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Enkele panden uit ons aanbod te koop:
MECHELEN

ELEWIJT

VACATURE

B
U R O VA N E Y K E N
LANDMETEN | EXPERTISES | VASTGOED
zoekt een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Functieomschrijving:

U staat in voor de administratieve afhandeling van dossiers in het kader van onze vastgoedactiviteiten.
U bent het aanspreekpunt van onze klanten aan de desk en informeert hen over onze vastgoedportefeuille.
U verzorgt het typwerk voor plaatsbeschrijvingen.
U vervangt tijdelijk een medewerker voor de periode juni - oktober 2011.

Profiel:

Viermolenstraat 7 te Mechelen

Lange Ravestraat 33 te Elewijt

Rijwoning met drie slaapkamers en
tuin, gelegen nabij ring, E19,
handelszaken, openbaar vervoer en
scholen.

Woning met aangenaam verrassende
elementen en recente verbouwingen,
gelegen in een rustige, landelijke en
aangename buurt.

€ 165.000

€ 325.000

U heeft een verzorgd voorkomen.
U heeft een goede kennis van Nederlands en Frans.
U kan overweg met de gangbare Office software - Excel en Word

Wij bieden:

Een competitief salaris op basis van uw ervaring en vaardigheden.
Mogelijkheid om het salaris aan te vullen met extra legale voordelen.

Interesse?

U kan uw c.v. overmaken aan BURO VAN EYKEN bvba
Brusselsesteenweg 176 - 1980 ZEMST t.a.v. Mevr. Van Hoof
of per mail naar rita@vaneyken.be.

Enkele panden uit ons aanbod te koop:
WEERDE

MELSBROEK

KAMPENHOUT

ZEMST

Bergstraat 35 te Weerde

Sellaertstraat 16 te Melsbroek

Sparrendreef 20 te Kampenhout

Korte Heusstraat ZN te Zemst

Ruime woning met vier slaapkamers,
tuin en garage. Gelegen in rustige
straat, vlakbij openbaar vervoer,
school en E19.

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

Te moderniseren en ruime woning op
een groot perceel van 21a 24ca.

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

€ 295.000

€ 270.000

De woning is gelegen in een rustige
woonwijk.

€ 395.000

€ 218.000

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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Beste Zemstenaar,

V

erjaren is altijd een feest. Als je jong bent toch. Laat
ons zeggen zo tot uw vier-, vijfentwintig jaar. Daarna
wordt verjaren stilaan niks meer om naar uit kijken.
Blij dat het elk jaar weer gebeurt, maar daar houdt
het dan ook op. Diepere filosofische mijmeringen zullen wij u
besparen, laat ons het luchtig houden: de Zemstenaar blies
zopas vijf kaarsjes uit. En op die leeftijd zijn verjaardagfeesten geweldig plezant.

Lentekriebels in Hofstade
Jolien krijgt eigen flat in De Meerpaal
Den Druugen Airing opnieuw springlevend
Feest ‘5 jaar de Zemstenaar’ in beeld
VZW AZIZ, al tien jaar sterk in vrijwilligerswerk
‘Miss Jagger’ steunt Japan
Olé, olé voor het volley!
Top 20 van het Bachkoor
Chiro Eppegem aan het feest!
Wijndorp Zemst!
Fokster kweekt kampioen raskatten
Valkerij: een eerlijke manier van jagen
Weerdse Bierfeesten, vaste prik in mei
CVA praatgroep leert al tien jaar van elkaar
Thorho in de kijker
Voetbalseizoen zit erop: de conclusies
SK Laar kampioen

En of het plezant was! Samen met onze driehonderd gasten maakten we er een spetterend feestje van in het schitterende decor
van Moto’s Deschouwer. Bedankt voor zoveel gastvrijheid, Freddy!
Onze adverteerders die erbij waren leken allemaal in hun nopjes.
Maar wij vergeten ook u niet, beste lezer. Wij laten u in dit nummer mee genieten van de geweldige sfeer die er hing. En voor
wie zich zorgen maakt over de toestand waarin hij of zij zich toen
bevond, geen paniek, wij hebben de foto’s zorgvuldig geselecteerd. Wij zijn een deftig magazine, dat weet u.
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Genoeg gevierd, back to business. U kent ons, wij zijn ernstige
mensen, altijd bezig met ons vak. Nu en dan denken we er zelfs
eens over na. En dat geeft soms verrassende resultaten. Zo kregen wij het idee om het jonge volkje proberen warm te maken
voor de Zemstenaar. Dus lanceren wij een oproep: je bent jong? Je
hebt een leuk voorstel voor een mooie bijdrage? We zeggen maar
wat: je juf wordt lid van K3? Je trainer vertrekt naar FC Barcelona?
Je buurmeisje is het lief van Justin Bieber? Laat het ons weten! Je
mag er dan zélf op af en zélf de vragen stellen. Wij zorgen er voor
dat er een mooi artikel van komt.
Hier en daar zien wij al een wenkbrauw fronsen. “Wat is ’t, mannen? Geen inspiratie meer? Beetje lui aan ’t worden? Klein mannen aan ’t werk zetten, zo is ’t gemakkelijk! Zo kunnen wij het
ook!” Neen, beste lezer, driewerf neen! Zo zitten wij niet in elkaar.
Ons houdt maar één ding bezig: uw glossy magazine boeiend
en levendig houden! Zoals ook deze keer weer. Hopen wij toch.
Geniet ervan!
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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Traiteur &
Home-cooking service

Speciaal aanbod

Lentefeest of Communie
U kan bij ons terecht voor al uw evenementen.
Een receptie, walking diner, buffet, bbq of een
klassiek diner aan tafel bediend.
Het zijn slechts enkele mogelijkheden om van
uw feest een onvergetelijk moment te maken.
Ons vakmanschap, onze motivatie en creativiteit
en de versheid van onze producten zijn ten
huize H6 onze sterke troeven.
Interesse? Bezoek onze website en bekijk ons
aanbod.

Traiteur & Home-cooking service
Zemstsesteenweg 111
1981 Hofstade

Gsm: 0495 90 66 36
Fax: 015 34 83 62

www.h6traiteurservice.be
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Lentekriebels in Hofstade
Half april, een unieke lenteweek met zomerse temperaturen. De zon
schijnt volop en de middagtemperatuur bereikt waarden die thuishoren
in het midden van de zomer. Langs de wegen, de tuinen en in het Blosodomein in Hofstade niets dan dolle pret voor de kinderen. Dat is net het
leuke aan zon, water en strand. Bijzonder jammer dat jonge heethoofden
later de pret kwamen bederven. Maar daarover meer in ons juninummer.
JA

Aankondiging openbaar onderzoek betreffende 2 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
Het college van Burgemeester en Schepenen van Zemst brengt ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek is
ingesteld betreffende 2 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :
•
RUP De Maeyer
•
RUP Gemeenschapszone Molenveld
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage vanaf 16 mei 2011 tot en met 14 juli 2011 op de dienst stedenbouw en ruimtelijke
ordening van het gemeentehuis, De Griet 1 in 1980 Zemst, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, dinsdagavond van 16 tot 19 uur
en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op de laatste dag van het openbaar
onderzoek schriftelijk worden ingediend bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, De Griet 1, 1980 Zemst,
per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

Infovergadering Rup17 De Maeyer
Om te kunnen voorzien in een woon- en zorgcentrum op de terreinen “De Maeyer”, gelegen tussen de Brusselsesteenweg en
de Leopoldstraat te 1980 Zemst, werkt de gemeente aan een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP17 De Maeyer).
Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit op de infovergadering over het RUP17 De Maeyer op maandag 16 mei 2011 om 20u
in de raadszaal van het gemeentehuis, De Griet 1, 1980 Zemst.
de Zemstenaar mei 2011
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Jolien krijgt eigen flat in De Meerpaal

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

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

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest

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
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Zemst - De uitbreiding van het serviceflatcomplex De Meerpaal nadert stilaan haar voltooiing. Vier van de 26 nieuwe flats zijn voorbehouden voor ‘mensen met een beperking’, ongeacht de leeftijd.
Twee daarvan zijn al toegewezen. De 21-jarige Jolien Smets uit
Elewijt is één van de toekomstige bewoonsters. de Zemstenaar
mocht in primeur met haar mee om een kijkje te nemen.

W

erklui lopen kris kras
door elkaar op de werf.
Geklop en geboor langs
alle kanten. Samen met
mama Ingrid en verantwoordelijke Gert
Van Saet banen we ons een weg tussen een wirwar van kabels en door een
woud van gereedschap. Maar Jolien
blijft er rustig onder: over enkele maanden wordt dit haar nieuwe thuis!
Dankzij de Zemstenaar
Momenteel woont Jolien nog samen
met haar ouders en twee jongere
zussen in Elewijt. Maar ze kijkt er
naar uit om zelfstandig te leven.
Mama Ingrid: “Jolien gaat door het
leven met enkele kleine lichamelijke
en geestelijke beperkingen. Maar
dat belet haar niet om ambitie te
hebben of te dromen van een mooie
toekomst. Haar probleem is dat ze
enerzijds te goed is om in aanmerking
te komen voor een opvang in een centrum van het genre Ons Tehuis Brabant (in Kampenhout), en anderzijds
dan weer net niet goed genoeg is om
in het reguliere circuit volop mee te
draaien. Toen we een tijdje geleden
in de Zemstenaar (!) lazen dat in De

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Meerpaal de mogelijkheid werd geboden om te wonen en begeleid te
werken, hebben we onmiddellijk contact genomen. En zo zie je maar…”
Aanvankelijk was er de ongerustheid om
weer eens uit de boot te vallen, maar de
individuele beoordeling die in dit geval
van toepassing is, viel positief uit.
MAGDA
Jolien heeft school gelopen bij Emmaüs
– Antwerpen. Dit is een school van het
BUSO- type. (Buitengewoon Secundair
Onderwijs, nvdr). Zij volgde er een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd milieu, zoals men
dat officieel pleegt te heten.
Jolien: “Ik kijk er naar uit om naar hier te
komen. Ik ben immers al een beetje ingeburgerd in het woonzorgcentrum Releghem. Als vrijwilligster kom ik al een tijdje
mee bedden opmaken, help ik sommige ouderen bij het eten, steek ik een
handje toe bij de kinesist, en zo van die
dingen… Trouwens, ik volg momenteel
ook nog een cursus voor bejaardenhelpster! Want dat is wat ik graag wil doen.
Vanaf september is het immers menens.
Dan start ik officieel met ‘begeleid werken’ binnen het MAGDA-project. (nvdr
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MAGDA staat voor Maatschappelijk Gewaardeerde Dagbesteding voor volwassen personen met een verstandelijke of
motorische beperking). En als ik dan hier
in mijn gloednieuwe flatje woon, wordt
het allemaal nog zoveel leuker!”.
Vacature
Ik zie de pretlichtjes in haar ogen. En
ze gaat zowaar nog meer glunderen
als ze rondkijkt in haar toekomstige
appartement: 73 m² ruim, met alle
moderne voorzieningen en grote ramen die riant veel licht binnen laten.
Gert Van Saet: “Er zijn twee soorten
flats: je hebt er van 62 m2 (met 1 slaapkamer) en van 73 m2 (met 2 slaapkamers). Voor deze laatste categorie bedraagt de dagprijs 31 euro. Hierin zit
het waterverbruik begrepen. Elektriciteit
en gas worden naargelang het verbruik
afzonderlijk aangerekend. Je kunt er ook
een beroep doen op de thuiszorgdiensten van het OCMW zoals maaltijdbedeling, poetshulp, enz. De prijs van deze
diensten wordt berekend op basis van
het inkomen. De flats zijn ook rolstoeltoegankelijk, hebben een douche zonder opstap en een wc met handgrepen.
In de keuken is er een in de hoogte verstelbaar werkblad aanwezig.”
De belangstelling voor de flats is groot.
Ze ogen dan ook knap. Naast het zorgcentrum Releghem, dat plaats biedt
aan zo’n 90 bewoners, beantwoordt
het serviceflatcomplex De Meerpaal duidelijk aan een hedendaagse behoefte.
Maar meer dan 50 flats beheren, vraagt
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Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport
Jolien ziet het al helemaal zitten. Op de
achtergrond haar toekomstige flat.

