deeltijdse bezigheid. Plezant! Democratie!
Eén probleem natuurlijk: wie gaat dat altijd opnieuw organiseren? U moet dat niet onderschatten: kieslijsten samenstellen,
oproepbrieven versturen, volk zoeken om – voor twee koffiekoeken en een sandwich met kaas – op een stralende lentezondag in een muf kiesbureau te komen zetelen, streepjes zetten,
stemmen tellen, enzovoort. En elke keer opnieuw het hele dorp
vol met borden, alle klaslokalen ondersteboven, stemhokjes in
elkaar timmeren, computers van de zolder halen, wat een gedoe
toch altijd.
Neen, als we aan dit tempo naar de stembus blijven trekken,
laten we zeggen zo om de drie maanden, is deze manier van
werken niet langer houdbaar. Dus heeft de gemeente Zemst er
iets op gevonden. Uit betrouwbare bron vernam de Zemstenaar
dat Zemst, als eerste gemeente in Vlaanderen, uitpakt met zogeheten stemchalets. Een even eenvoudig als geniaal idee. In
plaats van al dat nutteloze opbouwen en weer afbreken van al
die stemlokalen, plaatst Zemst in elke woonkern één vast stemchalet op het kerkplein. Niks dan voordelen! Om te beginnen
kan de houten buitengevel gebruikt worden voor de verkiezingsaffiches. Gedaan met die lelijke borden op elke straathoek.
Elk chalet is voorzien van al het nodige materiaal: kiesbureau,
stemhokjes, computers, noem maar op. En bovendien een
sfeervolle wachtzaal met een gezellige toog, koude en warme
hapjes en drankjes, wat u maar wilt. Verkiezingen, een feest!
En tussen twee verkiezingen in wordt het chalet dé pleisterplaats voor jong en oud. Wat een boost voor het verenigingsleven! de Zemstenaar houdt u op de hoogte!
De redactie (PV)
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Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

rukkerij Binst staat voor
k walite itsdr uk we r k. Ee n
team van topmedewerkers staat
klaar om met hun kennis van
ontwerp, drukken en afwerking,
u als opdrachtgever, optimaal
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tevreden te stellen. Met onze
‘Heidelberg’ persen, haarscherpe ogen, grote dosis vakkennis
en extra veel plezier in ons werk,
verzorgen wij druk werk van
hoogstaande kwaliteit. In elke

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

WAARDE

BON
Geldig t.e.m. april
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 GELEGENHEIDSDRUKWERK
(1 BON PER GEZIN)
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Pinksterjaarmarkt breekt alle records
Zemst - De 33ste Pinksterjaarmarkt in Zemst brak alle records. Het mooie weer was andermaal
van de partij, 330 standen en ruim 15.000 bezoekers overbevolkten de straten rond de kerktoren.
de Zemstenaar was er bij en nam enkele leuke sfeerbeelden.
Foto’s: Jean Andries
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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

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

Dagelijks levering
warme maaltijden
Alle catering
volgens uw budget
Tel. 015 41 50 70
Fax. 015 42 32 21

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
de Zemstenaar juni 2010
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Zemstbaan 1
2800 Mechelen
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PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

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

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

 




































  

  








Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

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
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Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22
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Schat, is het afval al klaar?
Weerde – Vrouwen hebben hoegenaamd geen
technisch inzicht. Wel geachte lezer, we moeten
dit vooroordeel dringend herzien. Zeker als je de
21-jarige Sarah Praet uit Weerde ontmoet. Zij trekt
in juli voor een kleine twee maanden naar Argentinië, om daar in een dorpje op 3000 meter hoogte
een biodigester te helpen bouwen. “Een wat?”
hoor ik u al denken… Juist, ja, dat dacht ik ook. En
dus ging de Zemstenaar even in de leer bij Sarah,
die gepassioneerd vertelde over afval, bacteriën,
gassen en…koken-eteke spelen in Argentinië.

A

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

ls ik Sarah ga opzoeken, legt
ze de laatste hand aan een
rapport over het project dat ze
mee helpt te realiseren voor de
humanitaire organisatie Humasol en de
K.U. Leuven. Ik kom dus niet ongelegen.
Sarah, vertel het ons: van wie, waar of
wat heb je die aanleg voor techniek?
“Ach, Alex, als kind was ik altijd al
geboeid door technisch speelgoed.
Vooral K’nex was mijn grote liefde.
En mijn papa is ook een beetje een
prutser die graag alles zelf oplost en
mij daar ook altijd bij betrekt. Dat alles heeft er toe geleid dat ik aan de
unief in Leuven voor Burgerlijk Ingenieur ben gaan studeren. Ik heb eerst
een Bachelor Werktuigkunde behaald
en nu zit ik in het vierde jaar Chemische Technologie. Dus als alles meezit, ben ik over een goed jaar Master
in de Chemie.”
Maar tussendoor ga je even in ZuidAmerika wat knutselen, meer bepaald
aan een biodigester. Dat klinkt ons niet
bepaald bekend in de oren.
(Sarah haalt er haar laptop bij om het
mij via een knappe Power-Pointpresentatie duidelijk te maken…)
“Een biodigester is ‘gewoon’ een machine waarin je organisch afval stopt
dat dan, na toevoeging van water,
door bacteriën wordt omgezet in biogas, waar op gekookt kan worden. Toch
simpel, niet?”
de Zemstenaar juni 2010
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Koken op biogas
Blijkbaar wel, maar
hoe groot is dat zaakje en van welk materiaal wordt het gebouwd?
“De installatie die wij
gaan bouwen, is zo’n
vijf kubieke meter.
Dus relatief klein. En
hij is hoofdzakelijk gebouwd met baksteen
en beton. Materiaal
dat we allemaal ter
plaatse
aankopen,
met de hulp van een
lokale partner. Het
bouwen doen we samen met mensen van
daar,
hoofdzakelijk
studenten. Dat wordt dus eerst wat
grondwerk, want het toestel zit zo’n
halve meter in de aarde, en dan beton
gieten, metselen en lassen….”
Ja, ja, maar hoe werkt dat dan precies?
“In het toestel wordt organisch afval
van mensen (een tiental gezinnen) en
dieren (in dit geval geiten en konijnen) samengebracht. Er wordt water
aan toegevoegd. Het mengsel wordt
dan gemalen en gedurende 30 dagen
op een constante temperatuur van 37°
C gehouden, zodat de bacteriën lekker
hun werk kunnen doen. Dus ‘anaëroob’,
zonder zuurstof. En na die tijd wordt
dat brouwsel een (bio-)gas – geurloos

Sarah Praet: “Een biodigester? Toch simpel, niet?”

en niet explosief (toch wel een niet
onbelangrijk detail!) dat via leidingen
naar woningen gebracht wordt en aldus
energie levert. Daarop kunnen een aantal gezinnen koken. Het afval dat achterblijft, kan bovendien nog gebruikt
worden als meststof.”
Naar Humahuaca
Dat ziet er allemaal best leuk uit. Hopelijk valt het verblijf ginds ook mee, want
je gaat daar wel terechtkomen in hartje
winter. Of vergis ik mij?
“Neen, Alex, dat klopt. Het plaatsje
waar we naar toe gaan, heet Humahuaca. Dat is helemaal in het noorden
van Argentinië en vrij ‘dicht’(naar Argen-
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tijnse normen) bij Bolivië gelegen. Het
is een relatief arme streek, waar geen
gasnet ligt. Humahuaca zelf is een ‘toeristisch’ stadje van een 11.000 inwoners, gelegen op een hoogte van 3.000
meter. In de winter kan het er ’s nachts
tot – 15° C vriezen, maar overdag heb
je er makkelijk een zalige 20 à 25 ° C!”
En Sarah, hoe zit dat met de financiën,
want ik kan me inbeelden dat het uitvoeren van zo’n project toch wat centen
kost? En Humasol, dat je daarstraks vernoemde, is toch een vzw?

“Humasol is een vzw die opgericht
werd door twee ex-studenten van de
K.U.Leuven. Ze heeft tot doel humanitaire hulp te bieden (technisch en financieel) die in het beroepsveld ligt
van de ingenieur. De projecten – zoals
bv. de bouw van windturbines en zonneboilers - situeren zich hoofdzakelijk in Peru en Argentinië. Er worden
daarvoor een aantal studenten geselecteerd; het eerste jaar waren dat
de stichters van Humasol zelf, nadien
twee studenten, en nu voor het eerst
twaalf! En ik ben daar bij, als enig

meisje! (haar ogen glinsteren)
Voor het kostenplaatje kunnen we gelukkig rekenen op de steun van een
tweetal gemeenten (Dilbeek en Gaasbeek) en bedrijven zoals Elia (elektriciteitsproducent). Trouwens, ik heb ook
een subsidieaanvraag ingediend bij
de gemeente Zemst. Kan jij eens niet
via de Zemstenaar polsen bij de burgemeester (knipoog)?”
Dat gaan we zeker doen, Sarah!
“¡Te deseamos lo mejor y hasta la
próxima!”


