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Beste Zemstenaar,

D
e pret kan bij de Zemstenaar niet op! De champagne 
voor ons vijftigste nummer plakt nog aan de  vloer van 
de redactie en hop, we hebben alweer een reden tot 
feesten: uw glossy magazine viert namelijk zijn lustrum.

“Wablief? Lustrum? Doe toch niet bekakt, man! Zeg gewoon dat 
je je vijfjarig bestaan viert.” Sorry, beste lezer, u heeft gelijk, 
maar wij zijn nog een beetje in de war van de verhitte discussies 
binnen onze redactie. U moet weten dat, bij het brainstormen 
over de viering van onze vijfde verjaardag, ons team uiteenviel 
in drie strekkingen.
De meest ernstige medewerkers stelden een academische zit-
ting voor in de hoofdbibliotheek in Zemst, met eminente gast-
sprekers uit de literaire, economische en politieke wereld, ge-
volgd door een stijlvolle receptie en een gala-avond met strikte 
dress code in het Rubenskasteel in Elewijt.
“Doe niet zo bekakt!”, schreeuwden de ruige jongens van de 
groep, in licht benevelde toestand. “Zet gewoon een mega tent 
op een wei, laat een paar hamburgerkramen komen en bestel 
een gratis vat of dertig! Zwarte Gust zal wel zorgen voor een 
avond keineige muziek. En als surprise act springen er twintig 
blote madammen uit reuzentaarten. Ambiance!”
Gelukkig kwamen de meer gematigde elementen met een aan-
vaardbaar tegenvoorstel. “de Zemstenaar is er voor de Zem-
stenaars”, argumenteerden zij rustig. “Waarom dan niet alle 
Zemstenaars erbij betrekken? Als wij nu eens in de zes leefker-
nen van Groot-Zemst een oproep deden om elk één vereniging 
af te vaardigen als vertegenwoordiger? En dan nodigen we in 
het najaar alle inwoners uit op een grote familiedag met alle 
Zemstenaars!”
U hebt het dus begrepen, beste lezer. de Zemstenaar is op zoek 
naar verenigingen uit Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, 
Zemst en Zemst-Laar die graag willen meewerken aan ons groot 
verjaardagsfeest. Als de bliksem mailen naar info@dezemste-
naar.com of bellen naar één van onze medewerkers!
Of nee, straks. Eerst uw kakelvers nummer van a tot z verslinden!

De redactie (PV)

in dit nummer
4 Barebeekwandelpad boven de doopvont
7 Vondsten Romeinse vicus naar De Semse
8 Petanqueclub Den IJzeren Bal opgericht
10 Tijs Goovaerts, Vlamo kampioen slagwerk
13 Honderd vacatures in rusthuis Ambroos
15 Containerpark verdubbet in oppervlakte
17 Beelden blijen bij
20 Onder de mensen
22 Max en zijn maxiverzameling
24 Jef De Keyser, Kinderkanker Oudervereniging
27 Zenneblok 2 heeft kampioenstitel al beet
29 Mekitburn for Africa
30 Budohal krijgt groeischeut
33 Bits ’n Pieces, niet zomaar een coverband
34 Las Vegas, of toch niet?
37 Spetterend turnfeest bij Thorho
38 Chiro Eppegem krijgt hulp na vandalenstreek

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar, 
Hofgrachtlaan 22, 1981 HOFSTADE

Redactie: Jean Andries, Karin Andries, Jean-Marie Brassine, Bart 
Coopman, Juliaan Deleebeeck, Junior De heyder, Katia De Vreese, 
Sofie De Win, Bart Diricx, Liesbeth Lacante, Alex Lauwens, Marijke 
Pots, Ellen Van de Wijgaert, Nicole Van Erp, Piet Van Grunderbeek, 
Greetje Van Haleweyck, Dirk Verdeyen, Paul Verdoodt 

Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever: Paul Verdoodt
Eindredactie: Ellen Van de Wijgaert , Greetje Van Haleweyck
Lay-out: Marijke Pots 
Illustrator: Rudy Moens (RUMO)
Webmaster: Wiet Jacobs 
Advertenties: Jean Andries 
15/61.10.06, 0475/42.02.76, 
adverteren.dz@gmail.com 
Administratie: Hilde Delabie
Druk: Drukkerij Binst Humbeek 
Bedeling: De Post

Contactgegevens: de Zemstenaar, 0479/66.46.66, 0475/42.02.76,
info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com, 
Btw Be 877.888.404, Rek. 751-2030593.35

DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 269 52 99

info@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor 

kwal i te i tsdrukwerk. Een 
team van topmedewerkers staat 
klaar om met hun kennis van 
ontwerp, drukken en afwerking, 
u als opdrachtgever, optimaal 

tevreden te stellen. Met onze 
‘Heidelberg’ persen, haarscher-
pe 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, veredeld 
en/of haarscherp gevouwen. En 
dat allemaal tegen een uitste-
kende prijs/kwaliteitsverhouding 
en indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig t.e.m. april

5%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)
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Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Gulderij 9 - 1980 Weerde 
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45

GSM 0475/869 163

Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
fax 015-61 16 01
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

Open

Weekdagen

 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

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

D
eelgemeente Hofstade 
was aan de beurt, en dit 
is het sluitstuk van het 
programma om iedere 

deelgemeente van een bewegwij-
zerde wandelroute te voorzien.
De naam Barebeekwandelpad is 
niet toevallig gekozen. De Bare-
beek ontspringt tussen Steenok-
kerzeel en Perk, en mondt uit in 
de Dijle bij Muizen. Ze vormt op 
verschillende plaatsen de grens 
met andere deelgemeenten. Deze 
achtste wandelroute volgt de loop 
van de Barebeek en maakt een 
lus langs kasteelpracht en natuur-
schoon en toont de veelzijdigheid 
van Hofstade dorp.
Voor het ontwerp van deze 
route tekent onder ande-
re Clara Smout uit Elewijt, lid 
van VVV Zemst en natuurgids. 
Het Barebeekwandelpad start 
aan de kerk van Hofstade en 
eindigt waar hij is begonnen. 

De uitstap  is 9 km lang en duurt 
ongeveer twee uur.

Hofstade op een originele manier 
ontdekken? Het kan !
Aan de kerk gaat het richting 
Ambroossteenweg, via de ba-
sisschool Ter Berken, langs 
de Graaf Cornetstraat. De wandeling 
leert ons dat deze straat genoemd 
is naar de eerste burgemeester van 
Hofstade, graaf Alfred C.E.G. Cornet 
d’Elzius de Peissant, afkomstig van 
Muizen.
Het pad wijst verder richting Me-
chelen, maar buigt af aan de Balk-
weg. Daar wordt het echt landelijk 
genieten tussen de akkers en 
weiden in de vallei van de Ba-
rebeek. Je kan er zelfs een ooi-
evaarsnest spotten, hoog op een 
paal.
Verder gaat het langs de Heilige 
Geesthoeve, een zeventiende-
eeuwse langgerekte hoeve, via de 

Barebeekwandelpad 
boven de doopvont 

Hofstade – Wandelen en tegelijk genieten van cultuur en 
natuur, het kan allemaal in Zemst. Zeven uitgestippelde 
wandelroutes leiden de stapgrage Zemstenaar langs de 
mooiste plekjes van het dorp. Op zondag 21 maart werd 
het lint doorgeknipt voor de laatste van de wandelroutes.

Tekst: Nicole Van Erp, foto’s: Jean Andries
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b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@mail.be

BE 463.191.826

Erik Peeters  Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen

Tel. 015 41 63 21

Fax 015 41 87 31

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

Leuvense vaart opnieuw richting Am-
broos, langsheen het Ambrooskas-
teel, wellicht het oudste kasteel van 
Hofstade (1263).
Via het Blosdo-domein stap je naar 
het natuurgebied Prinsenveld, met 
zijn typische rijen eeuwenoude knot-
wilgen.

Wie in het eerste prille lentezonne-
tje de maartse grillen trotseerde, 
kon van de aprés-wandeling ge-
nieten in de parochiezaal naast de 
kerk.

De gloednieuwe brochure van deze 
wandeling was die dag voor het 
eerst verkrijgbaar en is nu te koop 
in het bezoekerscentrum van het 

Weerdse kronkelwandelpad
Lengte: 7 km
Vertrekplaats: Sint-Martinuskerk, 
Weerde

Releghem wandelpad
Lengte: 8,5 km
Vertrekplaats: Sint-Pieterskerk, Zemst

Kleuddepad Zemst-Laar
Lengte: 8,5 km
Vertrekplaats: HH Engelbertus en 
Bernarduskerk, Zemst-Laar

Stroperspad Zemst-Bos
Lengte: 8,5 km
Vertrekplaats: Sporthal De Water-
leest, Eppegem

5de Zemstenaar april 2010 

Sportimonium in het Bloso-
domein.

Meer informatie bij lies-
beth.salens@sportimonium.
be of 015-618223. Of aan 
de infobalie van het ge-
meentehuis Zemst. 

Wie het wandelen in de 
benen heeft, kan ook de 
andere wandelroutes eens 
proberen :

Eppegem wandelpad
Lengte: 8 km, verkorting: 6 
km
Vertrekplaats: Sint-Clemens-
kerk, Eppegem
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VERS BROOD NODIG?
Onze broodautomaten 

staan voor u klaar 
met 10 broodsoorten 

uniek in de regio

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98

WO+DO GESLOTEN

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:

Van Eeckhout

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie

25709 Derapro  22-12-2009  11:27  Pagina 1
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M
arc Spolspoel, amateur pa-
leontoloog en verbonden 
aan het natuurhistorisch 
museum te Brussel (juist, 

ja, dat van de Iguanodons) stelt ons 
meteen gerust: het gaat wel degelijk 
over vicus en niet fiscus. Het Latijnse vi-
cus staat voor buurt (vicino), nederzet-
ting.  Soms heeft men het ook over een 
mansio…. ’t Is maar dat u het weet….