ook een specifieke aanpak. In die mate
zelfs dat er een nieuwe functie is ontstaan: deze van woningassistent voor
algemene begeleiding, zowel technisch als administratief. Het wordt een
deeltijdse job (4/5). “Wie een diploma
van maatschappelijk werker of sociaal
verpleegkundige heeft, kan zich alvast
kandidaat stellen”, benadrukt Gert.
Jolien weet ondertussen al tegen
welke muur ze een poster van Clouseau gaat hangen. Een plaatsje voor
tv en computer wordt ook al gekozen.
Maar ze wil graag nog weten waar
ze haar fiets kan stallen. Ze is niet alleen een fervent fietser, ze houdt ook
van paardrijden. Op zaterdagvoormiddag echter moet alles wijken voor
viadAnS in Vilvoorde, het “danslabo
voor mensen met een beperking”. 

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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Den Druugen Airing opnieuw springlevend
Elewijt – Zes jaar nadat Jimmy Ringoir het licht in Den Druugen Airing uitdeed, zwaaien de deuren van de legendarische kroeg opnieuw open. Tina Corremans, een pittige vierentwintigjarige
uit Peutie, is de nieuwe uitbaatster. “We gaan er opnieuw een leuke boel van maken”, klinkt
het enthousiast.
Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries

J

an en Jimmy
Den Druugen Airing was dertig
jaar lang wereldberoemd in Elewijt en omstreken. In december
1974 opende Jan De Broeck, medeoprichter van folkgroep De Snaar en
bekende Elewijtenaar, in volle dorpscentrum een heuse bruine kroeg, zoals
dat in die tijd hoorde. Het café groeide
snel uit tot een begrip. Niet alleen de
jeugd van Elewijt en verre omgeving
sleet er uren en dagen, ook heel wat
acteurs, kunstenaars en muzikanten
vonden hun weg.
In november 1987 nam Jimmy Ringoir,
toen een broekje van achttien jaar, Den
Druugen Airing over. Ringoir friste het interieur op en gaf de zaak een nieuw imago. Met de hulp van Dada Events, een
groep enthousiaste medewerkers, groeide de kroeg uit tot een gereputeerde
tent, met een waaier van culturele happenings en originele activiteiten heel het jaar door. Zo werd
de alternatieve toneelkring
dAdA (den Actieven druugen Airing) er
geboren. Letterlijk óp de tapkast bracht
dAdA in 1991 een beklijvende versie van
Lysistrata, een gedurfde komedie van
Hugo Claus, naar het werk van Aristophanes. In de loop der jaren passeerde er
ook een hoop schoon volk. Den Druuge
deed vaak dienst als filmlocatie van de
vtm-soap Familie. Jan Leyers kwam er
zijn project My Velma voorstellen. Zelfs
Dee Dee Ramone van de legendarische
punkrockgroep The Ramones kwam er regelmatig een pint pakken.

Airing uit tot een onmiddellijk herkenbaar handelsmerk. Maar toen Jimmy
in 2005 de deuren van zijn café sloot,
leek het definitief over en uit voor Den
Druugen Airing. Het pand bleef troosteloos leeg staan en wachten op betere tijden.
Tina
Maar de mythe bleef bestaan. En komt
nu opnieuw tot leven. Tina Corremans
kocht het gebouw over en is vast van
plan er opnieuw een gezellige bedoening van te maken. “Ik was nog een
beetje jong om de gloriedagen van Den
Druugen Airing volop mee te maken”,
vertelt Tina. “Maar ik hoorde er wel
heel veel leuks over vertellen. Toen ik
de kans kreeg om het pand te kopen,
hapte ik heel graag toe.”
Binnen kreeg alles een grondige opknapbeurt. “Ik zorgde ook voor een

nen valt. Of een tekeningske maken.”
Ook aan de buitenkant werd de boel
vernieuwd. “Opzij en achteraan komt er
een groot terras”, legt Tina uit. “Ik denk
ook aan een speeltuintje voor de kleine
mannen. En wat er zeker en vast komt is
een parking voor moto’s. Als motorrijder
weet ik dat het leuk is als je je tuig vlakbij kan zetten.”
Er komt ook een ruime waaier van activiteiten, thema-avonden en optredens.
Zo is er op elke laatste donderdag van
de maand een Dag van het lege visnet
en elke eerste zaterdag een andere
themafeestje, onder het motto Den Airing goes wild. En elke vrijdag is er een
leuke variant op het happy hour: van
16u tot 19u krijg je de pintjes aangeboden voor één euro.
Den Druugen Airing is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag,
telkens vanaf 16u. Tijdens
schoolvakanties
ook
op
woensdag en elke avond vóór
een feestdag. Alle info is te vinden op
www.dendruugenairing.be.


“Zelfs Dee Dee Ramone kwam
hier regelmatig een pint pakken”
schrijfmuur”, lacht Tina. “Kunnen mensen
gewoon op schrijven wat hen te bin-

Elewijt is wat blij met de heropening van Den Druugen Airing. Tina is vast van plan er een gezellige boel van te maken.

Ringoir had ook een neus voor dingen
die het doen. Hij ontwierp een meesterlijk logo en zette het op allerlei
gadgets, paraplu’s, T-shirts, jasjes.
Op die manier groeide Den Druugen
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Feest ‘5 jaar
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Wie droeg wat?

Showbizz Bart hebben we hier op de redactie niet, maar voor de
gelegenheid namen lay-outster Marijke en eindredactrice Ellen
graag de rol van Fashion Police op zich. Ze trokken tijdens het
feest voor ons vijfjarig bestaan op pad en zochten de best geklede
mensen van de avond uit.



In een woord: stijlvol. Op zo’n jonge leeftijd al
zo’n leuke combinatie maken, dat kunnen wij
alleen maar bewonderen. En in stilte vloeken
dat we geen tien jaar jonger meer zijn! Jasper
gaat nog heel wat harten sneller doen slaan,
daar zijn wij zeker van.





Onze eigenste Alex Lauwens verdient op
zijn minst een eervolle vermelding met zijn
knappe kostuum en gedurfde das.



Hilde, de zus van onze hoofdredacteur,
dacht eventjes dat wij een 1 aprilgrapje
met haar wilden uithalen. Maar niets is minder waar. Haar kleedje willen wij zelf ook
in onze kast hangen en de combinatie van
prints is volgens ons helemaal geslaagd.

Jean Andries staat meestal aan de andere
kant van de lens. Maar wij konden hem overhalen om voor deze ene keer eens zelf te
poseren. We vinden zijn streepjestrui in verschillende tinten paars geweldig!
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Dirk Verdeyen verdient een complimentje
voor zijn opvallende, blauwe bril.

Bij het zien van de outfit van mevrouw
De Nijs kunnen wij alleen maar denken
‘Hebben!Hebben!Hebben!’. De kleur van
het jasje was fantastisch en paste perfect
bij het kleedje. Het prachtige juweel maakt
het helemaal af.
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Anthony Verheyden

B.V.B.A.

UITVAARTZORG - FUNERARIUM
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 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

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

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 mei 2011
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klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

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

		
GSM: 0495 57 49 82

Jeroen De Bell
de.bell.advocaat@telenet.be
BVBA

Konigin Astridlaan 143
2800 Mechelen
Tel.: 015-43 46 28
Fax: 015-42 13 77
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- Alle bouwwerken
- Algemene renovaties
- Opritten en terrassen
- Gevelrenovaties

Bram Valcke

Bart Vanhoegaerden

0498/73 77 61

0496/61 22 58

www.bb-bouw.be

-

info@bb-bouw.be

BTW: BE0827 767 217 - Reg.nr: 04.10.10 - IBAN: BE95 0688 9058 9258
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J

osée, wat is het meest pakkende
verhaal dat je uit de laatste tien
jaar hebt onthouden?
“Ik denk dat ik dan over Ali moet
vertellen. Ali was een jonge asielzoeker
uit Algerije die in het lokale opvangcentrum van Zemst leefde. Hij was analfabeet, slungelachtig en bedeesd. Toch had
hij enkele kennissen gemaakt en hij nam
trouw deel aan de uitstappen van vzw
AZIZ. We hadden hem ook naar het Huis
van het Nederlands geleid zodat hij (Nederlands) kon leren lezen en schrijven. Hij
begon Nederlands te spreken en het ging
geleidelijk beter met Ali. Alles ging goed
tot de nacht dat hij samen met een kameraad op stap ging in Antwerpen. Toen ze
de volgende ochtend op een bank zaten
te wachten op de eerste bus, riep iemand
de politie en beweerde dat zijn gsm gestolen was door een Noord-Afrikaan. Ali
en zijn vriend zijn toen opgepakt. Ze zaten vijf dagen vast voor ze voor de raadkamer konden verschijnen. Een paar dagen later kwamen ze vrij wegens gebrek
aan bewijs. Maar omdat het reglement
van de opvang bepaalt dat een afwezigheid van meer dan vijf dagen uitzetting
tot gevolg heeft, was een niet meer te
stuiten mechanisme in gang gezet: Ali
werd overgeplaatst naar Gent. De vzw
heeft zijn zaak nog bepleit bij het OCMW,
het Commissariaat en Fedasil, maar Ali
mocht niet terug naar zijn vertrouwd
centrum, zijn lessen Nederlands en zijn
schaarse kennissen. Maanden lang heeft
hij nog getelefoneerd en een paar keer
zelfs de lange treinreis gemaakt zonder
geld. Dat alles door een valse beschuldiging. Charles Aznavour had er al een lied
over “qui a volé …?” Wat er van Ali nu
geworden is weet ik niet...”
In die tien jaar hebben jullie vast heel
wat kunnen verwezenlijken?
“Het is uiteraard moeilijk om één grote verwezenlijking naar voor
te schuiven: AZIZ is op
allerlei fronten heel actief. Je vindt alles in een
jubileumboek op de website www.aziz.
be. We kunnen terugkijken op heel wat
realisaties: we hebben twee gezinnen

Leden van AZIZ samen met een paar van hun azielzoekers.

