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Enkele panden uit ons aanbod te huur:
HOFSTADE

EPPEGEM

ELEWIJT

Werfheide 18 te Hofstade

Nedergemlaan 20 te Eppegem

Lange Ravestraat 26 te Elewijt

Ruime en rustig gelegen woning met
3 slpks, zolder, kelder, veranda,
garage, tuin en oprit. Nabij openbaar
vervoer.

Zeer ruime woning met 3 slpks, veel
bergruimte en mooi terras. Gelegen in
rustige straat, nabij E19 en openbaar
vervoer.

Rustig gelegen woning met 5 slpks,
veranda, tuin en tuinberging.

€ 800 / mnd

€ 950 / mnd

VACATURE

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij
op zoek naar een polyvalent
medewerker.
Taakomschrijving: U kan zich minstens
één dag per week vrijmaken voor het
uitvoeren van technische of
administratieve taken waaronder bv. het
plaatsen van publiciteit, ronddragen van
flyers, assisteren bij opmetingen.

€ 1.450 / mnd

Profiel: U bent gepensioneerd en
tussen de 60 en 65 jaar oud en u wenst
zich nog actief en sociaal te engageren.
Interesse: Gelieve contact op te nemen
met mevr. Rita Van Hoof
T: 015 61 09 69 | rita@vaneyken.be

Enkele panden uit ons aanbod te koop:
MECHELEN

MELSBROEK

WILLEBROEK

ZEMST

Viermolenstraat 7 te Mechelen

Sellaertstraat 16 te Melsbroek

Ringlaan 95/5 te Willebroek

Korte Heusstraat ZN te Zemst

Rijwoning met 3 slpks en tuin,
gelegen nabij ring, E19,
handelszaken, openbaar vervoer en
scholen.

Eéngezinswoning met 3 slpks en tuin.
Gelegen nabij school en openbaar
vervoer.

Appartement op de 2de verdieping
(+/- 105m²) met 2 slpks (3 mogelijk)
en garage, nabij het centrum van
Willebroek.

Rustig gelegen bouwgrond met een
oppervlakte van 9a 99ca, gelegen in
een aangename en landelijke
omgeving, bestemd voor open
bebouwing.

€ 165.000

€ 290.000

€ 220.000

€ 249.750

Laten kijken doet verkopen. Voor u als verkoper is de ERA Open Huizen Dag de geknipte manier om de drempel
naar uw woning te verlagen en verschillende geïnteresseerden op één dag over de vloer te krijgen.
Met een serieuze kans op resultaat: voor een kwart van de deelnemende woningen vinden wij dankzij de Open
Huizen Dag een koper.
Zelf kijken doet kopen.
Potentiële kopers waarderen dan weer dat ze thuis een keuze maken uit een aantal woningen en die selectie
daarna persoonlijk, maar vrijblijvend aan hun wensen kunnen toetsen.

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
Openingsuren: 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

Zwarte parel in Zemst
Wie zei daar dat asielzoekers niet kunnen integreren? Sarr Bocar, een vrolijke gast van 24 uit Senegal, bewijst het tegendeel. Hij kwam als vluchteling in Zemst terecht en besloot er het beste van te
maken. Met succes: Sarr vond een job en een flatje,
spreekt al een mondje Nederlands en paste zich perfect in bij voetbalclub FC Zemst. Maak kennis met een nieuwe Zemstenaar. (p. 5)
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Sarr Bocar, de nieuwe Zemstenaar!
Bouwmaterialen Brems stelt 78 renners voor
Nieuwe school in Elewijt kan van start
Zin in Zweden?
Op bezoek bij Von Titus Hof
Buren Gulderij tuinieren en houden kleinvee
Wannes Van Praet wil naar Olympische Spelen
Géén casino, wel een speelautomatenhal
DJ Academy: wordt een echte deejay
de Zemstenaar zoekt…
Onder de mensen
Maak plaats voor ons jong crosstalent!
Bloso-domein: 160 hectaren, 5 km omheining
Piloot, niet alleen een kwestie van vliegen
De Prins krijgt ne nieuwen hoed
Komt er een nieuwe parochiezaal in Eppegem?
WIK laat zich kennen

Haast en spoed zelden goed
Als luchtvaartpiloot Erwin Van Humbeeck uit Zemst
u een tip geeft voor de volgende lottotrekking,
denk dan niet verder na en vul gewoon de vakjes
in. Stel vooral geen vragen. De man heeft een bijzondere gave: hij voelt de onmiddellijke toekomst
aan. Zo steeg hij op 24 januari met tien minuten vertraging op uit
Zaventem. Toen hij zijn kist neerzette op de luchthaven van Moskou,
bleek er tien minuten eerder een bomaanslag gepleegd. Daar wilde
de Zemstenaar natuurlijk alles over weten. (p. 36)
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Aan de bak met dj Vince
U voelt de jive to the beat in heel uw lijf? U wordt
onweerstaanbaar aangetrokken tot de knoppen en
de flikkerende lichtjes van het mengpaneel, koptelefoon om de oren? U wordt wild van scratchen, mixen
en pitchen? Dan bent u bij dj Vince aan het goeie
adres. Hij leert u in een mum van tijd alle knepen van het dj-vak. (p. 21)
Jong motorcrossgeweld
Dat Zemst talent in huis heeft in alle mogelijke sportdisciplines leest u in elk nummer van de Zemstenaar.
Maar wist u ook dat er ook motorcrossers actief zijn
in Zemst? Scheur met de vlam in de pijp naar p. 28
en maak kennis met het jonge geweld Jolien en Indy.
Facelift voor zalen in Elewijt en Eppegem
Er beweegt wat onder onze kerktorens. Zowel in
Elewijt als in Eppegem krijgen de zalen bij de kerk
een grondige opknapbeurt. De Prins in Elewijt en
de parochiezaal van Eppegem staan voor ingrijpende renoveringswerken. (p. 40 en 43)

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

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

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010
OP VERTOON
VAN DEZE BON

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

5%
KORTING

OP GEBOORTEKAARTJES
EN TROUWKAARTEN
(1 BON PER GEZIN)
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Leopoldstraat 18
1980 Zemst
Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25
www.deculinairecroon.be

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
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Sarr Bocar, de nieuwe Zemstenaar!

Zemst - Hoeveel kans heb je om als jonge Senegalese vluchteling in België op amper een jaar tijd
erkend te worden, een eigen stekje te vinden, inclusief een toffe job en volledig te integreren
in het verenigingsleven van je dorp? Volgens mij kan je beter inzetten op euromillions. Maar Sarr
Bocar deed het! Als 23- jarige student raakte hij zijn familie en vaderland kwijt, maar niet zijn
moed en doorzettingsvermogen. Senegal verlaten in 2009 was voor hem geen keuze, maar een
noodzaak. Zemst werd zijn nieuwe thuis.
Tekst: Nicole Van Erp Foto: Jean Andries

D

it is uniek
Ik ontmoet Sarr in zijn zonnig
appartement, ingericht met
spulletjes her en der gekregen,
waar hij sinds een maand woont. Er is een
hemelsbreed verschil tussen de ineengedoken, zichtbaar uitgebluste jongen op de foto
van het officiële document bij zijn aankomst
in België en de sympathieke, goedlachse
kerel die voor mij zit.We doen het interview

“Sarr is informaticus
en komt van een
welstellend gezin,
maar moest toch
vluchten uit Senegal”
in het Frans, dat is zijn moedertaal. Maar
waar ik haper in het Frans, vult hij mij zonder probleem aan in het Nederlands. Ik realiseer me dat dit redelijk uniek is. Als een
vluchteling in het nieuws komt,
da’s meestal ambras. Zelden
worden de kwaliteiten van vluchtelingen of hun bijdrage aan de
samenleving in beeld gebracht.
Nochtans zit hier voor mij iemand
die hooggeschoold is, die in zijn
land van herkomst een prima opleiding genoot en op zoek was
naar een goede baan.

zorgeloos leven als jonge student, een
vakantiejob als schilder bij familie en in
zijn vrije tijd een voetbal aan de voet.
Geen verhaal van opstand of rebellie dit
keer. Geen land van oorlog of misdaad
tegen de mensheid. Sarr had gewoon
pech, werd gepest, gesard, het kwam
zelfs tot lichamelijk geweld en hij werd
met de dood bedreigd… omdat hij net
de verkeerde job had gekozen. Sarr is van
opleiding informaticus en komt uit een
welstellend gezin. Zijn vader is gemeentesecretaris in één van de voorsteden van
Dakar, zijn moeder is handelaarster. Toen
Sarr afstudeerde kon hij ook als ambtenaar bij de gemeente aan de slag. Dit
werd echter niet aanvaard door zijn omgeving, die meende dat hij deze job in de
schoot kreeg geworpen door vader.Vanaf
dan ging het mis en toen zijn moeder
vreesde voor zijn leven, regelde zij, zon-

der medeweten van vader, een vrijkaart
richting Europa. Sarr moest op de juiste
dag op de luchthaven zijn, zijn ticket en
papieren waren geregeld voor grof geld.
Hij vertrok naar een tot dan toe voor hem
onbekende bestemming in Europa. Het
werd een vlucht naar België. De dienst
vreemdelingenzaken wees hem diezelfde
dag toe aan het lokaal opvanginitiatief
van Zemst. Binnen het jaar werd Sarr erkend als vluchteling, ongelooflijk snel.
Geen lachertje
Van de familieruzie tussen moeder en vader na zijn plotse vertrek wil hij niet veel
kwijt. Maar aan zijn betrokken gezicht kan
je zien dat het geen lachertje was. Nu
heeft Sarr met zijn beide ouders nog wekelijks contact.Voor het internet is de afstand
van Zemst naar Dakar niet groot. Er zijn
plannen om hem in het voorjaar te bezoe-

Met de dood bedreigd
Spontaan vertelt Sarr over zijn
jeugd, zijn familie, zijn vrienden en zijn training bij het juniorenteam bij de nationale
voetbalploeg van Senegal. Ik
kan me Sarr moeiteloos voorstellen in het land dat hij hals
over kop heeft verlaten. Een
de Zemstenaar maart 2011
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ken. Sarr hoopt zo zijn originele diploma
te bemachtigen en te laten gelijkstellen in
België, zodat hij eindelijk als informaticus
aan de slag kan. Ondertussen heeft hij het
binnen het klusjesteam van het OCMW,
waar hij nu werkt, zeer naar zijn zin. “Ongelooflijk sympathieke collega’s”, zegt hij,
“steeds bereid om mij nieuwe dingen aan
te leren of mee op sleeptouw te nemen.”
Of hij ooit terug wil naar Senegal, waar
hij zijn jeugd heeft achtergelaten?
Sarr schudt beslist nee. Zoals bij veel
vluchtelingen, ligt Sarrs hart ook nog
een stukje in zijn geboorteland. Maar
uiteindelijk is hij beetje bij beetje Zemstenaar geworden, zegt hij zelf, en ligt
zijn nieuwe leven hier voor hem.
AZIZ (Azielzoekers integratie Zemst)
nodigde dr. Johan Wets uit voor een
informatieavond. Hij is de expert
van het HIVA-instituut Leuven inzake migratie en schreef, samen
met andere academici, een boek
over Nieuwe migraties, nieuwe
migranten. Hij heeft een brede
kijk op het geheel en is bovendien
een goede spreker.
U bent dus van harte uitgenodigd op
woensdag 16 maart om 20u in de
polyvalente zaal van de bibliotheek
van Zemst. De toegang is gratis.

Of droomt hij stiekem van een voetbalcarrière in de eerste divisie?
“Beslist niet” , reageert Sarr. “Mijn loyaliteit ligt bij FC Zemst, toffe mannen,
toffe feestjes.”
Nog andere wensen dan?

Meisjes, kijk eens op Facebook of het kan
ook op de ouderwetse manier: ga op zondagnamiddag bij FC Zemst supporteren
voor dit jong Senegalees voetbaltalent.

