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beste Zemstenaar,
Wat een feestje! De mensen die erbij waren op 
onze tiende verjaardag weten wat wij bedoelen: 
er hing een fantastische sfeer in het fonkelnieuwe 
gemeenschapscentrum de Melkerij. De spetterende 
ambiance in de podiumzaal vloeide rimpelloos over in 
een gezellige kletsbarak in de foyer.
Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor dit 
hartverwarmend feest: alle genodigden, onze 
adverteerders en u natuurlijk, beste lezer. Een dikke pluim 
ook aan ons speciaal voor de gelegenheid opgerichte 
feestcomité, dat enkele weken fors verhoogde bloeddruk 
beloond zag met uw massale en vrolijke aanwezigheid. 
Leuk om te zien dat de Zemstenaar na tien jaar zijn plek 
heeft veroverd in het hart van Zemst.
Er was niet alleen die weergaloze sfeer, er viel ook nieuws 
uit eigen huis te rapen. Aan het hoofd van de redactie 
wordt deze jongen opgevolgd door de ravissante Ellen. 
Voor beiden was er een attentie. Een bloemetje voor Ellen, 
dat spreekt voor zich. Waar het idee vandaan kwam om 
ook een bierkorf als geschikt cadeau te beschouwen was 
voor iedereen een raadsel, maar dit geheel terzijde. Tien 
jaar zwoegen en zweten hebben hun sporen nagelaten 
op lichaam en geest, maar het was het allemaal meer 
dan waard. Sommigen zullen het nooit afleren om te 
spreken over da boekske of het gazetteke, maar als wij 
het hebben over een glossy magazine in Zemst, weet 
iedereen meteen waarover het gaat.
Deze wissel heeft ook voor u, beste lezer, vooral positieve 
gevolgen. Om te beginnen bent u na tien jaar eindelijk 
verlost van al dat gezever op deze plek, ondertekend door 
(PV). Maar er is meer. Ellen is namelijk een jonge vrouw. 
En wat is één van de eerste beslissingen die vrouwen 
nemen als er iets op til is? Juist, een nieuw kleedje!  
de Zemstenaar krijgt dus weldra een nieuwe, frisse, jonge, 
hippe look. Meer kunnen wij nog niet verklappen, maar 
wij voelen dat u er nu al reikhalzend naar uitkijkt.
U merkt het, wij zijn klaar voor een nieuw verhaal van 
nog eens tien jaar. Bedankt voor alles, beste lezer, en 
lang leve de Zemstenaar!
 De redactie (PV)
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hier was dat feestje!
feest 10 jaar de Zemstenaar

4

Wil je meer foto's bekijken? 
Surf naar onze facebookpagina!
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www.jsdheylen.be
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Op 6 november stromen Zemstenaren 
van alle leeftijden toe aan De Hemen. 
Een erehaag wordt gevormd tot aan 
de voordeur. De Flore wordt 90 en 
dat zal iedereen geweten hebben!  
Een oude Citroën DS brengt Flor 
tot aan de voordeur. De mensen in 
de erehaag beginnen spontaan te 
klappen en te joelen. Flor stapt uit 
met een grote glimlach, zwaait naar 
alle mensen en gaat naar binnen. Het 
startschot van een gezellige avond!

Een standbeeld 
In een diashow ziet de massa  
bekende beelden voorbij komen en 
lachende gezichten vullen de zaal. 
Jean Vanhaecht en Johan Jacquemin, 
twee sterkhouders van vzw Chirome, 
nemen het woord. Beiden loven Flor 
voor zijn visionaire ideeën, die na al 
die jaren zo vanzelfsprekend lijken, 
maar vroeger ondenkbaar waren. 
In de chiro en de jeugdclub heeft 
de Flore het leven van honderden 