Sweynbeer
Hoewel er reeds vondsten werden ge-
daan sinds de vroege zeventiende 
eeuw (Rubens!), betreft het hoofdza-
kelijk vondsten die gedaan werden tij-
dens de opgravingen van 1947 – 1951. 
De plaats situeert zich in de noordelijke 
punt van het huidige Elewijt, dicht bij de 
grens met Hofstade, op een vrij smalle 
strook gelegen tussen de Barebeek, de 
Tervuursesteenweg en de Wippendries. 
Een gebied, waarlangs de Waverse 

Baan (een voormalige Romeinse 
heirbaan) kronkelt en dat thans 
de naam ‘Zwijnbeer’ (Sweynbeer) 
draagt, wat zoveel wil zeggen als 
‘gemeenschappelijke graasplaats 
voor het vee van het dorp’.

Het gaat vooral om Gallo-Romein-
se gebruiksvoorwerpen uit de keu-
ken, dus stukken die de Romeinen 
gebruikten en door de Gallische 
bevolking hier werden overgeno-
men. Wij doelen dan meestal op 
wrijfschalen, allerlei aardewerk 

24 April 2010
Omdat bij de opgravingen niet onmid-
dellijk een locatie gevonden werd om 
de voorwerpen onder te brengen, werd 
een beroep gedaan op de Erfgoed-
cel Mechelen. Tot op heden liggen de 
meeste van deze vondsten onder een 
dikke laag stof op de zolder van het 
Hof van Busleyden, ja zelfs in de Brus-
selpoort. Cultuurschepen Koen Vander-
meiren, Roel Haesen van de Zemstse 
archiefdienst en nog een aantal andere 
erfgoedminnaars (zoals Marc Spolspoel 
en Colette Vanderbeken van De Semse) 
vonden dit niet langer kunnen. Zij vroe-
gen, via het college van burgemeester 
en schepenen, samen met de kerkfa-
briek aan de conservator van het Hof 
van Busleyden of deze vondsten terug 
naar onze gemeente konden komen.  
En zo geschiedde… De stad Mechelen, 
hoe kan het anders, gaf haar akkoord!

Dus binnen afzienbare tijd,  we zeg-

Vondsten Romeinse vicus Elewijt naar De Semse
Zemst - Wie Elewijt zegt, legt vaak de link met Rubens. Terecht ook. Maar deze zuidelijke deel-
gemeente van het huidige ‘groot Zemst’ was reeds in de Romeinse tijd een belangrijke neder-
zetting langs een handelsroute. En laat het nu precies ten tijde van Rubens zijn dat de kennis 
over de aanwezigheid van een vicus is ontstaan:  munten, ijzeren haken en gebruiksvoorwerpen, 
bronzen meubelversieringen, dakpannen,  aardewerk… het werd allemaal teruggevonden in de 
Elewijtse leemgrond. Schatten uit een rijk verleden die op diverse plaatsen bewaard werden, en 
nu permanent gekoesterd zullen worden bij onze lokale heemkundige kring De Semse.  
Uw reporter – een leek in archeologie – trok zijn stoute schoenen en slechte kleren aan en blies 
samen met Marc Spolspoel het stof van olielampjes, grafurnen en parfumflesjes uit de tijd van 
toen.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Drie olielampjes, een grafurne en een olie- of parfumflesje.

van ons verleden. Nog 
niet zo lang geleden 
trouwens werd een oven 
van een pottenbakker 
opgegraven aan de Die-
pendaalstraat. Heel wat 
van de voorwerpen die 
in Elewijt werden aange-
troffen, hebben ook een 
militair karakter. Het zijn 
dus stukken die echt ge-
tuigen van de Romeinse 
bezetting van onze streek 
in de eerste tot tweede 
eeuw na Christus!

(potten en pannen), maar ook luxe aar-
dewerk (de zogenaamde terra sigillata), 
zwart aardewerk (terra nigra), maar ook 
grafgiften, votiefbeeldjes (bv. schapulie-
ren) en molensteen.

De meeste van die zaken werden terug-
gevonden in waterputten of beerputten. 
Dit zijn immers de grootste schatkamers 
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Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Leopoldstraat 83 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

gen en schrijven 24 april 2010,  gaat 
onze heemkring De Semse, niet al-
leen meer bekend zijn om zijn nieu-
we toog(lokaal) - zie DZ nr. 50 van 
januari 2010 – maar ook om zijn 
schitterende collectie van ongeveer 
negentig stukken afkomstig uit de 
Romeinse vicus van Elewijt. 

Op den tast
Semse-bezieler Marc Spolspoel heeft 
echter nog meer pijlen op zijn boog. 
Zo is hij ook bezig met nog twee 
andere projecten. Het belangrijkste 
daarbij is volgens hem dat van een 
“tast- en voelexpositie” voor blinden 

en slechtzienden met archeologische 
vondsten uit het Bos van Aa.
Mammoetbeenderen van meer dan 
70.000 jaar geleden zullen er in een 
aangepaste ruimte van De Semse kun-
nen betast worden door personen met 
een visuele handicap. In samenwerking 
met een orthopedagoog die kennis 
van fossielen heeft, zullen aangepaste 
brailleteksten worden opgesteld.

Het andere project betreft een ten-
toonstelling Van Veldwachter tot 
Rijkswachter. Voorlopig gaat alle 
aandacht echter naar de Gallo-Ro-
meinse artefacten uit Elewijt!. 

In 2008 zorgde de gemeente voor de 
aanleg van een heus petanqueter-
rein in Den Turfput. Een ondergrond 
in dolomiet, netjes afgezoomd met 
houten balken en twee zitbanken aan 
beide kanten: het pleintje ligt er keu-
rig bij. Jammer genoeg werd het tot 
nu toe niet echt vaak gebruikt.  Maar 
daar komt nu verandering in. Jurgen 
De Man, bekende Zemstenaar en no-
toir liefhebber van het jeu de boules, 
richt hiervoor een nieuwe vereniging 
op. Den Ijzeren Bal wordt meteen de 
eerste petanqueclub in Zemst.
“Op 24 april, tijdens de familiedag 
van FC Zemst, komt het gemeente-
bestuur het petanqueterrein offici-
eel inhuldigen”, vertelt De Man. “Er 
is die dag van alles te doen op FC 
Zemst: een match tussen de oude 
gloriën, de inhuldiging van de pitch, 
de ludieke actie Schijt Je Rijk, een 
barbecue, enzovoort. Maar bovenal: 
een delegatie van het gemeente-
bestuur speelt dan een wedstrijdje 
petanque tegen het bestuur van FC 

Zemst. Prima gelegenheid om het jeu 
de boules eens in de kijker te zetten. 
En een uitgelezen moment ook om 
onze club Den Ijzeren Bal aan Zemst 
voor te stellen.”
Geïnteresseerd? Kom een kijkje ne-
men op 24 april om 14u op het pe-
tanqueterrein aan de voetbalvelden 
van FC Zemst of bel naar Jurgen De 
Man op 0477-695509.

PV

Petanqueclub Den IJzeren Bal opgericht
Zemst – Petanque?  Een spelletje voor gepensioneerde pas-
tisdrinkers op het kerkplein van een Zuid-Frans dorpje, dacht 
u?  Vergeet het! Het edele jeu de boules verovert nu ook 
Zemst. Dames en heren, hier is Den Ijzeren Bal, wellicht de 
eerste petanqueclub van Zemst. Op 24 april stelt voorzit-
ter Jurgen De Man zijn club voor tijdens de familiedag van 
FC Zemst. Dezelfde dag wordt het petanqueterrein aan de 
voetbalvelden van FC Zemst officieel ingehuldigd.

Petanqueclub Den IJzeren Bal zorgt 
voor Zuid-Franse sfeer in Zemst.

88 de Zemstenaar april 2010 

zemstenaar april.indd   8 25/03/2010   23:08:47



9de Zemstenaar april 2010 

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@telenet.be

 

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u

zon- en feestdagen gesloten
Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14

commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

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

 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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plaatsen van cv, 
sanitair- & 
gasinstallaties

kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

 

  
      
  
  


     
  
   

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u, zaterdag tot 18 u 
GESLOTEN: zondag en maandag

MANNEN
DAMES 3 + 1 GRATIS
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T
ijs, wie of wat is eigenlijk Vlamo?
“Vlamo betekent Vlaamse Ama-
teurmuziekorganisatie. Deze 
vzw staat ten dienste van alle 

instrumentale muziekgroepen en indi-
viduele muzikanten die op een niet-
professionele manier bezig zijn. Vlamo 
organiseert niet alleen vorming, zoals 
play-ins, muziekkampen, workshops, 
studiedagen, enzovoort, maar ook  eve-
nementen als muziekwedstrijden, fes-
tivals en andere. Deskundigen helpen 
groepen bij specifieke problemen als 
artistieke en organisatorische onder-

steuning. Vlamo staat in de amateurs-
kringen hoog aangeschreven en kent 
een volwaardige discipline binnen de 
amateurkunstensector en binnen het 
brede veld van kunst en cultuur.”

Vertel ons over je overwinning?
“Ik was heel zenuwachtig, ook al had 
ik mij goed voorbereid en was het niet 
de eerste keer dat ik deelnam aan een 
Vlamo-wedstrijd. Vier maanden geleden 
begon ik met de voorbereiding en oe-
fende ik elke dag in de WIK. Mijn vader, 
Nik Goovaerts, is mijn persoonlijke diri-

“Ik kom uit een muzikale familie. Mama, 
papa, broer, opa, neef, nichtje zijn al-
lemaal muzikanten in de WIK. Papa is 
professioneel dirigent en leraar, dus 
was het voor mij maar een kleine stap 
om aan de nodige studies te beginnen.  
Ik heb zeven jaar notenleer en theo-
rie (AMC & AMV) achter de rug en ben 
twee jaar geleden slagwerk beginnen 
volgen in het conservatorium in Meche-
len, waar ik les krijg van mijn vader.”