Gezocht: uitbater cafetaria sporthal Zemst
Zemst - De uitbater van de cafetaria van de sporthal in Zemst-Centrum stopt ermee vanaf 1 juli. Daarom zijn de gemeente en
de brouwerijen Alken-Maes op zoek naar een opvolger. De cafetaria moet op 1 augustus opnieuw open zijn. Om de continuïteit van de uitbating te garanderen, lanceert de gemeente een nieuwe oproep. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur
insturen bij de brouwerij (Waarloosveld 10 in 2550 Waarloos). Die screent de gegadigden en stelt een drietal kandidaten
voor aan het college van burgemeester en schepenen, dat dan de nieuwe uitbater aanwijst. Alken-Maes liet weten dat het wil
investeren in nieuw meubilair voor de cafetaria. De nieuwe uitbater komt dus in een vernieuwde omgeving terecht.
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Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

bvba

015/62.00.29

49 19 90

E - INDUSTRIE
ABEKABELING
G - DOMOTICA
RMSYSTEMEN

OUT

62 30 12

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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ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

DANY VAN EECKHOUT
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12
de Zemstenaar juni 2010
7/06/2010 13:46:26

Lichaam
Onthare
2 Zonne
Verkoop

Maak van 2010 het jaar waarop u bespaart op
uw energie faktuur.
Expert in renewable energy solutions
www.zintec.be

Voor een persoonlijke en
scherpe zonnepanelen
offerte contacteer:
Tom Van den Broeck
> Kerkhoflei 28
> 1981 Hofstade
> 0471/281 722
> tomvdb@zintec.be

Zonnepanelen installeren in 2010 blijft interessant!
> Groene stroom certificaten: 350€/1000/kwh (20 jaar)
> Fiscaal voordeel: 40% van de investering (max.3600€+gemeentebelasting)
gedurende 4 jaar
> Gemeentepremie
> Teruglevering aan het elektriciteitsnet aan geldende tarieven, gemiddeld
0,16€/kwh

Voor u halen wij
alles uit de kast!

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

:
site e.be
b
e
e w servic
w
u
r
Nie raiteu
t
.h6
ww

w

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
de Zemstenaar juni 2010
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Zemstenaars nemen deel aan
Zemst – Op 13 juni trekken we met z’n allen (nog maar eens)
naar de stembus. Op de lijsten staan ook de namen van
vijf Zemstenaars: Tim Borteel (sp-a), Bart Coopman (CD&V),
Katia De Vreese (Open VLD), Suzy Goovaerts (LDD) en Piet
Van Grunderbeek (N-VA). de Zemstenaar, vinger aan de
pols zoals altijd, stelde een paar stekelige vraagjes aan de
mogelijk nieuwe volksvertegenwoordigers.
Tekst: Paul Verdoodt

W

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77
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at verwacht je van
deze verkiezingen?
Bart: “Als burgemeester van Zemst ben ik
niet goed gekend buiten Zemst. Toch
hoop ik door een goede campagne
een zo hoog mogelijke score te behalen. Dan ben ik gelanceerd, denk ik.”
Tim: “Het is de tweede keer dat ik
meedoe aan bovenlokale verkiezingen. Ik hoop op een vooruitgang ten
opzichte van 2007.”
Katia: “Deelnemen aan verkiezingen
is altijd een beetje als een wedstrijd:
meedoen en een voorgaand resultaat verbeteren. Dit is mijn eerste
deelname aan een federale verkiezing, dus kan ik het alvast niet slechter doen!”
Piet: “Als er nu geen grote staatshervorming komt gooien wij onze welvaart te grabbel. Wij moeten durven
veranderen. Daar wil ik samen met
N-VA ten volle voor gaan!”
Suzy: “Dat er eindelijk grote vernieuwing komt in de regering en partijen

als LDD eens de kans krijgen zich te
bewijzen.”
Wat vind je van het gedoe rond
BHV en het verder functioneren van
België?
Tim: “BHV moet gesplitst worden,
daar zijn alle Vlaamse politici het
over eens. Verder mag de communautaire heisa ophouden. Ik heb het
gevoel dat we in een wedstrijd “de
beste Vlaming” zijn beland. Laat ons
terugkeren naar thema’s waar mensen echt om bekommerd zijn. De Wetstraat moet weer oog krijgen voor de
Volksstraat. Voor mij mag België niet
verdwijnen, maar we moeten deze
thema’s wel op het meest geschikte
niveau aanpakken.”
Katia: “BHV moet nu maar eens opgelost worden. Er moet een eind
komen aan die besluiteloosheid in
grote dossiers. Vandaar dat bij aanvang van een regeringsvorming correcte en kordate afspraken moeten
worden gemaakt, die dan binnen de

de Zemstenaar juni 2010
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federale verkiezingen
vooropgestelde termijn nagekomen
moeten worden.”
Piet: “BHV is het toepassen van de
grondwet zonder toegevingen. Het is
duidelijk dat dit niet kan in de huidige Belgische staatsstructuur. Deze
staatsstructuur moet dringend en
grondig veranderen.”
Suzy: “Het probleem BHV moet zo
vlug mogelijk worden opgelost,en als
de situatie in dit land niet verandert,
verliest België al zijn waarde.”
Bart: “Het probleem BHV moet men
eens en voor goed oplossen. Dat kan
alleen maar door, zoals met de actie van de burgemeesters, de vaste
wil te hebben om in dialoog met de
Franstaligen resultaten te bereiken.
Als we ons te zwak opstellen, denken
de Franstaligen dat alles kan koelen
zonder blazen en bewijzen ze aan de
staatshervorming alleen maar lippendienst.”
Wat zeg je tegen mensen die er genoeg van hebben en niet meer willen
gaan stemmen?
Katia: “Ik kan begrijpen dat sommige
mensen lijden aan verkiezingsmoeheid. De onvrede kan weggewerkt
worden door de federale en regionale verkiezingen te laten samenvallen.
Zo weet iedereen dat de trein vertrekt om vijf jaar later aan te komen.
Vervroegde verkiezingen worden dan
uitgesloten en als de ploeg struikelt,

de Zemstenaar juni 2010
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moet een nieuwe ploeg gevormd
worden binnen de bestaande zetelverdeling. Maar iedereen die nu niet
wil stemmen, mag zijn stem gerust
aan mij geven, hoor.”
Piet: “Het is begrijpelijk dat sommige
mensen er genoeg van hebben. Maar
niet gaan stemmen is het slechtste
wat je kan doen. Dit speelt alleen in
de kaart van de partijen die na de
verkiezingen de regering zullen vormen.”
Suzy: “Ik begrijp zeer goed dat heel
wat mensen er genoeg van hebben.
Dat ze niet graag meer gaan stemmen is terecht, de burger wordt altijd
gestraft.”
Bart: “Niet slim. Hun stem gaat gewoon verloren. Partijen die geen problemen hebben met ongrondwettige
verkiezingen bv. profiteren daar alleen maar van.”
Tim: “Ik heb begrip voor mensen
die genoeg hebben van politiek. Ik
betreur het wel dat de burger dan
beslist om niet meer te gaan stemmen. Het is aan ons, politici, om dit
vertrouwen terug te winnen. Dit kan
enkel indien we ook echt werk willen
maken van de problemen van deze
burger en niet enkel van de problemen van het politiek bestel.”

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@devroye.be

Walter De Kok

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

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

Hoe sta jij tegenover BV’s in de politiek, zoals Rik Torfs, Siegfried Bracke
of Eva Brems?
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Tuinwerken Kristof

www.schiesser.be
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K
PAC
2 K 27, € SLIPS

95
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Poster Heren 50x70.indd 1

18/05/10 10:11

13 juni:
VADERDAG
Tervuursesteenweg 358, Hofstade-Zemst,015 62 08 96
Stationsstraat 13B, Haacht, 016 57 35 53
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Zemstenaars Bart Coopman, Katia De Vreese, Piet Van Grunderbeek, Suzy Goovaerts en Tim Borteel gaan voor een zitje in het parlement.