Onverwachte aanwinst voor FC Zemst
Bertrand Azafa, Foegan Tata, Papa Ibou Mbengue. FC Zemst heeft al een zekere traditie met de opvang van jonge Afrikaanse vluchtelingen. Elke keer gaf de
club deze jongens de kans om zich te integreren via de sport. Maar doorgaans
bleef dit beperkt tot het bijwonen van de trainingen of, in het beste geval, het
spelen
van
competitiematchen met de reserven.
En toen kwam
Sarr Bocar aankloppen. “Vriendelijke gast, net als
die andere
Afrikaanse jongens,” vertelt clubsecretaris Verdoodt.
“Wij proberen telkens eerst om hen aangesloten te krijgen bij
de voetbalbond. Afhankelijk van hun dossier als vluchteling lukt
d a t
de ene keer al sneller dan de andere. En bij Sarr verliep dit zonder problemen. Wij gaven
hem dus vorig seizoen de kans om
voluit mee te trainen en matchen te
spelen met de reserven. Je zag meteen dat die jongen kon voetballen.”
Dit seizoen volgde dan de doorbraak. “Door blessures en schorsingen hadden wij in oktober in de eerste
ploeg een bijkomende verdediger nodig.
Dus gaf trainer Van Perck zonder aarzelen
een kans aan Sarr. En die greep hij. Hij deed het
zelfs zo goed, dat hij op dit moment een basisplaats vast heeft. Sarr ontpopte zich tot een echte
clubspeler, op en naast het veld. Wij gaan aan deze
jongen in de toekomst nog veel plezier beleven.”

Bouwmaterialen Brems stelt 78 renners voor

De Brems-renners van Groot-Zemst:
Miniemen: Aline Lefeber, Sofi Van Win en Sietze Kuyl. Aspiranten: Anthony Gaussin, Jordy Gaussin,
Mathias Lefeber, Yannick Brullemans, Cedric Lefeber en Hans Van Steenwinckel Nieuwelingen: Thimo
Willems en Robin Verbestel. Junioren: Lorenzo Pepermans (afwezig). Beloften: Tim Wijckmans.
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“Een vriendinnetje”, gniffelt hij, “dat
zou leuk zijn.”

Zemst -

Dakwerken Willy Brems en Bouwmaterialen Freddy Brems zorgen ervoor dat ook dit
seizoen weer een schare renners hun favoriete
sport kunnen beoefenen. Wielerclub De Dijlespurters V.V. Mechelen verzamelde liefst 78 renners
ten huize van Dakwerken Brems om hun kledij af
te halen.
Doelstelling één van de club is jonge renners (miniemen-aspiranten-nieuwelingen) de kans te geven met het wielrennen te starten en vervolgens
via de eigen mogelijkheden door te groeien.
Doelstelling twee situeert zich bij de junioren en beloften. Daar ligt de klemtoon de komende jaren op de
instroom en het behoud van kwaliteitsvolle renners.
Doelstelling drie is via de inrichting van of medewerking aan koersen de wielersport te promoten.
JA
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SOLDEN - SOLDEN - SOLDEN - SOLDEN

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

Korting
Tot -70%
Thomas Import Design
TV meubels - TEAK
Vitrinnes - Wicker - Inox
Badkamermeubels - Interieur
Elewijtsesteenweg 114 ZEMST 015/61.72.40.
de Zemstenaar maart 2011

GSM: 0495 57 49 82
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Nieuwe school in Elewijt

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

Elewijt – De nieuwe Regenboog zal in twee fasen opgebouwd worden. Eerst zijn de lagere school, de refter en
ook enkele administratieve gebouwen aan de beurt. In een
twee fase zijn de kleuterschool en de turnzaal opgenomen.
Het bouwdossier is administratief en juridisch nog niet rond,
maar er mag al begonnen worden met bouwen op gemeentelijke gronden. Vandaar de opsplitsing in twee fasen. Er
komt dus schot in deze zaak.

I

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

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto’s: Jean Andries

n heel Elewijt is het ondertussen al geweten dat de aansleep
van de werken voor de nieuwe
school te maken hebben met
onteigeningen. Maar de bouwvergunning is wel al geruime tijd verkregen. Daarom besliste het schepencollege eind vorig jaar dat de
nieuwbouw die zal gelegen zijn op
gemeentelijke gronden, al kan gebouwd worden. Het gaat dan om de
lagere school. De kleuters zullen wat
langer moeten wachten voor hun
nieuwe gebouwen.
De onteigeningen betreffen de
gronden achteraan rechts van de
huidige schoolomheining. Daar ligt
nog een mooi open landelijk stukje
Elewijt, te zien van in het Molen-

veld, ter hoogte van de bakker. Het
gaat maar om het gedeelte achter
het alleenstaand huis links. Naast
dat huis zal een nieuwe weg komen om het gebied achteraan te
ontsluiten. Die stukken grond daar
achteraan zijn dus niet van de gemeente en moeten nog onteigend
worden om plaats te maken voor
een parking en (een gedeelte van)
de nieuwe turnzaal. De overige weilanden , o.a. met grazende schapen
zijn landbouwgebied en blijven dus
ongeschonden. Hopelijk zal dat nog
lang zo blijven, want voor velen is
dat het mooiste open stukje van
Elewijt.
In een tweede fase is de bouw van
de kleuterschool gepland, de par-

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
De gronden naast de omheining dienen eerst onteigend vooraleer daar een parking kan gebouwd worden.
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kan van start
king en ook de turnzaal. Dat zal wat
meer toeloop naar de school met
zich meebrengen omdat zeker de
turnzaal ook buiten de schooluren
zal kunnen gebruikt worden door
verenigingen, maar toch minder
dan wanneer het een heuse sporthal was geweest. Volley en basketbal zullen er wel kunnen.
Gedaanteverandering kern Elewijt in
‘t verschiet
Voor de start van de werken mikt
men op begin 2012. Alles in de
school zal zijn gewone gang kunnen gaan omdat de nieuwe school
op het grote grasveld achteraan
zal gebouwd worden. De speeltuin
en de speelplaats blijven gewoon
bestaan. Er komt wel een nieuwe
speelplaats bij. Alleen de containerklassen zullen uiteraard na verloop verdwijnen, want ook nieuwe
administratieve gebouwen zijn
daar gepland. De oude schoolgebouwen blijven bestaan, ook na
de nieuwbouw. Er moet nog wel
een bestemming gezocht worden
voor die lokalen, maar buiten de
muziekschool daar gehuisvest, zul-

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
len andere verenigingen er onderdak kunnen vinden. Er kunnen repetitielokalen gecreëerd worden
voor onder meer ’t Bachkoor en/of
de harmonie Sint-Hubertus. Al vele
jaren wordt er gerepeteerd in de
gildezaal en ‘In den Prins’, maar de
gildezaal zal op termijn verdwijnen
om plaats te maken voor sociale
woonbouw. Dat zijn plannen die
pas in een verdere toekomst zullen
uitgevoerd worden. Alles hangt af
van het verloop van de bouw van
de nieuwe school. Eens die klaar
is, komen de oude schoollokalen
vrij en kunnen die voor de verenigingen dienen. Daarna kan er
schot in het dossier komen van de
gildezaal, die vanaf 1 april eigendom wordt van de gemeente, maar
nog lang niet wordt afgebroken.
Tot zolang kan de gildezaal blijven
gebruikt worden zoals dat nu het
geval is.
Het ziet er naar uit dat, wanneer ook
nog de verkeersdoorgang door het
dorp zal gerealiseerd zijn, binnen
drie à vier jaar de kern van Elewijt
een gedaanteverandering zal hebben ondergaan. 


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

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

Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 0473 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Van de werken zal niemand last hebben omdat de nieuwbouw gepland is achteraan de
speeltuin, op het grote grasveld. Alles blijft bestaan zoals het nu is, zonder de containerklassen.
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Sporthal De Waterleest

9

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

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

Dagverse vis- en vleesgerechten
24-08-2005 09:18 Pagina 1
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst

14168 dve

Tuinwerken Kristof
ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24
14168 dve

24-08-2005

09:18

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

DANY VAN EECKHOUT

Pagina 1

Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN
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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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ertel eens Leen, waarom ben
je naar Zweden getrokken?
Voor de liefde (lacht)! In 2007
ontmoette ik, op vakantie in
Zuid-Afrika, Thijs. Hij woonde toen in
Nederland, maar zou naar Zweden verhuizen voor zijn job. We hebben een
tijdje heen en weer gevlogen, maar dat
was moeilijk vol te houden. Eén van ons
beide moest verhuizen. En aangezien
we allebei van reizen en ontdekken
houden, kozen we voor Zweden.
Wat heeft Zweden dat België niet
heeft? En wat mis je uit België?
Zweden heeft vooral meer ruimte, waardoor het leven hier naar mijn gevoel rustiger verloopt. Hier is ook volop natuur,
waar je niets hoort, geen auto’s, geen andere mensen, zelden een vliegtuig. Toch
heeft die ruimte ook enkele nadelen. Je
moet lang in de auto zitten wanneer je
ergens naartoe wil, voor een Zweed is
drie uur rijden bijvoorbeeld heel normaal.
Het andere nadeel is dat je door de grote
afstanden niet zo veel verenigingsleven
hebt. Daarnaast zijn de seizoenen hier
extremer, maar dat vind ik wel leuk, je beleeft ze op deze manier veel meer.
Wat ik het meeste mis, zijn mijn familie en
vrienden. Ik probeer dan ook regelmatig
naar België te vliegen om hen te zien. Ook
het verenigingsleven mis ik, in Zweden zijn
de mensen meer gericht op het gezinsleven. Voordeel daaraan is dan weer dat
Thijs en ik veel tijd voor mekaar hebben.
Je hebt hier ook geen frietkoten, maar korv
kramen, een korv is een soort hotdog. En
op het werk neem je in de voor- en namiddag een fika, een kopje koffie of thee met
een knäckebröd of een stuk taart. Wat ook

Zemst/Zweden - Leen Teugels woonde 24 jaar in Zemst. U kent haar
misschien als chiroleidster of als lid van volleybalploeg de Tramateurs. Vorig jaar verhuisde Leen naar Zweden, waar ze werkt als ergonoom en gezondheidspedagoog bij Scania. Ze startte er ook met
Team Out, waarvoor ze leuke weekends voor groepen organiseert.

Zin in Zweden?

heel leuk is, is dat de meeste huizen hier
een bastu, een sauna, hebben. Er zijn nog
veel andere verschillen, maar die moeten
jullie zelf maar komen ontdekken (lacht).
Vertel eens wat meer over Team Out?
Vorig jaar studeerde ik Zweeds en had ik
nog wat tijd over, het ideale moment om
iets op te starten dus! Ik had een aantal
ideeën zoals reizen naar Zweden organiseren, team events, tentenverhuur en
ga zo maar door. Uiteindelijk werden het
reizen voor teams naar Zweden. De reden

Tekst: Ellen Van de Wijgaert

hiervoor is dat ik zelf heel graag met groepen werk en dat ik altijd enorm genoot van
de weekends met de volleybal en chiro.
Vliegen is niet zo heel duur meer en
mensen willen graag eens iets anders
zien dan hun eigen stad. Met Team Out
is niet alleen de omgeving en de taal anders, ook de activiteiten zijn dingen die
je in België niet kan doen of toch minder
evident zijn, zoals bijvoorbeeld curling,
golfen, kajakken op zee, enzovoort.
Het concept is eenvoudig: wil je met
een groep vrienden, collega’s of teamleden op weekend, dan bieden wij een
goed en leuk alternatief. Team Out
staat voor een combinatie van cultuur,
actie en natuur in een prachtig land.
Alle activiteiten die we aanbieden, heb
ik trouwens zelf getest en ook alle accommodaties voor je verblijf zijn door mij gekeurd. Ik heb nog heel wat dingen op het
programma staan om te gaan testen en
vervolgens in te werken in de weekends.
De keuze zal dus steeds groter worden.
Meer info vind je op www.teamout.be 
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Eppegem – Roger en Marcella Masure zijn fokkers van de leonberger. Aragon, Minja en CherryBlue zijn kampioenen op wereldniveau. De namen Masure en Von Titus Hof klinken als een klok in
Leonbergerland! de Zemstenaar werd er met open armen ontvangen.
		