VZW AZIZ

Al tien jaar sterk in vrijwilligerswerk

Zemst - In het jaar van de vrijwilliger kunnen we niet onbesproken laten dat de Zemstse vzw AZIZ, opgericht in 2001, exact
tien jaar aan vrijwilligerswerk doet. Voor wie het nog niet mocht
weten: AZIZ staat voor AsielZoekers Integratie Zemst. De vereniging biedt humanitaire hulp aan asielzoekers in Zemst, maar
werkt ook structureel: de vrijwilligers van AZIZ volgen de vele
wijzigingen in procedures van asiel, opvang en regularisatie
op, volgen vormingen, organiseren informatie en bewustmaking
voor de bevolking en werken samen met andere verenigingen.
de Zemstenaar vroeg aan één van de drijvende krachten achter
AZIZ, Josée Goethals, wat haar het meest is bijgebleven in die
tien jaar werking.
Tekst: Bart Coopman

begeleid naar regularisatie van verblijf;
dat volgen we blijvend op. We hebben vele asielzoekers met informatie
en raad bijgestaan, ex-asielzoekers op
weg gezet naar het integratietraject en
zelfs naar werk, we hebben dikwijls bemiddeld met huiseigenaars, diensten
van gemeente en integratie, ziekenhuizen, banken, VDAB, interimkantoren,
werkgevers …. We hebben ook talloze
informatieavonden georganiseerd over

men. We verleenden medewerking aan
Vredesgemeente Zemst, de 11-november viering, de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking, en
zo veel meer.
Als je toch aandringt om het meest zichtbare hoogtepunt te kennen: dat lijkt me
de tentoonstelling Vluchten is van alle tijden te zijn, van 11 oktober tot 11 november 2004 in Zemst. Hoe dat is gegroeid
is een mooi verhaal. Bij een bezoek in
Ieper aan een
tentoonstelling
over de oorlog in
Tsjetsjenië, hadden mensen van
AZIZ in het Gravin
Adelahuis van Mesen een manshoge en
30 meter lange kopie van de gravure
EXODE JUIN ’40 France van Frans Mase-

“Asiel wordt de laatste tijd helaas opgevat als
een bedreiging door illegale immigranten
in plaats van als een statuut ter bescherming
van fundamentele rechten”
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herkomstlanden en de samenleving in
België, waaraan mensen uit de betreffende gemeenschappen actief deelna-
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reel gezien. De Elfnovembergroep van
Mesen was bereid om de panelen uit
te lenen. AZIZ kreeg medewerking van
de gemeente en de erfgoedvereniging
De Semse, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, UNHCR-België en de Koning Boudewijnstichting. De polyvalente zaal van
de bibliotheek te Zemst was net groot
genoeg om de panelen in een cirkel te
plaatsten. Daarbinnen toonde de Semse
foto’s van Zemstse vluchtelingen tijdens
de wereldoorlogen en AZIZ fotopanelen
over vluchtelingen uit Afghanistan, Tsjetsjenië, Palestina en diverse Afrikaanse
landen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen
maakte in opvolging daarvan een dvd
Vluchten is van alle tijden en er werd een
reizende tentoonstelling en een verhalenbrochure van gemaakt waarmee heel
veel gemeenten zijn bereikt.”
Waren er ook grote ontgoochelingen in
jullie tien jaar werking?
“Ik begin liever met zaken die ten
goede veranderden: in 2006 werd de
asielprocedure ingekort. Naast het statuut van vluchteling (voor mensen die
persoonlijk gevaar kunnen bewijzen)
voerde België onder druk van Europa
eindelijk ook het statuut van bijkomende bescherming in voor vluchtelingen
uit oorlogen en algemeen geweld. In
2009 gaf een grote regularisatie aan
personen zonder wettige papieren de
mogelijkheid om zich in orde te stellen
en legaal werk te zoeken. Wie op zwart
werk moest overleven kreeg daarmee
een nieuw levensperspectief.
Maar er zijn ook nog zware tekorten.
Ook de oorzaken van migratie moeten
serieuzer worden aangepakt. Arbeidsmigratie moet ook mogelijk zijn voor
laaggeschoolden uit niet EU-landen. En
de verschillen in asielsystemen en opvang van de EU-landen onderling zijn
schrijnend …..
Op menselijk vlak is er een grote achteruitgang. Ik durf aan mensen die vluchtten uit dictaturen en armoede niet meer
zeggen dat ze hier hun recht kunnen halen als ze zelf in orde zijn. De publieke
opinie én ook de overheidsdiensten zijn
asielzoekers steeds minder goed gezind.

16

Asiel wordt opgevat als een
bedreiging door illegale immigranten in plaats van als
een statuut ter bescherming
van fundamentele rechten.
De schuld van mistoestanden wordt te eenzijdig op
de slachtoffers afgewenteld.
Vooroordelen en angst voor
al wat vreemd is overheersen.
Dat maakt dat de taak van
AZIZ moeilijker is geworden
maar vanuit menselijk en
democratisch standpunt ook
noodzakelijker. Een opsteker is dat vele mensen die
we als asielzoeker leerden
kennen, ondertussen een
positieve evolutie in hun
leven doormaakten en hun
bijdrage leveren in ons land.
Ex-asielzoekers uit Zemst
die wij konden opvolgen,
werken als kelner of zelfstandige uitbater in de horeca,
als vrachtwagenchauffeurs,
groenwerkers, bouwvakkers,
schilders,
schoonmakers,
paramedici, zelfs als succesvolle documentaire- en
theatermaker …. Kinderen
studeren,
verschillenden
hebben de Belgische nationaliteit en enkelen kochten
al een eigen huis.”
Zijn alle Zemstenaren van
alle geuren en kleuren welkom op het jubileumfeest op
zondag 8 mei 2011?
“Dat staat als een paal boven water. Om de koudwatervrees te overwinnen is
niets beter dan een gezellig
samenzijn met Vlamingen en
inwijkelingen, onderstreept
met een multicultureel muziekje. Alle info vind je op
de affiche die bij dit artikel
wordt gepubliceerd. Allen
daarheen! Voor de democratische prijs van vijf euro moet
je het zeker niet laten.” 

10 jaar asielzoekers in Zemst in cijfers
In de rand van dit artikel vroegen we aan OCMWvoorzitter Tom Dehaene naar enkele cijfers over
de asielzoekers in Zemst de laatste tien jaar.
Hoeveel asielzoekers zijn er in Zemst “gepasseerd” de laatste tien jaar ?
“ In totaal 334 sinds het jaar 2000. Die hebben
allen verbleven in het lokaal opvanginitiatief in
de Hoogstraat.”
Hoeveel hebben er daarvan effectief politiek
asiel gekregen ?
“Er is 9 maal politiek asiel bekomen tijdens het
verblijf van de betrokkenen in het lokaal opvanginitiatief in de Hoogstraat. Asielzoekers die
na hun vertrek uit Zemst erkend zouden zijn,
worden niet geteld. Het grootste deel van onze
asielzoekers krijgen een uitwijsbevel. Zij verlaten het centrum, maar of zij België verlaten kunnen we niet achterhalen.”
Hoeveel zijn er “geregulariseerd”?
“Vier asielzoekers werden tijdens hun verblijf in
het lokaal opvanginitiatief geregulariseerd.”
Heb je een idee van het aantal asielzoekers dat
effectief wordt gerepatrieerd?
“Er werden effectief 26 asielzoekers gedwongen
gerepatrieerd die hier verbleven, acht personen
werden vrijwillig gerepatrieerd naar hun thuisland.“

10 JAAR VZW AZIZ
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V.u. voorzitter AZIZ
josee.goethals@skynet.be
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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

design

Grafisch Bedrijf Pol n n n n

De specialist in muzikale
animatie voor alle
gelegenheden.

Drukwerk • Ontwerp • Layout
Reclame • Print & Sign

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

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

100 % eik

Kijk snel op
Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

www.musicstation.be
of bel 0475/38.85.85

pol@poldesign.be
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PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

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

 



      
  
  

  

  

  
   
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.

Funerarium
Leopoldstraat 34

Toonzaal
Schoolstraat 50

Vanaf heden ook voor uw adreskaartjes ! ! !

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
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E

ind 2010 richtte
Rudolf (ex Pop
in Wonderland)
een muziek- en
dansgroep op met vier
vrouwelijke en drie mannelijke leden. Onder
de naam Miss Jagger
brengen ze herwerkingen van Rolling Stonessongs, die ze eerst in
een vrouwelijk kleedje
steken, een oosters tintje meegeven en waarop
buikdanseres Nefertari
haar kunnen toont.
Begin dit jaar bracht
Miss Jagger Paint it black
uit in een remix van Buscemi. Als tweede single
werd gekozen voor een
herwerking van You can’t always get what
you want, een eerbetoon aan de echte
Stones voor hun vijftigste bestaansjaar.
Om dit nog wat meer glans te geven werd
gedacht aan enkele mannelijke gastmuzikanten en mede-Stones fans. Zo kwamen
onder andere Jan Hautekiet, Guy Swinnen, Paul Michiels en Marcel Van Thilt hun
stem lenen aan deze verjaardagssingle.
Een hele resem gastzangers
Rudolf was van plan de opbrengst van
de single netjes te verdelen onder al zijn
gastmuzikanten, maar op aangeven van
Jan Hautekiet werd gedacht aan een
goed doel. Toen tijdens de opnamesessies Japan getroffen werd door de tragische gebeurtenissen, was het goede
doel snel gekend. Door dit toedoen werd

‘Miss Jagger’
steunt Japan
Hofstade - Miss Jagger, het muzikale geesteskind
van Rudolf Hecke (49) uit Hofstade, zal de opbrengst van zijn jongste single schenken aan het
Rode Kruis ten voordele van de slachtoffers van de
recente aardbeving en tsunami in Japan.
			

Tekst: Junior De heyder, foto: Jean Andries

de lijst met gastzangers nog langer en
gaven ook Buscemi, Gène Bervoets, Rick
De Leeuw, Tom Dice, Jim Cole, Born Crain,
Kris De Bruyne, Tom Kestens, Stijn Meuris, Tom Pintens en Jean-Bosco Safari hun
stem aan deze benefietsingle. Zelf de
Amerikaan Johnny Dowd zong, weliswaar
vanuit Amerika, zijn partij in. Alle opnames gebeurden in Studio Factasy van Rudolf, die zelf al bijna dertig
jaar professioneel met muziek bezig is. Het platenlabel SonicAngel van Maurice
Engelen brengt op 25 april
de single uit waarvan, zoals gezegd, de opbrengsten
volledig naar het Rode Kruis
ten voordele van het zwaar
getroffen Japan zullen gaan.