Piet: “Van mij mag iedereen aan politiek doen. Op voorwaarde dat ze geëngageerd zijn en een meerwaarde
betekenen.”
Suzy: “Ook BV’s zijn interessant in de
politiek, omdat zij dicht bij media, politiek en burgers staan en weten wat
leeft en heerst in de maatschappij.”
Bart: “Ik ga het eens positief formuleren. Eva Brems en Rik Torfs zie ik als
intellectuelen en er zouden best meer
intellectuelen mogen meedoen aan
verkiezingen. Vraag is natuurlijk of
ze dan de plaatsen moeten afpakken
van politici die zich al jaren inzetten

	
  
	
  
	
  

op het terrein. Siegfried Bracke, daar
heb ik het wat moeilijker mee. Het
lijkt nogal opportunistisch om zich,
als socialist, aan te sluiten bij een
Vlaams-nationalistische partij en dan
standpunten te verkondigen die niet
direct in de partijlijn liggen. Splitsen
van BHV met toegevingen, is dat het
NVA-standpunt?”
Tim: “BV’s in de politiek is geen nieuw
fenomeen. Maar ik vind het niet goed
voor de geloofwaardigheid van de politiek indien partijen BV’s uit het niets op
verkiesbare plaatsen torpederen. Wanneer BV’s echt gemotiveerd zijn om aan

politiek te doen, laat ze dan stap voor
stap de politiek leren kennen. Eerst op
het niveau van de gemeente, dan op
een hoger niveau. Zo onderscheiden
we snel de opportunisten van diegenen die echt bekommerd zijn om onze
samenleving.”
Katia: “Een bekende kop die het goed
kan uitleggen kan helpen om de meeste stemmen te halen. Zo’n persoon
krijgt veel aandacht in de media en dat
is mooi meegenomen. Ik heb er niets
tegen, maar betwijfel of dit de geloofwaardigheid van de gebrachte boodschap vooruit helpt.”
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Binnenkort zullen jullie misschien
wel merken dat de gele mini cooper
van ons straatbeeld is verdwenen.
Tijdens mijn bevallingsverlof zal ik er tussenuit zijn in juli, augustus en september.
Vanaf 1 oktober kom ik heel graag terug met mijn vernieuwde look als Sandra Mobiele Kapster in de crème witte Opel Antara.
Tot in oktober ! Sandra 0477/57 96 53
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100 jaar Plezante Boeren
Eppegem - Dit jaar bestaan de Plezante Boeren 100 jaar en dat gaan ze vieren op de
Schranshoeve in Eppegem. Tijdens het laatste weekend van juni organiseren zij op vrijdag
een receptie voor hun leden en zaterdag een rommelmarkt, viswedstrijd en een pannenkoekennamiddag. Tijdens het hele weekend wordt er ook een tentoonstelling georganiseerd
met fotomateriaal en kostuums over het 100-jarig bestaan van de vereniging.
Tekst: Liesbeth Lacante

In 1910 kwamen enkele boeren in café
De Jager op de Grimbergsesteenweg
in Eppegem tussen pot en pint op het
idee om regelmatig een gezellige bijeenkomst te houden en die dan een
officieel karakter te geven. “Naar de
vergadering gaan” klinkt thuis beter
dan “een pint gaan drinken op café”,
vonden de boeren.
Het was oorspronkelijk de bedoeling
om één teerfeest te organiseren en om
de kosten van dit feest te dekken betaalden de leden elke maand hun lidgeld van vijf frank.
Om op een andere manier geld in te
zamelen organiseerden de Plezante
Boeren ook een wekelijkse wedstrijd
teerling werpen. Op zondag was er dan
de grote finale en de winnaar ging met
een konijn naar huis.
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zemstenaar juni WERKDOCUMENT.indd 14

Na Wereldoorlog II ging er in Zemst een
bevrijdingsstoet uit waar de Plezante
Boeren aan deelnamen met een zelf gemaakte praalwagen. Dit was de eerste
van de vele carnavalstoeten waar de
Boeren met zelfgemaakte kostuums en
wagens aanwezig waren.
Tijdens het jaarlijkse Witloofbal werd
de nieuwe Miss Groot Zemst gekroond.
In 1985 bestonden de plezante boeren
75 jaar. Om die gelegenheid op een
passende wijze te vieren kwamen ze
op het idee om een groot zomerfeest
te organiseren op de Schranshoeve.
Het zomerfeest kende zo’n enorm succes, dat de boeren het moeilijk bij
deze eenmalige gebeurtenis konden
laten. Fietstochten, restaurantdagen
en de zomerfeesten staan nu nog op

het programma.
In honderd jaar heeft de vereniging nog
maar vier voorzitters gekend. Het bestuur
van vandaag bestaat uit voorzitter Pierre
Moortgat, secretaris Roger Dee, kassier
Willy De Hertogh, feestleider Julien Juliens en bestuurslid Eddy De Smedt.
In de beginjaren waren alle leden nog
echte landbouwers, nu zijn nog slechts
twee echte boeren lid van de vereniging. Het clublokaal De Jager werd in
de loop der jaren ook geruild voor het
clublokaal De Harlekijn.
Wie de geschiedenis van de Plezante
Boeren in beeld wil bekijken is zeer
welkom op 26 en 27 juni in de Schranshoeve.
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GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere
Wij zijn verhuisd naar nr 206 !
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

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
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Chef aan het fornuis

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
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

Veranda’s
Pergola’s
Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout
Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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De Semse schrijft al 25 jaar geschiedenis
Zemst - Volgende maand viert de heemkundige kring De Semse haar 25-jarig bestaan met een
academische zitting en receptie. De verkiezingen hebben het programma van de feestelijkheden
weliswaar wat gewijzigd, maar dat neemt niet weg dat De Semse dit jubileumjaar uitpakt met
een nieuwe voorzitter, gemeentesecretaris Louis Van Releghem, én met enkele opmerkelijke
nieuwigheden. Te verwachten: drie permanente tentoonstellingen - kleine musea zeg maar - in
het heemhuis naast de bibliotheek van Zemst.

T

homas De Semse
“De Zemstse heemkundige kring
is gegroeid uit zes gegidste
dorpswandelingen in 1985 onder
impuls van de gemeente”, vertelt secretaris van de vereniging Colette Vanderbeken. “Die wandelingen in de zes dorpen hadden een onvervalst succes. 8oo
bezoekers hebben eraan deelgenomen.
Toen was er nog geen sprake van open
monumentendag, erfgoeddag, toeristische wandel- en fietstochten zoals we
die nu kennen. De mensen die zich toen
bezighielden met lokaal erfgoed als
bijvoorbeeld genealogie (stamboomkunde) of andere verzamelde historische
bronnen, verenigden zich in een heemkundige kring die de naam “De Semse”
meekreeg. Het is de oudst gevonden
geschreven vermelding van de naam van
onze gemeente. In een geschreven bron
uit de 12e eeuw lezen we over ene Thomas De Semse”, verduidelijkt ze.
Wat uniek is aan deze heemkring is
ze niet dorpsgebonden is of blijft, zoals de meeste heemkringen. De Semse
koestert het verleden van een hele gemeente, zijnde onze vijf dorpen en zes
parochies: Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar. De
actieve leden zijn erg met hun streek
begaan, getuige daarvan de jaarlijkse
tentoonstellingen in samenwerking
met Heemkunde Vlaanderen waarvoor
steeds veel opzoekingswerk wordt gedaan. Het zijn allemaal vrijwilligers die
op een onderbouwde en ordentelijke
manier de boeiende materie die ons
rest uit ons verleden willen bewaren.
Te gepasten tijde komen ze ermee naar
buiten voor alle geïnteresseerden, uiteraard meestal eigen dorpsgenoten.
de Zemstenaar juni 2010
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Tekst en foto: Kristel Vanden Wyngaerd
Ze gaan daarbij geen professionele
hulp uit de weg, want correct en grondig werk, daar staan zij voor.

tentoonstellingen, lokalen voor vergaderingen en opzoekingen, lezingen en
lessen en een staminee.

Met liefde voor het vak
De eerste tentoonstellingen vonden
plaats in de schuur van de Schranshoeve
in Eppegem. Thema’s uit ons gemeentelijk verleden als de Grote Oorlog,
de school, fanfares, kastelen, de dood
en bruggen konden menig Zemstenaar
boeien. Ook minder voor de hand liggende onderwerpen zoals de natuur
met de verschillende biotopen die in
Zemst te vinden zijn, bleken voltreffers.
Misschien herinneren velen zich ook nog
de grote tentoonstelling in 1992 “Den
IJzerenweg”, die in samenwerking met
de Belgische Spoorwegen werd opgezet. Zo is er in de loop van die 25 jaar
al heel wat interessant materiaal vakkundig verzameld. Sinds 2000 wordt
het met veel liefde door de leden van
de Semse bewaard in hun heemhuis, de
vroegere jongensschool in de Schoolstraat van Zemst. Dat bood tot voor
kort onderdak voor ’t archief, tijdelijke

Drie nieuwe musea
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de
inrichting van enkele bijkomende ruimtes
als musea tegen september. Daar weet
Mark Spolspoel alles over: “Er komt een
klein museum met fossielen uit de laatste
ijstijd. Niet zomaar een museum, maar een
speciaal voor blinden en slechtzienden,
een unicum.” Hij werkt daarvoor samen
met een orthopedagoog die dezelfde
passie voor fossielen deelt, en een geoloog, om zo een permanente tentoonstellig “Uit het bos van Aa” klaar te krijgen.
Want in dat bos zijn al vele fossiele resten
gevonden, onder anderen een mammoetkop (!). “Wie wel kan zien is uiteraard ook
welkom”, zegt Mark, “maar die mogen
niets aanraken. De blinden en slechtzienden zullen voorwerpen mogen betasten.
Het gaat dan om beenderen, namaakgrondlagen, gesteenten, maquettes …”
Meer hierover in een van de volgende
nummers van DZ (na de grote vakantie)