K

Op bezoek bij Von Titus Hof

an je voor ons een Leonberger
beschrijven?
Roger: “De leonberger is zeer
kindvriendelijk, leergierig en
intelligent. Hij is waakzaam, nieuwsgierig en verdraagzaam. Een echte familiehond, rustig in huis en buiten levendig en
speels. De leonberger is van nature niet
angstig of agressief. Onze kleinkindjes
zitten op hun rug en onze Aragon, die trekt
de slee vooruit. De kleindochter van onze
Aragon, Henna Von Titus Hof wordt momenteel opgeleid en gebruikt om speurwerk uit te voeren. Eigenares Marina De
Vulder woont in Zemst en is zeer tevreden
over haar leo (leonberger nvdr). Een leonberger is imponerend groot en heeft een
grote liefde voor water. Zij hebben zelfs
zwemvliezen tussen hun tenen. Hij heeft
een prachtige vacht met een gele tot
roodbruine kleur en vaak ook zwarte haarpunten. Zij wegen tussen de 50 à 70kg.”
Vanwaar die voorliefde voor een leonberger?
Marcella is in haar nopjes en vertelt met
volle overtuiging (ondertussen neem ik
mijn tweede pralineke): “Ons eerste hondje was een chow chow en heette Titus. Na
zijn overlijden had ik veel verdriet en kon
het maar niet wennen zonder hond. Samen
met mijn man zijn we naar een clubshow
van de leonberger gaan kijken en voilà,
we waren verkocht. Onze eerste leonberger kwam in ons gezin in 1988. Nooit konden we vermoeden dat onze hobby een
ware passie zou worden. Wij kozen voor
een teefje en we noemden haar Minja.
Minja Von Jungen Hoffnung werd de stammoeder van onze kennel Von Titus Hof.
Hoewel we weinig kennis hadden van het
ras en nog als laatsten uit het nest konden
kiezen, hadden we het grote geluk een
prachtige pup van negen weken mee naar
huis te mogen nemen. In 1990 werd onze
Minja Clubzieger in Leonberg (Duitsland)
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en in 1993 werd ze Belgisch kampioen.
Op aanraden van de keurders begonnen
we dan met Minja te kweken.”
Het kweken is een succes geworden!
Marcella en Roger vertellen vol trots
over hun kampioenen (ondertussen
neem ik weer een pralineke): “Minja,
Aragon en Uffra zijn onze kampioenen.
Emir-Brazil, zoon van Aragon, werd veelvoudig kampioen en behaalde in 2010
op de vermaarde Cruyfts (Engeland) een
tweede plaats. Foliebell en Cherry-Blue
werden Princess of the Ring, wat wil zeggen dat ze het meeste shows wonnen
in hun categorie dat jaar. Aragon werd
twee jaar na elkaar King of the Ring.
Wij kweken nu al 22 jaar één zelfde
ras. De bloedlijn die wij hebben zit verspreid in heel Europa: Duitsland , Nederland, Finland, Zweden, Zwitserland,
Estland. En er zijn al aanvragen voor
Canada, Amerika en Rusland. Maar
daar komen de pups alleen terecht als
het toekomstig baasje ze komt halen.
In een fokkersboek wordt alles geregistreerd: op welke manier zijn ze geboren, wat is hun karakter, hoe is hun
manier van omgang, enzovoort. Bij
de geboorte zijn alle puppies zwart,
blind en

Tekst: Karin Andries

doof. Onze puppies wogen tussen
250gr en 750gr. Bij de geboorte krijgen
ze onmiddellijk een lint: de teefjes eentje met één kleur, en de reutjes eentje
met twee kleuren. Zo kunnen we alles
goed opvolgen in het kweekboek.
De omgang met de honden is heel belangrijk. Hiërarchie en vaste regels zijn belangrijk. Een hond moet een hond blijven, maar
heeft wel de nodige aandacht, liefde en
verzorging nodig. Je kan het gerust vergelijken met het opvoeden van een kind.”
Kan je een woordje uitleg geven over
de verzorging?
Roger: “Zij krijgen droogvoeding, een
beetje vlees, elke dag een yoghurt en
een stukje fruit. Een hondensnoepje krijgen ze vóór het slapen gaan. Zij worden
minstens tweemaal per week geborsteld. Als ze een nest hebben verliezen
ze hun haar, tweemaal per jaar ruiven ze
en is er extra verzorging nodig.”
Eén ding is zeker, Marcella en Roger leven
voor hun leo’s! Talrijke kampioenen, zowel
nationaal als internationaal, kwamen uit
hun roedel voort. Op hun website www.
leonbergerland.be kan je meer info vinden en verder kennismaken met
hun honden. 
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VOOR UZELF
VOOR ONS
VOOR HET MILIEU
Ons bedrijf, Ecostream, is al meer dan twintig jaar
actief op het vlak van zonne-energie. En ons team
is bijzonder bedreven en gedreven. We geloven
dat iedereen recht heeft op duurzame energie.
Zonne-energie is daarvan een belangrijk onderdeel.
Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvende
oﬀerte op maat en stap samen met ons duurzaam
het jaar 2011 in!

Contacteer onze lokale adviseur in uw buurt!
Ecostream Hoofdkantoor
Ecostream NV
Krommewege 24D
9990 Maldegem

T: 050 71 51 01
E: info@ecostream.be
W: www.ecostream.be

Dirk Van Roey
Hofstadeveld 22
1981 Hofstade - Zemst
T: 0478 53 00 23
E: familie.vanroey@telenet.be
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Schoonheidssalon

De specialist in muzikale
animatie voor alle
gelegenheden.
Hebt u binnenkort een
feest of wil u gewoon zelf
leren deejayen.
Kijk snel op

www.musicstation.be
of bel 0475/38.85.85

•
•
•
•
•
•
•
•

gelaatsverzorging anti-aging
skinpeeler
oxybalancemask
phyto skin cell technology
micro needling
NIEUW! lichttherapie
permanente make-up ogen/wenkbrauwen/lippen
zonnebank / ontharing
Stationlaan 27, Zemst
015 / 62 00 65
www.shinzo.handelsgids.be
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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
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“Patatten en tomaten op een roei…”
Weerde - Enkele bewoners van
de Gulderij in Weerde willen samen groenten kweken en kippen,
varkentjes, geiten en een pony
houden. “Die collectieve groene
beleving moet zorgen voor een
beter burencontact en moet de
kinderen ook dichter bij de natuur
brengen”, zeggen Gert Van den
Houte en Daan Thielemans, die
het project sturen.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Daan Thielemans, Gert Van den Houte en de jongere generatie Kaat Van Santfoort en
Rob Van den Houte. De kersverse schepen van landbouw Jan Verdoodt kwam al op inspectie.

Buren Gulderij gaan samen tuinieren en kleinvee houden

“E

en aantal gezinnen
droomt al langer van een
eigen moestuintje, van
kakelverse eieren van
scharrelkippen en van een speels geitje
in de tuin”, begint Gert zijn verhaal.
”Meestal ontbreekt daar de plaats voor
of geeft het te veel werk om het alleen
te doen. Bouwkavels worden alsmaar
kleiner van oppervlakte en samen een
stukje land bewerken lijkt ons veel aangenamer.”

ste en meeste groenten te oogsten,
neen, we bewerken een grote tuin
en overleggen samen wat we gaan
zaaien en planten. De grond omspitten komt niet voor in het takenpakket. Ongeveer 30 are wordt geploegd en zaaiklaar gelegd met een
machine. Planten en zaaien doen we
in onderlinge afspraak samen, volgens beschikbare tijd en goesting en
de oogsten verdelen we, los van de
geleverde prestaties.”

Geen volkstuintjes
“Toen hier een stuk landbouwgrond
van de gemeente vrijkwam, omdat
de landbouwer de uitbating stopte,
stelden we ons met de buurt kandidaat. We huren nu voor 25 euro per
jaar een perceel van 80 are en gaan
het collectief bewerken. Het perceel
wordt dus niet opgedeeld in kleine
volkstuintjes waarop ieder zijn ding
doet om de mooiste, dikste, groot-

Sponsors gezocht
Een kern van een tiental buren heeft al
een ruw werkschema voor de komende
weken klaar. Daan Thielemans heeft
kennis van tuinieren en zorgt voor de
technische ondersteuning.
“In maart gaan we aan de slag”, zegt
hij. “Ongeveer een halve hectare wordt
weiland om er kippen, geitjes, een paar
schapen, minivarkentjes en misschien
een pony op te houden. Het bouwen
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van de hokken en de afrastering wordt
een hele opdracht, waarvoor veel mankracht nodig is. We hebben een rekening geopend voor financiële steun
van sponsors, maar ook materialen zijn
welkom. De afsluitingspalen voor het
weiland zijn ons al door het bedrijf’
Vergo beloofd. De buren dragen zelf
hun steentje bij door een grote wafelverkoop.”
Kinderboerderij
In het project worden ook de kinderen
betrokken. ”De allerkleinste bewoners
gaan we betrekken bij het voederen en
verzorgen van de dieren. Ze kunnen de
geboorte meemaken van lammetjes en
kuikentjes en de dieren zien opgroeien.
We willen kinderen op een respectvolle
manier met dieren leren omgaan en hun
verantwoordelijkheid leren dragen”,
zegt Gert.
Als alles er wat geordend bijligt volgt er
een feestelijke opening met de buurt. 
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Onderhoudsprodukten
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binnen & buiten

Parket
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Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be

GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be
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Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie
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Wannes Van Praet wil naar de Olympische Spelen
Eppegem – Dat Wannes Van
Praet reeds hoge toppen
scoorde met zijn skeelercarrière
is geen geheim, maar dat deze
jongeman nu ook bezig is met
schaatsen en in 2014 naar de
Olympische Spelen wil, is zonder meer een ambitieus doel.

“H

Tekst: Sofie De Win

et is eigenlijk begonnen
doordat ik in Nederland
veel marathons doe met
het skeeleren.” Twee
jaar geleden begon Wannes met schaatsen, in de eerste plaats omdat hij het
tof en boeiend vond. Anderzijds omdat
veel mensen in Nederland schaatsen en
skeeleren combineren. Voor hem is het
duidelijk, hij wil samen met drie anderen
naar de spelen in 2014. “ Vanaf dit jaar
ben ik zeer intensief en professioneel
bezig, het is eerst en vooral de bedoeling om beter te worden en te zien waar
ik uitkom. Of 2014 haalbaar is weet ik
niet, maar ik streef zeker naar 2018.”
Skeeleren en schaatsen is niet hetzelfde
Voor veel mensen lijkt er niet veel verschil te zijn tussen de twee, maar dat is
zeker het geval. Hoewel je voor beide
veel beenspieren nodig hebt, kan je
zeker enkele tegenstellingen opmerken. “Bij skeeleren ga je een kort pakje
aandoen, een helm en handschoenen.
Schaatsen doe je in een volledig pak uit
een speciale stof die weinig luchtweerstand heeft” aldus Wannes. Een ander
groot contrast is de techniek, bij skeeleren beweeg je in groep en draait alles
dus om vaardigheid. Het schaatsen gaat
erom je romp zo recht mogelijk te houden
en de tijd te halen. “Het is wel een voordeel als je reeds aan skeeleren gedaan
hebt, vooral qua uithouding, toch is de
slag niet helemaal hetzelfde. Een ander
gevoel, dat moeilijk uit te leggen is.”
Een goed uithoudingsvermogen, de techniek aanleren, de indeling van je wedstrijd inschatten. Het zijn maar enkele
van de vele zaken waarop getraind moet
de Zemstenaar maart 2011

Wannes Van Praet, gesponsord door 'de Veste - Powerslide', wil samen met zijn ploegmaats naar de spelen in Sochi

worden. “Momenteel concentreer ik me
nog op skeeleren en komt het schaatsen
erbij. Dinsdag en donderdag gaan we
naar Eindhoven om te trainen en in het
weekend zijn de meeste wedstrijden.
Voor mij is het een leuke afwisseling om
gemotiveerd te blijven. Een hele winter
lang trainen voor een skeelerwedstrijd
die pas zes maanden later plaats heeft,
is niet altijd even leuk. Als je het me nu
vraagt kan ik niet kiezen, het komt juist
goed uit om gemotiveerd te blijven voor
zowel het schaatsen als het skeeleren.”
Maak je dromen waar
“Ik heb al één marathon gewonnen bij
de b-divisie en ook de langebaanwedstrijden staan al op mijn naam, hoewel
dat niet echt met een klassement is. Alles in het schaatsen gebeurd met limieten. Als je wil deelnemen moet je een
bepaalde limiet halen, zo ook om mee te
doen aan de Spelen.” Een van Wannes
zijn medeschaatsers is al een keer onder
het record geraakt en heeft een Europees
kampioenschap meegereden. En ook het
wereldkampioenschap zal waarschijnlijk
een Belgische schaatser mogen verwelkomen. Dat Wannes en zijn ploegmaats

zeer hoge eisen stellen, merk je ook aan
hun plan om zelf een Belgische schaatsploeg op te starten. “Het probleem is dat
alles veel geld kost en elke schaatser die
bezig is met de Spelen ook professioneel ondersteund wordt. Het zou dan ook
perfect zijn, moesten wij een team kunnen opstarten met Belgische sponsors. In
Nederland zijn er reeds vijf commerciële
ploegen. En om mee te concurreren met
professionele schaatsers moet je zelf ook
vakkundig te werk kunnen gaan. Het is
voor ons heel moeilijk om aan mensen
zomaar geld te vragen, als je nog niets
bereikt hebt. Nu is het wel zo dat één
van ons al goed op weg is. We gaan dan
ook uitpakken met hem en hopen zo onze
droom waar te kunnen maken.”