Ondertussen werd Miss Jagger’s single al
voorgesteld in het programma Exit op Radio 1 en En nu serieus op Radio 2. De single zal in Free Record Shop te koop zijn,
maar vooral via i-Tunes te downloaden!
Miss Jagger is te boeken via
www.wellwellwell.be en meer info
over Rudolf’s studio vind je op
www.studiofactacy.be.


Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
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
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Hofstade - Volleybalclub HZ93 bloeit als nooit tevoren. Het seizoen 2010-2011 werd een echte
topper. De mannenploeg presteerde het om twee jaar op rij te promoveren. De damesploeg kon
natuurlijk niet onderdoen en speelde ongeslagen kampioen met slechts één verliespunt. “Maar
er is veel meer”, vertelt een fiere secretaris André Gaublomme. “Naast onze twee kampioenen,
traden wij aan met vijf jeugdploegen, een tweede herenploeg en een veteranenploeg.”

Olé, olé

							

A

ndré, het voorbije seizoen
kwamen liefst 9 ploegen in
actie? Een echt huzarenstuk!
“Inderdaad. Negen clubs
wekelijks laten trainen en wedstrijden
spelen, daar komt enorm veel bij kijken.
Dat kan alleen dankzij de inzet van een
heel team. Dat zijn in eerste instantie
het bestuur, de trainers en de spelers.
Maar wij kunnen niet zonder de inbreng
van vele vrijwilligers. Hierbij wil ik iedereen die hier dagelijks aan meewerkt
van harte bedanken.”

Tekst: Piet Van Grunderbeek

voor het volley!

verder kunnen ontwikkelen en in een
hogere reeks spelen. Wij hopen volgend seizoen mee te draaien in tweede divisie. Met een tweede ploeg
die een mooie terugronde draaide
in tweede provinciale, staat ook een
nieuwe generatie jeugdtalenten te
trappelen om hun kunnen te tonen op
hoger niveau.”
Niet alleen de mannenploeg, ook de
damesploeg stuntte als ongeslagen
kampioen?
“Daar ben ik al even trots op! Het suc-

record zijn. De titel werd dan ook uitbundig gevierd na de laatste wedstrijd
tegen onze gemeentegenoten van Zenneblok Eppegem.”
Er is nog veel meer talent en beweging
bij HZ93?
“Zeer zeker! Naast onze twee kampioenenploegen werd onze tweede herenploeg knap zesde in tweede provinciale. Onze veteranen heren traden aan in
derde provinciale en eindigden tweede. Wij hadden ook vijf jeugdploegen
actief in competitie, één scholieren
jongens en preminiemen en miniemen
meisjes en jongens.
Er staat het volleybal
uit onze gemeente een mooie toekomst te wachten. Iedereen die hier
actief wil aan meewerken is van harte
welkom!”

André: “20 overwinningen op 24 wedstrijden:
onze mannenploeg was duidelijk een maatje
te sterk voor alle tegenstanders.”

Uischieter was ongetwijfeld de prestatie
van de eerste mannenploeg die kampioen
speelde en voor het tweede jaar op
rij promoveert?
“Hier mogen wij spreken van een echte
stunt. Het was ons eerste jaar in eerste
provinciale. Onze ambitie was simpel:
aanpassen aan het ritme en een rustig seizoen draaien in de middenmoot.
Naarmate de competitie vorderde,
bleek dat we hoger mochten mikken.
In de terugronde was HZ een maatje te
sterk voor alle tegenstanders. Wij behaalden 20 overwinningen op 24 wedstrijden. Wat mij het meest pleziert, is
dat deze titel behaald werd met een
ploeg die bestaat uit bijna allemaal
jeugdproducten van HZ93.”

ces van dit hechte team is een mix van
talent, inzet, de juiste ingesteldheid en
voor elkaar door het vuur gaan. Daar
kan je ver mee komen. Wist je dat zij
alle wedstrijden hebben gewonnen?
Meer nog, zij hebben slechts één punt
weggeven. Dat moet een absoluut

Meer info: mail naar andre.gaublomme@hz93.com of bel 015/610058. 

In twee seizoenen van tweede provinciale naar tweede divisie, het gaat wel
heel snel…
“Zeg dat wel, een hele sprong! De
promotie, laat staan de titel, was
zeker niet voorzien. Wij hebben een
jonge spelersgroep. Het is mooi meegenomen dat ze zich in de eigen club
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se
ds Zeeuw
Nog stee
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e
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Nu ook
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aspergeg
Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst

MOEDERDAG-ACTIE:
vrijdag 6 en zaterdag 7 mei
10% korting op alle beha’s en setjes.
Laat je juiste maat bepalen!
Tot eind mei: 30% korting op eindereeksen badmode

Schoonheidssalon

Marijke DE WIT-SAMAN

Cristal peeling / biolifting
Face setting / Vitamine A biopeeling
collageenaanmaak
acne
ogen
Permanente make-up
wenkbrauwen
lippen

Lichttherapie

Lichaamsmassage of pakking
Manicure / pedicure / ontharen (body super)

de Zemstenaar mei 2011

Stationslaan 27
1980 Zemst
015 62 00 65

Tervuursesteenweg 358,
Hofstade-Zemst - 015 62 08 96
Stationsstraat 13B,
Haacht - 016 57 35 53
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elke dag opnieuw

Keurslager
Benny & Danielle

Kwaliteit

Zowel voor bedrijf als particulier

Tervuursesteenweg 49, 1981 Hofstade
015 41 41 29
zondag & maandag gesloten

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Bij afgifte van deze bon krijgt u
een gratis geschenk

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

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Elewijt - Een top 10 of top 100
van klassieke muziek maken, het
is in blijkbaar. Ook het Elewijts
Bachkoor doet mee aan deze
trend. Op het einde van vorig jaar
kregen alle leden van het koor de
kans hun Top 10 in te sturen naar
het bestuur. Deze top 10 konden
zij kiezen uit het totale repertorium, dat momenteel zomaar liefst
450 nummers bevat. Op 8 mei
komt de apotheose in het Ontmoetingscentrum van Hofstade.
Tekst: Bart Coopman. Foto: Jean Andries

O

p basis van de ingestuurde
lijstjes heeft het bestuur een
top 20 samengesteld met de
twintig koorliederen waarvan
de koorleden het meeste houden. Die twintig nummers worden op 8 mei in de namiddag uitgevoerd, verdeeld over drie optredens met pauze. Het topnummer kom je dus
pas de dag zelf te weten. Lekker spannend.
De mensen die komen luisteren, krijgen
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VENDteE horen,

Welk koorlied wordt nummer 1 in Top 20 van Bachkoor?

omgekeerde volgorde uiteraard, maar alone (R. Rodgers), Die launige Forelle, met
ook pianobegeleiding en een presentatie variaties (naar F. Schubert), And the glory of
van de liederen. De pianist zal ook hier the Lord, uit “The Messiah” (G. F. Händel).
en daar nog enkele solowerkjes brengen. Wil je weten welk koorlied de éérste plaats
Alles wordt opgediend met een stuk au- in de top 20 gaat innemen, dan ben je welthentieke Limburgse vlaai en een kopje kom, zolang er kaarten zijn, op dit originele
koffie of thee of iets anders. Het Bachkoor concert, dat doorgaat in het OntmoetingsE ZE
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Onder de

Op 6 april had aan de Schranshoeve in Eppegem voor de vierde keer op
rij Buitenspeldag plaats, een initiatief van tv-zender Nickelodeon en de
Vlaamse Overheid. Samen met Visual Circus organiseerde de jeugddienst
van Zemst een namiddag ravotten, kampen bouwen, spelen en springen
voor kinderen boven de zes jaar.

Roger Luypaert en Rosa Lesage uit Elewijt vierden op 3 april hun diamanten
bruiloft. Roger werd geboren op 13 maart in Humbeek. In 1935 verhuisde het
gezin naar Hofstade. 1n 1950 startte Roger de uitbating van het restaurant in
het Rijksdomein. Roger is uitbater gebleven tot hij zestig werd. Hij hield vooral
van zwemmen en is supporter van KV Mechelen. Rosa werd in Perk geboren op
9 november 1927. Nadat ze huwde met Roger, heeft Rosa haar echtgenoot
geholpen met de uitbating van het Rijksdomein. Het koppel kreeg een zoon en
twee kleindochters.

de Zemstenaar bestaat 5 jaar en daar mogen we fier
op zijn. De week vóór het feest, tijdens de maandelijkse redactievergadering, werden de laatste
plooien glad gestreken. Voor de fotografen van
verschillende dagbladen ging die gebeurtenis niet
onopgemerkt voorbij. De aanwezige redactieleden
poseerden graag voor de foto.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Op paasmaandag was er in d’Oude School in Weerde de familievoorstelling van De Tovenaar van Oz, een activiteit van de
gezinsbond van Weerde. Na de theatervoorstelling was er een leuk interactief paasspel voor het hele gezin, waarbij de paashaas als beloning chocolade eieren had voorzien. Uiteraard wilden de kinderen graag op de foto.

Beenhouwerij Adi en Luc in Hofstade vernieuwde zijn winkel. “Een beenhouwerij waar
belegde broodjes, traiteur (dagschotels),
geselecteerde wijnen, Muscat Alsace 2007,
een wijn van de maandag bij aspergegerechten op alle wijzen, groenten en fruit (volgens
seizoen), een grote keuze aan vers vlees,
salades en fijne vleeswaren en kaas aangeboden worden met veel trots en ambacht”,
zegt Adi. Op de foto een vriendelijk team
met tevreden klanten.

Eileen Boen uit de Buntgrasstraat in
Hofstade is de 22.000ste inwoner van
Zemst. Het gemeentebestuur liet dit niet
onopgemerkt voorbijgaan en zette Elien
en haar ouders op gepaste wijze in de
bloemekes. Uiteraard was de fotograaf
van de Zemstenaar erbij met het 64e nummer, vers van de pers, met op de cover
de schattige Eileen en haar fiere moeder
Femke Guillé.
de Zemstenaar mei 2011
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In de Vrije Basisschool van Hofstade werd er van
21 tot en met 25 maart rond de jeugdboekenweek gewerkt. Op de laatste dag sloten de kinderen de week af met een echte boekenbeurs.
‘s Avonds konden de kinderen met hun pyjama
aan, gezellig met andere klasgenootjes, gaan
luisteren naar het verhaal van de juf of meester. Een mooie afsluiter van een geheimzinnige
week. 
foto Luc Hermans
Na een paasstage van een week, waaronder
een bezoek aan KV Mechelen en kennismaking met spelers van de eerste ploeg, vertrok de jeugd (U9 tot U17) van FC Eppegem
met een zeventig spelers en een negentig
supporters naar ’s Hertogenbosch in Nederland. Een
deelname aan het internationale toernooi Brabantcup
stond op het programma.
“Een sportieve ervaring,
waarbij uitslagen minder
belangrijk zijn. Als groep zijn
we nog meer naar elkaar
toegegroeid”, zegt jeugdcoördinator Walter De Kok.