Secretaris Colette Vanderbeken en Agnes Lambrechts, experte in de genealogie
en paleografie, in het documentatielokaal van hun heemkring De Semse.
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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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

wanneer het museum geopend wordt.
Verder komt er een klein museum “de
vicus van Elewijt” (vicus = een Romeins
dorp), met Romeinse aardewerk en
twee diorama’s (= een soort kijkkast
met perspectiefeffect) met enerzijds
een militair kamp en anderzijds de burgerlijke bewoning in Elewijt ten tijde
van de Romeinen. Alles wordt duidelijk
gesitueerd op een vergrote kaart van
de streek, meer bepaald de straten
en plaatsen in Elewijt waar destijds
de opgravingen van professor Mertens
van de K.U.Leuven plaatsvonden. Een
derde museum brengt de evolutie “van
veldwachter tot rijkswachter” in beeld.
Leerkrachten en andere geïnteresseerden kunnen er informatie over onze
streek aanschouwelijk terugvinden.
De ziel van Zemst
Het verleden blijft velen beroeren,
niet in het minst de kinderen die
steeds geboeid blijven luisteren en
vragen naar verhalen van vroeger.
Daar kunnen ook de Semsenaren van
meespreken. Ze delen hun kennis van
onze streek maar al te graag met
scholen en verenigingen en al wie
erom vraagt. De afdeling genealogie
of stamboomkunde krijgt de meeste
bezoekers over de vloer. Agnes Lamrechts en echtgenoot Libert Loosen
zijn experts terzake. Zij maken de zogenaamde klappers (soort indexen)
om het opzoekingswerk te vergemakkelijken en geven vakkundige uitleg
aan geïnteresseerden over het opmaken van een stamboom. Ze maken

je wegwijs in de wirwar van akten en
geschreven bronnen en het ontcijferen
van oud schrift (paleografie). Momenteel maken ze leesbare transcripties
van voornamelijk testamenten van alle
kanunniken van Mechelen. Het klinkt
vreemd, maar je haalt er veel informatie uit over het dagelijkse leven van
vroegere jaren. Agnes en Libert beheren ook een collectie doodsprentjes
en –brieven die nu geïnformatiseerd
wordt, wat belangrijk is bij het opzoekingswerk naar uw eigen stamboom.
Voor uw stamboom
Iedereen met vragen over zijn stamboom kan terecht in het Heemhuis
van De Semse. Wie wil mag altijd
een exemplaar van ontvangen
doodsprentjes of -brieven naar de
heemkring brengen. Daar worden
ze geklasseerd voor het nageslacht
in de afdeling genealogie. Die is
elke eerste en derde donderdag
en elke laatste maandag van de
maand open van 19 tot 22 u.
Scholen en andere geïnteresseerden nemen best contact op met
het secretariaat.
U gaat toch ook?
Op 12 juni 2010 viert De Semse zijn
25-jarig bestaan met om 15 u een
academische zitting, gevolgd door
een receptie in De Semse, Schoolstraat 13/1 in Zemst.
Secretariaat bij Colette Vanderbeken, 015/62.07.40
Nieuwe voorzitter sinds dit jaar: Louis Van Releghem


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
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Waar is lady Amherst?

Elewijt – In maart en april dit jaar konden de Elewijtenaren
op en rond het Sweynbeer een prachtige fazant eenzaam
zien ronddwalen in het scoutsbosje en in tuinen van verbaasde dorpsbewoners.

NIE

UW

EU

Café Burnout

ITB
ATE
R

Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht
Leuvensesteenweg 47 - Hever
Hij leek wel op zijn gemak en
het Sweynbeer tot zijn biotoop
te hebben gemaakt. HIJ, dat
was duidelijk. De prachtige
kleuren van zijn veren, zijn opmerkelijke lange staart deden
al vermoeden dat dit een uitheems mannelijk exemplaar
was van een soort pauw of
fazant. Hij werd zowaar al “fazauw” gedoopt, tot een alerte
bewoner van het Sweynbeer
zijn echte soortnaam kon terugvinden: de lady Amherstfazant, een uit zuidwest China en
Birma afkomstige kraagfazant.
Maar sinds enkele weken is
lady verdwenen. Vandaar
deze oproep aan al wie lady
kent of gekend heeft: wie iets
weet over dit opmerkelijke

dier, dele het mee aan de redactie. Wie
hem ziet, laat hem met rust !

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

KVDW

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

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Open

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

www.betonvandijck.be

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

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
de Zemstenaar juni 2010
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Onder de
De gemeente Zemst organiseerde voor de derde keer een
sportdag voor andersvaliden.
De sportdag werd georganiseerd met medewerking van
manege De Verbrande Brug uit
Eppegem en Horse-Fun, een
vereniging die zich inzet om andersvaliden de kans te geven
om aan paardensport te doen.
Dertien deelnemers beleefden
er een onvergetelijke dag.
In de hoofdbibliotheek van Zemst
vond een feest plaats van de Kinderen Jeugdjury Vlaanderen (KLV). Kinderen van Groot-Zemst die in de Kinderen Jeugdjury zetelden werden een
actieve doenamiddag aangeboden.
Foto boven deelnemers van Zemst:
v.l.n.r. Glenn Nijssen, Tine Leys, Nina
Gregoor en Axelle Cleytens met begeleidster Jacqueline Quackels. Onder
leerlingen van De Kiekelaar Hofstade:
Tessa Fransis, Sofie Reyniers, Jilke
Verbeeck en Olivia Ghadri.

FC Eppegem deed met ruim tweehonderd enthousiaste supporters (vier
bussen) de verplaatsing naar Grez-Doiceau. “We hebben tegen de leider gespeeld en we hebben verloren. Ik vind het zo spijtig dat we dit
jaar geen kampioen spelen, ik ben er echt niet goed van. Om mezelf te
troosten ben ik een goede kriek aan het drinken”, schrijft na afloop de
sympathiekste supporteres Yentl Verstraeten.

De preminiemen van VV Elewijt eindigden hun seizoen in schoonheid.
Tegen de papa’s en mama’s gaven ze voetballes en dat werd verzilverd
met 6-3 cijfers. Zittend: Sietze Kuyl, Robbe Imbrechts, Kwinten Binst,
Robbe De Win, Jaan Heyvaert, Stef Schonenberg, Jame Feron, Jaan Deblock, Joren Daamen, Tibo Verhelle, Wannes Ceulers, Emely Vercruysse
en Celina Vercruysse met hun trainer Ruben Van Keer en afgevaardigde
Ann De Schoenmaeker.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

De Harmonie Sint-Hubertus van Elewijt organiseerde begin mei haar jaarlijkse Volksconcert.
Zoals elk jaar nodigde de Harmonie een speciale gast uit om het concert op te fleuren. Dit
jaar gaf de eigenste Jeugdharmonie een voortreffelijk optreden. Naar aanleiding van de
trip naar Triviglio in Italie was er een delegatie van vier personen afgezakt om het optreden
bij te wonen. Dat Paolo Belloli niet alleen kwam om te luisteren maar ook om twee stukken
te dirigeren was een leuke verrassing voor het publiek.
De miniemen van SK Laar werden kampioen. “De vriendschap is optimaal en dat werd
verzilverd met de titel”, zegt trainer Alain Van Steenwinckel.

Op 9 mei werd het monument voor de oud-strijders op
de gemeentelijke begraafplaats van Elewijt officieel
ingehuldigd en gezegend. Op dit monument staan de
namen van de oud-strijders wier rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats plaats moest ruimen. Vooraf
werd een eucharistieviering opgedragen aan de overleden oud-strijders. De viering en de plechtige inhuldiging
werden gepast muzikaal begeleid door de Koninklijke
Harmonie Sint-Hubertus.

Schoonheidssalon Skin opende de deuren en dat werd op 8 mei gevierd met een
receptie. “Skin is een trendy beauty salon, waar professionaliteit, schoonheid en rust
voorop staan. Zowel dames als heren kunnen terecht voor verzorgingen.
Neem je graag eens een kijkje? Kom
eens langs op de Tervuursesteenweg
792 in Elewijt”, zegt Ilse Gilis.
Elewijt-kermis was op zondag 23 en
maandag 24 mei op de parking van café ’t
Steen andermaal een groot feest. Zondag
zorgde Silicon Carne voor een enthousiaste sfeer. Maandag was het de beurt aan
Old Timers Band uit Sint-Katelijne-Waver.
Het talrijk publiek waardeerde het uniek
optreden van de fantastische groepen en
amuseerden zich bij Chris en Alain tot in de
kleine uurtjes.
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FC Zemst viert 75 jaar
E

Zemst – FC Zemst bestaat 75
jaar en vierde dat met een gezellige familiedag.
Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries

r viel van alles te beleven: twee teams van oude gloriën warmden de dag op met een partijtje wervelend totaalvoetbal. Op de receptie die erop volgde kreeg voorzitter Jan Verbinnen als cadeau van de gemeente Zemst een cheque
toegestopt. Petanqueclub Den IJzeren Bal organiseerde een wedstrijd jeu de boules tussen het gemeentebestuur en
het bestuur van FC Zemst. Wie de winnaar werd, was totaal bijkomstig. En toen kwam de koe opdagen, dé centrale
figuur van de grote Schijt-je-rijk wedstrijd. Het brave beest legde haar vlaai precies op het perceeltje van Isabelle Verdoodt en
maakte haar in één klap 500 euro rijker.
Een mega barbecue was de perfecte afsluiter van een geweldig jubileumfeest. Dat FC Zemst inmiddels eigenlijk 77 jaar jong
is, ach, geen haan die daar naar kraaide. En zoals u van ons gewoon bent, was ook de Zemstenaar erbij. Wij laten u mee
genieten met deze fotoreportage.
Deze oude gloriën warmden het publiek op met
een aantrekkelijke pot modern bewegingsvoetbal. U
herkent bovenaan v.l.n.r. Paul Verdoodt, Jean Dutré,
Eddy Jacobs, Marc Tuyaerts, Benny De Win, David
Siebens, Herwig Thirion, Luc Breugelmans, Jean-Claude
Mox, Geert Beullens, Gilbert Bohets en Johan Devos.
Zittend v.l.n.r. Jean Andries, Kevin Vanrompaey, Steve
De Ruyck, Jan Verdoodt, Rik Tesseur, Maktar Bouchdig,
Ken Pelgrims, François Peeters, Dirk Cordemans, Daniël
Devos en Dirk Van de Mosselaer.