“De snelle banen liggen in Amerika of
Canada, en op snelle banen haal je veel
makkelijker je limiettijd. Het is wel heel
duur om naar daar te gaan, daarom zou
ik ook een oproep willen doen naar iedereen die mij wil of kan steunen.”
Zie jij het wel zitten om Wannes
zijn fantasie werkelijkheid te laten worden, contacteer hem dan op
wakke007@hotmail.com.
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Elewijt – Aan de Tervuursesteenweg in
Elewijt kan je niet naast de neonlichten
van Napoleon Games kijken. De zaak
maakt deel uit van een Belgische groep
met talrijke vestigingen in het hele
land. Voor wie er aan mocht twijfelen,
Napoleon Games is géén casino. Zaakvoerster Katy Van Audenhoven kreeg
aanvankelijk nogal te maken met tegenkanting en vooroordelen. Ze wil in
de Zemstenaar alles in de juiste context
plaatsen. Een speelhal uitbaten gaat
immers gepaard met het strikt naleven
van strenge voorwaarden en regels.

E

Tekst en foto’s : Dirk Verdeyen

r zijn casino’s.. en er zijn speelautomatenhallen
Katy : “Er zijn een heleboel verschillen tussen een casino en
een speelautomatenhal zoals Napoleon
Games. Aan casino’s wordt een vergunning A toegekend, wij moeten het stellen
met een vergunning B. Dit houdt in dat
een speelhal meer beperkingen krijgt opgelegd dan een casino. Het bedrag dat
mag worden ingezet is wettelijk gelimiteerd. In een speelhal kan je een inzet
niet betalen met een kredietkaart. Ook
mag er geen alcohol worden geschonken.
Dit zijn in een notendop de belangrijkste
verschillen met casino’s. De Kansspelcommissie, een overheidsorgaan, kijkt hier
heel nauwkeurig op toe en overtredingen
kunnen leiden tot verlies van de licentie.”
Controle en registratie
“Iedereen die zich aanmeldt, moet minstens eenentwintig zijn en een identiteits-

Napoleon
Games
Géén casino,
wel een speelautomatenhal

kaart voorleggen. We zijn verplicht een
logboek bij te houden en iedereen te registreren die de zaak bezoekt. Alleen personen die toerekeningsvatbaar zijn en over
hun volle geestesvermogen beschikken zijn
toegelaten, al is dit natuurlijk niet altijd op
iemands gezicht af te lezen. Ook hebben
we toegang tot de EPIS databank. Hierin
kunnen we nagaan of een bezoeker niet op
de lijst van niet toegelaten personen voorkomt. Mensen met speel- of gokproblemen
kunnen zich vrijwillig in deze lijst laten opnemen. Daarnaast omvat de databank de personen die vanwege hun beroep wettelijk
geen toegang mogen hebben tot casino’s
en speelhallen zoals magistraten, notarissen, deurwaarders, leden van de politie
of andere personen aan wie een wettelijk
verbod tot toegang
werd opgelegd.”
Gemanipuleerde
speelautomaten
Er
wordt
wel
eens
beweerd
dat
speelautomaten
kunnen
geprogrammeerd
worden om heel
gecontroleerd de
winstuitkeringen
te
beheersen.
Katy weerlegt dit:
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“Bij de apparaten die hier staan, is het
wettelijk bepaald dat die vijfentachtig
à negentig procent van de inzet teruggeven. Wij hebben totaal geen vat op
de programmering van die toestellen.
Bovendien worden ze vóór ze hier staan
langdurig en grondig getest en gekeurd,
alweer door de Kansspelcommissie. Ze
hanteren hierbij uiterst strenge normen.”
Geschikte locatie
“Ik was voordien uitbater van café Burnout hier wat verderop. Toen dit gebouw
vrijkwam, besloten we het te huren met
een optie tot aankoop. Deze locatie voldoet eigenlijk aan alle voorwaarden. Gelegen aan een drukke steenweg en voorzien van een parking. In een centrum van
een gemeente of in de stad is dit minder
evident en bovendien is er minder kans
dat een toelating wordt gegeven.”
Grand Slam en andere Spinners
“Je kan je kans wagen aan flitsende automaten met ronkende namen zoals Dice
Spinner, Deal or no Deal, Open The Box,
Grand Slam en Gold Spinner. Daar wordt
binnenkort Mega Dice aan toegevoegd.
Gewoon eens roulette spelen kan ook.
Eventuele winsten worden onmiddellijk en
met de glimlach ter plaatse uitbetaald.”
Extra info op www.speelhal.net
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Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be
Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52
Fax: 015/62 05 04
* Kappen en slepen van bomen
* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken
* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen
* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrieen privaat gronden

ALGEMENE BOUWWERKEN
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere
B.V.B.A.

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

DE NIJS J.

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
de Zemstenaar maart 2011

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be
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Hofstade – Deejayen is momenteel niet weg te slaan uit de media. Tot mijn grote verbazing
vond ik een dj-opleiding in Zemst. Elke dinsdagavond geeft Vincent Van Leemputten dj-lessen in
de zaal De Roos in Hofstade. In België vind je maar drie dj-opleidingen. Dit bewijst nogmaals dat
er talent leeft in Zemst. Om dit artikel te
schrijven, mocht ik zelf met een hoofdtelefoon op achter een mengpaneel kruipen.
Het is niet zo simpel, maar wel bijzonder
leuk om te leren. Een aanrader!
Tekst: Amy Baudelet, foto: Jean Andries

D

DJ Academy

Wordt een echte deejay

isco-jockey, disc-jockey of dj
Een disco-jockey, zoals
men dit voor het eerst in
het begin van de twintigste eeuw noemde, is de persoon die
de platen op de draaitafel legt. Door
de jaren heen zijn de platen vervangen door cd’s. De naam is lichtjes
gewijzigd naar disc-jockey of dj. Al
gebruiken vele dj’s vandaag een laptop of een USB-stick tijdens hun livesessies.
Een dj beschikt meestal over twee
platenspelers of cd-spelers en een
mengpaneel. Vinylplaten zie je minder en minder. Sommige dj’s draaien
nog graag met vinylplaatjes, maar
de Zemstenaar maart 2011

de belangrijkste reden waarom ze
verdwijnen is de prijs. Een vinylplaatje kost al snel meer dan een
liedje downloaden van het internet.
Een mengpaneel telt tal van knopjes
waarmee je de volumes en tonen van
de liedjes kan aanpassen. De snelheidsregeling, ofwel pitch, wordt
gebruikt om twee nummertjes op
hetzelfde tempo te plaatsen, zodat
ze mooi in elkaar kunnen overlopen.
Scratchen vond ik het leukst. Dat is
het ritmisch terug of verder zetten
van een liedje, alsof het nummer blijft
haperen. De kunst is om twee liedjes
perfect in elkaar te laten overlopen.
De muziekkeuze bij het mixen is heel

Wil jij ook graag een dj-les bijwonen?
Heb je al enige ervaring, maar mis je
nog iets? Vince wil zes Zemstenaars
gelukkig maken met één gratis les
aan de DJ Academy. Doe mee aan
de wedstrijd, en wie weet mag jij volgende maand deejayen met dj Vince!
Breng je hoofdtelefoon mee!
Hoe noemt men een vrouwelijke dj?
De eerste zes juiste antwoorden winnen hun plaatsje in de DJ Academy.
E-mail je antwoord naar: info@dezemstenaar.com
Breng je hoofdtelefoon mee!!
belangrijk. Elke dj heeft ook zijn eigen stijl. Er is een overvloed aan dj’s.
Je hebt er velen die het als hobby
doen, maar slechts enkelen die doorbreken. En dat doe je enkel en alleen
met een goede marketing achter je.
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Zonder dat laatste, kan je bijna
niet op tegen de groten.

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

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

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

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

De leermeester
Vincent van Leemputten, alias dj
Vince, is al jaren een volwaardig dj
op vele evenementen en trouwfeesten. Door zijn ervaring in de muziekwereld, heeft hij in 2006 met succes Vince’s Musicstation opgericht.
Vince’s Musicstation biedt aan onervaren volwassenen en jongeren
een professionele dj-opleiding aan
de DJ Academy. De plaatsen zijn
beperkt. Een zestal leerlingen per
les is een maximum om iedereen de
volle twee uur bij te staan en technieken aan te leren. Iedereen kan
het leren.
Welke eigenschap moet een goede
dj hebben?
“Betrokkenheid!”, zegt Vincent vastberaden, “Je moet je publiek aanvoelen. Een dj speelt niet voor zichzelf,
maar voor het publiek. Daarom is het
aan te raden een set voor te berei-

Hoe word je dj in tien lessen?
1. Schrijf je in!
2. Schaf je een hoofdtelefoon aan!
3. Neem een initiatieles!
4. chaf je een mengpaneel aan!
5. Schaaf je muziekkennis bij!
6. Leer bij dj Vince!
7. Oefen!
8. Zoek je eigen stijl!
9. Marketing, als je het groots ziet!
10.Ga de uitdaging aan!
den afhankelijk van het publiek. Het
is een absolute kick als een hele zaal
uit z’n dak gaat op jouw set.”
Om dit te bevorderen pakt Vincent
graag uit met zijn stokpaardje,
Maximum DJ. Dit is een webtool
waar organisatoren en gasten hun
favoriete nummers kunnen verzamelen voor een evenement. Op deze
manier kan de dj zich met uiterste
precisie voorbereiden. Dat wil zeggen, op basis van de opgegeven
nummertjes stelt hij een hele setlist
samen in de stijl van het publiek.
(www.maxidj.com)


DJ facts

• In 1909 duikt het woord “dj” voor het eerst op
• Ray Newby (California) is de eerste radio-dj
• Jimmy Savile gebruikte als eerste twee mengtafels tijdens een
dansfeestje in 1943
• In de jaren zeventig ontwikkelde dj Grandmaster Flash (hiphop) de eerste scratchtechnieken
• Pas in de jaren tachtig werd het deejayen in de danswereld geïntroduceerd
• Een vrouwelijke dj wordt wel eens een DJane genoemd

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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de Zemstenaar zoekt…
Zemst - In 2011 vieren we het Europese Jaar van het Vrijwilligerswerk en ook de Zemstenaar wil al die vrijwilligers,
die hun bijdrage aan onze samenleving leveren, in de
bloemetjes zetten.
Vrijwilligers heb je nodig, zonder belangloze helpende handen zou onze sneldraaiende maatschappij beginnen sputteren. Maak daarom van dit “Internationaal Jaar van de Vrijwilliger” eens gebruik om één speciaal iemand uit jouw
vereniging, jouw buurt, jouw familie, te verrassen en in de bloemetjes te zetten op een originele en Zemstse manier: zijn of haar foto voor eens en voor
altijd vereeuwigd in de Zemstenaar.
de Zemstenaar plant een reportage en daarbij hebben we jouw hulp
nodig! Je buur verzorgt al jaren je tere tuinplantjes tijdens je vakantie, die ene kookouder die al meer dan 20 jaar meegaat op kamp,
de chauffeur die je vriendelijk naar de winkel rijdt, iemand die al jaren achter de tapkraan staat bij het teerfeestje, een leuke babysit, familie zorgt bij je afwezigheid voor je rosse kater…….het kan allemaal.

