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Beste Zemstenaar,

I

n een stiel als deze is een mens nooit op zijn gemak. Even op
adem komen? Versnelling terugschakelen? Vergeet het! In een naïeve bui dachten wij stiekem weg te komen zonder de maandelijkse portie zever, die u op deze plek jarenlang gewoon was. Dat
zou toch geen kat merken, laat staan dat hier één haan naar kraait.

Zemst viert 22.000ste inwoner
Steel de stijl van Cindy
Van dorpsslager tot globetrotter
Basketvrouwen vieren titel
Fietsers boven op nieuw kruispunt Carrefour
TV Zemst betrekt eigen clublokaal
Kinderen houden van kranten (maken)
Interesse in tekenen? Kunstkring ’t Steen!
Sokone kreeg opnieuw bezoek uit Zemst
Onder de mensen
Tuinen om te tonen
TV Zemst start met kookprogramma
WTC Bikeracers starten in propere outfit
Marathonschaatskampioene Hilde Goovaerts
Jeugd in Zemst: spectaculair solidair!
Nieuw woonzorgcentrum De Maeyer

Viel dat tegen. Eerst de oudere zussen (alleen wie er heeft, weet
wat wij bedoelen): “Zijt gij niet verlegen? Uw lezers zomaar in
de kou laten! Foei! Doe maar rap een beetje uw best!” Dan de
neefjes en nichtjes: “Wat is ‘t, nonkel, geen goesting meer of
wat?” Ouwe ploegmakkers van de voetbal: “Hoe zit dat, vriend?
Zo is ’t niet meer plezant, hé!” Bejaarde maten van in den tijd in
Leuven: “Awel, luierik? Ik lees niks meer? Wat scheelt er? Oud aan
’t worden?” En hoe meer mensen je kent, hoe meer van hetzelfde.
Kasteelheren, undercover flikken, straatcontroleurs, het houdt niet
op. Allemaal tot daaraan toe. Maar als Gilda fluistert dat ook zij
het toch wel een beetje mist, vooruit dan maar!
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Gelegenheid voor een praatje is er méér dan genoeg. Eileen bijvoorbeeld. Eileen wie? Kijk naar onze cover, beste lezer. Elke kleine
spruit is speciaal, maar Eileen is wel héél speciaal. Niet ik, niet u,
maar deze kleine wolk gaat de geschiedenis in als de 22.000ste
inwoner van Zemst. De polonaise is hier al een week aan de gang.
Genoeg gefeest? Bijlange niet! U wist al dat de Zemstenaar zijn
vijfde verjaardag viert. U weet ook dat uw glossy magazine alleen maar kan overleven dank zij onze adverteerders. Dit blad,
boekske, gazetteke – noem het voor één keer zoals u wilt, wij
zijn in een goeie bui – wordt volkomen onafhankelijk gefinancierd door privéondernemingen: kleine en grote bedrijven, winkels, cafés, restaurants, handelszaken, kantoren, noem maar op,
met één gemeenschappelijke troef: een groot hart voor Zemst!
Duizend keer dank aan deze warme, gulle mensen.
En wij kennen onze wereld. Wij nodigen al onze steunpilaren uit
op een mega verjaardagsfeest op 1 april. Grapje? Vraag het
hen zelf, als u uw volgende aankoop doet bij één van hen.
De redactie (PV)

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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VERANDA THOMAS

Zowel voor bedrijf als particulier

DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

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

015/61.72.72

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

Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Christine en Vicky

Altijd van harte welkom
voor een kijkje

Teak
- Rotan - Loom
Bloemen, planten, geschenkjes, ...
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie
- Badkamer
Brusselsesteenweg
33A
1980 Zemst

openingsuren:
dinsdag tot zaterdag van 9u00 tot
18u30
zondag van 10u00 tot 13u00
maandag gesloten

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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viert

Zemst
ste
22.000 inwoner

Hofstade - De gemeente Zemst kent jaar
na jaar (zie de cijfers in tabel 2) een gestage bevolkingsaangroei. Dit jaar vieren
we onze 22.000ste inwoner. De eer valt
te beurt aan de pasgeboren Eileen Boen
uit de Buntgrasstraat in Hofstade. Het gemeentebestuur liet dit niet onopgemerkt
voorbijgaan en zette deze boreling op gepaste wijze in de bloemetjes.
Tekst: Bart Coopman; foto: Jean Andries
Jaartal

B

Borelinge Eileen Boen op de foto met de fiere moeder Femke Guillé.

aby Eileen Boen zal het zelf nog
niet beseffen, maar volgens berekeningen van de dienst bevolking van de gemeente is zij
de 22.000ste inwoner van Zemst. Eileen
is geboren op 7 februari 2011 en is de
dochter van Pascal Boen en van Femke
Guillé. Voor het jonge koppel was dit een
complete verrassing. Ze wonen pas sedert januari in Hofstade. de Zemstenaar
was bij de pinken en stuurde een reportageploeg ter plaatse om bij de jonge moeder wat meer informatie te halen.
Femke, jullie wonen hier nog niet lang?
“Sedert januari pas. Onze dochter Eileen
is ondertussen geboren en daarom zijn
we al op zoek naar een nieuwe woonst.
Onze huidige woning in de Buntgrasstraat
is aan renovatie toe, maar met onze jongste dochter in huis zien we dat niet goed
zitten, met al dat stof bij verbouwingswerken en zo. We zouden wel graag in
de buurt blijven wonen. Mijn vriend Pascal
is van Grimbergen, maar ik heb zelf banden met Hofstade. Mijn ouders wonen
de Zemstenaar april 2011

in de Kriekelaarstraat.”

bevolkingscijfer

natuurlijke
bevolkingsgroei

groeivoet
van migratie

totale
groei

1998

20.236

13

165

178

1999

20.414

44

95

139

2000

20.553

19

158

177

2001

20.730

45

135

180

2002

20.910

47

18

65

2003

20.975

5

49

54

2004

21.029

13

129

142

2005

21.171

16

140

156

2006

21.327

68

158

226

2007

21.553

36

111

147

306

1158

1464

Als je verhuist, blijf je dan 1998-2007
in Zemst? Het zou jammer
zijn als onze 22.000ste inwoner al meteen opnieuw vertrekt naar elders.
“Als het een beetje kan, heel graag. Het is
een heel leuke gemeente, zeker ook met
het Blosodomein in de buurt en de leuke
speeltuin daar. En de Zemstenaar is ook
een heel leuk blad om te lezen, hé. Mijn
oudste dochter, Marie, is hier trouwens al
goed geïntegreerd. Ze is lid van de Chiro.
En mijn vriend Pascal is van oorsprong
Franstalig, maar zoals je hebt kunnen vaststellen is hij perfect tweetalig (nvdr. je
merkt inderdaad nauwelijks het verschil).”
Uit statistieken (bron: Dexia) blijkt dat de
bevolkingsaangroei in Zemst, net als in veel
gemeenten in de grote rand rond Brussel,
geen gevolg is van een natuurlijke aangroei
(meer geboortes of minder sterfgevallen),
maar vooral van een positief migratiesaldo.
In de bovenstaande tabel vind je het jaar-

tal, het bevolkingscijfer, de natuurlijke bevolkingsgroei (geboortecijfer – sterftecijfer) per saldo. In de vierde kolom staat de
groeivoet van de migratie en in de laatste
de totale aangroei van de laatste jaren.
In de tabel hieronder vind je de officiële
bevolkingscijfers van onze gemeente
van 1977 tot nu. 

Bevolkingscijfers Zemst
1977

16.246

1989

18.471

2001

20.730

1978

16.354

1990

18.731

2002

20.938

1979

16.460

1991

18.963

2003

20.975

1980

16.816

1992

19.196

2004

21.029

1981

17.168

1993

19.423

2005

21.172

1982

17.237

1994

19.616

2006

21.327

1983

17.321

1995

19.792

2007

21.553

1984

17.401

1996

19.957

2008

21.700

1985

17.621

1997

20.050

2009

21.844

1986

17.837

1998

20.236

2010

21.925

1987

17.989

1999

20.414

2011

21.959

1988

18.323

2000

20.553
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Zemst – de Zemstenaar bestaat vijf jaar en dat vieren we! Bij een feest hoort een nieuwe outfit,
en daarvoor ga ik aankloppen bij Cindy Van Dijck. Ze is 18, beginnend styliste en heeft een razend populaire blog (de derde grootste van Vlaanderen!). Bovendien deed ze afgelopen maanden de styling voor een paar grote fotoshoots en werd ze uitgenodigd op de Parijse modeweek.
Zeker weten: Cindy is de ideale persoon om mij in een nieuw kleedje te steken.

S

hoppen in Mechelen
We spreken af in Mechelen, een leuk lentezonnetje vult de
Grote Markt en ik ben klaar
voor een namiddag winkelen.
We kiezen kleren zonder remmingen. "Straks passen we alles en geef ik uitleg over wat
goed en wat minder is", vertelt
de enthousiaste Cindy. Met de
outfits in de hand trekken we
naar de paskamers. Alles wordt
gekeurd en geanalyseerd. "Een
zwarte blazer is altijd goed om
zogenaamde lovehandles weg
te werken. Je creëert een figuur
en je mindere puntjes worden
onzichtbaar." Op het einde
van de middag staat een heel
nieuwe ik voor de spiegel te
pronken.
Wat haar motivatie was om
styliste te worden, wil ik nog
Sofie vóór het stijladvies van Cindy. "Veel
mensen voelen zich slecht door de verkeerde
kleren", aldus de styliste.

Steel de stijl van Cindy

Tekst: Sofie De Win

weten. Cindy biecht op: "Ik liet
mijn studies geneeskunde voor
wat ze waren, en ging voor een
opleiding styliste. Ik volgde de
lessen wel, maar zat meer te
kijken naar wat de andere studenten droegen dan op te letten (lacht)."
Cindy: "Veel mensen zien er
gewoon niet goed uit omdat
ze de verkeerde kleren dragen.
Ze voelen zich slecht en dat kan
je makkelijk oplossen met de
juiste outfit." Hieronder vind je
enkele tips van Cindy.