Centrale figuur van de grote Schijt-je-rijk wedstrijd was
deze koe. Het beest leek allerminst onder de indruk van het
gebeuren en kijkt met minachtende blik in de lens. Ze kweet
zich voortreffelijk van haar taak en deponeerde deze prachtige
vlaai in de buurt van het strafschopgebied. Landmeter Nobert
Van Eyken en zijn bevallige assistente berekenden de exacte
plek. Dat perceeltje behoorde toe aan Isabelle Verdoodt,
grootmoeder van jeugdspeler Jelle Van Cappellen. Zij kaapte de
prijs van 500 euro weg.
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In naam van het gemeentebestuur feliciteerde Schepen
van Sport Piet Van Grunderbeek het jubilerende FC Zemst.
Voorzitter Jan Verbinnen kreeg voor de gelegenheid een
cheque van 200 euro in de handen gestopt.
Petanqueclub Den IJzeren Bal zorgde voor een
gesmaakte wedstrijd tussen gemeentebestuur en het
bestuur van FC Zemst. Het werd een duel op het scherp
van de snee, waarbij pastis een doorslaggevende rol
speelde. En wat hoort er naast pastis nog bij het jeu
de boules? De zon, natuurlijk! En of die van de partij
was! En wat hoort er bij een zonnig terras? Een tafel
met mooie, vrolijk lachende dames uiteraard!
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25709 Derapro

22-12-2009

11:27

Pagina 1

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
Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST

EK

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be
Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie
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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

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

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66
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Fietsfun: nieuw bospad geeft
aansluiting op de Zennedijk
Zemst –

Door werken aan de Brusselsesteenweg zijn het moeilijke tijden voor de fietsers... Zelfs de Tour de
France mag er niet langs! Aangezien
de bedrijvigheid nog een hele poos
kan duren, maken al vele fietsers gebruik van het rustige en brede dolomieten jaagpad dat loopt langs de
gebetonneerde Zenne van Eppegem
tot downtown aan
Den Turfput. Op
zich niks mis mee,
want het is stukken mooier dan
onze N1, maar
het is voor velen
toch een serieuze
omweg. Daarom
kiezen veel lokale
fietsers en wandelaars meer en meer
voor een bospad
dat het jaagpad
verbindt met de
Edgard Tinelstraat.
Dat
interessant
“binnendoorpadje” ligt bovenop
een
vroegere
rioolpijp die regenwater naar de
Leibeek afvoert.

Momenteel vertoont dit pad behoorlijk wat oneffenheden. Als er niet
wordt ingegrepen dreigt netelgroei
de doortocht te bemoeilijken, maar
verwacht wordt dat de gemeentelijke
diensten dit bospad zullen effenen.
Een mooi en verkeersvrij alternatief!
Fiets ze!
Jmb
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Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 0477 / 83 92 15

Turnkring Excelsior Eppegem
brengt spetterende show
Eppegem – Turnkring Excelsior Eppegem kan terugblikken op een meer
dan geslaagde 45ste verjaardag, die
werd gevierd met een spetterende
turnshow. Meer dan 700 toeschouwers kwamen genieten van een
wervelend spektakel van gym, acro,
trampoline en dans. Voor de eerste
keer werden twee optredens gegeven op een dag, beide vertoningen
waren zo goed als uitverkocht. De
gymnasten namen het publiek mee
in hun droomwereld en lieten de
toeschouwers meegenieten van een
droomreisje langs verliefdheden,

wat-wil-ik-later-worden, verre reizen
en zelfs een heuse nachtmerrie. Ook
de speciale act van de cheerleaders
van basket Zemst, met een nooit
aflatend enthousiasme, werd zeer
gesmaakt.
Mede dank zij de onvermoeibare en
enthousiaste inzet van alle kinderen,
monitors en de ontelbare vrijwilligers
werd deze droomshow een groot succes waar nog lang zal over nagekaart
worden. Op naar de 50, zouden we
zeggen!
Tekst: Leen Paulussen. Foto’Jean Andries

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest

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

Nationaal en internationaal
transport

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

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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VERS BROOD NODIG?
Onze broodautomaten
staan voor u klaar
met 10 broodsoorten
uniek in de regio

Van Eeckhout

Waar vindt u onze broodautomaten?
•
•
•
•
•

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

24u / 24
7 dagen / 7
Onze winkels:

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN
e-mail	   joannes.verbinnen@skynet.be
web	   www.grasmaaiersverbinnen.be

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

Herstellingen alle merken
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Spelers komen en gaan
Zemst – De transfercarrousel ging al vlug op
gang voor het nieuwe seizoen. Enkele spelers
zochten en vonden een nieuwe uitdaging.
Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Carrière?
2. Waarom transfer naar een nieuwe ploeg?
3. Sterke punten?
4. Verwachtingen van uzelf en de ploeg?

GLENN BREUGELMANS
(van FC Zemst Sp. naar FC Eppegem)
1. “Jeugd FC Zemst Sp., twee
jaar (-16 en -17) KV Mechelen
en terug naar FC Zemst Sp.
(twee jaar).”
2. “Tijd voor een stap hogerop. Eppegem is dicht bij
de deur, ik ken de spelers en
Glenn Trouwkens en Gertjan
Peeters zijn goede vrienden.”
3. “Mijn snelheid en techniek
zijn oké, ik moet nog werken
aan duelkracht en afwerken kan ook beter.”
4. “Ik zal hard moeten werken voor mijn plaats. Dit seizoen
zoveel mogelijk in de kern, op termijn een vaste waarde in
de eerste ploeg. FC Eppegem heeft bewezen dat ze een
goede ploeg hebben en dat zal ook volgend seizoen zo zijn.
Ik kijk er naar uit.”
Sterkhouders bij FC Eppegem

Kevin Stuckens
van Woluwe-Zaventem
naar FC Eppegem

Maarten Tordoir
van Woluwe-Zaventem
naar FC Eppegem
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Maarten De Schepper
van Diegen Sp
naar FC Eppegem

TIM MATYN
(Van SK Nossegem naar VV Elewijt)
1. “KCVV Elewijt (’81-’90),
Union Luxemburg (’91-’94),
VV Daalhof (‘94-‘95), Standaard Maastricht (’95-’96),
Elewijt (2000-2002), Eppegem (‘02-‘04), Sterrebeek
(‘03-‘04), Elewijt (‘04-‘05),
Sterrebeek (‘05-‘06), Nossegem (‘06-’10).”
2. “Onder invloed van
transfers Didier Greps, Tom
Lambers, en Nicolas Van ’t
Groenewoud kon ik niet
weerstaan. Ik heb vijf fantastische jaren gehad bij
Nossegem. Ik wens die mooie club veel succes in de toekomst.
Voor het werk vertoef ik veel in het buitenland. Bij Nossegem
vertrokken veel anciens en hoewel ik met spijt in het hart Nossegem verlaat, wil ik kersvers voorzitter Bart Imbrechts van KCVV
Elewijt graag een beetje helpen in zijn project. Greps had ook
al uitgemaakt dat hij naar Elewijt ging. Tom en Nico ken ik van
vroeger en zijn jongens van het dorp. Tom speelde bij de jeugd
van Elewijt en later vele jaren op heel hoog niveau bij Sterrebeek in eerste provinciale. Nico verdedigt al jaren het doel van
Sterrebeek, Kampenhout, OHL en dit jaar als doublure van Tom
Meyers bij Scup Jette. Jongens met de nodige ervaring dus.”
3. “KCVV Elewijt heeft een jonge structuur, een trainer met
veel ervaring, een mooie accommodatie en een goede mix
van aankomende Elewijtse talenten, die kunnen begeleid
worden door de oude garde à la Danny Van Keer, Tom Troch,
Tom Lambers en ikzelf.”
4. “Geen grote verwachtingen. Handhaven met vier nieuwkomers van onder de kerktoren in derde, maar dit doel sneller kunnen realiseren dan afgelopen seizoen, waardoor een positie
rond de tiende plaats moet kunnen. Door de aanwezigheid van
spelers van onder de kerktoren de lokale supporters eensgezind
aan de toog krijgen om samen onder leiding van Bart Imbrechts,
met steun van zijn lieftallige dame, een gezonde club te kunnen
doorgeven aan onze kinderen. Een groep vrijwilligers samenstellen die ieder een klein deel van de grote berg verantwoordelijkheden en taken op zich willen nemen, waardoor iedereen
met plezier deel uitmaakt en zijn zegje heeft binnen de club.”
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YANNICK ICKMANS
(van FC Eppegem naar FC Zemst Sp.)
1. “Jeugd Eppegem, Diegem en Grimbergen. Vanaf 17
jaar in de eerste ploeg van Eppegem, tweemaal op rij
kampioen (van 3de naar 2de en van 2de naar 1ste provinciale).”
2. “Een nieuwe uitdaging, ik ben terug op zoek naar
mijn goede vorm.”
3. “Kopbalsterk, snel en scoor gemakkelijk.”
4. “Aanvallend een meerwaarde brengen en veel goals
maken. Met de goede transfers, de samenhang en de
sfeer bij Zemst ligt een plaats in de top vijf in het bereik.”