Zemstse jongeren mee richting 
gegeven. Een Zemst zonder Flor 
zou nooit zó bruisen van jeugdig 
enthousiasme. Zijn negentigste 
verjaardag is de ideale gelegenheid 
om hem te geven wat hij al jarenlang 
verdient: een standbeeld. Een 
prachtig bronzen beeld van zo’n 60 
cm hoog wordt tevoorschijn getoverd 
en iedereen herkent een jonge Flor 
in zijn typische houding: wandelend, 
met de handen op de rug en de blik 
op oneindig.
“Op basis van foto’s en filmpjes uit de 
oude doos begon ik in mei schetsen 
van 15 cm hoog te maken”, vertelt 
beeldhouwster Chris De Laet. “Daarna 
bekleedde ik een ijzeren geraamte 
op huidige grootte met ijzerdraad 
en klei. Dit beeld kan je namelijk niet 
enkel op basis van klei maken. Aan 
de hand daarvan werd dan een mal 
gemaakt voor de bronsgieter.” Dat 
brons moet wel een duit kosten, denk 
je dan. “Dat is inderdaad zo”, legt 

Johan Jacquemin uit. “Ook al waren 
de aanwezigen die avond heel gul, de 
kosten zijn nog niet volledig gedekt. 
Wie dus nog een gift wil doen, kan 
dat op BE58 0012 5774 8779, met 
de vermelding Flor 90.”

kampvuur!
Geen waardig chirofeest zonder 
kampvuur. De chirojeugd zet het 
bivaklied in en Flor krijgt de fakkel. 
Met de helpende hand van Peter 
Verheyen, nog zo’n chirobegrip, wordt 
het vuur aangestoken. De lichtjes in 
Flors ogen fonkelen als vroeger. Ik zet 
me naast Flor en vraag hem naar zijn 
mooiste en moeilijkste moment in al 
die jaren chiro. “Het verenigen – in 
1972 nota bene – van de vroegere 
jongens- en meisjeschiro op één 
bivak en onder één dak, dat van de 
Hemen”, antwoordt Flor resoluut op 
beide vragen. “Alle ouders waren 
tegen het idee, de pastoor was 
ertegen, en ik heb het toch gedaan.”
Het besef sijpelt langzaam door: 
voor wat nu doodnormaal lijkt, zette 
deze man toen zijn hele reputatie 
op het spel. Vele mensen schuiven 
ondertussen aan om Flor nog een 
gelukkige verjaardag te wensen. Als 
afsluiter vraag ik hoeveel jaar hij er 
nog gaat bij doen. Flor lacht: “Dat 
weet ik niet, ze! Maar zeg (wijst naar 
drie lege stoelen), die stoelen mogen 
niet buiten staan in de miezer, he.” 
Ik stap naar binnen met drie stoelen 
in m’n hand en betrap mezelf op een 
glimlach. Hij is na al die jaren nog niks 
veranderd. Merci, Flor! Respect!

TEKST: RUBEN JACQUEMIN, 
FOTO's: PHILIP GYSEN

ZEMST – “IJzer oep ijzer!”, “Zo ni!”, “Die lange platen moeten eerst komen!”, het zijn kreten 
die we al 75 jaar in Chiro Tijl Zemst horen. In 1940 sluit de vijftienjarige Floris Van De Sande, 

ondertussen beter bekend als De Flore, zich aan bij Chiro Tijl Zemst. Nu – 75 jaar later – 
wordt de bezieler van de chiro en jeugdclub Tramalant 90 jaar. En dat wilden de tientallen 

verenigingen van in en rond De Hemen niet ongemerkt voorbij laten gaan!

 90 
en vereeuwigd 
in brons!Flore

Flor en zijn standbeeld worden omgeven door Zemstenaren van alle generaties, in chiro-uniform.
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In de herfst van vorig jaar was Curling 
Club Mechelen in de running voor de 
bouw van de eerste curlinghal in 
België. De Wereld Curling Federatie 
organiseerde een competitie tussen 
landen om het curling te promoten, 
met als inzet het financieren van 
één hal. Er namen 18 landen deel 
en Finland won de prijs, vóór België.