Tijs, nog andere ambities?
“Door deze overwinning mag ik op 
24 april deelnemen aan de nationale 
Vlamo-wedstrijd. Laten we hopen dat ik 
daar ook op het erepodium mag staan. 
Supporters (vooral mooie meisjes) zijn 
steeds welkom.”

Wij wensen Tijs alvast veel succes bij 
zijn volgende wedstrijd. Meer info kan 
je terugvinden op www.vlamo.be. 

Tijs Goovaerts, Vlamo kampioen slagwerk
Zemst-Laar – De koninklijke fanfare WIK is al lang geen onbekende meer in het Zemstse. Na het 
wereldkampioenschap van hun percussie-ensemble wordt er weer een kampioenschap binnen 
gehaald. Tijs Goovaerts nam met zijn vibrafoon deel aan de Vlamo provinciale wedstrijd in het 
Lemmensinstituut in Leuven en mocht op het allerhoogste schavot gaan staan. Tijs maakte even 
tijd voor gesprek met de Zemstenaar.

Tekst: Karin Andries

gent en bege-
leidde mij naar 
deze fantasti-
sche prestatie. 
Met het lied 
Blues for Gil-
bert behaalde 
ik met 91,5% 
de overwinning 

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

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

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT DE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAET bvbabvbabvbabvbabvbabvbabvbaTRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT

in de supe-
rieure afde-
ling. Graag 
wil ik ook 
mijn WIK-
collega’s en 
familie be-
danken die 
mij tijdens 
de wedstrijd 
hebben ge-
steund.”

Om zulke 
p r e s t a t i e 
neer te zet-
ten heb je 
toch al één 
en ander 
achter de 
rug?

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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Zowel voor bedrijf als particulier

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 

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 BESTEK

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

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.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

 

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: www.kantoorvanpraet.be
Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769A-cB 
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be
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H
et nieuwe woon- en zorghuis 
Ambroos in Hofstade opent 
in het voorjaar van 2011 zijn 
deuren aan de Muizenstraat 

in Hofstade. Volgens vzw Emmaüs, de 
initiatiefnemer, gaat het om een nieuw 
huis met een vooruitstrevende visie op 
zorg”. Het nieuwe rusthuis omvat een 
woonzorgcentrum, een centrum voor 
dagverzorging, voor kortverblijf en ser-
viceflats. Er zal plaats zijn voor 93 rust-
huisbedden, 10 kamers voor kortverblijf, 
15 voor dagverblijf en 25 serviceflats.

Voor al die toekomstige verzorging van 
onze senioren is heel wat personeel no-
dig. Het woon- en zorgcentrum zorgt dan 
ook binnenkort honderd nieuwe jobs in 
Zemst. Vanaf de lente van 2011 kunnen 
er zorgkundigen, woningassistenten, 
verpleegkundigen en paramedici aan de 
slag. Verder zijn er andere, niet-zorgge-
relateerde jobs, zoals administratieve 
medewerkers voor onthaal, boekhou-
ding, facturatie, schoonmaak en tech-
nisch onderhoud. Het nieuwe rusthuis 
liet in dit verband niets aan het toeval 
over en richtte alvast een jobdag in voor 
geïnteresseerde nieuwe medewerkers, 
op vrijdag 12 maart 2010 in Hofstade. 

Op de jobdag kregen de talrijk opge-
daagde belangstellenden antwoord op 
de volgende vragen. Welke functies zijn 
er? Welke vaardigheden heb ik nodig? 
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Hoe 
werkt het woon- en zorghuis? Heb ik 
een gepast diploma? En indien niet, 
waar kan ik een opleiding volgen? Me-
dewerkers van de al bestaande woon- 
en zorghuizen Ten Kerselaere en Hof van 
Arenberg lieten aan de hand van hun 

ervaringen geïnteresseerden kennisma-
ken met de visie en de inhoud van het 
werk. Ook de VDAB werkte  mee. 

Voor meer achtergrondinfo gingen we 
te rade bij directeur Paul Van Tendeloo.
Denk je gemakkelijk personeel te vinden?
“De jobdag bewees dat er nu al ontzet-
tend veel geïnteresseerden zijn. Hoe 
meer kandidaten, hoe nauwkeuriger we 
kunnen selecteren. Dat kan de kwali-
teit van wonen en zorg alleen maar ten 
goede komen.” 

Welke moeilijkheden verwacht je? 
“Zorgpersoneel blijft natuurlijk topic 
nummer één. Vandaar ons partnership 
met VDAB, CVO, TSM en Verso. Wie zin 
heeft in zorg, kan via een intensieve 
verkorte opleiding van vijftien maanden 
het vereiste diploma van zorgkundige 
behalen. Die opleiding boort kansen-
groepen aan en is een antwoord op het 

tekort aan verzorgend personeel in de 
sector. Dankzij de opleiding kunnen toe-
komstige zorgkundigen bovendien ken-
nis maken met de eigentijdse visie op 
zorg die het woon- en zorghuis Ambroos 
zal hanteren.”

Zijn er veel verpleegkundigen in Zemst?
“Niet meer of niet minder dan elders ver-
moed ik. Wel heb ik de indruk dat quasi 
alle verpleegkundigen die in Zemst of in 
een buurtgemeente wonen op de jobdag 
langs geweest zijn. In de eerste plaats 
om met ons kennis te maken en om te 
vernemen hoe we werken, wat onze vi-
sie is en niet onbelangrijk, wie we zijn. 
Het zijn evenwel allemaal collega’s die 
vandaag al elders aan de slag zijn. Dicht 
bij huis kunnen werken biedt uiteraard 
vele voordelen; niet alleen komt er heel 
wat extra vrije tijd, zorg te mogen dra-
gen aan ouderen uit de eigen omgeving 
betekent ook heel wat.”

Honderd vacatures in rusthuis Ambroos 
Jobbeurs in Hofstade groot succes

Hofstade – Op de jobbeurs van het woon- en zorgcentrum Ambroos in de parochiezaal van Hof-
stade boden zich honderden kandidaten aan, van alle soorten en leeftijden, voor de honderd 
nieuwe jobs in het nieuwe “woon- en zorgcentrum”, in de volksmond nog altijd beter gekend als 
“rusthuis”. De reporter en de fotograaf van de Zemstenaar zochten geen andere job maar waren 
toch van de partij.

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries

De jobbeurs in de parochiezaal trok honderden belangstellenden.
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DRankEnCEnTRalE louIs nIjs

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

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

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

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

Jong en oud wil een job in het nieuwe rusthuis.

Is verpleegkunde geen knelpunt- 
beroep?
“Absoluut! In de ouderenzorg kam-
pen we dan ook nog met een imag-
oprobleem. Jonge verpleegkundi-
gen  vrezen dat ze vooral moeten 
wassen en plassen en dat er geen 
doorgroeimogelijkheden zijn.  Onze 
huidige woon –en zorghuizen, Ten 
Kerselaere in Heist-op-den-Berg en 
Hof van Arenberg  in Duffel, fungeren 
als stageplaats voor studenten van 
zeventien verschillende scholen. We 
trachten bij de studenten verpleeg-
kunde de belangstelling voor de ou-
derenzorg aan te wakkeren. Met high 
tech topics zoals het wifi elektronisch 
zorgdossier , wetenschappelijk on-
derzoek bij ouderen met dementie, 
fitnessprojecten en dergelijke willen 
we duidelijk maken dat ouderenzorg 
wel degelijk attractief kan zijn voor 
jongeren.  Maar er is ook aandacht 

voor de dagdagelijkse realiteit zoals 
de warme zorg, lentewandelingen 
met kinderen en ouderen, en nog 
veel meer.”

Ondertussen schieten de werkzaam-
heden aan het splinternieuwe woon- 
en zorghuis flink op, vernamen we 
ook van de directeur.  Met de vorst 
hebben de werken wat vertraging 
opgelopen maar dat ze de deuren 
kunnen openen in het voorjaar van 
2011 blijft realistisch.

de Zemstenaar blijft dit project op 
de voet volgen. Zemstenaren die op 
de jobbeurs niet aanwezig konden 
zijn en graag meer info hebben over 
een job in het nieuwe rusthuis, kun-
nen surfen naar  www.wzh-ambroos.
be, mailen naar ikwerkgraagvoorou-
deren@emmaus.be of bellen  naar 
015/22.88.52. 
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 UITVAARTZORG
Anthony Verheyden B.V.B.A.

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

 Tel.015/ 61 61 61  
e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartverzorging in groot Zemst

Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
onTsToPPInGsWERkEn

GEERT LUYCX

Containerpark verdubbelt 
in oppervlakte

Eppegem – Het containerpark in Eppegem barst uit zijn voe-
gen. Te veel bezoekers op een te beperkte oppervlakte. Daar-
om besliste de afvalintercommunale Incovo om het park gevoe-
lig uit te breiden.