Wil jij meer weten over deze
jongedame, neem dan zeker een kijkje op www.glamourblog.tk en www.wishyourstyle.tk of contacteer haar
via glamour.bbey@gmail.com
en wishyourstyle@gmail.com.

Cindy’s stijladvies voor vrouwen

Sofie werd gestyled door Cindy. "Een zwarte
blazer is een echte must-have", vindt Cindy.

• Creëer lengte door 1 doorlopende kleur te dragen. Bijvoorbeeld zowel boven- als onderstuk in het wit.
• Draag geen skinny jeans omdat de hele wereld ermee rondloopt. Ze zijn nu eenmaal niet geschikt voor elk lichaamstype.
Er bestaan niet voor niets verschillende broeksoorten.
• Heb je even geen creativiteit? Ga voor een totale zwarte
look. Altijd chic, maar maak er geen gewoonte van.
• Koop enkel stukken waarvan je weet dat je ze kan
combineren met verschillende items uit je kast.

Cindy’s stijladvies voor mannen

• Wil je slanker lijken? Leg dan niet de nadruk op je middelste. Zorg voor een kleurrijk accent bovenaan, zoals
een gekleurde sjaal.
• Gespierd of niet, kledij die aan je lichaam ‘plakt’ is not
done. Kies eerder voor getailleerde hemden. Ook die
zullen je gespierde bovenlichaam mooi benadrukken.
• Sportschoenen zijn makkelijk en comfortabel, maar let
op als je ze draagt. Je outfit kan dan al perfect zitten,
afgesleten sportschoenen zijn niet flatterend. Ga voor
een strak en stijlvol model dat je look compleet maakt.
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Accountancy Koekoekx

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

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

B.V.B.A.

DE NIJS J.

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere
Wij zijn verhuisd naar nr 206 !
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
de Zemstenaar april 2011

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
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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

Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst
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Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
de Zemstenaar april 2011

Elewijt - De mooiste reizen leiden je niet over platgetreden paden, maar over onverharde wegen, naar de meeste “oh’s” en “wauw’s”. Zo dachten ook Harry en Rita uit Elewijt erover. Na twintig jaar hard werken in hun beenhouwerij Rottiers, smeerden ze letterlijk hun benen in en gingen
voluit voor de vrijheid op de fiets. Cross-country trapten ze reeds zij aan zij door Cambodja, Cuba,
Canada en Amerika. In februari vertrokken ze voor drie maanden voor een reis door Azië, van Thailand tot Laos en weer terug. Op 15 april keren “Harry en Rita van den beenhouwer” terug naar
hun dorpje, met een rugzak vol avonturen.

Van dorpsslager tot globetrotter

“H

et opmerkelijke is”, volgens dochter Katrin, “dat
ze, overal waar ze stranden, opgevangen worden
door lokale bewoners, die hen spontaan
in huis nemen voor onderdak en eten.
Ongevraagd mogen ze overal meefeesten. Zouden wij dat in België doen, als er
twee zotten op een fiets passeren, waaraan een knuffelaapje bengelt en een vlag
wappert?” Tja, om over na te denken.
Om de zoveel dagen stuurt het paar hun
dagboekverhaal naar hun familie en eigenlijk hebben Tom, Katrin en Annelies
nooit reisverslagen ontvangen met onrustwekkend nieuws. Alleen deze keer
hadden ze pech bij het begin van hun

is een gigantische stad, er wonen hier
zeven miljoen Chinezen. Dus wel goed
uitkijken op de fiets, want die verkeersregels hier, daar snappen we niets van.
Voor sommige Chinezen betekent rood
licht stoppen, voor anderen niet. Het is
hier wel al een beetje “veramerikaniseerd”: Mc Donalds, KFC en Wall Mart,
zelfs Carrefour. Heel veel gigantische
buildings in staal en glas, grote posters
van George Clooney en reclame voor
Omega. Wij hebben inkopen gedaan
in de Carrefour en ons moeke kent die
verkoopsters al hé. Gaat dan van alles
vragen en ligt daar mee te tetteren, alsof ze al vloeiend Chinees spreekt. We
hebben ondertussen de weg verkend

Tekst: Nicole Van Erp

om hier de stad uit te raken, maar dat is
gene kattepis. Gelukkig vind je elke kilometer wel een politieagent. We vroegen de weg aan een jonge politieagent
en om indruk te maken, wees die de
richting aan met zijn revolver. Hilarisch!
Het eten valt ook goed mee, ’s avonds
een brandende mond en ’s morgens een
brandende poep. Vanaf morgen beginnen we er echt aan, de volgende grote
stad is Dali, daar doen we waarschijnlijk drie dagen over. We hopen onderweg iets om te slapen te vinden.”
11 februari
“Hallo iedereen. We zijn pas gisteren in
Dali aangekomen. De weg die we uitge-

“In China ging het
even mis.
Eén van de fietsen
raakte zoek”
reis. Bij hun aankomst in China was één
van de fietsen zoek. “Ze hebben héél de
nacht de luchthaven zot gemaakt, tot die
fiets werd teruggevonden. Geen denken
aan dat dit fietsavontuur niet kon doorgaan”, zegt Katrin, “hij was vermoedelijk
zoek geraakt tijdens het uitladen.”
de Zemstenaar presenteert u een stukje
uit het dagboek van Harry en Rita. Reist
u even mee naar het verre China…
5 februari
“Hallo iedereen, kinderen, kleinkinderen en prematuurtje. Alles hier dik oké
nu. Hebben vandaag Kunming verkend
per fiets onder een stralende zon. Dit
de Zemstenaar april 2011

De Elewijtse Globetrotters op doorreis in Argentinië: “Wij denken in kilometers!"
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Sporthal De Waterleest

stippeld hadden, is een expresweg en
daar mochten we niet op rijden. We zijn
dan langs kleine bergweggetjes, slingerend door de bergen, naar hier gekomen. Heel veel klimmen en de weg
was ongelooflijk slecht. We dachten in
Argentinië op ruta 40 alles al te hebben
meegemaakt, maar hier deden we heel
veel stukken te voet. Maar we hebben
er geen spijt van, want we hebben het
echte China gezien. Dorpjes met lemen
huisjes, boeren die het land bewerkten met buffels, hier is de tijd blijven
stil staan. De mensen zijn ongelooflijk
vriendelijk en zwaaien ons altijd goedendag, en wij roepen Nihauw.

Bauvall Trans

We stopten ’s middags om een foto
te nemen aan een huisje waar ze een
varken en een koe aan het slachten
waren. Ze riepen ons binnen en we
mochten meefeesten. Tijdens het
eten worden er steeds sigaretten
rondgedeeld en bier geschonken. Je
moet dus eten, drinken en roken tegelijk. Na het eten dachten wij dat ze

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

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
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ons in een soepkom water schonken,
maar het was verdorie pure alcohol.
We moesten blijven, want ’s avonds
werd er nog gedanst en gedronken.
Het was hier net de familie Flodder en daarom voelden we ons hier
goed thuis.
Dali is een toeristische stad, heel mooi
en druk. We logeren in een tof hotelletje, maar er is geen verwarming en ’s
nachts is het ijskoud. Vanaf hier moeten
we onze weg aanpassen, want op 5
maart loopt ons visum af en moeten we
de grens over. We gaan dus zuidwaarts
en hopen op tijd de grens te bereiken,
als we weer niet worden binnen geroepen. China mag dan wel het economisch
wonder zijn, in de dorpen is er echt niet
veel van te zien. De Chinezen zijn zo vuil
als ze vriendelijk zijn. Nu moeten we
weeral over de bergen. Gelukkig hebben we een kaart met Chinese tekens
op die we kunnen laten zien, maar dan
moeten we wel geluk hebben dat die
Chinees kan lezen."


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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Basketvrouwen
vieren eerste competitiejaar met titel
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

De vrouwenploeg van Basket Groot
Zemst (BGZ) werd op zaterdag 19
maart kampioen in tweede provinciale.
Opmerkelijk: het is hun eerste competitiejaar en ze verloren geen enkele match.
De tribunes zaten vol, de cheerleaders stonden klaar en de spieren waren opgewarmd. Ze waren er vooraf
al redelijk gerust in: BC Strombeek zou
hen niet afremmen in de rush naar de
titel. Doordat de tegenstrever vooral
scorend faalt staat het bij de eerste
time-out 14-2. De cheerleaders mogen het veld op en demonstreren hun
samenspel. Ook zij zijn super.
Op de cadans van de djembé vindt het
publiek het ritme voor ondersteunend
handgeklap. Halfweg, bij de rust,
staat het 33-23 en Jolien Van Assche
(17) maakt even de oversteek van
het terrein om haar buren-supporters
te groeten. “Al de helft gemist”, zegt
buurman Jean Juliens. “Ze hebben het
aanvangsuur toch wel vervroegd, zeker!” Waarom Jolien basket speelt?
“Omdat ik graag sport en 1,80 meter
groot ben”, antwoordt ze.
De vrouw van coach Dominique Blogie
kent haar kerel. “Hij zal in het derde
kwart met zijn basis even doordrukken
en het verschil maken”, voorspelt ze. Inde Zemstenaar april 2011

derdaad, het staat snel 50-29 en het publiek zet met een wave de applausvervangingen in tijdens het laatste kwart.
Het scorebord stopt bij 61-48. Gejuich,
kussen, bloemen en een staande ovatie.
Champagne mag niet op de sportvloer
openknallen, wél in de cafetaria. Trainer
en assistent moeten traditioneel onder
de douche. Speelster Emilie Deleuze is
jarig en 22 lentes jong. “De ploeg heeft
er voor gezorgd dat mijn hele familie en
collega’s van het werk hier zijn. Ik was
compleet verrast en even van de kaart,
maar supergemotiveerd. En nu volgt er
nog een feestje. Dit maakt het zo leuk
met dit team”, zegt ze.
De coach wil ook volgend seizoen met
dit team doorgaan en zelfs een tweede ploeg opstarten.
Hij is vol lof over zijn
vrouwen. “Ik coach
geen mannen”, zegt
hij. “Bij vrouwen krijg
je, naar mijn gevoel,
puur basket met méér
techniek en minder
kracht. Het coachen
zelf is wat anders; dat
is zeventig percent
psychologie,
maar
het lukt mij.”
JD, foto JD
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Fietsers boven
op nieuw kruispunt
Carrefour

Zemst - Al jaren trekt de gemeente Zemst
mee aan de kar voor de herinrichting van de
verkeerssituatie aan de Carrefour. Na veel tekenen, schrappen en hertekenen, ligt nu een
nieuw ontwerp klaar voor het kruispunt van de
Brusselsesteenweg met de Zemstbaan en de
Zemstsesteenweg. de Zemstenaar mocht een
kijkje nemen in het projectplan.
			