Plan B
De club bleef niet bij de pakken 
zitten en had toen al een plan B 
klaar. Dat wil het nu realiseren met 
crowdfunding en subsidies. “We 
hebben veel werk gestoken in het 
dossier en zijn daarmee klaar voor 
realisatie”, zegt Pieter Meijlaers, 
die de plannen coördineert. “We 
willen 30.000 euro inzamelen met 
crowdfundacties. Wie instapt krijgt 
bv. het logo op de muuraankleding 
of zijn naam op het gepersonaliseerd 
meubilair. Als de hal er staat kunnen 
bedrijven ook curlinginitiaties voor 
hun personeel kopen bij de club. 
De Wereld Curling federatie wil 
ons steunen met een renteloze 

lening en we bespreken nog een 
subsidievoorstel van 100.000 
euro met de provincie Vlaams-
Brabant. Alles samen een project 
van ongeveer 400.000 euro.” 
Als het een beetje meezit hoopt de 
club de bouwwerken volgend jaar te 
kunnen starten, naast jeugdhuis De 
Caravan aan de Driesstraat in Elewijt. 
Voor het gebruik van de grond 
kregen ze eerder de toezegging van 
het Zemstse schepencollege.

hoog op wereldranking
“Er is een echte curlinghal nodig om 
onze sport een boost te geven”, 
zegt Meijlaers. “Voor curling hebben 
we mooi zuiver geëgaliseerd ijs 
nodig en geen recreatief ijs voor 

schaatsers. Als we nu op goed ijs 
willen trainen moeten we naar 
Zoetermeer in Nederland. Ondanks 
die handicap staan we toch mooi 
25ste op de wereldranking met 
meer dan 50 landen. Als de twee 
banen er liggen kunnen we ook een 
jeugdwerking opzetten, het Belgisch 
kampioenschap in eigen land 
organiseren en er internationale 
tornooien spelen. Buitenlandse 
delegaties kunnen vlakbij logeren 
in het Elewijt Center of het Bloso-
sporthotel.”
Als het plan gerealiseerd wordt is 
de Elewijtse curlinghal meteen de 
nationale curlingtempel waarvoor nog 
een passende naam gezocht wordt.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Club bouwt zelf curlinghal
Elewijt - De kans dat er een 

curlinghal komt in Elewijt is weer 
actueel. De club wil die volgend 

jaar zelf gaan bouwen op een 
terrein in de Driesstraat.

Jeugdhuis De Caravan krijgt de curlinghal naast zich.

"Er is een echte curlinghal nodig 
om onze sport een boost te geven"
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

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

bvba

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

A O D DAKWERKEN
HELLEMANS

Renovatie, herstellingen en ontmossen alle daken

Weerdesteenweg 21 - 1982 Elewijt - 0475.24.65.81

aoddakwerken@telenet.be

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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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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

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

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

GSM 0475/869 163

Geen Zemstenaar die Eddy niet 
kende en uitkeek naar de jaarlijkse 
opvoeringen van toneelkring ’t 
Groeit in de parochiezaal van 
Zemst. Eddy De Nys, komisch talent 
bij uitstek. Die door zijn expressieve 
mimiek zijn personages gestalte 
wist te geven. Ruim veertig jaar lang. 
Bijna steeds als hoofdrolspeler. 
Met de vraag om het voortaan wat 
kalmer aan te mogen doen. Want 
daar was hij aan toe, nu tram 6 
in zicht kwam. Na vier decennia 
lang niet alleen als acteur, maar 
ook bijna even lang als voorzitter 
van ’t Groeit. Voeg daarbij een 
rijk gevulde professionele carrière, 
eerst in het bankwezen en nadien 
in de IT- en de horecasector, maar 
ook en vooral als echtgenoot van 
Vera, papa van Steven, Annelies en 
Kristien, pappie van Nils, Elouise …
“Eddy was iemand die niets 
aan het toeval overliet. Een 
echte controlefreak. Alles moest 
steeds tot in de puntjes worden 
voorbereid. Anders hoefde het voor 
hem niet”, klinkt het eensluidend 