Tekst: PV, foto: JA

“

Deze uitbreiding biedt heel wat mo-
gelijkheden”, weet Alex Heyvaert, af-
gevaardigde van de gemeente Zemst 
in het directiecomité bij Incovo. “Op 
basis van de cijfers van OVAM zou in 
Zemst een tweede park kunnen wor-
den aangelegd. Maar dat vergt ook 
bijkomende financiële middelen voor 
personeel en infrastructuur. Vandaar 
dat het beter is om de oppervlakte 
van dit park te verdubbelen. Door de 
uitbreiding wordt het straks ook moge-
lijk om het park op te splitsen in een 
zone voor de ‘niet betalende fracties’ 
(twaalf van de vijftien) en een beta-
lende zone. Er zou ook ruimte zijn om 
aangebracht snoeihout te verhakse-
len. De controle op de bezoekers, die 
op termijn toch via hun elektronische 
identiteitskaart zal gebeuren, verloopt 
makkelijker op een ruimer park waar 
vlot af en aan kan worden gereden. 
Bovendien zal het huisje van de park-
wachters meer centraal op het park 
worden geïnstalleerd, wat de contro-
lemogelijkheden verhoogt. De opslag 
van klein gevaarlijk afval zal beter kun-
nen worden georganiseerd, wat de 

veiligheid ten goede komt.”
Het gemeentebestuur moet nog een 
ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken 
vooraleer de uitbreiding kan gerea-
liseerd worden. Met wat geluk ge-
beurt dit binnen het jaar. Incovo heeft 
alvast de nodige financiële middelen 
voorzien in haar begroting (185.000 
euro) en stelde al een studiebureau 
aan dat de uitbreiding van het park 
zal voorbereiden en begeleiden. 
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27

v.c.schilderwerKen@sKynet.be

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

Alle gyprocwerken

 

Dagelijks levering 
warme maaltijden

Alle catering 
volgens uw budget

Tel.  015 41 50 70
Fax. 015 42 32 21

Zemstbaan 1
2800 Mechelen

www.bugattis.be

Stationsstraat 13B, Haacht,
016 57 35 53

Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst,
015 62 08 96

Op 

zaterdag 

1 mei is 

de winkel 

in Haacht 

open van 

10 tot 17u

 

     

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
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D
at moeten ze op de archief-
dienst van de gemeente ook 
gedacht hebben, toen ze 
beslisten om naar Mechels 

model en onder coördinatie van de 
Erfgoedcel Mechelen het fotografisch 
erfgoed van onze voorvaderen voor 
het nageslacht te bewaren. Niet zo-
maar wat foto’s en prentbriefkaarten 
in grauwe mapjes klasseren om ze dan 
in donkere schuiven te stoppen. Neen, 
neen, alles moest en zou vakkundig 
bekeken, onderzocht en beschreven 
worden en dan opgeslagen in een 

heuse online beeldbank. 

Geen woorden maar beelden!
Ruim zes maanden en bijna duizend 
foto’s en prentbriefkaarten later, kon de 
Zemstenaar een blik werpen op deze 
digitale collectie, die een staalkaart 
is van alle aspecten van het dagelijks 
leven en de rijke geschiedenis van ons 
dierbaar Zemst, Weerde, Eppegem, 
Elewijt , Hofstade.
Er werd geput uit het ‘Fonds Ver Elst’ 
(een collectie van  maar liefst 10.000 
foto’s, prentkaarten, affiches, enzo-

voort) en uit het bronnenmateriaal van 
De Semse. Vrijwilligers hielpen mee om 
de beelden te voorzien van een correc-
te en degelijke beschrijving.

de Zemstenaar maakte een kleine 
selectie uit het verleden en stuurde 
zijn huisfotograaf op pad voor een 
vergelijking met het heden. Kijkt 
u even mee. En kijkt u nadien zelf 
even op deze beeldrijke website  
www.beeldbankzemst.be.  En ontdek 
wat u altijd al wilde weten over Zemst, 
maar nooit hebt durven vragen. 

Beelden blijven beter bij
Zemst - Hoe vaak hoor je niet zeggen: “Als onzen bompa nog zou leven, die mens zou zich hier 
ni meer bekennen!” Inderdaad, niets is nog wat het was.  Wie, zoals steller dezes, reeds meer 
dan een halve eeuw in eenzelfde gemeente leeft, woont, wandelt, fietst, shopt, … (vul maar aan 
naar eigen godsvrucht en vermogen) heeft één en ander zien veranderen. 

Tekst: Alex Lauwens, oude foto’s: www.beeldbankzemst.be, nieuwe foto’s: Jean Andries

Toen: het gehucht De Brug; 1 mei1968 (!) De gebouwen aan de rechterkant zijn thans 
verdwenen en de grenspaal op de voorgrond (die dateert uit de Franse overheersing) 
werd stukgereden in 1970. Op de achtergrond de spoorwegbrug.

Zemst/Weerde: kruispunt Stationslaan-Vredelaan met Heidestraat

Toen: café Borsalino; mensen op het terras; 5 mei 1996 Nu: hedendaags appartementsgebouw.

Zemst: het gehucht De Brug

Nu: op de E 19 doodlopende Brusselsesteenweg. (foto genomen uit ander gezichts-
punt).
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Toen en nu:  spoorwegbrug, ter hoogte van Hofstade Heide richting centrum. Voor de brug rechts het Bloso-domein.

Toen: 1 januari 1905, uiterst links het kapelletje, en 2 dames (!) voor de herberg In de 
Larekam. Op de achtergrond de kerk van de HH. Englebertus en Bernardus.

Toen: na 1920 achteraan de klaslokalen van de vroegere gemeenteschool. In de voorgevel 
een bronzen herdenkingsplaat die Albert 1 voorstelt, als herinnering aan de zware gevech-
ten die er in Eppegem plaatsvonden bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Toen: in augustus  1914 verwijderden de Duitse bezetters de toren van de kerk om op 
het klokkenhuis een uitkijkpost in te richten. In 1923 kreeg de kerk een nieuwe toren.

Hofstade: spoorwegbrug

Zemst-Laar, kruispunt Humbeeksebaan met Lareveenstraat- Spiltstraat

Nu: idem, met taverne Hof Van Laar bij Vanessa.

Eppegem: het vroegere gemeentehuis, Grimbergsesteenweg

Nu: hedendaagse woongelegenheden op de achtergrond.

Elewijt: Sint-Hubertuskerk

Nu: ook koning auto eist zijn plaats op.
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Tuinwerken Kristof

juwelier

 VERhuuRT hET maTERIEEl 

VooR kaRWEI En fEEsT

nu:  

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

tenten - stoelen - tafels - banken -  
borden - bestek - glazen - enz....

gazonverluchters - hakselaars - 
kliefmachines - freesmachines - enz...

Feesten:

Tuin:
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Onder de   mensen

de Zemstenaar april 2010 20

De leerlingen van de basisschool De Meer uit Zemst woon-
den in zaal Prins Leopold een educatief concert bij. De 
school had een optreden van Classics for Kids geboekt voor 
haar leerlingen. “We wilden onze kinderen laten kennisma-
ken met een heus orkest, partituren en allerhande muziek-
instrumenten”, zegt Natasja Wijmeersch, directeur van de 
basisschool. De leerlingen hadden er alleszins pret in.

Christine Deveydt heeft met De Groene Spriet een nieu-
we bloemenzaak geopend langs de Brusselsesteenweg 
33A in Zemst. “De Groene Spriet is de derde locatie, 
met tien jaar tussen. Ik miste al de spulletjes die je bij 
bloemen kan verkopen. Ik blijf wel de markt verder doen 
zoals ik al tien jaar doe. Vera helpt me om dit te verwe-
zenlijken”, zegt Christine. Tijdens de receptie niets dan 
gelukkige gezichten. Graag wilden de uitbaters en ge-
nodigden op de foto voor de Zemstenaar.

De Vrolijke Vrolijke Vrienden organiseerden voor de zesde keer op de weide aan 
de Eppegemsesteenweg een winterfestijn, en het was andermaal een groot suc-
ces. De talrijke aanwezigen konden à volonté smullen van zeven schotels. De op-
brengst gaat zoals steeds naar de mindervalide kinderen uit de omgeving.

Privéverkopers en de bibliotheek van Zemst ruimden hun 
boekenkast op en stalden in de gemeentelijke basis-
school De Regenboog van Elewijt hun waar uit voor een 
tweedehands boekenbeurs. Een initiatief van de gezinsbond Elewijt 
en gesteund door de gemeente en de bibliotheek van Zemst. Talrijke 
kandidaat-kopers vonden hun gading. (foto rechts). Ook het voor-
leeshoekje voor kids (kinderen van 4 tot 7 jaar) was een groot succes. 
(foto boven)
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Onder de   mensen

de Zemstenaar april 2010 21

Foto’s: Jean Andries

Tijdens Zemst Fuift kon de jeugd van Zemst zich in zaal Ontmoe-
tingscentrum in Hofstade nog eens uitleven op de grootste hits 
van het moment. In de vooravond mochten de kinderen tussen 
zes en tien jaar de beentjes losschudden op de kinderfuif. 

In café Burn Out in Elewijt vond een speciaal feestje plaats. Vrienden van uitbaters Marine De Cuypere en Fluppe Christiaens hielden er hun huwelijks-
receptie en trokken in colonne met de moto richting gemeentehuis van Steenokkerzeel om van daar hun goede vrienden Jacky en Solange naar het 
altaar te begeleiden. 

Bij de Zemstse fotoclub Zefoda gaat het steeds in stij-
gende lijn. Voor het 31ste fotosalon met digitale projectie 
lieten twintig clubleden in totaal negentig foto’s zien. 
Tal van bewonderaars waren aanwezig op de opening 
van de tentoonstelling. Traditioneel werden de clubkam-
pioenen in de bloementjes gezet. Jos Michiels in naam 
van winnares Sylvia Mellemans (zwart-wit), Frans Van Es 
(kleur) en Luc Van Roy (geprojecteerde digitale beel-
den) waren de laureaten en kregen een medaille.

Tijdens de opening van de nieuwe zaak Coiffure Lariviere, Ter-
vuursesteenweg 292 in Hofstade waren de talrijke genodigden 
het eens: een prachtig salon en toffe uitbaters.
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M
ax runde van 1984 tot 1997 
een strip- en platenwinkel in 
het Brusselse om daarna van 
’98 tot ’08 een stripwinkel uit 

te baten aan de Zemstbaan. Vanwege zijn 
professionele bezigheden (begrafenison-
dernemer) en het feit dat er onder de jeugd 
minder stripliefhebbers zijn, stopte hij er in 
2008 mee. ‘De jeugd heeft tegenwoordig 
zoveel meer mogelijkheden tot ontspan-
ning… Strips zijn nog wel in, maar de echte 
verzamelaars worden schaarser’ aldus Max. 
Er was zelfs een tekenschool voor toe-
komstige striptekenaars gevestigd 
maar ook dit is met de tijd opgedoekt.