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Mail voor 1 mei 2011 jouw voorstel naar info@dezemstenaar.com en we maken er samen iets leuks van.

GEERT LUYCX
David Teniersstraat 26 - Zemst - 015 / 61 37 96

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

ONTSTOPPINGSWERKEN

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: info@uitvaartzorg-verheyden.be
website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
de Zemstenaar maart 2011
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Onder de
Op het geslaagde bouwbenefiet van de Chiromeisjes van
Weerde werd de eerste steen van het nieuwe Chiroheem
verkocht voor het niet onaardige bedrag van 5.000 euro
aan het Weerdse bedrijf Vergo. Op de foto de gelukkige
bedrijfsleiding van Vergo, Luc en Sarah Goovaerts, die
hun steen in ontvangst mochten nemen. Op de benefiet
verzamelden de Chiromeisjes nog heel wat financiële
steunbetuigingen.

Op zondag 13 februari vierde De Kroeg zijn vijfjarig bestaan.
In die vijf jaar groeide het café uit tot een begrip en werden
Claudia en Wim halve Zemstenaars, die ondertussen héél Zemst
kent. Zij lieten een gratis vat aanrukken, buiten draaide een
speenvarken rond het spit, binnen zat de tent bomvol. Jasper
Publie, petekind van Claudia, en zijn vriendin Ymke gaven een
geweldig gesmaakt optreden voor een massa enthousiaste
gasten. De sfeer was uitgelaten en, zoals dat wel vaker gebeurt, vloeide het bier rijkelijk. Kijk even naar de lachende man
die op de foto het glas heft op Claudia en Wim. Twee weken na
het feestje ontwaakte M.A. uit een onrustwekkende slaap en
stamelde: “Fieneke, wat is er gebeurd?”. Hij is inmiddels aan
de beterhand.
De Weerdse Bierfeesten, het tweedaags
muziekevenement tijdens het eerste volledige weekend van mei, zijn aan hun 28e
jaargang toe. In d’ Oude School in Weerde
had er een persvoorstelling plaats. Tijdens
deze vijfde Weerdse bierproeverij konden
de gasten proeven van zowel klassiekers
als exclusieve bieren. Pers, bestuursleden
en genodigden waren in hun nopjes over de
bierversnaperingen en de gezellige sfeer.

De Vrolijke Vrolijke Vrienden uit Elewijt
organiseerden half februari voor de zevende keer hun Winterfestijn. Het feest
voor het goede doel had plaats in een
weide langs de Eppegemsesteenweg
in een verwarmde tent. Na een goed
gevulde winterbarbecue volgde een
optreden van Silicon Carne. De Vrolijke
Vrolijke Vrienden schenken dit jaar 2000
euro aan de mindervalide kinderen van
de speelpleinwerking van Zemst.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

In basisschool De Waterleest in
Eppegem zijn de kleuters snel
bij de pinken. Op donderdag
17 februari had er het huwelijk
van Luna en Lars en Tove en Tibo
plaats. Alle kinderen van de klas
droegen hun steentje bij. Er waren bruidsmeisjes, burgemeester
Kenny, de schepen, de getuigen
en diegenen die de receptie verzorgden. Ook de kleuters van de
andere klasjes waren van de partij tijdens de ceremonie, natuurlijk ook de ouders van de kindjes
van 1KC. Na de ceremonie was
er een receptie in de klas en
natuurlijk ook de openingsdans
door de bruidsparen.

Kampioenendag duivenbond De Jonge
Vlucht Eppegem. Op de snelheidsvluchten uit Quiévrain blijft Jean Willems in
2010 onklopbaar met vijf titels, gevolgd
door Jean Spolspoel, die drie titels behaalde. Op de Noyon-vluchten behaalde
Egied Willems (2) en Walter Lepever (1)
de trofeeën van de meeste prijzen. Antoine Van Erp is de specialist 1 + 2 spel
en Jan Moons was in de categorie jonge
duiven de sterkste. Ondanks de afgelaste vluchten door het slechte weer was De
Jonge Vlucht nog goed voor 11.169 duiven. De duiven worden wekelijks en met
een beurtrol ingekorfd in de lokalen Galaxie in Eppegem, De Kroeg in Zemst, De
Rode Roos in Hofstade en in het lokaal in
Schiplaken.
de Zemstenaar maart 2011

In Elewijt werd de voorbije jaren een huisaan-huis kerstrozenverkoop georganiseerd
ten voordele van ondermeer het dierenasiel
in Eppegem en de vereniging van CVA-patiënten. “Tijdens de voorbije adventsmaand
trokken we weer van deur tot deur en dat niet
alleen in Elewijt”, zegt Alex Heyvaert. “De afdeling van Zemst besloot om mee op de kar
te springen. Dit keer werd er gekozen voor
een project dat gelinkt is aan diabetes. Zo
kwam men uit bij de GLC (Gezonde Lichaamsbeweging Club). Wij zijn dan ook een beetje
trots dat we de GLC een financieel duwtje in
de rug kunnen geven. Aan Clement werd een
cheque van 800 euro overhandigd namens
onze afdelingen Zemst en Elewijt.”
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De eerste van vier manches van het Vlaamse indoorkampioenschap werd gereden in de sporthal
Verbrande Brug in Grimbergen. Reko Zemst behaalde drie dagoverwinningen. Arno Bailly was de beste bij de scholieren, vóór zijn ploegmaat Dieter Geeraerts. Ellen Van de
Catsye was de beste in lange afstand. Bij de juniores werden Anke Vos eerste en derde, Vicky Jacobs tweede en derde. In de
tweede manche won Anke Vos bij de dames. Ellen Van de Catsye bij de scholieren.
De 13-16 jarigen (links): vlnr Ellen Van de Catsye, trainster Marie-Claire Van Damme, Anke Vos, Diter Geeraerts, Vicky Jacobs,
Tania Troch, Nymphe Keuleers, trainer Jasper Corne en Arno Bailly.
Bij de miniemenmeisjes won Emily Bisschops beide wedstrijden. Lotte Houben en Sofie De Ridder behaalden eervolle prijzen. Bij
de cadettenmeisjes won Julie haar beide wedstrijden. Ook in de tweede manche was Emily Bisschops de beste bij de miniemen.
Op de foto de 7-13 jarigen (rechts): vlnr onder Sofie de Ridder, Merel De Prins, Emily Bisschops, Luc De Raedermaeker, Lina
Mozin en Laura De Smit. Midden Katja De Ridder, Julie Bailly, Margot Stallaert, Lotte Houben, Mil Van Obbergem en Kato Dendooven. Boven Margo Houben, Carolien Van Relegem, Loren Dendooven, Josse Keppens en trainer Marie-Claire Van Damme.

Als er te feesten valt zijn
de sportvrienden van VV
Elewijt en FC Eppegem er
steeds graag bij. “Een
fotootje na veel lekkers
en de gezellige avond
is andermaal een feit”,
zeggen Rudy Bautmans
en Wim Verstraeten in
koor.
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Het was écht schrikken tijdens het verwenmenu
van de CD&V in Hofstade. Na een lekker etentje
wilde onze fotograaf nog graag een foto van het
werkend personeel. Uiteraard werd dat gewaardeerd en zoals vaak ging onze portrettentrekker
met zijn fototoestel op de stoel staan. De foto
was genomen en geslaagd ook, maar een accidentele val op de grond kon hij niet vermijden.
Bezorgde mensen alom en door toedoen van enkele deskundige verpleegsters werd onze man afgevoerd naar de spoedgevallendienst in Mechelen. Maar geen probleem, de pechvogel van de
avond kon gerustgesteld maar met een bezeerde
rug naar huis.
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In september en oktober organiseerde Incovo, in samenwerking
met Vlaco, een opleiding tot compostmeester. Deze opleiding
richt zich tot mensen die zich willen engageren om thuiscomposteren verder te promoten in onze regio. Gaston De Leeuw, Benny
Berghman en Luc Hugaerts uit Zemst, samen met nog drie compostmeesters uit Londerzeel, brachten de opleiding tot een goed
einde. Op 21 januari ontvingen zij plechtig het diploma composteren waarmee zij aan de slag kunnen als compostmeester.

De nieuwjaarsreceptie van VK Weerde was een groot succes.
Alle bestuursleden, trainers en ploegafgevaardigden van alle
geledingen werden uitgenodigd, evenals sponsors en sympathisanten. Louis Keppens waardeerde de inzet van alle
mensen die de bouw van de nieuwe accommodatie hielpen
waarmaken. De sponsors werden bedankt voor de financiële
en materiële steun. De receptie en gezellig samenzijn werd
bijzonder gewaardeerd.
Op zondag 20 februari organiseerden De Heidejoggers
hun eerste winterjogging. Het
Bloso-domein van Hofstade
vormde de feeërieke achtergrond. De kinderen tot twaalf
jaar namen deel aan een
loopwedstrijd van bijna 1 of 2
km op de Finse piste. Een uur
later kwamen de oudere deelnemers aan de beurt.

De eerste turnles na
een vakantie vliegen
de kinderen van klas
3A van de gemeentelijke basisschool De
Waterleest in Eppegem er telkens weer
met volle moed in.
“We gingen van start
met een les over voetbal, maar voor de foto
toonden deze leukerds ook graag wat
lenigheid en acrobatie”, aldus juf Greet
Pittois.
de Zemstenaar maart 2011
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Maak plaats voor ons jong crosstalent!
Hofstade/Zemst-Laar – Voor Jolien Vleminckx (19) en Indy Meysmans (15) kan het motorcrossseizoen niet snel genoeg van start gaan. Beide motorcrossers rijden wekelijks een wedstrijd bij
de VMCF (Vlaamse Motorcrossfederatie). Ik heb een afspraak ten huize Indy Meysmans, waar ik
hartelijk ontvangen word door mama Greet, terwijl papa Patrick aan het werk is.
Tekst: Natalie Paredaens - Foto: Jean Andries

H

oe zijn jullie in de motorcrosswereld terechtgekomen?
Jolien: “Eigenlijk via de buren.
Ik ben een aantal keer mee
gaan kijken en ik was meteen verkocht.
Sinds mijn elfde zit ik al op de motor."
Indy: “Ik cross van mijn twaalfde. Tijdens een cross in Zemst op ’t Schom
kreeg ik de microbe te pakken. Ik nam
deel met een quad (vierwieler) en dat
viel zo goed mee dat mijn ouders een
crossmotor voor mij gekocht hebben.”
Kunnen jullie de school gemakkelijk
combineren met jullie hobby?
Jolien: “In het middelbaar was het gemakkelijker dan nu. Ik volg het eerste jaar
Bouwkunde aan het De Nayer Instituut
en mijn lessenrooster laat soms moeilijk
toe om tijdens de week te trainen. Ook
omdat veel trainingscircuits ver uit de
buurt liggen is het moeilijk om even snel
te gaan trainen. Je
moet daarvoor toch
zeker een halve dag
uittrekken.”
Indy: “Voor mij is
het iets gemakkelijker. Ik volg metaalbewerking in het
GTI in Londerzeel en
heb woensdagnamiddag vrij. Mama
haalt mij dan af van
school en brengt me
naar mijn trainer,
die met mij naar
een circuit rijdt.”

schillende kneuzingen gehad. En ik heb
ook eens mijn pols gebroken. Het valt
eigenlijk nog mee, ik ben nogal een voorzichtige. We hebben dan ook speciale
kledij, die ons beschermt bij valpartijen.”