uit de mond van zijn aangeslagen 
toneelvrienden. Onder zijn leiding 
was ’t Groeit immers ‘uitgegroeid’ 
(what’s in a name?) tot één van de 
acht toneelverenigingen die onder 
de categorie ‘uitmuntend’ vielen 
tijdens het jongste toneeltornooi.
De kers op de taart waarvan Eddy 
niet meer heeft kunnen proeven. 
Gedaan met den track, gedaan 
met het applaus. Doek! Al denk 
ik stilletjes dat er hierboven nog 
flink wat afgelachen gaat worden. 

Tekst: Alex Lauwens, 
Foto: Paul Van Welden

Een laatste applaus 
voor Eddy De Nys

Zemst – 9.11, Andalusië zien en sterven… Het zou de titel 
kunnen zijn van een blijspel, bedacht door Eddy De Nys. Helaas 
is daar voor hem het doek gevallen. Voor altijd. Op maandag 
9 november, na een rustig fietstochtje in de buurt van zijn 
vakantieverblijf aan de boorden van de Middellandse Zee. In de 
idyllische buurt van Malaga, Motril, Granada. Eddy was pas 59. 

“Ik heb genoten 
van het applaus. 
En het heeft 
deugd 
gedaan!”

 

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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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.
Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.

 Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

“Waardig afscheid nemen”

Guido Van Cauwenberge, den 
Delle voor de vrienden, kweekt al 
jaren kanaries en parkieten. Met 
zijn kanaries doet hij mee aan 
wedstrijden, en niet zonder succes. 
Sommige schopten het zelfs tot 
kampioen. Niet voor hun gezang, wel 
voor hun kleur en hun voorkomen. 
“Al van mijn vijftiende had ik vogels 
thuis in een volière”, vertelt den 
Delle. “Nu nog enkel parkieten en 
kanaries. Ik sloot me aan bij een 
club en sindsdien neem ik met die 
kanaries deel aan wedstrijden.”
Er zitten inderdaad prachtige 
exemplaren tussen, vooral de fel 
gele vallen op. Nooit zo’n intens 
geel gezien bij een kanarie. Maar 
de kleur daar gelaten, lijken het 

allemaal prijsbeestjes te zijn. 
Is dat prachtige geel natuurlijk?
“Neen, die kanaries worden 
bijgekleurd met hun voeding. Dan 
krijg je die geel intensieven. De 
andere worden gele schimmels 
genoemd en de grijze zijn agaat 
opaal witte. Er zijn er die met 
een pigment in de voeding rood 
kleuren, maar die heb ik niet.”
Buiten de kleur, waar zit het 
verschil?
“Op wedstrijden wordt, naast de 
kleur, gekeurd op de bevedering, 
dat is de lengte en de vastheid van 
de veren. Verder ook op hun vorm en 
grootte, op hun houding en op de 
globale indruk die ze nalaten. Dit 
zijn kleurkanaries, maar er zijn ook 

Kampioen-kanaries

Zemst – Kanaries zijn niet alleen geel. Er bestaan ook 
witte en zelfs rode. Ze hebben hun naam gegeven 

aan de eilandengroep waar ze in het wild leven: de 
Canarische eilanden. Bij ons vliegen ze rond in volières 

van menig vogelliefhebber. Zo ook in Zemst. En hier zitten 
kampioenen onder die uitheemse vogeltjes. 
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RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

• Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
• Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
• Dakgootbekleding in PVC
• Gootreparaties
• Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
• Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - www.dakwerkendedonder.be