De Brabant Strip vzw
Toch blijft Max een fervent verzamelaar 
en blijft hij actief in de stripwereld, ook 
als lid van Brabant Strip. Deze vzw be-
gon, zo’n twintig jaar geleden, als een 
clubje waar stripverzamelaars via een 
‘mancolijst’ de ontbrekende strips uit 
hun verzameling trachtten te vinden bij 
andere verzamelaars. Dit leidde tot het 
Brabant Strip Magazine, dat maandelijks 
onder de leden verspreid wordt met een 
oplage van 1.600 exemplaren. Hierin 
vind je allerlei nieuwtjes over oude en 
jonge strips en hun tekenaars. Het BS 
Magazine zit al aan zijn 174e editie.
De club houdt zich ook bezig met het uit-
geven van strips; het zoeken naar nooit 

voorbeeld strips die in stukjes in een krant 
verschenen zijn maar nooit in de vorm van 
een echt album. Tot nu toe zijn er al 75 
strips uit de vergetelheid gehaald.

Cijfers
Om je een idee te geven over de waarde 
van bepaalde strips: de Franse uitgave 
van Kuifje uit de jaren dertig, Tintin au 
pays des Soviets, is gemakkelijk 15.000 
à 20.000 euro waard. Hiervoor moet het 
album wel in goede staat verkeren en 
vooral gesigneerd zijn door zijn tekenaar, 
Hergé. Die had namelijk de gewoonte de 
eerste duizend albums te ‘laten signeren’ 
door Kuifje en Bobby. Maar dit zijn uitzon-
deringen. Toch kan je nog een behoorlijk 
bedrag krijgen voor een, in goede staat 
verkerende, eerste druk van de eerste 
albums van Nero, Jommeke of Suske en 
Wiske. Een eerste druk kan je herkennen 
aan de titels op de achterflap. Als er geen 
andere titels staan achter de titel van het 
album dat je in je handen hebt, wel dan 
heb je een eerste druk vast.

De beurs van Weerde
De BS vwz organiseert vier beurzen per 
jaar: in Lichtervelde, Turnhout, Nazareth 

en Weerde. De beurs is gratis en ieder-
een is er welkom. Alvorens op zolder te 
gaan zoeken naar eventuele schatten 
tussen oude albums, toch nog even dit: 
enkel de leden van de Brabant Stripclub 
mogen er hun strips te koop zetten. Elk 
deelnemend lid krijgt een stand van 
één meter strips. Verzamelaars kunnen 
er hun dubbels kwijt of hun verzameling 
proberen aan te vullen.
 
De beurs is pas in oktober, dus zullen 
we onze lezers er op tijd nog eens aan 
herinneren. Voor diegenen die niet kun-
nen wachten, organiseert Max zelf een 
stockverkoop op 29 en 30 mei en 5 en 6 
juni. Hiervoor mag je gerust contact met 
hem opnemen.
  
Oh ja, heb je toevallig ergens de allereer-
ste uitgave van Guust Flater, Gaston uit 
1960, een klein boekje dat gratis bij de 
krant werd gegeven, dan kan je dat gerust 
kwijt aan Max. Het levert je 500 euro op! 

Stripfans opgelet!

en zijn 

Weerde - Op 31 oktober van dit jaar wordt er 
in de ‘d’Oude School’ in Weerde, naar jaarlijkse 
gewoonte, een stripbeurs georganiseerd. Stu-
wende kracht achter deze beurs is Max De Her-
togh (45), stripliefhebber en -verzamelaar en de 
trotse eigenaar van zo’n 30 à 40.000 strips!

Tekst: Junior De heyder

Max
maxiverzameling

uitgegeven strips 
en deze tot een 
‘nieuw’ album sa-
menstellen. Bij-

Max Stripzolder, Zemstbaan 55, Mechelen
015/41 27 99, 0479/44 27 90
De Brabant Stripclub vwz 
www.brabantstrip.be
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

OPENINGSUREN:

dinsdag: 9u tot 12u - 13u tot 17u
woensdag: 9 tot 12u

donderdag: 9u tot 12u - 13u tot 20u
vrijdag: 8.30u tot 12u - 13u tot 18u

zaterdag: 8u tot 15u

L i n t e r p o o r t e n l a a n  2 6 4 ,  1 9 8 0  Z e m s t   I   T .  0 1 5  6 3  6 1  9 9

De Haararchitect
K A P S A L O N

Voor een persoonlijke en 
scherpe zonnepanelen 
offerte contacteer:

Tom Van den Broeck  
> Kerkhoflei 28
> 1981 Hofstade
> 0471/281 722 
> tomvdb@zintec.be

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

Zonnepanelen installeren in 2010 blijft interessant!

Maak van 2010 het jaar waarop u bespaart op                                        
                                            uw energie faktuur. 

Expert in renewable energy solutions
www.zintec.be
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

ZAAL VOOR VERGADERINGEN
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

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

 

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

Nationaal en internationaal 
transport

RONNY DE LAET

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44

E
en grote impact op het gezin
“Enkele jaren geleden klaag-
de één van de kinderen over 
pijn in de schouder en de 

halsstreek. Even later, na een reeks 
onderzoeken, waren we in volle be-
handeling voor kanker. Dit was wel 
het laatste wat iemand had verwacht. 
Kanker, dat overkomt alleen de ande-
ren. Zes intense maanden van che-
motherapie, scanners, operaties en 
allerlei onderzoeken gingen voorbij. 
Nadien volgden periodieke controles 
die later minder frequent werden. Een 
dergelijke ervaring laat sporen achter 
bij alle gezinsleden. We beseften al-
len dat er iets ernstig aan de hand 
was en iedereen verwerkte dit op zijn 
eigen manier. Open staan voor me-
kaar is essentieel in deze omstandig-
heden, maar niet altijd even makkelijk 
omdat ieder met zijn eigen verwer-
kingsproces bezig is. Relaties komen 
onder druk te staan en vaak komt het 
tot een breuk. De impact van een kind 
met kanker op het gezin is enorm. Al-
les wat voorheen zo normaal was, is 

Jef De Keyser, secretaris Kinder-
Elewijt – Het rustige leventje van het gezin De Keyser stond 
op zijn kop toen één van de kinderen geconfronteerd werd 
met kanker. Jef doet zelf het verhaal van deze ingrijpende 
episode.

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

dit plots niet meer. Uiteraard gaat de 
meeste aandacht naar het zieke kind 
en in veel gevallen dient één van de 
ouders zijn of haar job tijdelijk op te 
geven, waardoor het financieel moei-
lijk wordt. Gelukkig had mijn werkge-
ver veel begrip voor de situatie en 
was dit voor ons een minder groot 
probleem. Ook konden we op de bu-
ren rekenen voor opvang voor en na 
de school en andere hulp. Naast de 
financiële en praktische problemen is 
er de enorme psychische druk. De on-
zekerheid over de uitkomst van de be-
handeling, de vraag of het nog terug-
komt, enzovoort, houden je constant 
bezig. Je verkeert voortdurend in een 
rouwproces waarbij je, naast je eigen 
zorgen, deze van de andere kinderen 
en de rest van de familie er bovenop 
krijgt en je vooral het zieke kind niet 
uit het oog mag verliezen.

Voor het kind begint een periode 
van zware medische behandelingen 
en onderzoeken met vele bijwer-
kingen en constant infectiegevaar. 

Het schoolleven, de 
jeugdbeweging, de 
muziekschool, alles 
valt weg. Veel kin-
deren zullen denken 
“niet naar school 
gaan is leuk”, maar 
alle zieke kinderen 
zullen je zeggen dat 
ze de school en hun 
vriendjes heel hard 
missen en dat ze 
dolgraag terug naar 
school willen gaan. 
Gelukkig zijn er nog 
vrienden die gere-
geld langskomen.
Langdurig zieke kin-
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Devroye, De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@devroye.be

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium - 
lood - inox --Autowrakken -- Kabels --In-
boedels -- Overstock -- Faillissementen

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0477 / 83 92 15

“In het leven zijn er dingen die je zelf kan kiezen, 
andere zaken gebeuren onverwacht en buiten je 

controle om, en soms slaag je erin om hieraan een 
positieve wending te geven.” 

deren kunnen vandaag een beroep 
doen op de ziekenhuisschool en een 
thuisleerkracht, in samenspraak met 
de schoolleerkracht. Een muziekthe-
rapeute en een knutseljuf zorgen 
voor ontspanning in het hospitaal.”

Zelfhulpgroep
“Elk jaar zijn er in België driehonderd-
vijftig nieuwe gevallen van kanker bij 
kinderen. Door de vooruitgang van de 
geneeskunde zijn de genezingskansen 
tegenover dertig jaar geleden aan-
zienlijk gestegen. De confrontatie met 
kanker in de eigen familiekring heeft 
mij persoonlijk sterk aangegrepen. Ik 
ben mij steeds meer gaan interesse-
ren in alles wat hier rond gepubliceerd 
wordt, althans voor “niet medici”. Kort 
na de beëindiging van de behandeling 
werden wij door het ziekenhuis uitge-
nodigd op een bijeenkomst van ouders 
van ex-patiënten. Zo zijn wij in contact 
gekomen met de “Kinderkanker Ouder-
vereniging Leuven”, een zelfhulpgroep 
die nauw samenwerkt met de afdeling 

lies met elkaar in contact te brengen, 
stellen we hen in staat om informa-
tie, ervaringen en gevoelens uit te 
wisselen met lotgenoten.
Een ander project dat we als ouder-
vereniging behartigen is het gratis 
ter beschikking stellen van een ap-
partement aan zee tijdens de zomer-
maanden. Hierdoor kunnen achttien 
families met een palliatief of zwaar 
ziek kind enkele dagen tot rust ko-
men, ver weg van het ziekenhuis.
Om onze projecten te bekostigen 
is onze oudervereniging ook actief 
bezig met sensibilisatie en fond-
senwerving, o.a. via scholen, Rota-
ryclubs en andere verenigingen die 
sociaal dienstbetoon nastreven. 
De bestuursploeg van vier vaste le-
den bestaat uit ouders die zelf een 
kind (gehad) hebben met kanker. 
Een groep medewerkers steekt een 
handje toe waar nodig.”