Tekst: Karin Andries

e eigenaar van de gebouwen
op de Carrefoursite is vragende
partij voor de aanpassing van
het kruispunt, omdat de uitrit van
de parking meestal zeer chaotisch verloopt.
Het oorspronkelijke ontwerp voor een rotonde met acht aantakkingen hield jarenlang stand. Na verdere uitdieping van het
project bleek de beschikbare ruimte echter
te krap en het prijskaartje te hoog. Maar de
tijd dringt. Het winkelaanbod op de Carrefoursite gaat immers weldra uitbreiden.

voetgangers aanwezig. De zwakke
weggebruiker
wordt dus de grote winnaar.

D

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
moest dus dringend op zoek naar een nieuwe piste. Resultaat is een volledig heringericht kruispunt met verkeerslichten in plaats
van een rotonde. Geraamde kostprijs: om
en bij de 300.000 euro. De fietser krijgt bijzondere aandacht. Momenteel zijn er ook
geen voetpaden of oversteekplaatsen voor

	
  
	
  
	
  

Visie van de verschillende actoren
Nogal wat diensten willen hun
eigen accenten
leggen bij de herinrichting van de
verkeerssituatie.
Het
Vlaamse
Gewest
wil
graag de bereikbaarheid van
tewerkstellings-,
winkel- en dienstenzones van

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

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

Opendeurdagen op za 23 en zo 24 april 2011
van 10 tot 17 uur.
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19

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

bovenlokaal belang verbeteren.
De gemeente Zemst sloot eerder al
een overeenkomst af met de Vlaamse
overheid voor de uitwerking van degelijke fietspaden langs de N1 (Brusselsesteenweg). Om de fietsers weg
te houden van het grote kruispunt, wil
Zemst een kortere fietsroute richting
Hofstade aanleggen, tussen de Heidestraat en de Zemstsesteenweg,
De Lijn kan zich vinden in het ontwerpplan waarbij er gekozen wordt voor een
verkeerslichtenregeling. De openbare
vervoersmaatschappij vraagt voldoende
aandacht voor het inpassen van de nodige busruimte op de Brusselsesteenweg.
Redevco, de private eigenaar van de
Carrefoursite, is al jaren voorstander voor
het aanpassen en verbeteren van het
kruispunt N1. Een rotonde staat reeds
lange tijd geprogrammeerd, maar werd
niet gerealiseerd omwille van beperkte
budgetten. Een kruispunt met conflictvrije verkeerslichten biedt eveneens een
veilige oplossing. Bovendien biedt dit
de mogelijkheid tot realisatie op veel

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

kortere termijn. Omdat uiteindelijk ook
het kostenplaatje aanzienlijk beperkter
is, geeft de eigenaar de voorkeur aan
een kruispunt met conflictvrije lichten.
Fiets- en voetgangersvoorzieningen
Op het gehele kruispunt worden
fietsersvoorzieningen
aangelegd
van 1,75 m in rode beton en voetpaden van 1,80 m in elementverharding. Fietsoversteken die in twee
richtingen bereden worden krijgen
een breedte van 2,5 m. Er worden
twee fietsoversteken voorzien op de
Brusselsesteenweg en twee op de
Zemstbaan / Zemstsesteenweg.
Er komen voetgangersoversteekplaatsen
vanuit de winkels op de Brusselsesteenweg naar de Carrefoursite. Daarnaast
komen er veilige looproutes naar de bushaltes op de Zemstbaan /Zemstsesteenweg. De noodzaak van eventuele bijkomende verlichting wordt nagegaan.
Timing en financiële raming
Redevco, eigenaar van de Carrefoursite,

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

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
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bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

draagt voor
40 % bij in de
kosten van de
heraanleg.
Alle
partijen
zien een uitvoering in 2012
hoopvol tegemoet, na een
jaar van administratieve afhandeling van
het dossier. 
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TV Zemst

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

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

De nieuwe locatie van het lokaal van TV Zemst in de Meerweg in Zemst.

Zemst - Afgelopen maand kwamen
TV Zemst en het OCMW van Zemst
tot een akkoord over de terbeschikkingstelling van een lokaal
voor TV Zemst. Met ingang van
april 2011 zullen de redactie, de
sportredactie en de raad van bestuur zetelen op de zolder van de
hoeve van het OCMW. Zowel de
vergaderlokalen, de montagetafel
als de opnamestudio zullen ondergebracht worden in deze rustig
gelegen locatie.
De infrastructuur voor de montagetafel, de opnamestudio, ver-

lichting, chroma-keys en meubilair
worden gratis ter beschikking gesteld door PPC Solutions en architect Paul Van Welden. Omdat er
ter plaatse geen wifi-aansluiting
is, zal TV Zemst gebruik maken van
een mobiel internetabonnement.
In het clublokaal kunnen onder
meer de vergaderingen van de vzw
plaatsvinden en kunnen de vrijwilligers van TV Zemst filmpjes monteren. Op termijn wordt uitgekeken
naar een definitieve stek, eventueel in het toekomstige gemeenschapscentrum De Melkerij.
BC, Foto: Paul Van Welden :

bij Tinne en Fluppe
Tervuursesteenweg 662
1982 Elewijt

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
de Zemstenaar april 2011
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Ruime keuze
badmode
van maat 36 tot 56
Zowel
corrigerende als
prothesebadmode
Actie zwemslips HOM:
gratis uurwerk
Tervuursesteenweg 358,
Hofstade-Zemst - 015 62 08 96
Stationsstraat 13B,
Haacht - 016 57 35 53
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Eppegem – Van klasnieuws
tot showbizz, van cultuur tot
sport, het staat allemaal in
‘HET NIEUWS van A tot Zes’,
de krant van het zesde leerjaar A van gemeentelijke
basisschool De Waterleest.
Hoe doen ze het toch? Hoe
spelen ze het klaar? Wie zelf
meewerkt aan een krant of
tijdschrift, weet dat schrijven
schrappen is…en wat nog al
niet meer! Stagejuf Helene
nodigde de Zemstenaar uit
voor een blik achter de schermen. Uw reporter voelde zich
met de klap 45 jaar jonger!
Om van onze huisfotograaf
nog maar te zwijgen!
Tekst: Alex Lauwens; foto’s: Jean Andries

W

e nestelen ons knus
achteraan de klas in
een rustig hoekje bij
meester Johan (De
Wolf). Hij overschouwt sereen de
drukte op de redactievloer. Wie ooit
in de logistiek gewerkt heeft, weet
wel om te gaan met enige drukte.
Het is even stressen voor deze enthousiaste bende elfjarigen, want de
deadline komt akelig dicht. Juf Helene holt van het ene groepje naar

Jaana, Isabeau en Timm draaien zich graag even weg van het scherm.
Gewoon een kwestie van beleefdheid tegenover onze fotograaf.

Kinderen houden
van kranten (maken)
het andere, maar bewaart de kalmte.
Vooral de drie eindredacteurs (Lucas, Maxime en Lauryn) en het layoutteam (Jaana, Isabeau en Timm)
zijn nu aan zet.
Iedereen journalist
Als de bel de speeltijd aankondigt,
heeft Helene (Heyman) even tijd om
één en ander toe te lichten. “Als laatstejaars Professionele Bachelor Leraar
Lager Onderwijs aan Lessius-Meche-

Klas 6B roept via een megafoon op tot aankoop van hun 6-B'tje. Met
succes overigens. Uw reporter kan er niet aan weerstaan.

len, moet ik natuurlijk stage lopen
en een project van een week realiseren. In dit geval het maken van een
krant. We starten met een themaweek
‘Pers’. Via K.I.K. (Kranten In de Klas)
ontvangen we een tijdje dagverse
krantenpakketten. Alle toonaangevende Vlaamse kranten zitten daarin.
Zo raken de kinderen vertrouwd met
het product ‘krant’. Begin maart werd
een bezoek gebracht aan Het Laatste
Nieuws. En dan werd het ernst: wat
we opgestoken hadden, zelf in de
praktijk brengen.”
Maar 27 kinderen in een project betrekken, lijkt niet niks. Helene: “Ieder kind
moet journalist zijn en minstens één artikel schrijven. Ze hebben keuze uit de
vooraf bepaalde rubrieken: Klasnieuws,
Streeknieuws, Buitenland, Cultuur,
Sport, Showbizz en Ontspanning. Via
een brainstormsessie en een stemronde
worden de taken verdeeld. En dan gaan
ze aan de slag”.
We kijken even mee over de schouders van het lay-outteam. Zij vinden
de speeltijd maar niks en willen verder werken. Zo zien we het graag!
Met www.krantenmaker.be (een
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schitterend gratis internetprogramma!) lijkt het plots allemaal
‘kinderspel’, in de echte zin van het
woord. Ik geef mijn ogen de kost.
Je weet maar nooit of het nuttig
is voor de Zemstenaar. Het Klasnieuws, met bijdragen van Jolien,
Iris, Niki en Silke ziet er al goed
uit. Stiekem lees ik dat meester Johan 1,8 liter koffie per dag drinkt
en schoenmaat 45 heeft, en dat juf
Helene bijna 21 is en er ooit van
gedroomd heeft een BV te worden…Daar gaat hun privacy!
Yaro en Alexandra hebben zowaar
hun directeur op de rooster gelegd.
Buitenlandreporters Stijn en Lucas
geven ons een lesje in democratie,
terwijl Emma een voorkeur voor rare
dieren schijnt te hebben. In het Sportkatern stoot ik zowaar op sluikreclame voor de lokale basketactiviteit en
voor Panini-stickers! Elien, Eveline en
Maxime brengen met hun Cultuurbijdrage het nodige tegengewicht.