Vanuit Elewijt trok een groep van 27 op skireis
naar Oostenrijk. Het was meteen de 25ste keer dat
Fanny Berbe en Jef Peeters die sportieve vakantie
organiseerde en dat verdient een foto in de Zemstenaar (Jef ligt helemaal uitgeteld centraal vooraan
en Fanny met groene skivest). De deelnemers genoten tijdens de Paasvakantie al weer van een toffe
week skiën en sneeuwpret in Warth met verblijf in
Holzgau. Een moment om te koesteren.

JD, Foto Fien Buelens

Incovo organiseerde in december 2010 een
fotowedstrijd “Het Glazen Huis”. Het doel
was op de foto van een huiskamer de glazen voorwerpen te zoeken die in de glasbol
mogen. Elk voorwerp kwam overeen met
een letter en hiermee moest een woord
gevormd worden. Het juiste antwoord was
“GOED”. Er waren 231 inschrijvingen, waaronder 216 juiste antwoorden. De schiftingsvraag gaf volgende vijf winnaars: familie De
Visscher uit Zemst, Els Van Doorslaer, Ingrid
Blommaert, familie Demeyer en familie Sterckx. De winnaars ontvingen een aluminium
fiets (uit gerecycleerd materiaal) ter waarde van 500 euro.
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VV Elewijt, in samenwerking met vzw Sportsminded,
organiseerde tijdens de eerste week van het paasverlof een voetbalstage voor jongeren van Groot-Zemst.
Op een speelse manier techniek en spelinzicht bijleren, een bezoek aan het Blosodomein, zwemmen en de
laatste dag een toernooi stonden op het programma.

Eind maart speelde YR.
ZEMKA zijn wekelijkse wedstrijd zaalvoetbal tegen de
mensen van de Regie der
Wegen, district Vilvoorde.
YR. ZEMKA won met 6-4
cijfers. De sterke prestatie van doelman Geert
Van Keerberghen hield de
thuisploeg in de wedstrijd.
De ploeg van YR. ZEMKA
nam zijn start in de voormalige rijkswachtbrigade
van Zemst en na de politiehervorming zijn er nu
leden actief van zowel lokale als federale politie en
steundiensten. Op de foto
Geert Van Keerberghen,
Nico De Poorter, Fabrice De
Becker, Jarek Jakubek, Bart
Piekaerts, Peter Helsen en
Robin Vandendael.

De nieuwe ZZ-Cup, georganiseerd door Reko Zemst
en Zwaantjes Zandvoorde, kende een goede start op
de skeelerpiste van het Arnold Decosterstadion in Eppegem. Zo’n honderd deelnemers kwamen opdagen
voor de eerste manche: het sprintcriterium. De inrichtende clubs leverden de meeste deelnemers, maar
ook van verschillende andere Vlaamse clubs waren rijders aanwezig. Anke Vos won bij de dames haar drie
wedstrijden. Europees kampioene ploegkoers Vicky
Jacobs was de sterkste in haar reeks. Ellen Van de
Catsye won bij de scholieren. Bij de pupillen meisjes
was er driemaal winst voor Imke Vandeuren en een
tweede plaats voor Katja De Ridder.

de Zemstenaar mei 2011
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LENTEACTIES

tot en met
donderdag 30 juni
Info: info@
nauwelaertsenzoon.be
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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
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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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Chiro Eppegem
D

e chiro kwam er niet zonder
slag of stoot. Een eerste poging werd verstoord door de
tweede wereldoorlog. De
dienstplicht zorgde ervoor dat de jongenschiro pas vanaf 1955 definitief op poten
stond. De meisjes begonnen vijf jaar eerder met hun activiteiten. En vanaf 1958
was chiro Eppegem helemaal gelanceerd
en groei¬den zowel de leidingsploeg als
het leden¬aantal voortdurend aan. Nu
telt de hele groep ongeveer 130 leden.
“Natuurlijk is er in al die jaren een en ander gebeurd”, vertelt Hans, hoofdleider
en ribbelleiding. “Zo was er de brand
die de kegel (het bijgebouw) helemaal
verwoestte. De verschillende inbraken
met al dan niet vandalenstreken bezorgden ons ook altijd veel last.” Ook de lokalen zijn aan vernieuwing toe volgens
Hans. “Gelukkig hebben we een team
van super gemotiveerde ouders die hun
steentje bijdragen. Ze willen het beste
voor hun zoon of dochter en komen dan
ook met veel plezier een namiddag helpen.” Hij zegt er ook bij te weten dat het
een proces is dat nog wel enkele jaren
in beslag zal nemen. “Beetje bij beetje
komen we er wel uit.”
De toppunten van elk jaar zijn natuur-

de Zemstenaar mei 2011

aan het feest!

lijk de bivakken, daar is elk chirolid het
over eens. “Een heel jaar lang kijken we
met z’n allen uit naar het kamp. En ja,
je bent jong en dus haal je wel eens
iets uit”, lacht Hans. “De gebruikelijke
mopjes zijn ons niet vreemd, maar het
blijft allemaal ontspannen en voor het
plezier. En wat zou een chiro zijn als er
al eens niet de gebruikelijke incidenten
voorkomen. Een blauwe plek een vuile
short, het kan allemaal.”
Dat ook deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij zal gaan, daar zorgt de
leidingsploeg alvast voor. “Het weekend
van 14 en 15 mei wordt één feest. Zaterdag zijn er optredens van bekende
groepjes uit de buurt. Ook jong talent
krijgt bij ons een kans. Voor de hongerigen is er ’s avonds een barbecue en om
de avond helemaal af te sluiten ben je
welkom op de duoparty in De Jeppe en
het chirolokaal. En wat is een weekend
als je maar een dag viert? Daarom is er
zondag een gewone chirodag met een
paar extra’s. Het is eigenlijk de bedoeling dat het een chirodag wordt waarop
ook grootouders en ouders welkom zijn.
Er is een kermis, rommelmarkt en zelfs
een boogschietinitiatie. De avond wordt
afgesloten met een bluesgroepje en je
kan proeven van verschillende bieren.”

Eppegem – De chiro van Eppegem viert feest. 60 jaar
voor de meisjes, 55 voor de
jongens. Zo lang is het geleden dat enkele jongeren het
initiatief namen een jeugdwerking op te starten in de
Eppegemse dorpskern.
Tekst: Sofie De Win

Ook leden zelf hebben een heel uitgesproken mening over Chiro Eppegem
Voor Elien (10) is het soms wat saai,
maar toch leerde ze bij deze jeugdbeweging al heel veel nieuwe spelletjes. Haar absolute topfavoriet
blijft in de modder spelen. En dat de
chiro al zo lang bestaat, verbaasde
haar. “Amai, ik wist niet dat het al
zo oud was, het ziet er allemaal nog
zo jong uit.”
Jens (12) komt naar de chiro om zich
vuil te maken en z’n vrienden te zien.
Of hij zelf zo lang blijft weet hij nog
niet. “We zullen wel zien hoe het allemaal loopt, maar voorlopig is het nog
leuk.” Uitbrekertje, waarbij je uit de
kring moet ontsnappen is voor hem
de top. Ook leiding, het eigen bosje
en de rustige omgeving zijn positieve
punten aan chiro Eppegem.
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Eppegem/Hofstade - Wij zijn verwend in Zemst als het op wijn aankomt. Houdt u het bij de traditionele wijnen, industrieel gemaakt, kant en klaar bij u thuis geleverd? Dan belt u even naar
Vino VeraCruz in Eppegem. Dezelfde dag nog staan de gevraagde wijnflessen aan uw deur. Of
bent u sceptisch geworden na al die informatie over sulfieten en andere chemische toevoegsels? Gaat u voor pure kwaliteit, niet wijn om de wijn? Dan neemt u contact op met oenoLogic
uit Hofstade voor natuurlijke wijnen. Voor elk wat wils dus.

S

Wijndorp Zemst!

teffie Vercruysse, gediplomeerd sommelier van de kokschool in Koksijde, en haar
partner Tom Petré hebben van
hun hobby een bijverdienste gemaakt.
Ze zijn met een heuse wijnhandel gestart van een zeventigtal exclusieve
en betaalbare wijnen uit verschillende landen. Maar op vraag van de
klant kan alles, zeggen ze. En dat is
hun motto: wie wijn wil, met raad en
daad zo vlug mogelijk bijstaan, als ’t
moet dezelfde dag nog. Ze hebben
hun magazijn in Mechelen en van thuis
uit bedienen ze op rechtstreekse aanvraag. Al hun wijnen hebben ze zelf
samen uitgekozen, zodat ze hun waar
met professionele uitleg kunnen aan
de man brengen. Hun wijnen komen
uit Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland
en Portugal, uit Chili, Argentinië en
de VSA, uit Zuid-Afrika, Australië en
Nieuw-Zeeland. Hun voorkeur gaat
uit naar Spaanse wijnen, vandaar de
Steffie Vercruysse en Tom Petré vormen samen
Vino VeraCruz, hun wijnhandel waarmee ze u
graag met woord en daad bijstaan.
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naam die ze kozen voor hun handel:
“Vino VeraCruz”, Vercruysse in het
Spaans.
Interesse? Bel of mail of ga naar
Vino
VeraCruz,
Kompenhofstraat
41 (hoekhuis aan de parking van
De Waterleest), 0474/51.00.31 of
0477/71.82.81, info@vinoveracruz.be,
www.vinoveracruz.be.
Wat je daar niet vindt, vind je dan
weer bij oenoLogic en omgekeerd.
Want ook al gaat het bij allebei om
wijn, ze zijn elkaars tegenhanger, dat
is duidelijk. Johan Van de Winkel bezit het diploma wijnkunde en ook bij
hem werd de passie een bijberoep.
Je kan er terecht voor traditionele en
natuurlijke wijnen en daar hoort meer
uitleg bij.
“Over natuurlijke wijn bestaan veel
misverstanden”, zegt Johan. “Maar

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

het stadium van geitenwollensokken is gelukkig voorbij. Steeds meer
gereputeerde wijnhuizen schakelen
om naar de andere manier van wijn
maken, gebaseerd op eeuwenoude
expertise, die verankerd werd in tradities, maar met frisse hedendaagse
inzichten. Bij vergelijkende degustaties halen ze vaak de beste scores.
Ze hebben veel meer aroma en complexiteit.”
“Wijn maken is een industrie geworden die van druiven met weinig
inhoud (smaak, aroma) een drank
maakt die verkocht wordt als wijn.
Echte wijn staat daar mijlenver van
af, het is wijn zonder ziel. De lijst met
technieken en correcties om de wijn
smaak te geven is ellenlang. Doordat
er veel gespoten wordt, is de grond
enorm verarmd. De druiven zijn zo
goed als smakeloos, wat wordt gecompenseerd met additieven. Mar-

Johan Van de Winkel van oenoLogic op bezoek bij Domaine Agnes Paquet in Frankrijk, een
naar Franse normen bescheiden wijnkelder. Deze wijnboeren werken veel kleinschaliger.
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Voor u halen wij
alles uit de kast!