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

postuurkanaries. Die moeten een 
zekere fierheid vertonen, vandaar 
de beoordeling van hun houding. 
Hun zang is niet van tel. Dat is nog 
een andere soort kanarie.”
Heb jij met je beestjes al prijzen 
binnengehaald?
“Jazeker. Een agaat opaal witte 
heeft 92% gehaald en werd 
kampioen. Vanaf 90% krijg je de 
vermelding ‘ereprijs’. Zo zitten er 
ook een paar tussen.”
En je kweekt die zelf? Het zijn zo 
al frêle, piepkleine diertjes. Hoe 
groot komen die uit het ei?
“Dan zijn ze zo groot als een klein 
beukennootje of zoals een lid van 
een volwassen vinger. Een heel 
gedoe om die dan te ringen. De 
kweek loopt van februari/maart tot 
begin mei. Dan legt een vrouwtje 
gemiddeld vier eitjes. En van 
september tot begin december 

doen we mee aan wedstrijden. 
Dan moet je je dieren een weekend 
lang overlaten aan de organisatie. 
Er zitten daar zowat 1400 vogels 
bijeen, eerst voor de wedstrijd en 
nadien voor een vogelshow. Heel 
indrukwekkend!”
Ongetwijfeld. En hangt er wat 
aan vast, aan die winnaars?
“Neen, gewoon eer, geen geld. Er 
wordt een klassement opgemaakt 
van de kampioenen en dat is het.”

Geweldig toch, zoveel 
toewijding voor dat schamele 
drieletterwoord: eer. Om dat wat 
tastbaarder te maken zullen we 
gauw wat grassprietjes in elkaar 
vlechten tot een lauwerkrans voor 
die fijne kampioentjes. De oude 
Grieken indachtig. 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; 
foto's: Jean Andries
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maandag en dinsdag gesloten -
woensdag 9 u tot 18 u - donderdag 9 u tot 20 u -

vrijdag 9 u tot 18 u - zaterdag 7 u tot 15 u

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
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Hoe kwam je op het idee om 
met Humasol in Kameroen 
zonnepanelen te gaan installeren?
“Elk jaar komt Humasol zich in de 
les voorstellen. Het feit dat je van 
A tot Z alles zelf mag doen, vond ik 
heel aantrekkelijk. Je begint met uit 
te zoeken hoe je een fotovoltaïsche 
zonnepaneleninstallatie bouwt. Je 
stemt dat ontwerp af op de lokale 
noden: in Kameroen hang je er 
batterijen aan, in België zet je de 
stroom op het net. Een projectleider 
van Humasol ondersteunt je daarbij. 
Ter voorbereiding zijn we hier in 
België mee op het dak gekropen om 
zonnepanelen te installeren.
Bovendien telt de stage mee voor 
mijn opleiding en staat het ook nog 
eens mooi op mijn CV later.”

En dan ben je in Kameroen…
“Inderdaad. Binshua, een dorpje van 
vijfhonderd inwoners, ligt op zo’n 
veertienhonderd meter hoogte, dus 
de temperaturen zijn er draaglijk. 
Het leven is er nog heel traditioneel. 
De lokale koning of fon zwaait er de 
plak, omringd door een raad van 
wijzen, herkenbaar aan hun hoedje. 
Als ze buitenkomen met hun zwart-
wit hoofddeksel, zijn ze in functie en 
moet iedereen luisteren.
Zo werd er in het dorp een watertank 
gebouwd, om het water van de 

bron in het oerwoud op te vangen. 
De stenen daarvoor moesten van 
de berg gehaald worden. Iedereen 
moest meehelpen, dus de wijzen 
gingen van deur tot deur met hun 
hoedje op om iedereen op te roepen. 
Wie deze gemeenschapsdienst, een 
soort belasting in natura, weigerde, 
kon het gaan uitleggen bij de fon. 
Als je excuus niet goed genoeg was, 
kreeg je een boete in de vorm van 
een kip of geit of een fles palmwijn!”