Meer informatie: www.kinderkan-
kerouderverenigingleuven.be. 

kanker Oudervereniging Leuven

kinderoncologie van UZ Leuven.”

Verwerken op een positieve 
manier
“Mijn huidig engagement als 
secretaris in de oudervereni-
ging is waarschijnlijk mijn ma-
nier om deze episode in ons 
leven op een positieve manier 
te verwerken. Als oudervereni-
ging trachten we tegemoet te 
komen aan specifieke, niet-
medische noden van gezinnen 
met een kind in behandeling 
voor kanker, o.a. door de orga-
nisatie van ontmoetingsdagen, 
familiedagen en gespreksna-
middagen voor ouders van 
overleden kinderen. Door fami-
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Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.grasmaaiersverbinnen.be

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken

	  
	  
	  

Professionele	  IT	  diensten	  voor	  zelfstandigen,	  vrije	  beroepen	  en	  KMO	  
	  

Portael-‐IT	  BVBA	  	  -‐	  	  Kreupelstraat	  37	  	  -‐	  	  1980	  Eppegem	  
0475/53.92.89	  	  -‐	  	  info@portael-‐it.be	  	  -‐	  www.portael-‐it.be	  	  	  

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

Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

3190 Boortmeerbeek
tel: 015 511 411
fax: 015 411 511

gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be

Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u

zat: 10u - 17u
Elke eerste zondag van de maand: 

10u - 17u
Fabrikant van metalen sierpoorten, 

carports en hekwerk.

Opendeurdagen op za 24 en zo 25 april 2010
van 10 tot 17uur. 

Wij verwelkomen u met een hapje en een drankje.

paaszondag 4 april gesloten
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V
olleybalclub Zenneblok bestaat 
sinds 1973 en is ondertussen 
uitgegroeid tot acht ploegen: 
drie herenploegen, twee da-

mesploegen en drie jeugdploegen. De 
eerste herenploeg en de twee dames-
ploegen spelen bij de VLM, waar zij ook 
op het hoogste schavot mogen staan. 

Tijdens de nevenactiviteiten worden 
de families bij het gebeuren betrokken, 
waardoor een grote vriendenkring is 
ontstaan. Naast het sportieve vindt het 
bestuur dit ook een zeer belangrijk as-
pect. Momenteel telt de club meer dan 
zeventig leden.
 
De match op 20 maart tegen Lot was de 
beslissende match om de kampioenstitel 
op zak te steken. Rond 12.30u stroomden 
de supporters toe en hing er een gespan-
nen sfeer in sporthal De Waterleest. Om 
13u kwamen de spelers als gespannen 
snaren op het veld. Vanaf de eerste op-

benut.  De eerste set werd gewonnen, 
wat een gejuich! De grootste en jongste 
fan, Jorrit, is vier jaar en hielp gretig mee 
met de aanpassingen op het scorebord. 
De tweede set volgde al snel met winst 
en met het laatst punt, gemaakt door Sam 
Van Gulck, kreeg de wedstrijd een 3-0 
eindscore. De spelers en supporters gin-
gen door het dolle heen. De champagne 
werd ontkurkt en het feest kon beginnen. 

Het behalen van de kampioenstitel is 
vrij vlot gegaan, omdat in het voorsei-
zoen alles op alles werd gezet. De trai-
ner heeft een extra ambitie om ook de 

volgende drie matchen nog te winnen, 
zodat ze aan het overwinningsvaandel 
nog een subtiel detail kunnen toevoe-
gen: alle matchen gewonnen van het 
seizoen. Gefeliciteerd, heren!
Eens goed doorzakken en een feestje 
bouwen bij sponsor Amadeus zal eerst-
daags worden georganiseerd door de 
ploegverantwoordelijke Dirk De Ridder. 
Mensen die de prestaties en het rei-
len en zeilen van de club willen volgen, 
kunnen terecht op de website www.
zenneblok.be. Zenneblok dankt ook 
sponsor taverne Amadeus in Zemst-Bos. 
Proficiat en hop, naar reeks 1! 

Zenneblok 2 heeft kampioenstitel al beet
Eppegem – Nog drie matchen te gaan, 
maar de kampioenstitel zit al in de zak van 
Zenneblok 2.  Volleybalclub Zenneblok is 
een liefhebbersclub, waar iedereen op zijn 
of haar niveau kan volleyballen, en waar 
de jeugd bijleert van de meer ervaren spe-
lers.En waar er ook wordt gestreefd naar 
topprestaties! de Zemstenaar kreeg een 
onderonsje met de voorzitter Herwin Bo-
lijn, trainer Erik Demeyere en speler Sam 
Van Gulck. 

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

Deelnemers op de foto : Herwin Bolyn, Dirk De Ridder, Yves Boterdael, 
Wout De Backer, Tom Verheulpen, Sam Van Gulck en Steven De Wit.  

Jan Van Gulck, niet op de foto, verblijft momenteel in Afrika voor zijn stage.

slag ging het 
vol voor de 
winst. Aan-
val na aanval 
werd opge-
zet, prachtige 
slagen en 
passes wer-
den ten volle 
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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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

AMADEUS

accountancy koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

Martelarenplein 3  Tel  015/61.52.99
1980 Eppegem  Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Wij zijn verhuisd naar nr 206 !
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D
e uitdagers
Kevin Deschouwer 
(26) en Jan Van 
Der Vliet (26), 

twee Zemstenaars, gaan in 
oktober dit jaar met nog twee 
vrienden deze uitdaging aan. 
Samen met de vzw Goesting 
uit Vilvoorde organiseren deze 
mannen jaarlijks, het laatste 
weekend van september, het 
Mekitburn festival in het park 
De Drie Fonteinen. Hier bren-
gen ze allerlei muziekgenres 
en kunstenaars samen in een 
evenement dat betaalbaar is 
voor iedereen. En ook hieruit 
groeide het idee om eens 
iets anders te doen. Vermits 
ze alle vier auto’s en moto’s 
aanvoeren als één van hun 
belangrijkste hobby’s, lag de 
keuze voor de hand.

De wagen
Via vrienden en familie kreeg 
Mekitburn een Land Rover 
Discovery uit ’95. Om de wa-
gen heelhuids tot in Afrika te 
krijgen, begonnen ze er met-
een aan te sleutelen: de rem-

De vzw Challenge
Deze vzw is de eigenlijke initiatiefnemer 
van het idee. Ze organiseren tweemaal 
per jaar een rit naar Gambia vanuit Am-
sterdam en Antwerpen. Zij houden zich 
bezig met de administratieve kant van 
de onderneming. Voor 350 euro inschrij-
vingsgeld voor een auto en 200 euro voor 
een motor, regelt Challenge onder andere 
de afspraken met de diverse grensautori-
teiten om een vlotte doorgang te garan-
deren. Hieronder valt ook de ferry tussen 
Spanje en Marokko, de overgang van Ma-
rokko naar Mauritanië, verder naar Sene-
gal en uiteindelijk de grens met Gambia. 
Ook het gidsen door de Sahara, de veiling 
van de wagen en goedkope terugvluchten 

regelt de vzw. Via Challenge 
kan de ploeg ook het project 
kiezen dat ze met de verkoop 
van de wagen wil steunen.

De route
Op 2 oktober start het avon-
tuur in Antwerpen en twintig 
dagen later zouden ze moeten 
aankomen in Bangul, Gam-
bia nadat ze zeven landen 
hebben doorkruist. De reis is 
geen rally of race, wél is het 
de bedoeling van op voordien 
gekozen punten samen te ko-
men met de organisatoren en 
andere deelnemende ploe-
gen. Deze samenkomsten zijn 
vooral de grensovergangen. 
Er zijn ook enkele rustdagen 
voorzien die kunnen gebruikt 
worden voor nodige repara-
ties aan de wagen.

De veiling
Het geld van de verkoop van 
de wagen gaat naar een 
goed doel. Voorlopig gaat de 
keuze van het viertal uit naar 
een project van de Gambia 
Chamber of Commerce dat mi-

•	Meer info? Of kan je helpen bij het 
verzamelen van medisch materiaal?  
www.mekitburn.be, www.antwerpen-
banjul.com/project15.html of Kevin De-
schouwer op 0496/79 00 34

•	Je kan 1 euro per kilometer sponsoren op 
rekeningnummer 734-0208617-76 met 
als mededeling je naam en ‘for Africa’.

•	Sponsoring door reclame op de wagen 
kan ook nog steeds

Mekitburn for Africa
Eppegem – Versier een wagen hier in België, knap hem op, rijd er vervolgens mee van Antwerpen 
tot in Banjul (Gambia) en verkoop de wagen voor een goed doel. Dit is in het kort waar deze on-
derneming voor staat.

Tekst: Junior De heyder

leidingen werden volledig vervangen. De 
vering werd vervangen door een heavy 
duty kit, die bestand moet zijn tegen de 
slechte wegen. Alles wat rubber is werd 
vernieuwd en er is nog een pak werk te 
doen. Toch mag er aan de wagen niet 
te veel veranderd worden, omdat deze 
meer opbrengt in zijn originele staat.
Bovenop de wagen wordt een speciaal 
rek aangebracht, dat gevuld wordt met 
materiaal dat ten goede komt aan ver-
schillende projecten die ze op hun traject 
tegenkomen. Kleding, schoolmateriaal, 
ballen en medisch materiaal vinden hun 
weg naar de plaatselijke weeshuizen, 
scholen en ziekenhuizen. Kers op de taart 
is de verkoop van de wagen ter plaatse.

crokredieten verleend aan Gambiaanse 
vrouwen bij het opstarten van een kleine 
onderneming. Dat kan een naaiatelier 
zijn voor kleding of muskietennetten. De 
vrouwen krijgen de nodige steun, bege-
leiding en materialen om de slaagkans 
van hun bedrijfje te verhogen. 