Tuinwerken Kristof

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

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

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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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

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden

keting en reclame dichten deze
wijnen bijzondere kwaliteiten toe.
Zowat 90 % van alle wijn is op een
kunstmatige manier gecorrigeerd.
Eerlijk is dat niet.”
Johan gaat zelf op zoek naar deze
unieke en toch betaalbare wijnen,
voornamelijk
in Frankrijk (meer
dan 90 soorten). Hij selecteert ter
plaatse, neemt proefflessen mee
en onderzoekt zelf het sulfietgehalte. “Sulfiet wordt toegevoegd om te
stabiliseren. Maar wanneer men de
vinificatie natuurlijk laat verlopen
en geduldig wacht tot dit proces is
voltooid, is heel weinig of helemaal
geen sulfiet nodig. Deze wijnen blijven na openen van de fles nog dagen tot zelfs een week perfect! En
ons verteringsstelsel vaart er wel
bij, want geen hoofd- of maagpijn
meer.” weet hij. Bij oenoLogic gaat

het niet om de kwantiteit, want
deze wijnboeren werken kleinschalig. Zij streven enkel naar kwaliteit.
De natuur bepaalt de smaak, niet
de additieven die de wijn corrigeren.
Je kan bij oenoLogic terecht van
maandag tot vrijdag van 10u tot
19u en op zaterdag van 14u tot
18u (even bellen is aangeraden), Vinkestraat 15
Hofstade
015/617875, info@oenologic.be ,
www.oenologic.be.
Daarnaast organiseert Johan Van de
Winkel openflessendagen waarop
men vrij kan komen proeven en alles
te weten komen over natuurlijke wijnen. De eerstvolgende zijn op zaterdag en zondag 14/15 mei en 21/22
mei, telkens van 11u tot 22u op hetzelfde adres.


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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

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
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TV Zemst

U kijkt/kookt toch ook?

De oproep in de Zemstenaar van vorige maand is niet op een koude kookplaat gevallen. Binnenkort is het zover
en wordt gestart met de eerste opnames. Dat wordt smikkelen en smullen.
Maar omdat we van oordeel zijn dat
er nog meer culinair kunnen verborgen
zit in de Zemstenaars, kunt u nog tot
uiterlijk 1 juli reageren.
Dus, denkt u dat uw kookkwaliteiten
en -kunsten nog niet helemaal gaar
zijn, zet hoger dat vuur! Laat ze niet
sudderen, maar breng de smaakpapillen van uw medeburgers in vervoering
met uw creatieve keukencreaties!
Waag uw kans en schrijf u in via een
email naar ondergetekende: alex.
lauwens@telenet.be.
Daarin stelt u zich even kort voor en
geeft u aan waar uw culinaire voorkeur naar gaat. De keukenpieten van
TV Zemst maken een selectie en informeren u over het verdere verloop.
Ondertussen gaat TV Zemst op de
ingeslagen weg voort en kunt u naar
goede gewoonte om de twee weken
genieten van een rijkelijke nieuwsschotel, u appetijtelijk geserveerd
door ankervrouw Xandra.
Cultuur, verenigingsleven, sport… alles komt aan bod op TV Zemst.
Zelfs Zjef Vanuytsel is komen kijken,
en zag dat het goed was!
TV Zemst ging met de Egleghemse
zeevissers kijken naar de heraanleg en
de ontslijking van visvijvers Molenveld

te Elewijt en mocht zelfs met hen mee
naar zee. Sofie zal zich haar uitvaartje
op Pasen nog lang heugen. Gelukkig
hield Jurgen de camera koel en slaagde Petra in haar eerste les vis fileren.
TV Zemst zag ook hoe twee tennisvelden van De Wehzel in een mum van tijd
werden overdekt. Voorts ging TV Zemst
praten met Weerdenaar Paul Lerno die
een politiek essay heeft gepubliceerd
met als titel Politiek: een strijd om de
macht en had ook een babbel met de
Zemstse landbouwer Leon De Keyser,
die al vijf keer bij klaarlichte dag bestolen werd. Dankzij toneelgezelschap
’t Groeit Jong & Zeer Jong maakt u een
indringende reis mee doorheen het mannelijk lichaam. Lucas, Lucas is nog te zien
op 7, 13 en 14 mei om 20 u en op 8 mei
om 15 u in de Parochiezaal van Zemst.
Organiseert u zelf een activiteit? Meld
het! Gewoon op de website www.
tvzemst.be Idee voor Reportage aanklikken (links in de balk bovenaan) en
de gevraagde gegevens invullen. Of
meld het gewoon aan ondergetekende (email adres hierboven). Hij doet
de rest. De activiteit wordt aangekondigd in de Agenda, en op D-day komt
een reportageploeg ter plaatse.
Hebt u zelf een leuk filmpje gemaakt?
Stuur het gewoon in. De redactieraad
evalueert en plaatst uw opname on
line. Makkelijker kan niet.
AL

bij Tinne en Fluppe
Tervuursesteenweg 662
1982 Elewijt

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

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

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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Elewijt - Zeg nooit meer zomaar kat tegen een Aricoonekat van Ariane en Jean Stukkens-Verdegem uit Elewijt.
Zij kweken prachtexemplaren
van een Amerikaanse kattensoort, die de hoogste titels
binnenhalen op internationaal
erkende wedstrijden. Elk dier
in huis heeft wel een prijs behaald. De hoogste titel, die
van groot-Europees kampioen
2010, sleepte Follow Me in
de wacht, een indrukwekkend
mooie veelkleurige grote kat
om u tegen te zeggen.
Tekst en foto: Kristel Vanden Wyngaerd
Ariane en Jean Stukkens-Verdegem tonen trots hun groot-Europees kampioen Follow Me, groot van titel én van gestalte.

E

Fokster kweekt kampioen raskatten

en kat als een lynx
Een Maine Coon is het grootste ras onder de poezen, met
halflange haren en een lange
staart. Maar het meest in het oog springend is de kop: net van een lynx, met
lange haartjes op de spitse oren. En ze
zijn ook zo groot. Tot daar de gelijkenis met de lynx. Deze soort heeft niks
wilds meer in zich. Het zijn zeer sociale
wezens, heel goedaardige, lieve beesten en daarom hoe langer hoe meer
gegeerd in families met kinderen, ook
omwille van hun grote gestalte. Ze beginnen de zogenaamd Britse kortharigen, de meest gekweekte onder de
raskatten, naar de kroon te steken in
populariteit. Volgens de overlevering
waren die Maine Coon-katten destijds
zeer geliefd om ratten te vangen in de
Amerikaanse staat Maine en werden ze
daarom ook in huis gehaald. Het kan
een kat verkeren.
Prijsbeesten in hun paleis
Hoe komt men erbij fokster te worden
van deze speciale kattensoort? Zoals
meestal speelde het toeval mee, zo’n
acht jaar geleden: een zoontje in huis,
vijf jaar, een diertje als speelkameraadje zou fijn zijn, contact opnemen met
een fokster in de buurt, geen Heilige
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Birmaan op dat moment te verkrijgen,
wel een Maine Coon. Twee diertjes mee
naar huis, twee zusjes, later een prachtige rosse kater erbij gehaald uit het
buitenland en het fokken kon beginnen.
De dieren komen niks te kort ten huize
Verdegem, wat al vlug resulteerde in
prijzen alom. Van gewoon nationaal,
internationaal en Europees tot grootEuropees kampioen, de hoogste onderscheiding in België te halen. Dat overkwam vorig jaar Follow Me. Zij heeft
zopas kleintjes geworpen, samen met
de andere drie kattinnen.
“Dat is uitzonderlijk”, vertelt fokster Ariane Verdegem. “Gewoonlijk zorgen we
voor twee nieuwe nesten in het voorjaar
en twee in het najaar, maar deze keer
pakte het anders uit. Het lukte niet meteen, met vier nesten dit voorjaar als resultaat.” Als waren het baby’s, zo warm
wordt dit jong leven onthaald en verzorgd
door Ariane en Jean. Zij hebben hun huis
aangepast aan de raskatten. In de keuken staan de aangepaste kattenbakken,
als huisjes, netjes op een rij. De katten
krijgen de vrije loop in de aanpalende veranda en later ook de living. “Nu verspert
een hekje nog de toegang, omdat de
jongen nog zo klein zijn. Maar weldra palmen ze heel hun speeltuin in”, zegt Jean.

Die speeltuin is de aangebouwde grote
kooi achteraan hun huis, met speeltuigen
van planken, schommels en klimtoestellen alom. Méér nog, de dieren kunnen
zelf door allerlei poortjes, met klapdeurtjes en verbindingsgangen, van de keuken naar de stookruimte en de veranda
naar buiten. Een door Jean zelf ingenieus
gebouwde kattenresidentie. Alleen de
krabpalen her en der verraden dat er in
dit keurige huis zoveel viervoeters rondlopen. Ze zijn zo proper en welopgevoed
als waren het hun eigen kinderen.
“De kleintjes blijven twaalf weken bij de
moeder. Zolang hebben ze moedermelk
nodig. Ze worden alle ingeënt, ontwormd
en van een chip voorzien. Ze hebben
ook allemaal een stamboom en eigendomscertificaat, zoals het hoort voor
raskatten. Na twaalf weken mogen ze
weg. Maar liefhebbers mogen er natuurlijk al vroeger eentje komen uitkiezen,”
zegt de trotse fokster. Ariane verbond
de naam van haar cattery met de naam
van de kattensoort: Cattery AricooneCats, de fokster van Maine Coon-katten.
Geïnteresseerden kunnen terecht in de
Binnenbeekstraat 16 in Elewijt, op het
telefoonnummer 0479/75.00.47, via
ariane.verdegem@telenet.be of op
www.aricoone-cats.be. 
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25709 Derapro

22-12-2009

11:27

Pagina 1

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie

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

KURT TEMMERMAN
SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Bos-Van-Steenstraat 10
1980 Zemst
Tel/Fax 015 62 05 33
de Zemstenaar mei 2011

GSM 0495 51 16 02
kurt.temmerman@telenet.be
www.kurttemmerman.be
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GEREGISTREERD AANNEMER

14168

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS
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

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
dve 24-08-2005 09:18 Pagina 1
Fax 015 62 09 43

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

www.betonvandijck.be

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
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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Weerde - In de Vredelaan in Weerde kon je hem tegen het lijf lopen: valkenier Kris Ulens met
zijn trouwe metgezel, de valk, op zijn hand. Maar zijn boezemvriend is niet meer: op laffe wijze
vermoord door een duivenmelker (zie inzet). Hij is er het hart van in, en we leven met hem mee
wanneer we zijn verhaal aanhoren. Dat de valkerij een passie is, hoeft geen betoog meer na
zijn boeiende uiteenzettingen, maar wel meer bekendheid. Want onbekend maakt onterecht
onbemind, zoals alles wat maar naar roofvogels ruikt.