Jolien en Indy:
”Onze grootste droom
is een crossparcours
in Zemst!”
Indy: “Ik ben wat minder voorzichtig
(lacht). Zo heb ik vorig jaar tijdens het
pinksterweekend mijn dijbeen gebroken. In mijn been zit nog een plaatje
met zes bouten. En bij een valpartij heb
ik ook al eens een whiplash gehad.”
Mama Greet benadrukt het belang van
een goede basistraining om blessures
te voorkomen. ”Het is vaak door onvoldoende ervaring dat er stuurfouten

gebeuren. Wie aansluit bij een erkende
sportfederatie dient zich te houden aan
strenge regels en voorschriften.”
Een motor, wisselstukken, kledij, aangepast vervoer… Motorcrossen lijkt me
geen goedkope sport.
Jolien: “Neen zeker niet. Ik ben vooral
mijn ouders erg dankbaar dat ik dit mag
en kan doen. Wij organiseren ook ieder
jaar in januari een eetfestijn. Ook dankzij mijn sponsors V&V Service, Metallooks en Makra Oil kan ik crossen. Het
is een hele dure sport, dus sponsors zijn
nog altijd welkom.”
Indy: “Ook bij mij zijn mama en papa de
grootste sponsor en ik wil hen dan ook
langs deze weg nog eens extra bedanken voor de kansen die ze me geven.
Verder ook dank aan mijn sponsors Trameys Grondwerken en Transport, Bentoil, Rovatrans BVBA, Redant Banden,

Indy kreeg de microbe te pakken tijdens een cross op ‘t Schom in Zemst.

Is motorcross een
gevaarlijke sport?
Nog geen blessures
gehad?
Jolien: “Ik heb al ver-
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energieprestatiecertificaat nodig voor je woning?
wij helpen je aan een
EPC certificaat, nodig bij verhuur of verkoop van je woning
EPB certificaat, nodig bij nieuwbouw of verbouwingen
EPC certificaat voor publieke gebouwen

www.econergia.be
Econergia GCV ~ Kluisweg 7 1980 Zemst ~ cderey@econergia.be ~ tel. 0476 40 40 57
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Acer TimeLine X Laptop

Asus 17” Laptop X72

15,6” LED HD
Intel i5
i5--460M
4GB DDR3
500Gb HD
WiFi - DVDRW
Win7 Home Premium
Office 2010 Starter
ATI 5470 512Mb
Tot 10u autonomie !

17,3” LED HD
Intel i3
i3--370 m
4GB DDR3
500Gb HD
WiFi – DVDRW
Win7 Home Premium
Office 2010 Starter
Intel GMA

€ 829 incl BTW
Acer 15,6” Laptop K52
15,6” LED HD+
Intel P6100
4GB DDR3
500Gb HD
WiFi – DVDRW
Win7 Home Premium
Office 2010 Starter
Intel GMA

€ 599 incl BTW
HP P6750be
Intel i5
i5--2300 2,8 GHz

6Gb RAM - (1,5Tb) HD
NVIDIA GT420 2Gb
DVDRW (DL + LightScribe)
Windows7 Home Prem64
Office 2010 Starter
Incl muis & toetsenbord

€ 799 incl BTW
Brusselsesteenweg 106
1980 Zemst
TEL 015 410 286
info@ppcsolutions.be
www.ppcsolutions.be
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€ 699 incl BTW
Asus eeePC Netbook 12,1”
12,1” Netbook (Zwart,Zilver,Rood)
Intel N550
2GB DDR3
250Gb HD
WiFi – Bluetooth
Win7 Starter
Office 2010 Starter
Intel GMA
Tot 6u autonomie !

€ 469 incl BTW
HP PhotoSmart AIO
Printer/Copier/Scanner
Web
Web--apps : print van eender waar !
30ppm
WiFi / USB
Kaartlezer

€ 149 incl
BTW
t

k
tis in
+ gra papier
to
& fo

Openingsuren
din, woe & don : 14u - 19u
Vrij : 14u - 18u
Zat : 10u tot 17u
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Wilkhas NV, Het Hof van Laar, ’t Laars
Slagerke en Timani NV.”
Qua organisatie komt er ook heel wat
bij kijken zeker?
Jolien: “Zeker, gelukkig kan ik hiervoor
ook rekenen op mijn ouders. Mijn mama
Ann doet onder andere de was en papa
Toon is mijn mecanicien. Een filter vervangen en de motor kuisen doe ik zelf.
Indy: “Mama maakt de caravan klaar,
zorgt voor het eten en de was. Ik doe
de mechaniek grotendeels zelf en papa
brengt ons naar de wedstrijden.”
Om af te sluiten: wat is jullie grote
droom ?
Jolien: “Ik hoop dat er in de toekomst
meer trainingsmogelijkheden in de
buurt komen. Nu moeten we steeds
verre verplaatsingen maken zoals naar
Hélécine, Lille, Olmen, ja zelfs naar Nederland."
Indy: “Er was een cross gepland vorig jaar in september achter de Kerre-

mansheide, maar
die kon spijtig
genoeg door de
slechte
weersomstandigheden
niet plaatsvinden.
Ik droom van een
groot parcours in
Zemst. Ik hoop
vooral op meer
verdraagzaamheid van de mensen. Door protest
van buurtbewoners moeten meer
en meer vaste
circuits de deuren sluiten. Ik ben
ervan overtuigd
dat er mits goede
afspraken en wederzijds respect
nog een toekomst
voor de motorcross is.”

Jolien combineert het crossen met een bachelor Bouwkunde.

verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Feesten:
Tuin:

02/751.50.14

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...

www.van-haesendonck.be

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

Sierschouwen - kachels - inbouwcassetten gas - hout - pellets - inoxbuizen

open deur
dagen

		

vrijdag 18 maart
en
zaterdag 19 maart

speciale prijzen

de Zemstenaar maart 2011

OPENDEURWEEKEND
19 en 20 maart

Start lente-actie
tot en met 21 juni
Info: info@
nauwelaertsenzoon.be
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Hofstade - De kogel is door de kerk! In dit geval het Bloso-domein. Na maandenlang vergaderen, overleggen en puzzelen, formuleerde het college van burgemeester en schepenen midden
februari de suggestie aan Bloso om strand en ligweide te omheinen; met daarbij een efficiënt
controlesysteem (elektronische identiteitskaart of bezoekerpasje) en ruime toegangsfaciliteiten
voor Zemstenaren en inwoners van aangrenzende gemeenten. Bloso ging nog een stap verder
en kondigde twee dagen later aan het hele domein te willen omheinen. Dit in de hoop om een
herhaling van de herrie van vorige zomer radicaal en definitief te voorkomen. Een beslissing die
flink wat reacties losweekte bij de Zemstenaars.
Tekst: Alex Lauwens

Bloso-domein: 160 hectaren, 5 km omheining
U

kon er vorige zomer niet omheen. Hoewel alleen in de
eerste helft van juli de zon
brandde, waren het domein
en zijn nabije omgeving al te vaak het
toneel van ongeregeldheden. Heet
geblakerde – vooral allochtone – jongeren uit de Brusselse rand schopten
keet in het heerlijk heringerichte domein. Andere recreanten uit de
buurt en gezinnen met
jonge kinderen bleven
weg uit angst. Politie-interventies in het domein
waren geen evidentie,
precies wegens het ontbreken van een omheining en van efficiënte
toegangscontrole. Maar
de incidenten deinden
ook uit tot buiten het
domein. Buurtbewoners,
de NMBS en de Lijn

geleden, toen alles nog één groot
vraagteken was. “We moeten hier
maatregelen treffen die wellicht ingrijpend zullen zijn en een pak geld
gaan kosten, ook al is het maar voor
een beperkte tijdspanne. Hooguit
vier maanden per jaar, en dan nog in
hoofdzaak enkel tijdens zonnige week-

ze massaal uit het Brusselse naar
hier afgezakt, met trein en bus. Vaak
zeulen ze massa’s eten en drank mee,
tot en met waterpijpen toe. Op zich
niet verkeerd, maar vaak zijn ze zijn
ook luidruchtig en laten ze bergen
afval rondslingeren. Respect voor de
rustige recreant en het milieu ontbre-

deelden in de klappen. De materiële
schade was vaak aanzienlijk. De kosten voor ordehandhaving liepen soms
op tot 50.000 euro per dag! Federale
politie (soms wel veertig agenten!),
spoorwegpolitie, veiligheidspersoneel
van De Lijn, patrouilles te paard, medewerking van de stad Vilvoorde…
Al deze kosten, veroorzaakt door een
bende amokmakers, nog langer door
de gemeenschap laten dragen, was
gewoon onverantwoord.

ends of op feestdagen. Het komt erop
aan het probleem niet te verplaatsen.
We mogen de Zemstenaar niet straffen! Bovendien moet je tot een consensus komen met alle betrokken partijen:
Bloso, de gemeente, de provincie en
Binnenlandse Zaken.”

ken totaal! Om nog maar te zwijgen
van de kosten om al dat vuilnis op te
ruimen.”

Jan met (zonne)pet niet straffen (!)
We ontmoetten Myriam Dewael (centrumverantwoordelijke) een tijdje
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Alle opties werden overwogen. Gaande van bewakingsagenten met honden
over het planten van een haag in vuurdoorn tot een omheining, partieel of
volledig.
Myriam Dewael vervolgt: “In de zomer opent het domein om 9u. En bij
de eerste mooie dagen in mei komen

Arme mensen-zee
Op 17 februari maakte centrumdirecteur Michel Van Espen dan bekend dat
geopteerd werd voor een volledige
omheining van het domein. Een ingrijpende keuze in een poging om het escalerend geweld deze zomer resoluut
te bannen. Burgemeester Coopman
zag het liever anders: alleen strand en
ligweide omheinen, wat trouwens ook
het doel van de politieacties was. Met
zo een beperkte omheining kunnen
de Zemstenaar maart 2011

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

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
de Zemstenaar maart 2011
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Dakwerken DE DONDER

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

wandelaars, joggers, rustzoekers en
natuurliefhebbers ook in de zomermaanden onbeperkt gebruik blijven
maken van het buitenste gedeelte
van het domein, het natuur- en parkgedeelte zeg maar. Veel zwakke
weggebruikers maken overigens
van dat deel gebruik als rustige
doorsteek tussen Ambrooswijk en
Tervuursesteenweg.
Een gedeeltelijke omheining is volgens Michel Van Espen architecturaal
en functioneel niet te verantwoorden. Er is thans al een omheining van
twee kilometer. Bovendien is een
deel van het zeshonderdvijftig meter
lange strand al geklasseerd. Bloso
wil voorts ook een zestal toegangen
die tijdens de zomermaanden worden gesloten, en slechts twee van
die toegangen waarlangs in de zomer betalende inkom mogelijk is.
Wanneer u dit leest, zal de bouwaanvraag zijn ingediend en positief
of negatief geadviseerd zijn door het

Zemstse schepencollege.
Wat er ook van zij, het Zemstse
gemeentebestuur zal bij monde
van burgemeester Bart Coopman
aandringen op voldoende en goed
verspreide toegangspoorten zodat
mensen uit Zemst, Kampenhout,
Steenokkerzeel of Boortmeerbeek
die het domein willen doorkruisen
geen kilometers om moeten gaan.
Open toegangen buiten de zomermaanden en een gunsttarief of zelfs
gratis toegang voor de inwoners
van politiezone Kastze (controle
via elektronische IK of badge) tot
de arme mensen-zee, zoals de putten van Hofstade in mijn jonge jaren
genoemd werden, zou daarbij een
leuke opsteker zijn.
Bij het ter perse gaan van dit nummer van de Zemstenaar raakte trouwens bekend dat de gemeenteraad
van donderdag 24/2 een motie zou
goedkeuren om dit standpunt kracht
bij te zetten.


Tervuursesteenweg 238, Hofstade
Tel. 015/61 43 17
zondag en maandag gesloten

Tervuursesteenweg 662

Een oude
prentbriefkaart
van een drukke
zomerdag in
het het strand
in het Blosodomein in de
jaren 19301940.

1982 Elewijt

Foto Beeldbank
Zemst

bij Tinne en Fluppe
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Wat is er op

TV Zemst

?