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

Sandwichborden
Lyselot en Lauryn zitten nog wat
te zuchten, maar geen paniek: het
artikel over Hilary Duff komt dik in
orde. Een ‘Hot or Not’ passeert de
revue. Ik wrijf me even in de ogen:
neen, het is geen datinggedoe!
Gelukkig maar! Justin Bieber mocht
evenmin ontbreken. Ondertussen
trekt Laurens, die ijverig de klasvloer aan het schoonvegen was,

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

mijn aandacht: “Amai, de sudoku.
Dat was wel zweten hoor, mijnheer
(beleefde jongen, die Laurens!).
Maar ’t is gelukt.” In de horoscoop
kijk ik, nieuwsgierig als ik ben, naar
de waterman. Wat lees ik daar nu
weer? “Ik mag mijn vriendinnetje
niet te hard aanpakken en niet gebruiken als slaafje. Wees iets meer
een speelse persoon”. Bedankt Elleon en Silke R, ik zal jullie raad
onthouden.”
Juf Helene laat betijen, maar een incidentje vraagt haar aandacht. Geen
nood evenwel, de voltallige redactie
gedraagt zich voorbeeldig. Samen
met onze fotograaf sluip ik ongemerkt naar buiten. Maar dat is zonder
klas 6B gerekend: zij liggen languit
in de gang te schilderen, te plakken.
Zij maken sandwichpanelen, je weet
wel van die reclameborden die je
over buik en rug draagt om je product
aan te prijzen. Twee dagen later, op
vrijdag, worden de kranten te koop
aangeboden, tegen 1 euro per stuk.
De opbrengst gaat naar een ‘buitenschoolse activiteit’. Een uitstap, laat
ik me vertellen. In mijn tijd heette dat
gewoon ‘schoolreis’.
Ik reken even mee: bij een oplage
van 250 kranten, is de busreis al
voor de helft betaald. Hopelijk geraken ze goed en wel terug! Ik wou dat
ik 45 jaar jonger was…


www.tuinenvanvlasselaer.be

KURT TEMMERMAN
SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Bos-Van-Steenstraat 10
1980 Zemst
Tel/Fax 015 62 05 33
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GSM 0495 51 16 02
kurt.temmerman@telenet.be
www.kurttemmerman.be
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

Interesse in tekenen?
Snel naar Kunstkring ’t Steen!
Weerde - Kunstkring ‘t Steen hield
afgelopen maand haar jaarlijkse tentoonstelling in het atelier en de lokalen in d’ Oude School. Het thema
was deze keer “licht” dat de kunstenaars van eigen bodem bekoorlijk,
bij wijlen verrassend, kon inspireren.
Het is duidelijk dat deze kring talent
in huis heeft en dat er een zeer enthousiaste groep amateurkunstenaars
plezier en steun vindt in de uitoefening van hun hobby. Naast het individuele werk, biedt de kring ook begeleiding aan. Dani Wenseleir is elke
eerste en derde donderdagnamiddag
bereid u met raad en daad bij te staan
van 14u tot 17u. Wie wenst deel te

nemen aan deze begeleide tekensessies, meer bepaald portrettekenen,
is zeer welkom in het atelier van de
kunstkring op de zolder van d’ Oude
School in Weerde. Breng potloden H,
HB en B mee, ook een kneedgom en
doezelaar en Bristol tekenpapier. De
eerste kennismakingsdagen zijn gratis. Ben je overtuigd te blijven, word
je gevraagd het lidgeld van 35 euro
te betalen. Je kan ook al eerder de
sfeer komen opsnuiven op de dagen
dat ze aan het werk zijn in hun atelier
in de Damstraat, maandag en donderdag van 19u tot 22u en op woensdag
van 13.30u tot 18 u.
KVDW

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
de Zemstenaar april 2011
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Sokone kreeg opnieuw bezoek uit Zemst
Zemst – Tijdens de krokusvakantie bracht een Zemstse delegatie opnieuw een bezoek aan Sokone, de stedenbandpartner van onze gemeente in Senegal. De delegatie bestond uit burgemeester Bart Coopman, vergezeld van zijn drie kinderen Annabel, Pieter en Johanna, gemeentesecretaris Louis Van Releghem, schepen Bart Nobels en OCMW-raadslid Erik Moens. Van ambtswege
waren mee: Liesbeth Vandenbroucke voor ontwikkelingssamenwerking, Gerda De Smet voor burgerzaken en jeugdconsulente Sabrina Bauwens. Aangevuld met mezelf als uw kritisch reporter
en mijn dochter Eva Cooreman, vertrok onze gevarieerde delegatie op zaterdag 5 maart vanuit
Zaventem naar Dakar voor een vlucht van iets minder dan zes uur.
						

Na aankomst in Dakar ging het onmiddellijk zuidwaarts richting M’Bour (Saly).

1

2

3
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Tekst en foto’s: Katia De Vreese

Na een rit van ongeveer twee uur in een
te krappe minibus werden wij er hartelijk ontvangen door gastvrouw Alexandra in Auberge Khady. De locatie
is een heel aantrekkelijk
vakantieverblijf, dichtbij
zee, maar toch vertrokken
we de volgende morgen
voor een lange rit richting
Sokone. Alweer in een
minibusje met al dat volk,
over hobbelige wegen,
de zon niet te vergeten,
voor een tocht van zowat
vier uur. Rond de middag
even een korte stop om
de maag te vullen in een
stad met een vreselijk uitzicht, Kaolack. Net voor
eindbestemming Sokone
stond een tussenstop in
Diossong gepland, waar
een Afrikaanse boerenorganisatie met de hulp
van Vredeseilanden een
sesamproject heeft: de
vrouwen maken en verkopen koekjes, olie en
schoonheidsproducten
(crème en zeep) op basis
van sesam. (foto1)
Na aankomst in hotel
Cayman kregen we ’s
avonds meteen een welkomstbezoek van een uitgebreide delegatie Sokonese functionarissen:
de burgemeester, enkele
schepenen en gemeente-

raadsleden. (foto 2)
Dit jaar wordt een nieuw project opgestart: adressering. Meteen ook de reden waarom Gerda van de burgerlijke
stand mee is afgereisd. Sokone zou
graag zijn straten benoemen! Momenteel kent men daar geen straatnamen
en hebben de huizen geen nummers.
Handig als je geen belastingen wilt betalen natuurlijk. Sokone wil daar verandering in brengen, een kwestie van te
weten wie al betaald heeft en wie niet.
Ook in het kader van de gezondheidszorg betekent het een belangrijke stap
vooruit, als men weet wie gevaccineerd
werd en wie nog niet.
Op gebied van milieu werd vorig jaar
een aantal suggesties gedaan rond
compostering, afvalbeleid en afvalophaling. Tot nu toe werd nog maar één
wijkcomité van hygiëne (comité des
salubrités) opgericht in de wijk Ndangane . Dit comité is verantwoordelijk
voor de ophaling van huisvuil, het innen
van taksen, sensibilisering, compostering en de verkoop van het compost.
De bewoners kregen één vuilnisbak,
een grijze, bestemd voor niet-organisch
afval. De bak voor organisch afval, een
blauwe, staat in wacht, tot er een verzamelplaats voor het organisch afval
gevonden is. Het project is van start
gegaan, maar er is nog véél werk aan
de winkel.
We bezochten Ecole 4, een basisschool
in Sokone, die een scholenuitwisseling
heeft met een klas van De Pimpernel
uit Zemst-Laar. Er werd een pakket
de Zemstenaar april 2011
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rond afvalverwerking uitgedeeld, met items als
afvalproductie, afval sorteren en afvalpreventie.
De vragen en antwoorden worden door kinderen zowel uit het noorden als het zuiden aan
elkaar
gepresenteerd
door middel van collages. (foto 3 en 4)
Er werd een bezoek gebracht aan de lokale radio, Radio Niambato in
Toubacouta. Naast muzikale programma’s komt er
heel wat informatie rond
milieu en gezondheid aan
bod. Ook het gehandicaptencentrum van Omar
Cissé, die zijn handicap
overhield aan een poliobesmetting, verdient een
goed woord. Cissé richtte

enkele jaren geleden dit vormingscentrum op voor motorisch gehandicapte
mensen. Op die manier kunnen zij zelf
in hun inkomen voorzien. Er zijn naaiateliers en er worden opleidingen gegeven
in het verven van stoffen. Het centrum is
voor vele mensen met een handicap dé
ontmoetingsplaats. In samenwerking
met de gemeente Zemst wordt een volgende doelstelling de derde leeftijd en
kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. (foto 5)
Als afsluiter van de week werden we
door de burgemeester van Sokone uitgenodigd voor een traditionele maaltijd. Nadien werden we verwacht in
het Centre Catalunya (een polyvalente
zaal voor de jeugd) voor een afsluitend
dansfeest. En natuurlijk hebben we ons
niet laten kennen. Afrikaanse dansers,
vuurspuwers en djembé-trommelaars,
de Zemstse delegatie ging evenzeer uit
de bol, tot groot jolijt van de omstaanders!


de Zemstenaar april 2011

design

Grafisch Bedrijf Pol n n n n
Drukwerk • Ontwerp • Layout
Reclame • Print & Sign

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

		

100 % eik

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be

24 april 2011
25 april 2011
de Zemstenaar april 2011

23

Onder de

Op 4 maart vierden de kinderen van de Pimpernel in Zemst-Laar carnaval. Eerst was er een
kleurrijke stoet door het dorp. Daarna werd er
met de lagere school een spel gespeeld, de kinderen tegen de juffen. De kinderen behaalden
glansrijk de overwinning. Tijdens de namiddag
ging het feest verder in de klassen. De kleuters
kregen het bezoek van twee grappige clowns
die allerlei gekken kuren uithaalden. De dag
werd vrolijk afgesloten.