E

en
valkenier
richt
roofvogels af, niet
alleen valken,
voor de jacht. Valkerij heet dat. Wat nog
meer de wenkbrauwen
doet fronsen is te horen dat valkerij al meer
dan vierduizend jaar
wereldwijd bestaat op
dezelfde manier. Meer
dan voldoende voor
de UNESCO om deze
oeroude jachtvorm te
erkennen als ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed
van de Mensheid’. Dat
gebeurde eind vorig
jaar. Stuwende kracht
achter dit dossier: onze
valkenier uit Weerde,
Kris Ulens!

een eerlijke manier van jagen

“Er bestaat geen nauwere
band
tussen
mens en roofvogel dan
via de valkerij”, vertelt Kris. “Die band is
uniek want gebaseerd
op wederzijds respect
en vertrouwen. Alleen
dan kan je samenwerken met een roofvogel.
Want dat is het voor
het dier, een samenwerken met de mens,
die hem voordeliger
uitkomt dan alleen te
jagen in de natuur. Het is dus niet zoals bij een hond die trouw de mens
dient, die vriendschap kent en luistert. Een valk kent dat niet. Hij ziet
enkel een verband tussen de mens,
de valkenier, en eten. Zijn eetlust
bepaalt zijn gedrag. Het is en blijft
de Zemstenaar mei 2011

Valkerij:

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

Roofvogels zijn solitaire dieren, leert de
valkenier
ons.
Het
grootste deel van hun
leven brengen ze dus
alleen door. Ze kennen
geen groepsgevoel of
samenhorigheid. Meer
nog, net als andere
roofdieren proberen ze
energie te sparen. Elke
inspanning, vliegen, jagen kost energie. Hoe
zuiniger het roofdier kan
omspringen met energie, hoe minder hij zal
moeten jagen. Net zoals leeuwen onder een
boom liggen te snoezen zullen roofvogels na
een goede maaltijd zich
op een rustige plaats
terugtrekken, waar ze
zich veilig voelen, soms
een paar dagen lang.
Zo kan men roofvogels
dus perfect in gevangenschap houden. Kris
heeft momenteel een
roodstaartbuizerd in zijn
tuin zitten.

“Roofvogels
worden
nooit getraind om aan
te vallen. Het is een
misverstand dat hardnekkig leeft bij mensen, omdat het om
Valkenier Kris Ulens met zijn roodstaartbuizerd.
roofdieren gaat. Ze jaeen roofdier, geen huisdier. Dominan- gen samen met de mens op gepaste
tie zal elke samenwerking in de weg momenten, tijdens het jachtseizoen.
staan. Dat is het leerrijke, want in het Roofvogels worden zelfs ingezet tegen
echte leven is dat ook zo. Met wie bo- overlast. In de haven van Antwerpen
ven iemand anders wil staan, is geen worden wij, valkeniers, vaak gevraagd
goede samenwerking mogelijk. Dan is om de populatie van konijnen in te dijken of op vuilnisbelten tegen de overer geen respect en vertrouwen meer.”
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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

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde
b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69
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Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@devroye.be

last aan meeuwen. Het is dus een
natuurlijke manier van bestrijding.
De valkerij laat de natuur doen. Het
wild wordt bejaagd door zijn vijand.
Zwakke dieren zijn het doel. Een
valkenier schiet niet op wild, maar
brengt er zijn vogel heen, kijkt toe
en neemt hem na de jacht terug mee
naar huis waar hij eten krijgt. Een
valk mag zijn prooi niet opeten. Hij
wordt steeds beloond met stukjes
vlees. Valkerij is een eerlijke manier
van jagen.”
De valkenier kan uren vertellen over
zijn passie. Er komt ook zoveel bij
kijken. Neem nu zijn kledij (van de
valk !). Het is aandoenlijk de garderobe te zien van elke valk. Want
het dier wordt te gepasten tijde
aangekleed. Met een huif over zijn
kop die zijn ogen bedekt zoals bij
de paarden, om niet te schrikken.
Schoenen aan zijn poten met een
bel erboven, een smal riempje om
zijn poot waarmee men de valk vasthoudt. Dat alles maakt de valkenier
zelf! Alles op maat van elk dier. Vakkundig en met engelengeduld worden die dingen gemaakt. Ook de
handschoen, de loer (namaakprooi)
waarmee getraind wordt, is eigenhandig gemaakt. Kris heeft enkele
prachtexemplaren van Aziatische
en Arabische valkeniers liggen. De
valkerij wordt immers wereldwijd
beoefend op dezelfde manier als
vierduizend jaar geleden. Steeds
overgeleverd als een ambacht van
leermeester op leerjongen blijft het
daarom opzien baren en is het terecht immaterieel erfgoed van de
UNESCO als de enige jachtvorm van
ecologisch, cultureel en maatschappelijk belang. Daar heeft Kris voor
geijverd.
Wie Kris Ulens en zijn prachtdieren
wil bezig zien, kan in september
eens gaan kijken op de voetbal van
Weerde. Dan neemt hij zijn vogels
mee uit. Kris is zelf voorzitter van
de Belgische Valkerij Federatie en
geeft heel graag meer uitleg over de

boeiende wereld van de roofvogels
aan alle geïnteresseerden, groepen,
scholen… Hij geeft educatieve voorstellingen met zijn vogels, deed dit
al voor prins Andrew in Engeland en
voor Ketnet. Een aanrader!
Neem gerust contact op via
kris.ulens@valkeniers.be
of
015/63.64.89. Meer info op www.
valkeniers.be.


Duivenmelker vermoordt
valk, maar gaat vrijuit
Valkenier Kris Ulens is begin dit
jaar een paar keer in het nieuws
geweest vanwege een rechtszaak, waarbij een duivenmelker uit Willebroek strafrechtelijk
werd vervolgd voor de doding in
mei 2008 van een van de beste
valken van Kris. De duivenmelker
gaf in de loop van het proces toe
dat hij de valk met een stok had
doodgeslagen. Hij riep evenwel
als verweer in dat de valk een van
zijn duiven zou hebben aangevallen en gedood. Zeer tot ontgoocheling van Kris besliste het Hof
van Beroep te Antwerpen op 9
maart jongstleden dat de duivenmelker moest vrijgesproken
worden, aangezien hij gehandeld
had uit onweerstaanbare dwang
om zijn eigen duif te redden. Met
als gevolg dat Kris geen schadevergoeding kon krijgen voor het
verlies van de vijfjarige valk die
hij meer dan vier jaar dagelijks
had getraind en verzorgd. Een
cassatieberoep tegen het arrest
van het Hof van Beroep is vermoedelijk niet meer mogelijk.
Kris kan er niet mee lachen :”De man
is vrijgesproken zonder enig bewijs
dat er ook maar één duif in het spel
zat, integendeel! Er waren onweerlegbare bewijzen dat dat niet zo
was, maar die zijn gewoon van tafel
geveegd. Volgens dit arrest mag iedereen in dit land voortaan het recht
in eigen handen nemen en vermoorden ‘uit onweerstaanbare dwang’.
Begrijpe wie begrijpen kan.”
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Weerdse

,
vaste prik in mei

Weerde - In Weerde betekent de maand mei niet alleen het
startschot van de lente. Het eerste weekend zijn er immers
de Bierfeesten, op poten gezet door de Chirojongens met
de meer dan stevige ruggensteun van het Bierfeestencomité. De affiche van de achtentwintigste editie oogt alvast
veelbelovend. Naast de gebruikelijke programma’s en een
kersvers biermannetje-logo zijn er nog meer nieuwigheden.
Stijn Bauters, voorzitter van het comité en Thomas Van Waeyenberghe, verantwoordelijke Netwerkcafé, lichten toe.

N

etwerkcafé en Unizo
Thomas: "Voor het eerst
organiseren we een Bierfeesten Netwerkcafé. We
zochten hiervoor UNIZO (de Unie van
Zelfstandige Ondernemers) op. Zij gingen hier graag op in. Voor een vaste
prijs wordt een totaalpakket aangeboden aan ondernemers uit de regio.
Ze krijgen de gelegenheid om
bij een hapje en een tapje
bij te praten en contacten te leggen. Deelnemers genieten van gratis parking, ontvangen
een
toegangsticket,
een Pee Ikske (ons huisbier) als welkomstaperitief, tien drankbonnetjes en
kunnen bovendien vanuit een afzonderlijke tent de optredens volgen. Dit is een
zijproject als experiment en zal achteraf
worden geëvalueerd. Dan zien we wel
of het de nodige respons en feedback
oplevert om er mee verder te gaan."
Openluchtstage
Stijn: "Nieuw is ook de Outdoor DJ
Stage. Gerenommeerde dj's zullen
tussen de podiumwissels op de weide de boel aan de gang houden. Dit
zorgt voor nog meer variatie in het
aanbod. Eigenlijk vloeit dit voort uit
een geslaagde try-out van vorig jaar."
De organisatie van de Bierfeesten is
een stevig geoliede machine. Stijn,
als voorzitter van het BF-comité heb
de Zemstenaar mei 2011

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Tekst: Dirk Verdeyen

jij daar al jaren een stevige hand in?
Stijn:"Het is hard werken voor iedereen,
we zijn allemaal vrijwilligers. Na zoveel
edities krijg je wel een stevige structuur waarbij de generaties de knowhow
doorgeven. Het succes van de huidige
formule is te danken aan een strikte
planning en taakverdeling aan de hand
van een draaiboek. We werken met
afzonderlijke clusters met hun
eigen verantwoordelijke.
Veel efficiënte onderdelen maken immers een
sterker geheel. Zo zijn
programmering, veiligheid, netwerk, sponsoring, catering, drank,
medewerkers, logistiek en
financiën aparte werkgroepen."

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

IJzersterk programma
Blikvangers dit jaar op vrijdag zijn ongetwijfeld Patrick Riguelle & Friends.
Eigenlijk De Laatste Showband, die net
nu - tot spijt van velen - werd bedankt
voor bewezen diensten. Op zaterdag
zorgt ondermeer Clement Peerens Explosition voor vuurwerk. De hilarische
bassist Aertbeliën Sylvain is overigens het alter ego van Zemstenaar
Ronny Mosuse, die dus een thuismatch
speelt. CPEX stond vorig jaar al op het
programma, maar, een nu weer alive
and kicking frontman Clement moest
toen verstek geven wegens ziekte.