Maken de overstap van FC Eppegem naar FC Zemst Sp: v.l.n.r. Jonas
Van de Voorde, Yannick Ickmans, Yannick Jacobs en Ken Vandenborre.

JONAS VAN DE VOORDE
(van FC Eppegem naar FC Zemst Sp.)
1. “FC Eppegem, Diegem Sp., RSC Anderlecht, Eppegem
en volgend seizoen FC Zemst Sp.”
2. “Ik kreeg bij FC Eppegem te weinig speelkansen. Een
seizoen was ik door een blessure inactief, daardoor
kreeg ik minder vertrouwen.”
3. “Technisch sterk en groot loopvermogen.”
4. “Ik hoop me vooral te amuseren op het veld en dan
komt de rest vanzelf. Ik ken al enkele spelers van Zemst
en samen met andere Eppegemenaren gaat dat volgens mij zeker lukken. Ik denk dat FC Zemst Sp. een
goede ploeg zal hebben en ik verwacht een plaats in
de top vijf.”
YANNICK JACOBS
(van FC Eppegem naar FC Zemst Sp.)
1. “2007-2008: FC Eppegem (1ste provinciale), 20082010: FC Eppegem (2de provinciale).”
2. “Ik hoop op meer speelkansen. Andere spelers van
Eppegem die de overstap al hadden gemaakt overtuigden mij.”
3. “Beweeglijk, snelheid en doelgericht.”
4. “Ik hoop op een positief seizoen met veel speelkansen en een ploeg die zich in de kijker speelt in de
mooie reeks.”
KEN VANDENBORRE
(van FC Eppegem naar FC Zemst Sp.)
1. “FC Vilvoorde, SC Grimbergen en FC Eppegem.”
2. “Weinig speelkansen en op zoek naar een nieuwe uitdaging.”
3. “Duelkracht en snelheid.”
4. “Zoveel mogelijk spelen om een regelmatig niveau te
behalen. Ik hoop met de schitterende club in de top vijf
te spelen.”
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BARRY D’HOINE
(van FC Zemst Sp. naar VK Weerde)
1. “Steeds bij FC Zemst Sp. en debuteerde als 16-jarige in de eerste
ploeg.”
2. “Tijd om iets anders te proberen.
Weerde is dichtbij, ik ken veel spelers
en VK Weerde voetbalt in dezelfde
reeks, dat is leuk.”
3. “Balrecuperatie, loopvermogen en
ook technisch goed. Ik moet nog werken aan de afwerking.”
4. Proberen in het middenveld de
ploeg een meerwaarde te geven en
de medespelers beter doen voetballen. VK Weerde eindigt zeker
in de linkerkolom. Ik kijk uit naar de vele derby’s, maar de wedstrijd tegen Zemst zal toch iets speciaals zijn.”

ALEX CROES
(van FC Zemst Sp. naar VK Weerde)
1. “Vanaf de duiveltjes bij FC Zemst
Sp., 1 jaar FC Eppegem en 11 jaar in
de eerste ploeg van Zemst.”
2. “Een nieuwe uitdaging. Ik woon in
Weerde en ik heb er vele vrienden.”
3. “Snelheid, maar er komt wel een
beetje sleet op (lacht).”
4. “Voor mezelf een goed seizoen,
voor de ploeg zo vlug mogelijk het
behoud verzekeren.”
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Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en
ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

Tel.016 / 65 70 75 - Fax 054 / 32 06 48

Drankencentrale Louis Nijs












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

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

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

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

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

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

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

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
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Zemst - Ronny Lacante, net zestig geworden en dus zelf al een heel klein beetje een oldtimer, is
al zijn hele leven bezig met auto’s. Vooral NSU’s hebben zijn hart gestolen. Samen met zijn broer
Marc besteedt hij een aanzienlijk deel van zijn vrije tijd aan het restaureren van deze karretjes.
In zijn werkplaats staat een indrukwekkende collectie, waaronder een uiterst zeldzame Spider,
te pronken. De Spider was in 1965 de eerste auto die een Wankelmotor kreeg ingebouwd. Het
gespecialiseerde magazine Autowereld (ook online) wijdde maar liefst vijf pagina’s aan Ronny’s
verzameling. Ook de Zemstenaar mocht een kijkje nemen.

NSU, dé passie van Ronny Lacante

W

anneer is een auto officieel een oldtimer?
“De auto moet minstens
vijfentwintig jaar geleden
in gebruik zijn genomen. In principe mag
je er alleen de baan mee op tussen zonsopgang en zonsondergang en dit binnen
een straal van 25 km. Een uitzondering
hierop kan bij deelname aan speciale
manifestaties. Voor een oldtimer kan je
een speciale verzekering afsluiten.”
Waarom NSU’s, voor de leken onder
ons niet zo bekend als bijvoorbeeld een
Kever of 2 pk?
“Noem het gerust een jeugdliefde, die nooit
is over gegaan. Mijn vader Roger was jarenlang zaakvoerder van garage Lacante in
Machelen. Mijn broer Marc en ik zetten de
zaak later verder. In de jaren zestig en zeventig waren we verdeler van NSU, dat later
bij Audi werd ingelijfd. Audi werd onderdeel
van Volkswagen. De zaak bestaat ook nog
vandaag, al is ze overgenomen en werkt ze
niet langer onder de vlag Lacante.”
Is het simpel om aan die oude wagens

en wisselstukken te komen?
“Sinds de komst van internet alleszins
eenvoudiger dan vroeger. We vinden ze
zowat overal ter wereld, maar vooral in
Duitsland, Zwitserland, Canada, Nederland en Frankrijk We werken veelal met
de NSU TT en TTS, afgeleid van de Prinz
1000, een model uit 1963. De prijs die
we ervoor betalen is natuurlijk afhankelijk van de staat waarin de auto zich bevindt. Voor ons geldt: hoe slechter, hoe
groter de uitdaging. We gaan er prat op
de wagen in zijn oorspronkelijke staat te
restaureren. Het vergt veel geduld om
aan alle nodige onderdelen te komen.
Soms is het een lange speurtocht, maar
opgeven doen we nooit. Korter bij huis
kan echter ook. Zo bezit ik al vijfentwintig jaar een NSU 1000C, die ik eind jaren
zestig zelf heb verkocht. Die heeft slechts
22.000 km op de teller en is zo goed
als nieuw. Ik heb de mens die hem toen
kocht nog leren rijden, zo ging dat in die
tijd. Ik was een rijschool op mezelf.”
Hoe vertrek je dan om zo’n wrak om
te bouwen en hoelang ben je daar

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

mee bezig?
“In het begin was dat wel wat zoeken en
prutsen. Gelukkig zijn er nog volop handboeken. Door de jaren kweek je routine
en gebeurt het meeste blindelings. Kort
samengevat gebeurt het als volgt: de
auto wordt volledig uit mekaar gehaald,
dan kunnen we de balans opmaken.
Eerst wordt de carrosserie hersteld, geschuurd en gespoten. Dan volgen de
remmen, de ophanging en de transmissie. Tot in het kleinste detail wordt alles terug opgebouwd. Het spuitwerk
gebeurt zelfs in de originele tinten. 95
percent van het werk doen we zelf. Het
duurt ongeveer zes tot acht maanden om
een auto volledig af te werken.”
Wordt die dan doorverkocht?
“Helemaal niet, we behouden ze allemaal
zelf en rijden er classic rally’s mee of doen
mee aan manifestaties. Die worden in
overvloed georganiseerd. In 2007 namen
we deel aan de klassieker Mechelen - San
Remo. Dat is een vijfdaagse trip van ongeveer 1750 km heen waarbij naast het vele
klim- en daalwerk ook nog moet genavigeerd worden.”
Tot slot, hoe lang
wil je dit nog verder doen?
“Zo lang ik kan, al
moet ik toegeven
dat ik het af en
toe wel eens beu
ben. Maar dat
duurt nooit lang.
Die wagens hebben een emotionele waarde voor
mij en ik kan ze
niet loslaten.” 
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Krijgt cultuurtempel De Melkerij
Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19

Zemst – Iets meer dan anderhalf jaar geleden werd in bepaalde politieke publicaties het nieuws gelanceerd dat in de oude
melkerij langs de Brusselsesteenweg in Zemst, de huidige
snookerzaal, een nieuwe cultuurtempel zou worden gebouwd
door de gemeente. Wat prompt werd ontkend door Stany, de
uitbater van de snookerzaal. Een hele tijd hing daar voor het
raam de boodschap te lezen dat de snookerzaal zeker nog tot
2014 open blijft. de Zemstenaar ging zijn licht opsteken. Komt
er in Zemst-centrum een culturele podiumzaal of niet?