Kevin Deschouwer (rechts), Jan Vandervliet (midden onder) 
en hun twee vrienden maken zich op voor het avontuur.
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www.tuinenvanvlasselaer.be

V
aste gebruikers van de Budo-
hal zijn de judo Jigo-Tai, de Ai-
kidoclub, T-Joo taekwondo en 
de Jiu-Jitsuclub De Elewijtse 

Gordels, die door een tekort aan uren 
ook in de cafetaria van de voetbalclub 
oefenen. Daarnaast is er ook de Savate 
Boxingclub  in de Prins Leopold en de 
USDA, Universal Self Defence Academy  
in een bijbouw van De Melkerij, die op 
zoek zijn naar een vaste trainingsac-
commodatie.

Tweede hal en boksring
De budohal wordt uitgebreid met een 
tweede zaal van 13 m op 17 m. Die 
wordt aan de rechterkant van het be-
staande gebouw opgetrokken tot te-
gen de beek.
Aan de voorkant van de huidige zaal 
worden  er links twee kleedkamers, een 
berging en een sanitair blok gebouwd, 
dan de centrale ingang en rechts daar-
van nog twee kleedkamers en een vaste 

boksring die op de nieuwe zaal aansluit.
Tussen de oude en de nieuwe zaal is 
er een cafetaria voorzien met grote ra-
men die uitzicht geven op de activitei-
ten zowel in de oude als in de nieuwe 
sportzaal.
De doorgangen naar de bestaande 
sporthal worden pas gerealiseerd na-
dat de nieuwbouw klaar is. Voor de uit-
breiding moet een deel van de parking 
wijken. Een compensatie op de oude 
paardenweide wordt overwogen.
De muziekrepetities van de Koninklijke 
Harmonie Sint-Hubertus blijven in de 
Budohal behouden tot er een nieuwe 
locatie in de school op het Molenveld 
beschikbaar komt.

Vaklui van de gemeente doen afwerking
Met Nieuwjaar 1998 klaagden vijf 
vechtsportverenigingen hun nood  aan 
een degelijke en betaalbare trainings-
zaal bij het schepencollege van Zemst 
aan, want ondanks de aanwezigheid 

van twee gemeentelijke en een Bloso-
sporthal bleven de vechtsporters in de 
kou staan. Ze moesten het stellen met 
aftandse klaslokalen en onzekere huur-
voorwaarden en dat woog op de leef-
baarheid van de clubs. Hun noodkreet 
kreeg snel gehoor en de gemeentelijke 
werkliedendienst rukte uit met schoffel 
en truweel om de vechtsportenhal zelf 
te bouwen en ze mag gezien worden.
De uitbreiding die nu op stapel staat 
zal uitgegeven worden aan een aan-
nemer omdat de werkliedendienst die 
extra opdracht niet bij haar normale 
takenpakket kan opnemen.  Voor de 
afwerking staan de vaklui van de tech-
nische dienst wel klaar.
Voor de uitbreiding van de Budohal is een 
budget van 500.000 euro voorzien. 

Budohal krijgt groeischeut
Elewijt  - Er wordt in Zemst nogal wat afgevoch-
ten. Gelukkig niet in de ordinaire versie om de 
tegenstrever fysieke schade te berokkenen 
maar in disciplines van de edele vechtkunst.
In de Budo vechtsportenhal in Elewijt vinden 
vier verenigingen onderdak en de clubs willen 
er meer trainingsfaciliteiten. Daarnaast biedt 
de vechtsportenhal ook tijdelijk repetitieruimte 
aan de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus en 
zijn er nog twee andere verenigingen vragende 
partij voor een oefenzaal. De oplossing ligt voor 
de hand. De Budohal wordt uitgebreid met een 
tweede zaal en bijhorende accommodatie.

Tekst en foto Juliaan Deleebeeck
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Schoenen:  AF - Ash - Attilio Giusti - BEOriginal - Brako - Camper - Chelsea Blues - Ciao!Ragazzi - Chie Mihara - Daniele Tucci 
Essentiel - Fruit - Geox - G-Star - Guess - Guglielmo Rotta - HUB - Janet & Janet - J’Hay - Koxko - Nero Giardini - Olivier Strelli 
Paul Smith - Replay - Scapa - Think! - Trippen - Vialis - Vic Matie - Voltan - Xandres

Kleding: 7 for all Mankind - Agua - American Outfitters - Brax - Chris Janssens -  Enolah - G-Star - Gaastra - Gigue - Hampton Bays 
IKKS - In Wear - Liu Jo - Max Mara Studio - Max Mara Weekend - Mer du Nord - Pauline B - Pepe Jeans - Ralph Lauren Jeans 
Riverwoods - Sportmax - Terre Bleue - Tommy Hilfiger - Xandres

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

Je gaat er naar
toe voor je lievelingsmerk.

56_3784_Carmi damesschoenen adv_DEF_A4.indd   1 08-02-2010   17:02:40
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We stelden Hofstadenaar Kevin Yse-
boodt, die de lead guitar voor zijn reke-
ning neemt, enkele vraagjes.

Kevin, vertel op: hoe is jullie covergroep 
ontstaan?
De groep is ontstaan op onze zolder  
toen ik met een schoolkameraad be-
sloot om samen wat gitaar te spelen. 
Op een feestje bij mijn broer nam een 
bevriend pianist plaats achter de pi-
ano en begon een vriendin te zingen. 
Zonder  dat ze het goed besefte, was 
ze al geslaagd voor haar niet geplande 
auditie voor het nog op te richten Bits 
‘n Pieces. Zij bracht een vriendin mee 
die ook kon zingen en zo werden de 
eerste fundamenten gelegd voor de 
meerstemmigheid. Tijdens de piano-
les vertelde ik aan mijn pianoleraar (er 
zijn nog mensen die twee instrumenten 
spelen, hé) dat we nog een instrument 
misten en een week later had Bits ‘n 
Pieces al twee gitaren, twee zangeres-
sen én een pianist.
 
In de loop der jaren werd de ploeg 
nog uitgebreid met een bassist en 
een drummer en vonden er nogal wat 
duurbetaalde transfers plaats.   Zo is 
de groep geëvolueerd van een akoes-
tische bezetting in de eerste jaren tot 
een volledig volwaardige coverband-

bezetting waar meerstemmigheid en 
een originele playlist de kernwoorden 
vormen.

Wie maakt deel uit van Bits ’n Pieces?
Sven Vanhemmens en Kristel Van der 
Borght zijn beide lead singer. Sophie 
Vanhemmens is onze backing vocal. Ste-
ven Van Rompay is bass player, Stefaan 
Magits onze drummer en Dominique 
Vermuyten doet het op de piano. Ikzelf 
ben de lead guitar.

Waar hebben jullie al opgetreden?
We hebben al verscheidene optre-
dens gegevens. We luisterden al 
meerdere bedrijfsfeesten op waar-
onder het bedrijfsfeest van Bosch 
in de Ancienne Belgique en het be-
drijfsfeest van Miele in de Oude 
Vleeshallen te Mechelen. In Meche-
len speelden we ook al op Maanrock, 
op 10 jaar café De Prof, in café Boe-
sjkammeree en café Friends. In onze 
gemeente gaven we het beste van 
onszelf op Beachpop. De Nieuwjaars-
receptie in Mechelen, de Bombardon-
derdagen, Make a Fish zijn enkele 
van onze optredens. We kunnen al 
een mooi lijstje opsommen.

Hoe zijn jullie tot de groepsnaam gekomen?
Het allereerste idee was Goose-

bumps (vrij vertaald: kippenvel) maar 
deze naam is niet lang overeind ge-
bleven. Iedereen had zowat z’n eigen 
muzieksmaak en toen we beseften 
dat we eigenlijk maar ‘stukjes en 
brokjes’ aan het spelen waren, werd 
de muzikale baby ‘Bits ‘n Pieces’ ge-
doopt.

Zijn er optredens die je niet meer zal 
vergeten?
Toen we moesten gaan spelen op het 
bedrijfsfeest van Bosch hebben we 
eens een avond mogen proeven wat 
het is om een echte artiest te zijn. Dit 
ging van gereserveerde parking voor 
het gebouw, een team met rolwagen-
tjes om het materiaal mee uit te laden 
en naar het podium te brengen. Een 
mevrouw die met ons het lichtplan 
(hoe de belichting tijdens het optreden 
moest gebeuren) kwam bespreken, 
tijdschema’s met de avondindeling die 
overal waren omhoog gehangen zoals 
bv. in de lift achter het podium, die ons 
naar de artiestenlounge moest bren-
gen. De frigo in de artiestenlounge die 
van onder tot boven gevuld was tot 
het feit dat Sarah Bettens in de arties-
tenlounge naast ons bleek te zitten.
 
Het andere uiterste, dat ik ook niet 
snel zal vergeten, was een optre-

Bits ’n Pieces 

Hofstade - Zeg niet zomaar co-
verband tegen de jongens en 
meisjes van Bits ’n Pieces. Bij 
hen hoor je enkel covers van 
de meest gerenommeerde ar-
tiesten, zonder te vervallen in 
de pure commerciële standaar-
den. Bits ’n Pieces omschrijft 
hun muziekgenre als swingen-
de pop met een vleugje rock 
en een funky discosausje. de 
Zemstenaar kreeg er het water 
van in de mond en ging een 
kijkje nemen.

Tekst: Liesbeth Lacante

niet zomaar een coverband
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

den  op vraag van een  danscafé/ho-
tel in een uithoek van België waar 
het publiek  bestond uit een totaal 
van tien mensen, waaronder dan nog 
vier vrienden die we zelf hadden uit-
genodigd.   Je hoort ons niet klagen 
want we zijn door de organisatie ge-
weldig in de watten gelegd.  Ik hoop 
dan ook dat vandaag de zaak nog 
steeds bestaat en ondertussen bloeit 
als geen ander.
 