Op TV Zemst kunt u terecht voor uw plaatselijk journaal, sport en agenda,
plus een aantal leuke filmpjes waarin de onderwerpen van het journaal meer
uitgebreid aan bod komen.
En wat mag u zoal verwachten in de journaals van 2, 16 en 30 maart?
Dat hangt uiteraard af van het nieuwsaanbod!
Maar u mag zeker al reportages verwachten over volgende onderwerpen:
• een gesmaakte bijeenkomst van Placomusofielen ofte champagnedoppenverzamelaars in Eppegem;
• het geslaagde bouwbenefiet voor de nieuwbouw van de Weerdse Chiromeisjes;
• de leuke interactieve quiz voor niet-kwissers in basisschool De Tuimeling
in Zemst;
• de offroad winter-duatlon in het Bloso-domein van Hofstade;
• de vlammende fakkeltocht en het warme kampvuur van de Alternatoeria
Scouts & Gidsen van Elewijt.
• … en nog zoveel meer…

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

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

Natuurlijk blijven vroegere journaals ook nog steeds te bekijken. Ook de langere filmpjes kunt u nog geruime tijd herbekijken.
Organiseert u een activiteit met uw vereniging? Meld het aan TV Zemst.
Gewoon op de website van TV Zemst het item Idee voor Reportage (in de
balk bovenaan) aanklikken en invullen maar. U mag ook gewoon een mailtje
sturen naar: alex.lauwens@telenet.be. Uw ondergetekende dienaar doet dan
het nodige. Het wordt aangekondigd in de Agenda, en op de dag van het
gebeuren komt een reportageploeg ter plaatse.

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

Hebt u zelf een leuk filmpje gemaakt? Stuur het dan gewoon in. De redactieraad evalueert en plaatst uw filmpje on line. Eenvoudiger en directer kan
gewoon niet!
www.tvzemst.be
Alex Lauwens

de Zemstenaar maart 2011
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Zemst – Maandag 24 januari. Vlucht SN 2835 van Brussels Airlines met bestemming Moskou. Gezagvoerder Erwin zet zijn Airbus A 319 welgeteld twaalf minuten te laat aan de grond op Domodedovo Airport. 88 passagiers zuchten om een kleine vertraging die – zoals later zou blijken – hun
leven heeft gered. Toeval? Geluk? Wie zal het zeggen?
We zouden de Zemstenaar niet zijn als we het niet gingen vragen aan de betrokkene in hoogsteigen persoon. Vaak ‘schipper naast god’, maar in Zemst steeds rustig met beide voeten op de
grond: Erwin Van Humbeeck. Een portret, het relaas.
Tekst: Alex Lauwens

Piloot, niet alleen een kwestie van vliegen
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het verschil uitmaakten tussen
leven en dood. Da’s gewoon
geluk hebben. Ik doe mijn job,
meer niet, punt uit.”

doden
en
honderden
gewonden
aan de bagageband in de aankomsthal
waar – indien op tijd – ook de
passagiers uit Zaventem zouden hebben gestaan. Captain
Van Humbeeck, zijn copiloot
en zijn crew weten van niets.
Straffer nog, het is pas tijdens
de terugvlucht op een hoogte
van 10.000 voet (een goeie 3
km) dat zij vernemen dat er een
aanslag gebeurd is!
Bijtanken graag!
Kom op, vertel het ons, Erwin!
Dinsdagochtend om 8u wist half
Zemst het al… Aan de schoolpoort, bij de slager, op de
trein… De Zemstse tam tam bereikte al snel ondergetekende
Zemstenaar.
“Het heeft allemaal te maken
met puur geluk en toeval. Ik heb
er hoegenaamd geen verdienste aan. Zoals altijd bij de start
van een vlucht, deed ik alle
courante checks. Eén daarvan is
het kerosinepeil (de vliegtuigbrandstof
nvdr). Men had mij 1100 kg gegeven in
plaats van de gebruikelijke 1500 kg op
deze route. Ik controleerde het weerbericht in Moskou. Dat voorspelde niet
veel goeds boven Rusland. Ik vroeg dus
nog die 400 kg kerosine bij. Want je zult
maar eens niet kunnen landen en moeten doorvliegen naar Vilnius, Minsk of
Helsinki. Al snel goed voor enkele honderden kilometers extra, of enkele honderden liters kerosine. Het controlecen-

Naar het schijnt wist jij totaal
niets af van het hele voorval?
“Klopt! Eens aan de grond, was
ik samen met mijn copiloot zo
druk bezig met het voorbereiden van de terugvlucht, dat
ik niet eens gemerkt heb dat
er iets gebeurd was op pakweg 100 meter van de gate
waar mijn mensen waren uitgestapt. Wij blijven daar zo’n
drie kwartier aan de grond.
Ondertussen wordt het vliegtuig schoongemaakt, komt de
catering aan boord, wordt er
getankt en bereiden de piloten hun retourvlucht voor. Pas
na het beëindigen van de
stijgprocedure rolde er een
berichtje uit onze printer met
de boodschap dat er een incident – lees aanslag - was geweest. Blijkbaar was de hele
wereld al op de hoogte, behalve wij, die er op een goeie
100 meter vanaf hadden gestaan! Het
zal je maar overkomen!”

“Gelukkig vertrok ik te laat op
Zaventem. Die 10 minuten
maakten het verschil
tussen leven en dood.”
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trum van Brussels Airlines zag het niet
direct zitten, op gevaar af van mijn slot
(de tijdsvork waarbinnen een vliegtuig
dient op te stijgen) te missen. Maar ik
nam het zekere voor het onzekere en
wou per se bijtanken. Ik vertrok niet om
10.40u, zoals voorzien op de tabellen,
maar een klein kwartiertje later. En, zuinig als ik ben, vloog ik op kruissnelheid
richting Moskou. Gevolg: ik kwam ook
dik tien minuten te laat aan. En laat
dat nu precies de tien minuten zijn die

En dan?
“Ja, inderdaad, wat dan? Welnu, ik
heb toen aan het controlecentrum van
BA gevraagd of zij mijn familie op de
hoogte wilden stellen dat met mij alles
in orde was. Want je weet hoe dat gaat
tegenwoordig: via allerhande nieuwssites en breaking news, weet iedereen
waar ook ter wereld onmiddellijk alles!
de Zemstenaar maart 2011

Drankencentrale Louis Nijs

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

Uitvaartverzorging Günter JANSSENS
Brusselsesteenweg 83 -1980 Zemst Tel. 015 /610.766 GSM 0495 / 85.31.24

Website : www.uitvaartverzorgingjanssens.be
E-mail : uitvaartverzorgingjanssens@skynet.be

60 jaar Begrafenissen, 3e generatie, dag en nacht
tot Uw dienst in Groot - Zemst maar ook daarbuiten.
Persoonlijk verzorgd drukwerk en ophaaldienst.
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Funerarium
Leopoldstraat 34

Toonzaal
Schoolstraat 50

Vanaf heden ook voor uw adreskaartjes ! ! !

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
In ons salon wordt er enkel
gekleurd op basis van 100%
bio-kleuren, met aloë vera en
etherische olieën

Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

www.eethuisdelente.be
Ambachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
Zuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.
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Zij hadden al weet van de aanslag,
maar kregen gelukkig bijna gelijktijdig de melding dat met mij alles oké
was.”
Een kinderdroom
Een happy end dus van een avontuur
waar je niets van wist?
“Inderdaad. Je doet je job en af en
toe heb je een dosis geluk nodig!
Dat is ook zo in het dagelijks verkeer. Trouwens, vliegen is steeds
mijn kinderdroom geweest. Mijn vader was vliegtuigtechnicus en daardoor werden vliegtuigen mijn passie. Ikzelf ben industrieel ingenieur
van opleiding. Na mijn studies aan
het De Naeyer Instituut ben ik – uiteraard – bij het toenmalige Sabena
Technics aan de slag gegaan en heb
ik de theorie van de pilootstudies
in avondonderwijs gedaan. Voor de
praktijk ben ik naar Scottsdale in Arizona (U.S.A.) geweest.”
En hoe zit dat met angst bij een
piloot?
“Ook in het dagdagelijks leven op
de grond kom je af en toe in een
benarde situatie terecht. Maar het
is niet omdat je op één motor, zonder flaps of met slechte flight controls moet landen, dat er een crash
volgt. Eens je in die cockpit zit, ben
je zo geconcentreerd bezig, dat je
niet de tijd hebt om daarover na te
denken.”
Een piloot moet dus altijd het hoofd

koel houden?
“Dat spreekt voor zich, ook al is
het niet altijd even makkelijk of
evident. Tijdens je opleiding leer
je daar mee omgaan, ook al kan je
– net zoals bij autorijlessen – niet
elke denkbare situatie simuleren.
Ik ben piloot sinds 1995 en begin
zo stilaan over de nodige ervaring te beschikken. Ik ben gestart
op de compactere types zoals de
Avrojet. Nadien volgden de grotere
‘jongens’, zoals de Boeing 737 en
de Airbus 330 en 340. Momenteel
vlieg ik dus met de A 319.”

www.tuinenvanvlasselaer.be

Op welke bestemmingen vlieg je
zoal?
“Het huidige Brussels Airlines profileert zich op de korte afstanden,
Afrika buiten beschouwing gelaten.
Dat betekent dat ik vooral vlieg op
Parijs, Londen, Nice, Rome, Genève,
Barcelona, Madrid, Vilnius en Moskou, al is ook Tel Aviv een reguliere
bestemming.”
Een job als (g)een ander
“Voor Erwin is vliegen de gewoonste
zaak van de wereld. Als alles goed
gaat, nog zo’n vijftien jaar, want na
dertig jaar mag een piloot met pensioen. Af en toe eens wuiven als je
boven Zemst een Airbus hoort afremmen en zijn landingsmanoeuvre ziet
inzetten, is dus de boodschap. Captain Van Humbeeck is watching you.
Zelfs de Tsjetsjenen kunnen hem niet
van zijn stuk brengen!


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

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Carmi,
je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.

Kleding
7 For all Mankind • Agua • American Outﬁtters • Brax
DEPT • Desigual • Enolah • Essentiel • Elisa Blue • G-Star
Gigue • Guess Jeans • Hampton Bays • Hugo Boss orange
label • IKKS • In Wear • Lavand • Liu Jo • Max Mara Studio
Max Mara Weekend • Mer du Nord • Michael Kors
Oakwood • Paul Smith Jeans • Pepe Jeans • Ralph
Lauren Jeans • Riverwoods • Scee by Twinset • Sportmax
Terre Bleue • Tommy Hilﬁger • Xandres

Schoenen
AF • Ash • Attilio Giusti • BEOriginal • Brako • Bullboxer
Camper • Ciao!Ragazzi • Daniele Tucci • Donna Carolina
Essentiel • Fruit • Geox • Gidigio • G-Star • Guess • Guglielmo
Rotta • Harlot • Janet & Janet • J’hay • JFK • Ink • Koxko
Nero Giardini • Noë • Olivier Strelli • Paul Smith • Palomitas
Barcelo • Pretty Ballerinas • Replay • Scapa • Think! • Trippen
UGG • United Nude • UTY • Vic Matie • Voltan • Zinda

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
de Zemstenaar maart 2011
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Elewijt – De feestzaal van In den Prins krijgt binnenkort een nieuw dak, een klus die in amper
twee maanden geklaard wordt. En ’t café blijft gewoon open! De werken zijn gepland tijdens
het groot verlof, dus de meeste Elewijtenaars zullen er wellicht niks van gemerkt hebben wanneer half september de zaal terug gebruikt kan worden.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd - Foto’s: Jean Andries

T

De Prins krijgt ne nieuwen hoed

erug naar 1830
We duiken effe in ’t verleden,
meer bepaald naar 1830, toen
de herberg In den Prins werd opgetrokken in witte zandsteen. In 1958
werd er een danszaal aan toegevoegd,
half zo groot als de huidige. De familie Juliens baatte de zaak uit. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog werd de herberg zwaar beschadigd, maar de zaal is
goed gespaard gebleven van oorlogs-

“Wég vals plafond en
een grotere uil!”
geweld. In 1921 werd ze vergroot tot
de huidige oppervlakte. Vreemd was
dat achter de toegangsdeur een gang
liep van ongeveer twee meter breed tot
aan de zaal. Rechts ervan was het café
en links waren twee vergaderlokalen.
Dat bleef zo tot in 1966, wanneer grondige renovatiewerken voor de indeling
zorgden die we tot op vandaag kennen.
Er volgden in de loop der jaren nog tal
van aanpassingen en verbeteringen en
zo zijn straks het dak en de verwarming
aan de beurt.