I

n 2008 stelde de cvba De Melkerij, een vennootschap van Paul
Verdoodt, Jean-Marie Brassine en
Wim Simons zich bij de gemeente
kandidaat om een gemeenschapscentrum met vergaderzalen, een polyvalente zaal en een horecazaak uit te
bouwen. Partner van de cvba De Melkerij was de nv IMMOFFICE, eigenaar
van het voormalige melkerijgebouw.
Bedoeling was het pand voor een
langere periode ter beschikking te
stellen aan de gemeente om er een
cultuurzaal in onder te brengen. De
gemeente zou dan moeten instaan
voor de nodige verbouwingswerken.
Wij vroegen aan Herwig Thirion van
de nv IMMOFFICE, aan burgemeester
Bart Coopman en schepen van cultuur
Koen Vandermeiren naar de beweegredenen van de samenwerking.

Burgemeester Bart Coopman: “Als de
gemeente beslist dat voor onze bevolking cultuur op een relatief hoog
niveau dichter
MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
bij de burger
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN
moet worden
gebracht, dan
rijst de vraag
hoe wij een cultureel centrum
willen bouwen
zonder dat het
de gemeente
handenvol
Steenweg op Elewijt 10
geld kost om
EPPEGEM
Tel. 015/61.22.12
het draaiende
GSM 0475/93.67.41
te
houden.
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Tekst: MP, foto: Jean Andries

De inbreng van de privé-partners
in een structuur van publiek-private
samenwerking (PPS) is daarbij een
gedroomde formule. Zo kan het centrum rendabeler uitgebaat worden,
omdat er dan niet alleen een culturele
programmering door het gemeentebestuur gebeurt. De locatie van De
Melkerij is niet te overtreffen, op wandelafstand van het gemeentehuis,
langs een belangrijke gewestweg en
met voldoende parking in de buurt.
Bovendien is het gebouw opgetrokken in een boot- en modernistische architectuur en heeft het een belangrijke erfgoedwaarde. Dat kan een mooi
visitekaartje voor de gemeente Zemst
worden, zonder dat wij dezelfde ambities hoeven te hebben als de culturele centra van Mechelen of Vilvoorde.
Bedoeling is een gemeenschapscentrum te creëren voor ons en door ons.”
Herwig Thirion: “De gebouwen zijn
familiebezit. Wij zijn bereid in dit verband samen te werken met de gemeente, hoewel wij liever niet meteen
verkopen. In een huurkoopformule of
iets dergelijks kunnen beide partijen
zich wel vinden. Een deel van het gebouw is trouwens nog altijd bewoond
door mijn ouders en dat zal ook in de
toekomst zo blijven. De voorbije jaren werd er meermaals een bod uitgebracht op het gebouw. Elke keer
hebben wij geweigerd daarop in te
gaan, maar voor het project van de gemeente zijn wij zeker te vinden. Het
familiaal patrimonium, dat in de familie
nog een grote gevoelswaarde heeft,
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eindelijk concreet vorm?

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

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

Schepen Koen Vandermeiren, burgemeester Bart Coopman, Jean-Marie Brassine en Paul
Verdoodt van cvba De Melkerij, met op de achtergrond de gebouwen van De Melkerij.

wordt grondig gerenoveerd en krijgt
een nieuwe bestemming waar het hele
dorp beter van kan worden. Het geschil
met de huidige uitbater over de uittredingsvergoeding wordt, dankzij de
bemiddeling van de gemeente, eerstdaags opgelost en wij zijn blij dat de
plannen hierdoor vaste vorm krijgen. ”
Koen Vandermeiren: “Privé-partner
cvba De Melkerij komt bij het plaatje
kijken omdat aan hen de exploitatie, het beheer en het onderhoud
van het complex (zowel het beheer
van de zaal als de uitbating van het
cafetaria) wordt uitbesteed. Achterliggend doel is het besparen van
personeelskosten en te zorgen voor
een optimale rendabiliteit . De gemeente zorgt in samenwerking met
de cvba wel nog voor een eigen culturele programmering en Zemstse erkende verenigingen zullen ook tegen
gunsttarieven gebruik kunnen maken
van de zaal en de ruimte voor tentoonstellingen, cursussen en dergelijke. De meerwaarde van de inbreng
van de privé-partners is dat er door
de samenwerking tussen horecagedeelte en uitbating van de zaal een
de Zemstenaar juni 2010
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optimale bezetting van het complex
zal gebeuren. In de week bijvoorbeeld kunnen bedrijven er congressen, seminaries of presentaties laten
doorgaan. Dergelijke evenementen
en bijkomende culturele programmering door de privé-partner zorgen
voor een optimale benutting van de
totale investering. Uiteraard mag ik
niet vergeten te vermelden dat de
gemeente de polyvalente zaal blijvend ter beschikking zal stellen van
dansgroep Impuls tegen een redelijke prijs. Ook de vechtsportvereniging USDA moet niet vertrekken, zoals links en recht verteld wordt.”
De gemeente en de privé-partners,
die samen hun schouders onder het
project hebben gezet, stelden een
tijdstabel op. Tegen juli 2010 vertrekt de snookeruitbater en vanaf
augustus neemt de cvba De Melkerij
de zaak tijdelijk over. In een tweede
fase, in 2011, starten dan de verbouwingswerken. En in de derde
fase, hopelijk in 2012, opent het cultureel centrum zijn deuren.
de Zemstenaar houdt u op de hoogte
van de evoluties.


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
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

015/611532

Fax:

015/617959

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

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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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

Fabrikant van metalen sierpoorten,
carports en hekwerk.
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Doek valt over voetbalseizoen
1. Hoogtepunt?
2. Dieptepunt?
3. Positief?
4. Wat kan/moet beter?
5. Conclusie?

Zemst – Het seizoen 2009-2010 zit erop. Spelers en trainers kunnen genieten van een verdiende rust, bestuursleden bereiden al volgend seizoen
voor. Tijd voor een grondige evaluatie. Werden de verwachtingen ingelost?
Tekst en foto’s Jean Andries

TWEEDE PROVINCIALE
KFC EPPEGEM
(2de en eindronde met 59 punten)
Michel Van Campenhout:
1. “De kers op de taart, via de eindronde de promotie naar eerste provinciale
afdwingen, kwam er niet. Hoogtepunten waren er genoeg, maar ons doel werd
niet bereikt.”
2. “Slechte start in de competitie met als gevolg een heel seizoen op achtervolgen aangewezen, geen goed gevoel met toch een kwalitatief sterke kern.
De kwetsuur van Gunter Vercammen (een goede speler met veel inzet en mogelijkheden) en het wegblijven van Diomi, een speler altijd goed voor meer dan
twintig doelpunten.”
3. “Een heel seizoen, tot de voorlaatste speeldag, lag de titel in ons bereik.”
Sterkhouders van FC Eppegem kapitein Dennis De Bell
(knie) en Mika Vanhamme (voor de kindjes) stoppen
4. “Meer aanvallend voetbal brengen. Geloof in eigen kunnen.”
met voetballen. “We blijven wel de beste supporters
5. “FC Eppegem is klaar om een vaste waarde te worden in
van roodgroen”, zeggen ze in koor.
eerste provinciale. Structuur en organisatie staan op punt,
infrastructuur is oké, beleving van het voetbal op en naast
het veld is top. Huidige kern zoveel mogelijk samenhouden,
zeer goede transfers in elke lijn voor volgend seizoen zijn
de pijlers om succesrijk te zijn in de toekomst. KFC Eppegem
is aan iets moois aan het bouwen voor de toekomst.”
Onze visie:
Topschutter Diomi (halfweg seizoen 13 doelpunten), een
te weinig gemotiveerde Lofombo en de kwetsuur van
Kenny Morras kosten uiteindelijk de titel en de promotie.
Uiteindelijk werd uit de fel gehavende ploeg het maxiDe kadetten van FC Eppegem werden kampioen en mochten samen
mum gehaald.

met de eerste ploeg op het veld tegen Waterloo. Kapitein Neal
Verstraeten is niet weinig fier op de vlag van FC Eppegem. De eerste
ploeg maakte er een spektakelwedstrijd van met zes doelpunten.