Brengen jullie ook eigen nummers en 
wat zijn jullie ambities?
Neen, we spelen uitsluitend covers. 
Onze ambitie: volgend jaar een optre-
den in het Sportpaleis of laat ons eerst 
beginnen met het bal van de burge-
meester! 

We zullen het hem voorleggen! Kevin, 
bedankt voor het interview.
Tot slot wil Kevin nog een dankwoordje 
richten aan zijn ouders om zoveel jaren 
de zolder ter beschikking te hebben 
gesteld en om één dag in de week ge-
noegen te nemen met de ondertiteling 
van de programma’s op tv. Muziekcen-
trum De Monte voor ter beschikking-
stelling van materiaal in tijden van cri-
sis en tenslotte café Friends voor het 
ter beschikking stellen van een repe-
titieruimte.

Meer weten over Bits ’n Pieces? Surf 
dan snel naar www.bits-n-pieces.be. 

I
n december 2009 werd een nieu-
we aanvraag ingediend voor het 
afsluiten van een zogeheten con-
venant inzake de vestiging van 

een kansspelinrichting klasse II in het 
pand dat voordien gekend was als 
restaurant De Barcarolle of meer re-
cent Le Pain Perdu, langsheen de Ter-
vuursesteenweg in Elewijt. Meteen 
rijzen twee vragen: wat is een conve-
nant en wat is een kansspelinrichting 
klasse II?

Een convenant is een soort overeen-
komst tussen de kandidaat-uitbater 
en het gemeentebestuur, waarin 
wordt vastgelegd waar de kandidaat 
de uitbating wenst te doen en waarin 
ook de uren en dagen van opening 
overeengekomen worden. In dit geval 
is dat van maandag tot zondag, van 
15.00 u tot 03.00 u. Dus zeker geen 
24 op 24 uur opening! In juni 2008 
keurde de gemeenteraad al een ge-
lijkaardig convenant goed voor de 
vestiging van een speelhal aan de 
Tervuursesteenweg 662 in Elewijt. 
Die plannen werden ondertussen 
opgeborgen en dat convenant werd 
opgezegd. Er komen dus zeker geen 
twee speelhallen in Elewijt!

Want dat is wat een kansspelinrich-
ting klasse II is, namelijk een speel-
hal. Geen casino dus. Er worden en-
kel elektronische speelautomaten (je 
speelt altijd tegen een machine) op-
gesteld, met wettelijk vastgestelde 
limieten voor winst- en verliesbedra-
gen. Minderjarigen zijn niet toege-
laten en er mag geen drank of eten 
worden verbruikt. Ook wordt een 
toegangsregister gehouden waarin 
identiteitsgegevens worden geno-
teerd. Dit houdt niet alleen kinderen 
tegen, het schrikt ook ongure figuren 
af.  Het maximaal verlies is 25 euro 
per uur.  
Alle apparaten zijn verbonden in een 
netwerk, dat op zijn beurt in verbin-
ding staat met de Kansspelcommissie 
voor rechtstreeks toezicht. Het is deze 
Kansspelcommissie die de uitbatings-
vergunning aflevert. Een gemeente 
kan de vestiging van een speelhal 
niet verbieden, de wetgeving laat dit 
niet toe. Nultolerantie is dus niet mo-
gelijk. De overheid heeft het toezicht 
erop in een regelgeving gegoten.
Feit is dat er nog steeds een bord 
te huur in de voortuin staat. Rien ne 
va plus?

KDV

Las Vegas, of toch niet?
Elewijt – In bepaalde politieke kringen werd Zemst ooit het 
“Palermo aan de Zenne” genoemd. Krijgen we nu een “Las Ve-
gas aan de Zenne“? de Zemstenaar vertelt er u het fijne van.
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De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be



 













































 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW auDI
skoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

320

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

maEs-PIls   juPIlER   sTElla   safIR   WIjnEn   lIkEuREn   sTERkE DRankEn
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4 april - open van 7.30u tot 16.00u

5 april - open van 9.00u tot 12.00u

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

Voor u halen wij 
alles uit de kast!

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

Agentschap bank

•  Volledige bankservice
•  Hypotheekleningen, financieringen, beleggingen
•  U heeft persoonlijk contact met uw bankier
•  Cliëntvriendelijke openingsuren

Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
  Tel 015/61.66.98  -  Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be

Spetterend turnfeest bij Thorho
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Het is alvast een behoorlijk organisa-
torisch  kunstje om de meer dan drie-
honderd leden in een vlot aaneen-
geschakeld geheel de revue te laten 
passeren. Maar met de vele vrijwilligers 
bij THORHo kon er zelfs van een record 
gesproken worden: de zaal werd in een 
mum van tijd opgesteld en amper een 
uurtje na de voorstelling was de sport-
hal weer gebruiksklaar voor de volley-
ballers. In een club is er heel wat man-
kracht achter de schermen aanwezig en 
dat was eens te meer bij het turnfeest 
van THORHo te merken. Het waren ge-
slaagde voorstellingen waarbij de kleu-
ters hun bewegingsvorderingen lieten 
zien in een opgesteld parcours . De 
meisjes en jongens showden per groep 
hun koprol, gymnastische sprongen, rad 
en trampolinesprongen. De competitie-
ploeg zorgde voor mooie intermezzo’s 
aan de barre met onder andere buik-
draai, kippen, knappe leggerwissels 

Spetterend turnfeest bij Thorho
Hofstade – Op 13 maart hield THORHo zijn jaarlijkse turnfeest 
en dit keer haalde de trainersploeg zijn inspiratie bij de beroe-
pen. In de namiddag toonden de kleinsten hun kwaliteiten aan 
Suzanne van Interlabor en ‘s avonds gaven hun grotere clubge-
noten (vanaf het vierde leerjaar) er nog een extra lap op. Voor 
zo’n turnspektakel zat de Bloso-sporthal twee keer tereke vol 
met vierhonderd kijkers. 

Tekst: Marijke Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

en zelfs reuzenzwaai. ’s Avonds gaven 
de competitiedames hun artistieke ge-
heimen prijs aan de balk. Dans kwam 
er ook aan te pas en uiteraard kregen 
de tumblingers met hun spectaculaire 
reeksen de zaal  enthousiast op hun 
hand. De heren van THORHo lieten dan 
weer zien hoe sterk ze de brug mees-
ter waren. Ook de mooie gezamenlijke 
nummertjes van de selectiegroepen kon 
iedereen bekoren. 
’s Avonds werd voorzitter Bert Van 
Doorslaer extra in de bloemen gezet. 
Hij werd die dag 50 jaar en kreeg een 
bierkorf overhandigd. De burgemeester 
kwam echter met nog een groter cadeau 
voor heel THORHo : hij bevestigde dat 
er in Hofstade een gymnastiekzaal  zal 
gebouwd worden. 
“Dat maakt me nu eens echt blij”, zei 
Leonie Vanstappen, kersvers Vlaams-
Brabants kampioen artistieke gymnas-
tiek bij de juniores niveau C. Over haar 

prestaties op het provinciaal kampioen-
schap in februari was ze best tevreden: 
“’t Was oké, ook al heb ik al beter ge-
presteerd, zeker op de mat. Op de balk 
ben ik al blij dat ik er niet afval. Dat 
was dit keer wel gebeurd aan de barre, 
tja.” Leonie turnt 8,5 à 9 uur per week 
en stoomt zich klaar voor het Vlaams 
kampioenschap eind april net als Tine 
Serneels. Zij bezorgde THORHo een 
tweede Vlaams-Brabantse titel bij de 
miniemen, niveau C. Knap Tineke !
Twee kampioenstitels die THORHo doen 
schitteren op weg naar zijn veertigjarig 
bestaan, in 2011. Met een nieuwe eigen 
turnhal in het vooruitzicht zien de komen-
de jaren er alleen maar veelbelovend uit 
voor Tot  Heil Onzer Ribbenkast.  

Leonie Vanstappen en Tinneke Serneels werden 
provinciaal kampioen. Ze zijn geselecteerd voor het 

Vlaamse kampioenschap op 15 mei.
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

Nieuwbouw, timmerwerk, 
zinkwerk en dakbedekking

t

t Dakvernieuwing: leien, pannen,  
kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties

t Plaatsen van dakramen en 
lichtkoepels

t Gevelbekleding in diverse 
materialen

Dakwerken DE DonDER

 

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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Eppegem – In de nacht van za-
terdag 5 op 6 maart werden enkele 
ramen van de chirogebouwen aan de 
Zenneweg te Eppegem stuk geslagen 
door vandalen. De schade werd be-
rekend op ruim 1.000 euro. Maar de 
chiro kreeg hulp uit een hoek die ze 
niet onmiddellijk hadden verwacht.

Chiro Eppegem krijgt hulp na vandalenstreek
Veranda Thomas betrapt als milde weldoener

mas (van Veranda’s Thomas op de Ele-
wijtsesteenweg ) aan de Chiro   weten 
dat hij alle beschadigde ramen op zijn 
kosten zou laten vervangen.  Als dat 
geen mooie gebaar is. de Zemstenaar 
stuurde een fotograaf ter plaatse om 
de weldoener op deze manier in de 
bloemetjes te zetten. 

Al te vaak komen 
dergelijke van-
dalenst reken 
en criminaliteit 
in het nieuws. 
Maar het is niet 
altijd kommer 
en kwel. Soms 
komt er steun 
uit onverwachte 
hoek. Tijdens 
de   taartenver-
koop   aan huis 
liet Guido Tho-
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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.

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Kwai

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.  

Fiana

Antwerpen-P

design en kwaliteit 
voor uw veiligheid

i n fo@carpor t land .be
www.carpor t land .be

licht, lucht en … ruimte

Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten 

www.metalpoort.be 
info@metalpoort.be
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