De Regenboog Elewijt
vierde carnaval onder een
stralende zon. “We organiseerden een knotsgekke
stoet met een echte praalwagen en een carnavalbal
in de turnzaal. Natuurlijk
smulden we van de lekkere
pannenkoeken van de ouderraad! En zo dansten we
vrolijk de vakantie in”, zegt
Katrien De Pillecyn.

En ook in De Waterleest in Eppegem werd carnaval gevierd. Op vrijdag 4 maart trok, na het
eten van heerlijke pannenkoeken, klaargemaakt
door het oudercomité, een vrolijke bende door
de straten. Kleinste kleuters op de tractor, vrolijke muziek van dj Bart, snoepjes aan de Okay,
de zon van de partij en daarna... vakantie!
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Zondag 13 maart werd in het Blosodomein in Hofstade de jaarlijkse herdenking gehouden voor de bemanning van het RAF-toestel dat in de oorlog daar
neerstortte. Onder de aanwezigen organisator Diederik de Pillecijn, generaal Andries, schepen Kristel
Van Praet, verschillende oudstrijdersverenigingen uit
Groot-Zemst en gasten uit Australië en Engeland.

De familie De Backer in Eppegem is bijzonder fier op hun dubbel
viergeslacht in de familie. Jan De Backer (79, geboren op 19 januari
1932 en overgrootvader), Luc De Backer (51, geboren op 22 september 1959 en grootvader), Roel De Backer (25, geboren op 23 december 1985 en papa van Sem), Sem De Backer (5 weken, geboren
op 5 februari 2011), Wout De Backer (23, geboren op 13 november
1987 en papa van Rik) en Rik De Backer (11 weken, geboren op 28
december 2010).

Naar aanleiding van het internationale succes dat Hans
Van Nuffel en Thijs De Block vergaarden met hun films,
werden beide talenten gehuldigd door de gemeente.
Hans Van Nuffel, een regisseur met Zemstse wortels,
kreeg voor zijn langspeelfilm Adem in 2010 internationale
lof. Ook Thijs De Block, een student Regie aan het RITS,
won dat jaar een tweede prijs op het Griekse filmfestival
Camera Zizanio met zijn kortfilm Aaron. Beiden ontvingen
een passend geschenk.

Op zondag 27 februari 2011 stond er met KCVV Elewijt
- FC Zemst een voetbalderby op het programma. Claudia
Vallinga, Ilona Trouwkens en Ann Walgraef, drie Elewijtse
supporters, vonden dit het ideale moment om samen met
vriendin Mia Vermeulen, mama van Zemstspeler Jelle Van
Hamme, achter de tapkranen te duiken. In een vorig leven vormden zij, samen met nog een aantal dames, “De
Feestneuzen”, het feestbestuur van KCVV Elewijt. Sinds de
transfer van Jelle naar Zemst namen Claudia, Ilona en Ann
met spijt in het hart afscheid van Mia. Maar hiermee werd
meer dan duidelijk gemaakt dat een vriendschap hier niet
door kan vergaan. Het was een geslaagde sport- en tapnamiddag met een gelijke stand (1-1).
de Zemstenaar april 2011
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Het Elewijts Bachkoor nam op 19 maart deel aan
het provinciaal koortornooi in Oud-Heverlee. Het
koor zong mee in Eerste Afdeling en behaalde een
zeer verdienstelijke 79 %, de beste prestatie in
hun wedstrijdcarrière.
De kaap van de 80 % ligt binnen handbereik,
zonder partituren, gewoon vlotjes van buiten, dat
klinkt ook veel beter, werd er unaniem vastgesteld. (KVDW)

In basisschool De Waterleest werd
in het kader van Broederlijk Delen
een koffiestop georganiseerd ten
voordele van Burundi. De show werd
evenwel gestolen door de 56 kleuters van het tweede jaar. Onder de
deskundige leiding van de twee juffen Anne werden de koffieslurpers
vergast op Tippelteentje het lentefeetje. Met hun zelf geknutseld kleurrijk toverstokje kwamen de kleutertjes de lente nieuw leven in blazen.
Met succes, zoals we op 21 maart
allemaal aan den lijve hebben kunnen ondervinden! Nog van dat, liefste kindjes!

Op de voorstelling van Reko Zemst kregen de competitieleden hun nieuwe clubkleding. En of
ze enthousiast waren! Dat ze met veel nieuwe moed van start gaan voor een mooi seizoen
bewijst de foto.
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In het februarinummer van de Zemstenaar stond in deze
rubriek een foto van
Tania
Vercammen,
naar aanleiding van
de opening van haar
bloemenzaak BloemBloem. De vermelde
openingsuren waren
niet de juiste. Graag
zetten wij dit hiermee recht. Dit zijn
de enige echte openingsuren: vrijdag en
zaterdag van 9u tot
18u en zondag van
9u tot 12u.
de Zemstenaar april 2011

De basketinitiatie van de gemeente Zemst, in
samenwerking met Basket Groot-Zemst, in de
sporthal in Hofstade, was een groot succes.
De allerkleinsten maakten voor de eerste keer
kennis met basket. De eerste stappen en balvaardigheid stonden op het programma. De organisatie was speciaal gericht naar de meisjes.
Op de foto Sena Geerts, Alexander Bouwens,
Briseis Vandenhoutte, Matisse Plolien, Ona en
Janta met hun trainer Tomas Bosmans.

De negen- tot twaalfjarigen die nog nooit basketbal speelden,
zetten eveneens hun eerste stappen en maakten kennis met de
balvaardigheid van de sport. Op de foto Lea Ceuppens, Alexander Bossuyt, Tiana De Kerf, Jano Bollyn, Koen Pasteels, Annelore
Hoogsteyn, Minke Lowet, Yaro Debeer, Saar Vandenschrick, Atilla Turkoz, Fatmanur Turkoz, Paulien Pans en Irene Pans met hun
begeleiders Tomas Bosmans en Pieter Sobry.
VK Weerde (staande) won het degradatieduel tegen VV Elewijt (zittend) en zet daarmee een grote stap naar het behoud
in derde provinciale. Met een lobbal van Tim Matyn in de eerste
helft kwamen de bezoekers goed weg en doelwachter Sintebin werd vaak onder vuur genomen. Na voorzet van Alex Croes kopte Bart Ameel de winning goal binnen. VV Elewijt zette daarna alles op alles. Maar
de inbreng van Sam Cox voor verdediger Danny Van Keer kwam te laat en de onverdiende nederlaag was
voor Elewijt een feit. Voor de derby van het jaar kwamen 280 betalende toeschouwers opdagen.

Rosalia Willems
blies op 25 februari 102 kaarsjes uit.
Rosalia, die sinds
haar geboorte op
26 februari 1909 in
Putte de bijnaam
Manske
kreeg,
had nog een broer en zus. In 1943 huwde
ze met rijkswachter Lambert Schoovaerts.
Samen kregen ze drie kinderen en in 1958
kochten ze een huis in Hofstade. Manske
bleef tot februari 2007 zelfstandig wonen in de Werfheide in Hofstade. Nadien
verhuisde ze naar rusthuis Releghem in
Zemst. Ze hield vooral van koken, naaien
en alles proper houden. Haar verjaardag
ging niet onopgemerkt voorbij. Een onvergetelijk feest werd georganiseerd. Familieleden, verzorgers en andere
inwoners in het rusthuis wilden graag op
de foto. Proficiat, Manske!
de Zemstenaar april 2011
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Sportieve cel jeugdwerking KFC Eppegem aangepast en uitgebreid
Eppegem – “April is naar jaarlijkse traditie een zeer drukke sportieve maand, met
als kers op de taart ons tornooi dat plaats
vindt op 30 april en 1 mei 2011 en waaraan
steeds een tachtigtal ploegen deelnemen”,
zegt jeugdvoorzitter Pol Panis.
“Begin dit jaar werd de structuur van de sportieve cel aangepast en uitgebreid. Walter De
Kok werd aangesteld als TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding). Hij wordt bijgestaan door Daniel Begijn en Benny Juliens
als jeugdcoördinatoren en Patrick De Swaerte
van de cel scouting. Zij staan samen in voor de
algemene ontwikkeling van elke speler, waarbij opleiding voorrang heeft op resultaat, met
als basis de Panathlon-verklaring.”

FOOT PASS

Het jeugdbestuur van KFC Eppegem (Foto’s Jean Andries)

“Onze jeugd jeugdwerking wordt heden
doorgelicht door Foot Pass ( een organisatie die samenwerkt met de KBVB), met
als doel de kwaliteit van de jeugdwerking
te meten en bij te sturen waar nodig, een
kwaliteitslabel te behalen en volgens deze
structuur te werken, met als einddoel iedere
speler binnen KFC Eppegem zo goed mogelijk op te leiden en te begeleiden.”

benutten en een goede doorstroming van de
jeugd naar de eerste elftallen te verzekeren.
Iedere speler zal zich kunnen ontplooien op
zijn niveau, zowel op provinciaal als gewestelijk niveau. Jeugdcoördinator Robby Commers van VK Weerde zal onze sportieve cel
versterken om onze doelstellingen over te
brengen, dit binnen onze visie en missie.”