VERBR. HOFSTADE
(15de en degradeert met 30 punten naar derde provinciale)
Jean De Weser:
1. “Schitterende start tot en met de wedstrijd bij FC Eppegem.”
2. “Meteen na deze fantastische match begon alles verkeerd te gaan. Wat aanvankelijk als een paar uitschuivers werd beschouwd (o.a. 5-0 verlies tegen Erps-Kwerps), werd meer en meer een zekerheid: de ene verlieswedstrijd na de andere. Het gif
sloop langzaam maar zeker in de ploeg en de entourage. Dan maar het klassieke recept: een trainerswissel rond Nieuwjaar. Het
moet gezegd: het ging minder slecht en vooral de laatste weken hadden we enorm veel pech in cruciale spelmomenten. Absolute
dieptepunten: de belangrijke wedstrijden tegen Kortenberg, Erps-Kwerps, Ohain en Nijvel: 1 op 12 met degradatie tot gevolg.”
3. “Niets! Ook het samenwerkingsakkoord tussen de jeugdploegen uit Zemst bleek een absolute grote nul. Het lijkt wel of
de andere clubs de pest hebben aan ons. Wel positief: de betere communicatie met de gemeente. Ook het feit dat een (te
beperkt weliswaar) nieuw aantal jonge en (minder jonge) mensen zich hebben willen inzetten voor de club, zowel voor als
achter de schermen.”
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4. “We hebben
de middelen niet,
evenmin als het
grote publiek. Dus
moeten we ons
noodgedwongen
intern reorganiseren
om niet tot de fatale crash te komen.
De aanmoedigingen van de supporters van
Verbr. Hofstade konden niet baten. Vele
Een betere en geloofwaardige communicatie tussen doelkansen
tegen kampioen Grez-Doiceau maar
het was telkens (zoals een heel seizoen) net
alle geledingen van de club is een absolute must.”
niet. De club degradeert naar derde provinciale.
5. “Een uiterst slecht seizoen, wat volgens mij niet enkel
en alleen de schuld van de spelers en de trainers is! Ik heb alvast mijn conclusie getrokken.”
Onze visie:
Vóór het seizoen had Verbr. Hofstade terecht grote verwachtingen. De realiteit was
echter compleet anders. De club degradeerde na zeven jaar opnieuw naar derde provinciale. Enkele verkeerde transfers en een gebrek aan efficiëntie werden duur betaald. Een nieuwe structuur met voetbalkenners zal nodig zijn om opnieuw een ploeg
te maken voor de top in derde provinciale.

Grote treurnis na afloop. Tranen rolden van
de wangen bij de spelers en lang na het
eindsignaal konden de spelers hun teleurstelling
niet verbergen. “Mijn grootste sportieve
ontgoocheling”, zegt kapitein Kevin Vervoort.

DERDE PROVINCIALE
FC ZEMST SP.
(9de met 38 punten)
Jurgen De Man:
1. “Het afscheid van kapitein Alex Croes, na vele mooie jaren, en uiteraard als afsluiter onze familiedag met een wedstrijd
tussen oude gloriën, de inhuldiging van onze pitch en petanquebanen, afgerond met een spetterende barbecue.”
2. “Een sportief dipje, veelal te wijten aan blessures maar er is nooit reden tot paniek geweest. Achteraf bekeken terecht trouwens.”
3. “Nog steeds proberen we zoveel mogelijk jongens van rond de kerktoren te laten voetballen, van de allerkleinsten tot de
elite. We kijken dan ook uit naar een zeer interessante reeks met liefst vier clubs uit de gemeente, aangevuld met ploegen
uit de onmiddellijke omgeving. Bijna elke zondag zal er wel ergens een derby zijn, dat belooft!”
4. “Als we gespaard blijven van kwetsuren (toch niet teveel tegelijk) kan het alleen maar beter. Op een bepaald moment lag ons volledig offensief compartiment in de lappenmand. Dat speelde ons parten, maar met doelgerichte transfers is hier goed op geanticipeerd.”
5. “Een groot gedeelte van de kern (inbegrepen de sterkhouders) werd behouden en wordt aangevuld met jonge, goede spelers (één 19-jarige, drie 21-jarigen en twee 24-jarigen). Wij eindigden op de negende plaats, maar volgend seizoen willen
we toch wat hoger mikken. Met deze groep moet top vijf mogelijk zijn.”
Onze visie:
Met het materiaal dat voorhanden was bleef FC Zemst Sp. onder de verwachtingen. Een slechte start (11 op 36), een periode
van 0 op 18 en een gebrek aan scorend vermogen zijn daar niet vreemd aan. De ploeg herpakte zich en kan uiteindelijk terugblikken op een geslaagd seizoen.

KCVV ELEWIJT
(13de met 30 punten)
Luc Deheyder:
1. “Het vooropgestelde behoud werd verzekerd, zij het iets moeilijker dan gehoopt en verwacht werd. Het was vechten tot de
laatste speeldag met alle beschikbare middelen.”
2. “We moesten het seizoen aanvatten zonder Lopa, die uitviel in de Beker van Zemst tegen Laar. Hij was een heel seizoen onbeschikbaar. Andere langdurige gekwetste basisspelers (Pollefoort, Verholen, Beukelaers) werden vervangen door polyvalente
jongeren uit de B-kern. Extra sportief betreuren we het overlijden van onze erevoorzitter Jean Tapessierke Vandenwijngaerden.”
3. “Het jeugdbeleid van KCVV Elewijt werpt zijn vruchten af. De U-21 speelden kampioen en heel wat eigen jonge spelers
werden door trainers Jean-Luc Greps, Dirk Berghs en Dirk Monsieur klaargestoomd en ingepast in het eerste elftal.”
4. “Uittredend voorzitter Luc Deheyder draagt de bestuursfakkel over aan de nieuwe voorzitter Bart Imbrechts en een jonge
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Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

• 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

juwelier

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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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
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bestuursploeg die zeker een nieuwe wind zullen laten waaien in KCVV, met een gezond evenwicht tussen aandacht voor de
eerste ploeg en veel aandacht voor de jeugdwerking.”
5. “De uittredende bestuursploeg kijkt tevreden terug op de realisaties van de voorbije jaren en heeft samen met de nieuwe
bestuursploeg, trainersstaf en spelers gewerkt aan het behoud van KCVV Elewijt in derde provinciale. De nieuwe bestuursploeg kijkt met vertrouwen naar volgend seizoen en de toekomst van de club.”
Onze visie:
Na tien wedstrijden vreesden we voor de degradatie voor VV Elewijt. Een nieuwe structuur en spelers die er in geloofden zetten de ploeg weer op het goede spoor, met uiteindelijk een logische dertiende plaats.”

VK WEERDE
(13de met 30 punten)
Johan Schellemans:
1. “Beloftevolle start met zes op zes.”
2. “Ophef tijdens de thuiswedstrijd tegen Peutie. Het is confronterend hoe je sommige zaken niet in de hand hebt, hoe een
aantal supporters die je zelfs niet kent, alles kunnen teniet doen waar veel mensen hard voor gewerkt hebben.”
3. “Op voetbaltechnisch niveau stonden we ons mannetje. We blijven in derde provinciale.”
4. “De spelerskern moet breder worden, concurrentie maakt iedereen sterker.”
5. “De belangrijkste spelers, op Ben Clarembaux na, blijven, zodat we verder kunnen bouwen voor volgend seizoen. De nieuwe
spelers die erbij komen zijn een meerwaarde voor de groep, die sterker uit het eerste jaar derde provinciale zal komen. De
nieuwe accommodatie is een extra motivatie om volgend jaar in de linkerkolom te eindigen.”
Onze visie:
Met wisselvallige uitslagen kwam de ploeg nooit echt in degradatiegevaar. De ploeg won tegen Muizen en Eizer, speelde
gelijk tegen Zemst, Vossem, Moorsel, Huldenberg en deelde met VV Elewijt de dertiende plaats. Net onder de middenmoot
lag in de mogelijkheden.

SK LAAR
Wilfried Meysmans:
1. “Het hoogtepunt is de goede sfeer die terug is, daardoor is ook de mentaliteit op het veld schitterend. Er staat terug een ploeg
op het veld. De kloof tussen oud en jong is verdwenen, met als gevolg na 13 jaar opnieuw winst in de beker van Mechelen en een
terugronde om van te snoepen, met een derde plaats als beloning. Bovendien werd ook de eindronde gewonnen om eventueel
opnieuw te stijgen naar tweede afdeling. Ook de jeugd deed het verre van slecht met een titel voor de miniemen als orgelpunt.”
2. “Het feit dat er jaarlijks jeugd gaat naar ploegen uit de buurt. Jammer dat we in Zemst elkaar niet beter begrijpen. Dat een
ploeg van buiten de fusie spelers komt weghalen begrijp ik, maar ploegen uit de fusie zouden van elkaars spelers moeten afblijven. Goed fatsoen is bij sommige clubs ver te zoeken.”
3. “Heel het seizoen was positief.”
4. “Alles kan beter, maar we blijven met de voetjes op de grond.”
5. “De stijgende lijn doortrekken is ons doel. Om de goede
sfeer er onmiddellijk in te brengen, beginnen we op 31 juli met
ons clubfeest voor jong en oud.
Als de eerste ploeg niet promoveert, moeten we resoluut gaan
voor de titel. Laar moet steeds
zijn eigen identiteit bewaren:
sportief succes waar het kan,
maar met oog voor gezelligheid.
Het moet voor iedereen plezant
blijven, hé.”
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design en kwaliteit
voor uw veiligheid

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

Kwai

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Fiana

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

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