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

Het volledige programma vind je op
www.weerdsebierfeesten.be.


ONTSTOPPINGSWERKEN

ZAAL VOOR VERGADERINGEN
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS
LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

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

39

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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ASUS 17.3” N73SV

HP 17.3” Laptop DV7

17.3” LED HD
Intel i7
i7--2630QM
8GB DDR3
1TB HDD –WiFi
DVDRW + Bluray
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Nvidia GT540m (1GB)

17,3” LED HD
Intel i5
i5--450 m
4GB DDR3
500Gb HDD
WiFi – DVDRW
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
AMD Radeon HD5470(512 MB)

€ 1499 incl BTW
Acer 15,6” Laptop 5750
15,6” LED HD+
Intel i3
i3--2310m
4GB DDR3
500Gb HDD
WiFi – DVDRW
Win7 Home Premium
Office 2010 Starter
Nvidia GT520m (1GB)

ACER X3960

€ 499 incl BTW
HP PhotoSmart Premium

Intel i3
i3--2100 3.1 GHz

6Gb RAM - 1TB HDD
NVIDIA GT405 1Gb
DVDRW (DL + LightScribe)
Windows7 Home Prem64
Office 2010 Starter
Incl muis & toetsenbord

€ 649 incl BTW
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Asus eeePC Netbook 12,1”
12,1” Netbook (Zwart/Zilver)
Intel D525
2GB DDR3
500 Gb HDD
WiFi – Bluetooth
Win7 Starter
Office 2010 Starter
Nvidia ION2
Tot 8u autonomie !

€ 699 incl BTW

Brusselsesteenweg 106
1980 Zemst
TEL 015 410 286
info@ppcsolutions.be
www.ppcsolutions.be

€ 749 incl BTW

Ook te vinden op

Printer/Copier/Scanner
ePrint: print van eender waar !
33ppm
WiFi / USB
Kaartlezer

€ 179 incl
BTW
ia
ing v
Kort romo
R
U
20 E e/superp
hp.b

Openingsuren
din, woe & don : 14u - 19u
Vrij : 14u - 18u
www.facebook.com/ppcsolutions
Zat : 10u tot 17u
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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

CVA praatgroep
leert al tien jaar van elkaar

Brute pech hebben; het overkomt zovelen van onze medemensen. Voor CVA-patiënten betekent het dat er ergens
in de hersenen een snaar breekt, met blijvende ongemakken tot gevolg. Het mooi geordende leven wordt grondig
overhoop gehaald en moet helemaal herschikt worden. De
praatgroep voorkomt sociale isolatie.

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

VA staat voor Cerebrale Vasculaire Accidenten, zeg maar
hersenbloeding en herseninfarct.. De volksmond spreekt
ook van beroertes. De Elewijtse CVApraatgroep werd in het leven geroepen door een CVA-patiënte die
haar ervaringen wilde delen met lotgenoten. Op de tweemaandelijkse
ontmoetingen worden er dan ook in
de eerste plaats ervaringen uitgewisseld. Omdat het niet gemakkelijk
is met de handicap te leven, kunnen
lotgenoten door met elkaar te praten
heel wat frustraties wegwerken. Ook
voor de partners kan praten en uit-

Tekst: Juliaan Deleebeeck

wisselen van ervaringen deugd doen.
De bijeenkomsten staan steeds open
zowel voor de CVA-patiënten zelf als
voor hun partner en familie.
Een paar keer per jaar worden infonamiddagen georganiseerd met dokters,
kinesisten, afgevaardigden van hulpdiensten… Deze infonamiddagen staan
ook open voor een breder publiek. Verder staan er ook andere ontspannende
activiteiten op het programma.
Jubileumprogramma
De praatgroep viert haar tienjarig
bestaan op zaterdag 21 mei vanaf
14u in de Orangerie van het domein van het kasteel van
Perk. Op het programma
staan activiteiten gepland
waaraan iedereen kan deelnemen. Er is een rolstoelzoektocht, volksspelen en
kinderanimatie. Er is voorzien in drank en de overheerlijke huisbereide paella. Inschrijven wenselijk.
annymal.dv@skynet.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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Thorho

het begin van de les doorgeven aan de trainers.
- Idem voor de kleuters en de meisjes van het
eerste en het tweede leerjaar op woensdag 11
mei. De kleuters mogen meedoen van 15.45u
tot 16.45u. De meisjes 1 en 2 het uur daarna.

in de kijker
Het was weer een geslaagd turnfeest van
THORHO in maart, waar
vooral de Recrea@jongens (de nieuwe beloftevolle groep bij Thorho)
zich in de kijker turnde.
Het is de bedoeling om
met de nieuwe jongensgroep, dit jaar opgestart, op termijn deel te nemen aan recreatieve
wedstrijden. Dat zijn wedstrijden bedoeld voor gymnasten die ongeveer
vier uur per week trainen, zowel jongens van onder als boven de 12 jaar.
Bart Ceulers is de verantwoordelijke
en bezieler van de groep, bijgestaan
door Dany De Smet en Raf De Nyn.
Thorho kon ook met trots aankondigen
dat hun topgymnaste Leonie Vanstap-
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Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

pen, vorig jaar kampioene in cat. C,
dit jaar aantreedt in een hogere cat.
B en nu al zeker is van haar selectie
voor de Vlaamse kampioenschappen.
Deze maand zijn er ter kennismaking met
de club vriendjesdagen gepland voor:
- Alle geïnteresseerde jongens, niet
leden, vanaf het eerste leerjaar tot en
met het vierde leerjaar op maandag 9
mei van 17.30u tot 18.30u. De vriendjes moeten wel hun naam en adres bij

www.tuinenvanvlasselaer.be
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TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

MANNEN
DAMES 3 + 1 gratis

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere

boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

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

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst
FEESTZAAL - TRAITEUR

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

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis
de Zemstenaar mei 2011

Voetbalseizoen zit erop: de conclusies

Zemst - Het voetbalseizoen 2010-2011 zit erop.
FC Eppegem zal de komende weken nog aan de bak komen in de eindronde van de tweede provincialers, voor onze
andere voetbalclubs is het verdict gevallen. Spelers en trainers genieten van een verdiende rust,
bestuursleden bereiden al volgend seizoen voor.
Tijd om een eindbalans op te maken.
Tekst en foto’s Jean Andries

2
1
Foto 1: FC EPPEGEM loste de verwachtingen niet helemaal in.
De kwetsuren van Kevin Stuckens, Maarten De Schepper en
Gunter Vercammen lieten een leemte na, maar door toedoen
van een hechte groep werden goede uitslagen behaald. Half
december stond de ploeg van voorzitter Jan Van Asbroeck aan
de leiding. Enkele weken kon de ploeg nog wedijveren met
een sterk FC Pepingen en Eizeringen. Een derde plaats, beloond met de eindronde, is uiteindelijk een mooi resultaat.

3

Foto 2: VERBR. HOFSTADE kan terugblikken op een mooi seizoen. Op drie wedstrijden van het einde van de competitie lag
een tweede plaats nog in het bereik. De club koos echter voor de
jeugd en eindigt verdienstelijk in de subtop van de rangschikking.
Foto 3: FC ZEMST SP. blijft achter met een ontgoocheld gevoel. De ploeg werd versterkt met enkele talentvolle jonge
spelers uit de buurt. Dit moest een goede mix opleveren
met de eigen routiniers en jongeren. Maar blessures en enkele langdurige schorsingen gooiden roet in het eten, zodat
er voortdurend aan de ploeg moest gesleuteld worden en
slechts zelden met een vaste basisploeg kon gespeeld worden. Resultaat was een teleurstellende elfde plaats.

4

Foto 4: VK WEERDE moest lang vechten tegen de degradatie
maar toonde zich in heel wat wedstrijden, onder andere tegen
VV Elewijt en RC Hoeilaart een waardige derdeprovincialer.
Foto 5: VV ELEWIJT kende een gunstige kentering in het bestuur
maar de ploeg kon zijn status van een goede middenmoter op
geen enkel ogenblik rechtvaardigen. In de laatste thuiswedstrijd
tegen kampioen FC Peutie (1-1) bewees de groep, zowel op als
naast het veld, dat VV Elewijt helemaal niet dood is. Een mooi
seizoen in vierde provinciale ligt in de lijn van de verwachtingen.
de Zemstenaar mei 2011
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SK Laar kampioen
Vorig seizoen reeds ontpopte SK Laar
zich tot topfavoriet. De ploeg werd
flink versterkt met Sam Ceulemans
(Zemst), Tim Van Aeken (Katelijne),
Dirk Goeyers (Haren) en Koen Van
der Wegen (lange inactiviteit). “Stiekem hebben we gedroomd van de
oppergaai, maar een titel krijgt men
niet op bestelling”, begint een gelukkige Wilfried Meysmans zijn verhaal.
“Een sterk einde was de bekroning van
een fantastisch seizoen. Met vijf wedstrijden in vijftien dagen speelden we
haast in een ‘Europees’ regime. Door
de wedstrijden allemaal winnend af te
sluiten was de kloof voor onze achtervolgers onoverbrugbaar geworden. Kampioen worden zonder nederlaag en de beker van Mechelen voor de tweede keer
op rij winnen, was dan ook de betrachting. De kracht van het team ligt vooral
in de mentaliteit en de kameraadschap.
Zelden een vriendengroep gekend die
zo aan elkaar hangt. Niemand speelt
de vedette en iedereen is bereid om
zijn truitje nat te maken voor de ander.

Een bepalende figuur in deze sfeer is de
trainer. Kris Van Eeckhout levert prachtig
werk en heeft zijn verblijf met een jaar
verlengd. Hij hamert niet enkel op collegialiteit, maar streeft ernaar om steeds
verzorgd te voetballen. Mooi voor de
supporters, die hun ploeg iedere week
zien knokken en vaak winnen.”
Voor een drankbonnetje
“SK Laar blijft zijn filosofie trouw. We
betalen geen premies of maandgelden.
Iedereen speelt voor een drankbonnetje. Wat vooral telt, is de sfeer en de
kameraadschap. Zo hopen we nog lang
een gezonde hobby te kunnen bieden
aan de jongeren van SK Laar en omstreken. Als club blijven we dan ook openstaan voor nieuwe spelers, trainers en
vrijwilligers. Men kan voor een laag
lidgeld (30 euro voor een jeugdspeler
en 40 euro voor een senior) aansluiten
vanaf vijf jaar. We kunnen voor al onze
ploegen nog nieuw bloed gebruiken,
van de duiveltjes tot en met de veteranen. Iedereen is welkom!”
JA

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

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

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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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
mei 2011 dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten
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