SAMENWERKING

“Van 18 tot en met 21 april 2011 kunnen
spelers zich volledig uitleven met doelgerichte specifieke oefeningen in de voormiddag en spelvormen en een bezoek aan
KV Mechelen in de namiddag. Wij wonen
er een training van de eerste ploeg bij en

“Samen met VK Weerde is er een doorgedreven jeugdsamenwerking tot stand gekomen,
met als doel de opleiding van alle spelers in
één sportieve cel onder te brengen, de accommodatie van beide ploegen optimaal te

PAASSTAGE

Benny Juliens: “Versteld over het talent bij KFC Eppegem”
“Als speler doorliep ik de jeugdreeksen bij FC Zemst. Als zestienjarige speelde ik geregeld met de eerste ploeg, maar moest door
een zware knieblessure vroegtijdig afhaken. Ondanks deze tegenslag bleef ik gebeten van de voetbalmicrobe.
Zo ontmoette ik vorige zomer tijdens een wielerwedstrijd de betreurde Frans Verstraeten, die mij overhaalde om jeugdtrainer te
worden bij FC Eppegem.
Het werd een aangename kennismaking met de jeugdwerking van
KFC Eppegem. Ik werd meegesleurd door de passie van de jeugdverantwoordelijken binnen de club en trad zo toe tot het jeugdbestuur. Ik sta nog dagelijks versteld over het talent dat FC Eppegem rijk is. Deze club heeft
een mooie toekomst met een duidelijke visie en enorm gedreven jeugdtrainers. Onlangs
werd de jeugdwerking doorgelicht door verantwoordelijken van de KBVB met een zeer
positieve evaluatie als gevolg.
In de regio heeft KFC Eppegem wat betreft jeugdwerking een enorme voorsprong op de
rest. De uitdaging naar de toekomst toe is deze talenten langer aan de club te binden.
Talentscouts van de grotere clubs hebben de weg naar de Waterleest gevonden.
Iedereen die KFC Eppegem een warm hart toedraagt hoopt dat de club een stap voorwaarts kan
zetten in de eindronde. De ultieme doelstelling van de voorzitter is nationaal voetbal, waardoor
het makkelijker wordt om deze talenten te behouden en te laten doorstromen naar de eerste
ploeg. Als dit doel ooit gerealiseerd wordt zal deze club nog veel van zich laten spreken.”
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brengen een bezoek aan het stadion.”

INTERNATIONAAL PAASTORNOOI
“Voor de derde maal op rij nemen wij deel
aan een internationaal tornooi. Wij gaan
met zes ploegen naar de Brabant Cup in
Nederland, waar onze spelers zich kunnen
meten met buitenlandse ploegen en meteen ook een pak ervaring opdoen. Met 170
spelers, begeleiders en ouders vertrekken
wij op 22 april en komen op 25 april 2011.”

TORNOOI KFC EPPEGEM
“Een tachtigtal ploegen, waaronder heel
wat clubs uit onze nationale afdelingen,
nemen deel aan ons jeugdtornooi voor de
categorieën U6 tot en met U15. Het tornooi
vindt plaats op 30 april en 1 mei 2011 aan
de Waterleest in Eppegem.

EINDESEIZOENSUITSTAP
“Traditioneel organiseren wij als laatste activiteit een uitstap met als afsluiter onze barbecue op KFC Eppegem, waarbij onder leiding
van dj Peter ouders en spelers het seizoen
uitdansen. De uitstap met de spelers, met als
activiteit een overlevingstocht, heeft tot doel
de groep samen te brengen en te laten samenwerken buiten het voetbalgebeuren.
Als jeugdvoorzitter ben ik zeer tevreden over
de jaarlijkse groei van onze jeugdwerking.
Steeds meer grote clubs komen onze spelers
scouten. Ze worden ook steeds meer opgenomen in Brabantse selecties.
Daarbij dank ik, in naam van het hoofd- en
jeugdbestuur, alle trainers, afgevaardigden,
werkcellen, vrijwilligers en ouders voor de
samenwerking.
Meer info over de verschillende activiteiten
kan je via onze website raadplegen (www.
kfceppegem.be).”
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verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

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

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

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

www.betonvandijck.be

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:
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Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN
de Zemstenaar april 2011

Tuinen
om te tonen

Weerde/Eppegem - De kerstroos staat
weer in Eva’s kostuum, het sneeuwklokje
vindt al die warmte maar niks, de krokus heeft haar laatste zoen gegeven, de
narcis koestert weer haar eigen schoonheid… Kortom: daar is de lente, daar
is de zon! In de tuin bloeit het kleurenpalet weer open. Het bloemengeweld
is niet meer te temmen. Zo ook Mia en
Regina niet. Twee dappere dames wier
hart met elke nieuwe bloem wat sneller
klopt. Twee dames die ook tekenen voor
de nieuwe ‘Zemstse Tuinroute’, waarmee
u kunt kennismaken op 25 en 26 juni. de
Zemstenaar zocht ze, en vond ze… in hun
tuin. Of wat dacht u?
Tekst : Alex Lauwens - Foto’s: Jean Andries

I

Mia en Regina: “Wij genieten pas van onze tuin als we er in bezig zijn!”

n de ontluikende bostuin van ruim
40 are was het even zoeken naar
de vrouw des tuins, Mia Coulommier.
Samen met haar vriendin Regina
Huysmans trof ik ze aan in wat je zou
kunnen omschrijven als haar natuurlijke
biotoop.

achterkant van de woning, en je gunt
niet zomaar iedereen inkijk daarin. Begrijpelijk ook. Toch slaagden we erin
om een tiental deelnemers bijeen te
brengen.”

Een schot in de roos
Mia Coulommier: “In 2007 zijn we gestart met onze eerste Open Tuinen. Een
moeilijk begin. De toeristische dienst
van de gemeente, die de feitelijke initiatiefnemer is van het opzet, had toen
een oproep gedaan via Zemst Info, het
gemeentelijk informatieblad. De reacties bleven echter uit. Maar Regina
en ik, wij hadden toegezegd om onze
schouders onder dit project te zetten.
En, doorzetters als we zijn, besloten
we om op huisbezoek te gaan. Zagen
we ergens een mooie tuin, dan gingen we gewoon aanbellen en legden
we onze bedoeling uit. Niet evident,
hoor! Want wat je vraagt, is voor een
stuk inbreuk op de privacy. De tuin ligt
immers voor het grootste deel aan de

“Welk type tuin je ook
hebt, toon hem aan de
Zemstenaars!”
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“Het was meteen een schot in de
roos”, vult Regina aan. “Dankzij een

krantenartikel toen, groeide de belangstelling. Naarmate op die bewuste eerste zaterdag meer mensen
hun krant gelezen hadden, kwamen
er meer bezoekers! Het mooie weer
deed de rest. We kregen zelfs bezoekers uit Brussel en uit heel Vlaanderen, zelfs tot Nederland toe. De jaren
nadien hadden we het dan ook iets
makkelijker om onze idee aan de man/
vrouw te brengen. Zo konden we ook
bij de volgende edities steevast rekenen op 10, tot zelfs 12 deelnemers. En
wat meer is, er kwam zelfs een soort

ruil van plantjes op gang. Soms tegen
een kleine vergoeding, soms gratis, al
naargelang.”
De Zemstse Tuinroute
Dit jaar zal het dus de vierde editie
zijn. “Inderdaad”, zegt Mia, vorig jaar
hebben de Open Tuinen, zoals ze drie
keer genoemd werden, niet plaatsgevonden. “Toen werd, in samenspraak
met de toeristische dienst van de gemeente besloten om, afwisselend met
de Kunstenaarsroute, slechts om de
twee jaar onze open tuindagen te organiseren.”
Het ene jaar een K-route, het andere
jaar een T-route dus?
Regina (die zichzelf graag bezighoudt in haar parktuin van pakweg
60 are!): “Zo is dat. Ook de nieuwe
naamgeving is sinds dit jaar een feit.
We spreken voortaan van de Zemstse
Tuinroute! “
De dienst Toerisme zorgt trouwens
voor de logistieke ondersteuning.
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IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

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

ben, willen zoveel mogelijk mensen laten mee-‘genieten’ van het
werk van een aantal tuinliefhebbers. Beide dames, die flirten met
een opstap op Tram 7, lanceren
dan ook een warme oproep tot alle
lezers van de Zemstenaar: “Welke
type tuin je ook hebt – een vijvertuin, een coniferentuin, een bloementuin, een kruidentuin, een hedendaagse of een klassieke tuin,
of noem maar op - en hoe groot
of hoe klein hij ook is, en je wilt
dat delen met andere liefhebbers,
neem contact met ons!”

Liesbeth Salens hierover: “Eens de
deelnemers bekend zijn, wordt samen met de VVV een route uitgestippeld. Wij zorgen ook voor de
aanmaak van een flyer. Deze wordt
gedrukt op een duizendtal exemplaren en zal te verkrijgen zijn in
de plaatselijke handelszaken, bij
de deelnemers zelf, en uiteraard
bij onze toeristische dienst in het
Sportimonium en op het gemeentehuis. Ook via de pers zal het
evenement tijdig worden aangekondigd.”
Mia en Regina, die terecht fier zijn
dat ze Zemst met dit initiatief op
de Vlaamse tuinkaart gezet heb-

We spreken af voor een gezonde, milieuvriendelijke fietstocht
langs de Zemstse open
tuinen op zaterdag 25 juni
(van 13 – 18 u) en zondag
26 juni (van 10 – 18 u). U
komt toch ook?


ONTSTOPPINGSWERKEN

Café

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt
Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Alle dagen open vanaf 10 uur GROOT ZONNETERRAS
DE BESTE PINT VAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

Wie graag zijn/haar tuin
toont, kan nog tot uiterlijk 10
april contact nemen, met:
Mia Coulommier, 015/61.35.01
Regina Huysmans, 02/ 251.50.28
Liesbeth Salens (toerisme Zemst):
liesbeth.salens@sportimonium.be, toerisme@zemst.be.

Walter De Kok

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

UITVAARTZORG

Anthony Verheyden

B.V.B.A.

Weldra eigen funerarium te Hofstade

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
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TV Zemst

start met kookprogramma,
voor en door u
naar ondergetekende: alex.lauwens@
telenet.be. Daarin stelt u zich even
kort voor en geeft u aan waar uw culinaire voorkeur naar gaat. U doet dit
best vóór 1 mei. De keukenpieten van
TV Zemst maken dan een selectie en
informeren u over het verdere verloop.

Bent u de keukenpiet/-miet die dagelijks zijn vrouw/haar man en kroost verwent met een culinair hoogstandje?
Is uw cuisson altijd top? Bent u een
uitgekookte dessertfanaat met een
voorliefde voor een moelleux au chocolat? Of schudt u kolkende cocktails
uit uw shaker? … Dan bent u binnenkort bij TV Zemst aan het juiste adres!

Ondertussen gaat TV Zemst op de
ingeslagen weg voort en kunt u naar
goede gewoonte om de twee weken
genieten van een rijk gestoffeerd
journaal, met dank aan ankervrouw
Xandra. Zij serveert u met de glimlach
alle ingrediënten van het plaatselijk
nieuws op een smaakvolle manier.