Dat levert een extra vergaderzaal op
met de nodige faciliteiten als internetaansluiting en toestellen als een
beamer bijvoorbeeld. Die ruimte zal
men kunnen blijven gebruiken als regiekamer voor voorstellingen op de
scène. Ook de aanpassing van de
verwarming is tegelijkertijd gepland.
Warme lucht wordt nu van onder het
podium de zaal ingeblazen, met grote
temperatuurverschillen vooraan en
achteraan in de zaal tot gevolg. Vlak
voor het podium zaten de mensen te
puffen terwijl ze achteraan hun jas
niet uit wilden doen. Een aangepaste
verwarming moet dat euvel verhelpen.
De werken zijn gepland van half juni
tot half september, dus ideaal voor
de verenigingen die die maanden
van het jaar toch hun activiteiten op
een laag pitje zetten. Het achterste
gedeelte, met de twee vergaderzalen en de keuken, blijft beschikbaar
tijdens de werken en het café blijft

gewoon open, met Els Verest en Marc
Nauwelaers, die al 14 jaar trouw op
post staan achter de toog.
Gildezaal verdwijnt
De vzw Sint-Augustinus werd in 1959
eigenaar van In den Prins, met de bedoeling onderdak te verlenen aan de
talrijke Elewijtse parochiale verenigingen, samen met de gildezaal ertegenover. Die laatste is in mei vorig jaar
verkocht aan de gemeente en zal afgebroken worden. Volgens het besluit
van het college van burgemeester en
schepenen kan het nieuwe pand worden bestemd voor het gemeentelijk
en sociaal woonbeleid, bijvoorbeeld
voor sociale woningen. De verenigingen die er momenteel onderdak vinden, kunnen er gerust in blijven totdat
een nieuwe bestemming is gevonden,
waarschijnlijk de oude lokalen van de
dorpsschool De Regenboog wanneer
de nieuwe school is gebouwd.


Aan de binnenkant zal de zaal er weldra anders uitzien, met een nieuw dak, geen vals
plafond meer en achteraan een nieuwe vergaderzaal op het vergroot balkon.

Den uil groter
Het dak van de feestzaal van In den
Prins is versleten en moet dringend
vervangen worden door een meer
brandveilige constructie. In de plaats
van het houten dak komt er een ijzeren gestel. Langs buiten zal dat bijna
niks veranderen aan het zicht, maar
binnenin verdwijnt het vals plafond.
De zaal zal dus hoger lijken, want de
nok zal zichtbaar zijn. Ook het balkon
achteraan, de zogenaamde "uil", zal
er anders uitzien. Den uil zelf blijft,
maar wordt met vier meter verlengd.
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Verbrande
Brug

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

PESS

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
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MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

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

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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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

	
  
	
  
	
  

Professionele	
  IT	
  diensten	
  voor	
  zelfstandigen,	
  vrije	
  beroepen	
  en	
  KMO	
  
	
  
Portael-‐IT	
  BVBA	
  	
  -‐	
  	
  Kreupelstraat	
  37	
  	
  -‐	
  	
  1980	
  Eppegem	
  
0475/53.92.89	
  	
  -‐	
  	
  info@portael-‐it.be	
  	
  -‐	
  www.portael-‐it.be	
  	
  	
  
	
  

Ontwerp	
   &	
   implementatie	
   van	
   netwerken,	
   IT	
   advies	
   en	
   support,	
   databeveiliging,	
   back-‐up	
   oplossingen,	
   periodiek	
   &	
   preventief	
  
onderhoud,	
  security	
  analyse,	
  systeemherstel,	
  herinstallaties,	
  leveren	
  van	
  hard-‐	
  en	
  software,	
  	
  …kortom	
  uw	
  uniek	
  IT	
  aanspreekpunt	
  

KURT TEMMERMAN
SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Bos-Van-Steenstraat 10
1980 Zemst
Tel/Fax 015 62 05 33

GSM 0495 51 16 02
kurt.temmerman@telenet.be
www.kurttemmerman.be
Verzekeringsmakelaar
• Onafhankelijk van maatschappij
• Eigen schadebeheer
Agentschap bank
• Volledige bankservice
• Concurrentiële producten

Wij verzekeren uw financieel welzijn!
Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
  Tel 015/61.66.98  -  Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be
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Eppegem De laatste tijd doet het in Eppegem de ronde dat er een nieuwe parochiezaal komt.
de Zemstenaar stak zijn licht op over de nieuwste ontwikkelingen in dit verband.
Tekst: BC, foto: Koen Merens

Komt er ook een nieuwe parochiezaal in Eppegem?

S

chepen van cultuur Koen Vandermeiren, zelf van Eppegem,
lijkt goed geplaatst om de
nood van de Eppegemse culturele verenigingen in kaart te brengen.
Koen vertelt : “De geruchten kloppen
inderdaad en een nieuwe of gerenoveerde zaal is geen overbodige luxe.
We werden dikwijls aangesproken omtrent de toestand van de parochiezaal.
De plaatselijke bevolking, die voor
een eetdag of een andere activiteit
de parochiezaal binnenkwam, had het
vaak over een verouderde, aftandse
zaal. Maar vooral van de Eppegemse
culturele verenigingen, zoals de toneelvereniging en de fanfare, hadden we
vernomen dat ze niet over de gepaste
infrastructuur beschikten. Door de te
kleine afmetingen van het podium kan
de fanfare zijn optredens niet in de parochiezaal brengen. Maar ook voor
de toneelkring was het altijd
een hele kunst om hun decor
op het te kleine podium te
kunnen plaatsen en (wegens
het te lage plafond) de nodige belichting te kunnen
verzorgen.”

Zijn er dan concrete plannen?
“Samen met een verantwoordelijke van
het zaalcomité, Mark Mertens, ben ik ter
plaatse de situatie gaan bekijken. En
dan heeft een welwillende plaatselijke
architect enkele schetsen getekend met
wat er bouwkundig mogelijk was met
de parochiezaal. Aangezien de kerkfabriek, eigenares van de parochiezaal,
voor grote uitgaven aan het gebouw
stond, vond er nadien een onderhoud
plaats met de kerkfabriek.”
Is de kerkfabriek dan bereid gevonden
om te investeren in een nieuwe zaal?
“Zij zijn bereid een aanzienlijk bedrag uit
eigen fondsen vrij te maken voor de renovatie of nieuwbouw van een parochiezaal.
De gemeente van haar kant kan met een
investeringssubsidie ook haar duit in het

zakje doen. Voor de belastingbetaler is
dat een goede zaak. Stel dat de gemeente zelf grond moet aankopen en een nieuwe zaal met parking moet voorzien, zou
dat waarschijnlijk een veelvoud kosten!”
Wordt het een renovatie of nieuwbouw?
“Om dat te bekijken is er een werkgroep opgericht, die zich specifiek bezighoudt met de nieuwe zaal. Momenteel wordt, in overleg met de gemeente
en Ruimte en Erfgoed, onderzocht wat
stedenbouwkundig mogelijk is. Nadien
kan de kerkfabriek, die bouwheer is,
een gunning doen voor een architect
of studiebureau. Na inspraak van enkele verenigingen en het maken van de
plannen wordt er dan een bouwaanvraag gedaan.”
Wanneer kunnen we de opening van
de nieuwe zaal verwachten?
“Daar een datum op plakken is niet mogelijk, maar ik kan wel getuigen dat
de kerkfabriek niet bij de pakken
blijft zitten!”


Schepen van cultuur Koen Vandermeiren en Mark
Mertens, verantwoordelijke van het zaalcomité,
voor de verouderde parochiezaal.
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Modedagen
met 10% korting van
17 t.e.m. 26 maart
Openingsuren tijdens de modedagen:
maandag tot vrijdag : 10-12.30 en 14-18u,
zaterdag : 10-18u, zondag : 10-13u

Wij doen mee
aan de Steps Modeshow
op maandag 21 maart
om 20u in SemCom
te Keerbergen
Tervuursesteenweg 358,
Hofstade-Zemst - 015 62 08 96
Stationsstraat 13B,
3150 Haacht - 016 57 35 53

Nieuw: Prothesen-beha’s
en badmode ANITA
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WIK laat zich kennen

Zemst-Laar - Vlamo, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie vzw, wil de instrumentale amateurmuziekbeoefening
binnen de Vlaamse Gemeenschap valoriseren als een volwaardige discipline binnen de amateurkunstensector en
binnen het brede veld van kunst en cultuur. De Koninklijke
Fanfare WIK liet zich kennen op de Vlamo solistenwedstrijd
in het Lemmensinstituut in Leuven op 20 februari. De deelnemers behaalden niet alleen uitstekende resultaten, sommigen behaalden een finaleplaats en mogen doorgaan naar
de nationale wedstrijd. de Zemstenaar ging mee en genoot
van al de mooie klanken.
						

‘s

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

De jonge Ruben De Raedemaeker, 3e afdeling,
drum, behaalde 80,5 procent.

Tekst: Karin Andries

Ochtends om 8u30 stond
de Zemstenaar met kleine
oogjes (avond vooraf een
feestje gehad) in de grote hal van het Lemmensinstituut om
Lauren Verbruggen en Tim Moyens een
hart onder de riem te steken. Beiden
waren super zenuwachtig, maar brachten hemelse muziek. De wedstrijd vond
plaats in drie zalen, dus moest de Zemstenaar van hier naar daar spurten om
zoveel mogelijk deelnemers te horen.
Bente Meertens en Lotte Bal, de twee
jongste spruiten, verdedigden de kleuren van WIK ongelofelijk goed. Voor
Lotte was het de eerste deelname
en zij werd meteen laureaat. Stijn De
Smedt speelde zijn stuk in volle con-

Supportersclub F.C. Zemst Sportief
organiseert

Kaas-,vlees- en wijnavond
19 maart 2011
Kantine F.C. Zemst - Aanvang 18u

Opbrengst ten voordele van de jeugdwerking van de club
de Zemstenaar maart 2011
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centratie en zonder partituur. Door en
Stefanie, een uitmuntend damesduo
zette een prestatie neer om u tegen
te zeggen. Stefanie veranderde zes
maanden geleden van instrument en

de dame gaat al op wedstrijd. Wat
een uitdaging! De uiteenzetting van
Tijs Goovaerts, Jef Callebaut en Sander
Blok kreeg alle aandacht van de jury.
Zij behaalden dan ook prachtige resultaten en werden allen finalist.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Hieronder de volledige
uitslag.
Namen in vet gedrukt gaan door
naar de nationale
wedstrijd op 7 en
8 mei.
Wie een kijkje wil
gaan nemen kan
alle info vinden op
www.Vlamo.be 

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

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

Lotte Bal, de jongse spruit, 3de afdeling, xylofoon, behaalde 91 procent.
Stijn De Smedt, 2e afdeling, sax,
behaalde 85,5 procent.

Wendy Buelens, 1e afdeling, alto, 83,5%
Michiel Stragier, 3e afdeling, trombone, 72,5%
Tim Moyens, 1e afdeling, bugel, 78,5%
Lotte Bal, 3e afdeling, xylofoon, 91 %
Lauren Verbruggen, 1e afdeling, trompet, 86%
Michael Rahier, ere-afdeling, drums, 76,5%
Simon Vandeneede, 2e afdeling, cornet, 82%
Tijs Goovaerts, superieure, marimba, 88,5%
Stijn De Smedt, 2e afdeling, sax, 85,5%
Jef Callebaut, superieure, marimba, 91,5%
Door en Stefanie, 2e afdeling, tuba&bas, 87%
Sander Blok, uitmuntendheid, drums, 90%
Ruben De Raedemaeker, 3e afdeling, drums, 80,5%
Sive Cauwenberghs, uitmuntendheid, sax, 78,5%
Bente Meertens, 3e afdeling, hoorn, 84,75%

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

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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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
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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:
dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten
de Zemstenaar
maart 2011

47

48

de Zemstenaar maart 2011