De beste hobbykok van Vlaanderen,
Komen eten, Dagelijkse kost, … Koken
op tv is gewoon hot! Dus kon TV Zemst
niet achterblijven en wordt binnenkort
uitgepakt met een heus kookprogramma. En wie weet ontdekken we geen
plaatselijke Lesley-Ann Poppe? De
Biefstuk Boys zullen het graag horen!

Cultuur, verenigingsleven, sport… alles komt aan bod op TV Zemst. Organiseert u een activiteit? Meld het! Gewoon op de website www.tvzemst.be
het item Idee voor Reportage aanklikken (in de balk bovenaan) en de gevraagde gegevens invullen. Of meld
het gewoon aan ondergetekende
(e-mailadres hierboven). Hij doet de
rest. De activiteit wordt aangekondigd in de Agenda, en op D-day komt
een reportageploeg ter plaatse.

Groot Zemst telt een twaalftal eetgelegenheden, gaande van een restaurant
met Michelinster tot de correcte brasserie of eenvoudig eethuisje. Welnu,
zij worden het decor van Koken met TV
Zemst. De chefs hebben we al, voor de
ingrediënten wordt gezorgd, alleen de
kandidaten moeten nog worden gevonden. Vandaar deze oproep: heeft u als
Zemstenaar wat in uw culinaire mars,
wilt u Groot Zemst en omstreken doen
watertanden door uw grandioze gerechten of grenzeloze keukencapaciteiten? Waag dan uw kans en schrijf u in!

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

Hebt u zelf een leuk filmpje gemaakt?
Stuur het gewoon in. De redactieraad
evalueert en plaatst uw opname on
line. Makkelijker kan niet.
AL

U kunt daarvoor een e-mail sturen

PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem
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14168 dve

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

14168 dve

24-08-2005

09:18

24-08-2005

09:18

Pagina 1

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

DANY VAN EECKHOUT

Pagina 1

www.cleynhensklinkerwerken.be

Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

DANY VAN EECKHOUT

GSM: 0495 57 49 82

Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12
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015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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Elewijt - Ze stonden er die zondagvoormiddag blinkend bij in hun nieuwe geel-groene outfit, de
mannen en vrouwen van wielertoeristenclub Bikeracers Elewijt. Sommigen iets minder blinkend,
omdat er modderspatten op hun truitjes zaten, gevolg van een vroege testrit met de nieuwe
uitrusting vóór ze zich aan de bubbels op de receptie begaven. Ze zijn met zeventig en ze willen
zich elke week met hun véloke tonen op een korte of langere fietstocht.
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Jean Andries

WTC Bikeracers
starten in propere outfit
“B

ikeracers is een uitloper van de Wielertoeristenclub Elewijt die
in 1974 gesticht werd
door Toine De Coninck, Jef Bautmans,
Pascal Cromboom, Jean Vandenbussche
en Willy Pauwels”, weet Toine nog.
”Wij wilden een sportvereniging zijn
waarin zowel de cyclo-sportieven, de
wielertoerist als de recreant zijn hobby
naar eigen goeddunken kon invullen en
beleven. Wij huldigden het strikte principe van respect voor het individuele
kunnen, fietsen in en als groep op de
maat van iedereen en onder het motto
samen uit, samen thuis.”

Een ronde langs vele clublokalen
De geschiedenis van de club werd
geschreven op vele locaties: gesticht

in de Volkslust , wegens sluiting naar
café Koffer, lange tijd in de sporthal
Boekt, wegens sluiting naar visvijvers
Molenveld en nu onder dak in ‘In den
Prins’, bij Els en Marc.
“De laatste decennia beleeft het
wielertoerisme een hype en kennen
we een bestendige groei”, stelt Toine met genoegen vast. “Bovendien
was er in 2007 interesse van een
groep mountainbikers, de Bikeracers,
om aan te sluiten, waardoor het ledenaantal groeide naar zeventig. Als
gevolg van die expansie werd een
drieploegensysteem ingevoerd waarin iedereen binnen zijn sportieve mogelijkheden kan fietsen. We breiden
het aanbod ook uit naar winterse activiteiten voor cyclocrossers en mountainbikers”.

Eén club, één trui
Sinds enkele weken rijden de Bikeracers onder één herkenbare vlag.
“Onze leden kregen een unieke trendy club- en fietsuitrusting, die ons
kenbaar moet maken langs Vlaamse
wegen en het groepsgevoel moet versterken”, legt Freddy Vandervorst uit.
”Daarvoor werd ook de clubkas aangesproken. Onze financiële middelen
zijn weliswaar gezond, maar bijlange
niet toereikend. Gelukkig kregen we
hulp van plaatselijke en regionale
ondernemers met een hart voor onze
sport, zodat deze modebewuste outfit
mogelijk werd.”
Op www.bikeracers-elewijt.webs.com
zijn de clubnieuwsjes en activiteiten te
volgen.


De bikeracers in geel en groen zijn klaar om de Vlaamse wegen te veroveren
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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
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Hilde
Goovaerts
Hilde Goovaerts (midden) tijdens de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee.

Van skeelerlegende tot marathonschaatskampioene
Zemst – Marathonschaatsen? In ons Belgenlandje is deze sport zo goed als onbekend. Meer
zelfs, in België is er geen enkele ijsbaan van vierhonderd meter lang. Onbekend is onbemind
denkt u? Zeker niet! Hilde Goovaerts (35) werd eind februari op het BK in Eindhoven Belgisch
kampioene marathonschaatsen bij de seniors dames. Ook al moet ze voor het beoefenen van
haar sport telkens weer naar onze noorderburen, ze zou het schaatswereldje niet kunnen missen!

H

Tekst: Natalie Paredaens

ilde skeelert al sinds haar
zesde bij Reko Zemst en
veroverde op haar twintigste zelfs de wereldtitel in
Australië. Het skeeleren
bracht haar in 2003 naar
Nederland, waar tal van
haar concurrenten ook
schaatsten. In 2006 kwam
Hilde uiteindelijk ook in de schaatswereld terecht.

twee jaar oud is.
Jij moet een echt organisatietalent zijn
om dit allemaal te combineren!
Hilde: “Het is inderdaad
niet altijd even gemakkelijk. Twee keer per week
vertrek ik rechtstreeks na
het werk naar Breda om te
gaan trainen op het ijs. Na een autorit van vijftig minuten train ik dan
gedurende twee en een half uur om
daarna weer huiswaarts te keren.
Iedere zaterdagavond schaats ik bovendien een wedstrijd van de KPNcup in Nederland. De andere dagen
van de week train ik thuis. Dan ga ik
lopen of skeeleren of fiets ik op de
rollen als Gustje slaapt. Ook Bart is
erg sportief en gaat een aantal keer

“Twee keer per week train ik op ijs in
Breda en iedere zaterdagavond schaats
ik een wedstrijd in Nederland”

De twee disciplines zijn volgens haar
perfect combineerbaar. Het skeelerseizoen loopt van maart tot oktober
en het schaatsseizoen sluit hier op
aan. Beide disciplines hebben dan
ook veel gelijkenissen zoals o.a. het
rijden van wedstrijden in peloton en
het belang van uithoudingsvermode Zemstenaar april 2011

gen. Technisch gezien is het helemaal anders. Bochten worden op een
andere manier aangesneden en de
afzet en houding is verschillend van

het skeeleren. Voor Hilde Goovaerts
vormde deze ommezwaai geen enkel
probleem met schitterende sportieve
prestaties als gevolg. Schaatsen is
dan ook haar passie.
In het dagelijkse leven is Hilde voltijds kleuteronderwijzeres in de
derde kleuterklas van de Vilvoordse
Knipoog, echtgenote van Bart en bovendien mama van Gustje, die bijna
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per week fietsen met zijn wielerploeg de Sempstse Duvels. Mits
een uitgekiende planning kunnen
we toch alles goed combineren.
Gelukkig kan ik altijd rekenen op
Bart of onze familie om Gustje op
te vangen.”
Hoe moet ik mij zo’n marathonschaatswedstrijd voorstellen?
Hilde: “Zeventig deelnemers rijden
zeventig ronden van vierhonderd
meter. We rijden steeds in teamverband met minimum twee en
maximum vier deelnemers. Wie als
eerste over de finish komt heeft
gewonnen. Het dames- en herenklassement is steeds apart. We
schaatsen met twee transponders,
één aan iedere voet, om de tijd
en het aantal ronden te registreren. Zo kan ik achteraf de volledige wedstrijd analyseren via het
internet.
Ik schaats voor het Nederlandse
team Stouwdam, overigens zeer
gekend in de schaatswereld. Heel
aangename mensen trouwens om
mee samen te werken. Ze stellen
zelfs een wagen ter beschikking om
mijn verplaatsingen naar Nederland
te maken.”
Onlangs ben je naar de Alternatieve
Elfstedentocht in Weissensee in Oostenrijk geweest?
Hilde: “Klopt. Ieder jaar tijdens

de laatste week van januari en de
eerste week van februari zijn er
wedstrijden op natuurijs in Weissensee in Karinthië. Door mijn job
als kleuteronderwijzeres kan ik mij
maar één week vrijmaken. Deze
wedstrijden maken deel uit van de
Grand Prix, waartoe ook nog een
wedstrijd in Nederland op een vijfkilometerschaatsbaan behoort en
een wedstrijd in Zweden.
Zowat heel schaatsend Nederland
is in Weissensee aanwezig. Om
de twee dagen wordt er een wedstrijd gereden. Ik behaalde er een
twaalfde plaats in het Open Nederlands Kampioenschap (70 km),
een tiende plaats in het Criterium
(30 km) en een vierentwintigste
plaats in de Elfstedentocht. Die
begint om zeven uur ’s morgens
en is maar liefst tweehonderd kilometer lang. Geen sinecure dus.
Met een tijd van zes uur en dertig minuten behaalde ik de eindstreep.
De dagen dat er geen wedstrijd is,
wordt er getraind. Het schaatsen op
natuurijs is een fantastische ervaring.
Tijdens die week heb ik ons zoontje
wel heel erg gemist. Het was dan
ook de eerste keer dat ik een hele
week van huis weg was zonder Gustje. Hopelijk kan mijn gezin er volgend
jaar vaak bij zijn. Hun aanwezigheid
kan mijn prestaties alleen maar ten
goede komen!”


Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

MAANDAG RUSTDAG

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Drankencentrale Louis Nijs

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

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.
320

Funerarium
Leopoldstraat 34

Toonzaal
Schoolstraat 50

Vanaf heden ook voor uw adreskaartjes ! ! !
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Eppegem - Dat de jeugdhuizen van Zemst het goed met
elkaar kunnen vinden, hebben
we kunnen merken. Van 4 tot
6 maart organiseerde jeugdhuis De Jeppe een benefietactie ten voordele van jeugdhuis
Elawaat. Een succes, volgens
Sem Govaert (23) van De Jeppe en Wouter Heymans (22)
en Arnout De Weerdt (21) van
Elawaat. En ook jeugdclub Tramalant uit Zemst plant later op
het jaar een initiatief ten voordele van Elawaat.
Tekst: Klaas Van Hemelrijck, foto: Jean Andries

H

oe is dit idee eigenlijk ontstaan?
Sem: “Uit de jaarlijkse samenwerking tussen Jeugdhuis De
Jeppe en vzw Goesting!?, dat
ook jaarlijks het festival Mekitburn organiseert. De eerste samenwerking dateert
van enkele jaren terug, toen wij voor Music
for life een benefietactie organiseerden.
Dit kreeg de naam “De Jeppe meksitburn
for Life”. Aangezien jeugdhuis Elawaat
sinds december geen gebouwen meer
heeft, nam het bestuur van De Jeppe, met
als kopstuk Glenn Van Dijck, het initiatief
om opnieuw een benefietactie te organiseren. Vzw Goesting?! ging meteen mee
in zee, zodat we samen ons voorstel konden voorleggen aan Jeugdhuis Elawaat.”
Toen was het officieel. Wat hebben jullie allemaal op touw gezet?
Sem: “Vrijdag begon de radioshow. Je
kon voor een milde bijdrage platen aanvragen, de opbrengst ging naar jeugdhuis Elawaat. De show duurde een heel
weekend, tot zondagavond. Zaterdag
planden we optredens van Frealastic,
Jochen En Zijn Ego en Australian Rum
en als afsluiter een fuif. Zondag organiseerden we een streetsoccertornooi.”
Hadden jullie dit verwacht?
Wouter en Arnout: “We wisten helemaal
niet dat ze dat van plan waren, we hebben het zelfs gewoon op Facebook gelezen. Toen ze ons het voorstel deden,
konden we natuurlijk geen neen zeggen.”
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Jeugd in Zemst:

spectaculair solidair!

Kan je het een succes noemen?
Sem: “Jazeker. Er was voortdurend veel
volk. De slotshow tikte af op 2000 euro.
Er werden heel wat platen aangevraagd.
Op bepaalde momenten zaten we met
een uur vertraging op onze aanvragen.
Platen die om 23u werden aangevraagd,
konden we pas om middernacht spelen.”
En alles is goed verlopen.
Sem: “Zeker! Heel het event inplannen
en voorbereiden was een helse, zware
taak: presentatoren vinden en ze ‘opleiden’, scripts en playlists opmaken, jingles opnemen, technische plannen voor
ons ‘glazen huis’ tekenen, een audioplan voor de regie opstellen, materiaal
huren en kopen, ...
Uiteindelijk zijn we toch zeer fier dat we
een échte radiostudio hebben kunnen
bouwen. Iets meer amateuristisch dan
die van Studio Brussel, maar wel gebaseerd op dezelfde principes.”
Was het vermoeiend om in dat glazen
huis te zitten?
Sem: “Niet echt. Presenteren en regisseren zijn tenslotte superleuk om te
doen, dus je voelt niet echt dat je aan
het ‘werken’ bent. We hebben elke dag
toch zeker vier uur kunnen slapen. Gedurende de opbouwweek waren we
wel elke dag tot heel laat ‘s nachts be-

zig met het bouwen van het huis en het
testen van de apparatuur.”
Jeugdhuis Tramalant heeft ook plannen
om een activiteit te organiseren. Heb je
goede voorstellen?
Sem: “Alvast superleuk van Tramalant! Echte ideeën heb ik niet op dit moment, maar
ik kan wel garanderen dat we er met massaal veel mankracht zullen komen helpen.”
Goede reacties ontvangen?
Sem: “Iedereen was positief. Leuke extra is dat De Jeppe nu een véél hechtere band heeft met Elawaat. In september, met de Openstraatdag, gaan
we hoogstwaarschijnlijk proberen om
met de drie jeugdhuizen, Tramalant,
Elawaat, Jeppe, een ludiek evenement
te organiseren.
Ik zou graag nog Nick Boonen, Lucas De
Vriendt, Michel Hellinckx, Jon Laloux, Glenn
Van Dijck, Clement Selinda, alle presentators, JH Elawaat en Mekitburn willen bedanken voor hun medewerking en hun inzet.”
Wat vonden jullie van dit initiatief?
Wouter en Arnout: “Wij vonden dit een
heel mooi gebaar. We zouden ook graag
nog De Jeppe, Kenny en Leentje van The
Snax - die een burgerrun hebben georganiseerd - en iedereen die meegewerkt
heeft aan deze actie willen bedanken.” 
de Zemstenaar april 2011

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

LENTEACTIES

tot en met
donderdag 30 juni
Info: info@
nauwelaertsenzoon.be
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Kiezen voor Ecostream
is een bewuste keuze
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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

advertentie zemstenaar.indd 1
deopmaak
Zemstenaar
april 2011

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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Hebt u binnenkort een
feest of wil u gewoon zelf
leren deejayen.
Kijk snel op

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

		

De specialist in muzikale
animatie voor alle
gelegenheden.

www.musicstation.be
of bel 0475/38.85.85
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Nieuw woonzorgcentrum De Maeyer krijgt vorm
Zemst - U had het al een tijdje horen ronken: niet alleen in Hofstade bouwt de vzw Emmaus een
nieuw rusthuis, dat tegen het najaar bewoond moet zijn. In deelgemeente Zemst wil Anima Care
een nieuw woonzorgcentrum met bijhorende serviceflats neerpoten. Dit op het terrein De Maeyer, tussen de Brusselsesteenweg en de Leopoldstraat. De bekende statige meesterwoning “Huis
De Maeyer” aan de Brusselsesteenweg blijft behouden en wordt geïntegreerd in de nieuwe
voorziening. De meest waardevolle bomen op het domein blijven bewaard en de tuin wordt toegankelijk voor het publiek.
								

Tekst: Bart Coopman

D

e kogel is
door
de
kerk. Het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP), dat de stedenbouwkundige
aanvraag voor het
rusthuis voorafgaat,
kreeg op 3 maart
een positief advies
van de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening
van Zemst en op 16
maart werd de zogenaamde “plenaire
vergadering” gehouden. Op de gemeenteraad van 28 april
kan het RUP worden
goedgekeurd, waarna een openbaar
onderzoek kan starten. Het gemeentebestuur plant in de
komende weken nog
een bijkomende infovergadering.
Als
alles verder verloopt
zoals voorzien kunnen de gemeenteraad en de Deputatie dan begin 2012
tot definitieve vaststelling van het
RUP overgaan.
Het dossier liep een jaartje vertraging op door een discussie met
de dienst Onroerend Erfgoed uit
Leuven, vroeger beter gekend onder de benaming “Monumenten en
Landschappen”. Zij drongen er bij
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Het vooraanzicht van het toekomstige zorgcentrum.

Het achteraanzicht van het toekomstige woon- en zorgcentrum (kant Leopoldstraat).

de bouwheer op aan dat een groter
deel van de waardevolle bomen in
de tuin van het domein De Maeyer
zou bewaard blijven. Hierover werd
een compromis gebrouwd, waarbij
de nieuwbouw ook deels achter de
meesterwoning De Maeyer komt. Het
nieuwe rusthuis wordt dan met een
glazen tussenvolume verbonden met
de meesterwoning (zie achteraanzicht). de Zemstenaar kreeg inzage

in de recentste plannen.
In het rusthuis worden een woonzorgcentrum en een centrum voor kortverblijf ondergebracht op het gelijkvloers
en op de eerste verdieping. Samen
komen daar een 90-tal comfortabele
kamers, waaronder enkele tweepersoonskamers voor echtparen.
De
kamers zijn rolstoeltoegankelijk en
uitgerust met aangepaste sanitaire
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voorzieningen, een hoog-laag bed
en de modernste communicatiemiddelen (oproepsysteem, telefonie,
toegangscontrole, flatscreen-tv, twee
internetaansluitingen). Op de tweede
verdieping komen een 20-tal luxe serviceflats, met een terras en sommige
met twee slaapkamers. In het rusthuis
vind je ook een fitnessruimte, een kineen massageruimte, een kapsalon en
een wasserij.
Nieuw in de recentste versie van de
plannen is dat het seniorencomplex
via een glazen volume verbonden
wordt met de meesterwoning. In dit
glazen volume komen een hoofdingang, hal en bar. De meesterwoning
krijgt, naast een aantal kantoorfuncties, ook een leesbibliotheek, waar
bewoners en familie de krant kunnen
lezen, en een ontspanningsruimte,
waar gekaart en gebiljart kan worden.

Het grondplan van woonzorgcentrum De Maeyer. Het seniorencomplex
wordt via een glazen volume verbonden met de meesterwoning.

Als het van bouwheer Anima Care afhangt
en als er geen verdere bezwaren van Onroerend Erfgoed meer zijn, kunnen de werken in het voorjaar 2012 van start gaan.
De eerste bewoners kunnen dan in het

najaar van 2013 hun intrek nemen. Vooruitziende Zemstenaars die zich al op de
wachtlijst willen zetten kunnen mailen naar
Johan.crijns@animacare.be of bellen naar
03/897.92.30.


DE NIEUWE MAALDER
Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
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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
de Zemstenaar april 2011

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