Van wijn gesproken, wat viel er zo 
al te eten en te drinken in Binshua?
“De palmwijn alleszins niet, dat is 
meer een ceremoniële drank dan 
een delicatesse. Een ander lokaal 
brouwsel was maïsbier, glutenvrij 
en gezond. Ook Guinness werd 
veel verkocht, wat ik vreemd vind. 
Je verwacht eerder Heineken of zo! 
Coca-Cola was er natuurlijk wel, de 
kleinste fles was 65 cl groot!
De dagelijkse maaltijden bestonden 
voornamelijk uit rijst, aardappelen 
en pasta. Eén keer per week was er 
vleesmarkt, en daar aten we vlees 
van de barbecue, altijd rund, geen 
varken. De koeienhuid werd ook 
geserveerd: gekookt en in repen. 
Dat was wel taai om op te kauwen!”

Hoe was het om daar te werken?
“We kregen veel hulp van de 

leerkracht elektriciteit van de 
school en zijn twee stagiairs. Zij zijn 
cruciaal om de installatie draaiend 
te houden nadat wij weg zijn. Het 
meeste materiaal hebben we ginder 
gekocht, wat al een belevenis op zich 
was, en veel meer tijd vergde dan 
we aanvankelijk hadden ingeschat. 
Je moet ook improviseren: het frame 
waarop de zonnepanelen rusten is 
hier van aluminium. Ginds hebben 
we staal gebruikt, dat we verfden. 
Hun ideeën in verband met 
veiligheid staan ook mijlenver 
af van wat bij ons gangbaar is: 
koperen draden hangen bloot 
in de regen, zekeringen waar in 
België maximaal acht stopcontacten 
mogen opstaan, dragen er hier 
wel dertig. Een lasser die met een 
zelf ineengeknutselde - weliswaar 
ingenieuze - laspost werkt, draagt 
geen lasbril en stelt zichzelf bloot 
aan hoge stroomsterktes, hitte 
en brandgevaar! Ze compenseren 
voorzorg met bijgeloof. Zo had de 
directeur van de school een fluitje 
op zak en als het hard waaide, 
blies hij erop en de wind stopte… 
Helaas waren hun remedies voor 
aids gelijkaardig! Ik heb in elk 
geval veel geleerd, niet alleen over 
elektriciteit!”

Tekst: Ilse Van de Velde, 
foto: Gertjan Maenhout

Gertjan in Kameroen

Hofstade - Gertjan Maenhout 
is een vierdejaars burgerlijk 

ingenieurstudent die deze zomer 
tien weken in Kameroen heeft 
gewerkt voor vzw Humasol. Hij 

installeerde er zonnepanelen op 
de directiegebouwen van een 
technische school. Drie andere 

studenten hielpen hem daarbij. 
Wij gingen luisteren hoe het 

hem daar verging.

In vol ornaat (v.l.n.r): Joland Baetens, Alexander De Baere, de Fon van Binshua, Lauren 
Enghien en Gertjan Maenhout.
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Do it yourself - de kersteditie
Hofstade - Het hele jaar door 

zoek ik het internet af naar de 
allerleukste kerstbomen. Op 
mijn Pinterestbord verzamel 

ik de coolste ideetjes en 
tegen eind november trek ik 
aan de husbandy zijn mouw 
om aan de slag te gaan. Ik 

mag dan wel creatief zijn en 
best wel handig in grafische 

computerprogramma’s, als er een 
hamer en een zaag aan te pas 

komen heb ik hulp nodig!

Zet eerst je piek en vertrek van 

daaruit om de contouren van je 

kerstboom met dunne nageltjes vast 

te leggen.

Volg met je slinger de nageltjes tot 

je een mooie boom hebt.

Hang een ijzerdraadje waar je 

vlaggetjes moeten komen.

Hang je vlaggetjes.

Bijpassende verlichting maakt het 

helemaal af!

1 2

3
4

5

1

2

3

4
5

Stap voor stap

Bind met een koordje een 
kerstboom op een speelgoedauto 

en Christmas is coming!

Kers op de taart

ps: Ook leuk om in de plaats van 
een slinger washitape (Japanse 
papiertape) te gebruiken of voor 
wie echt heel handig is: schilder je 
plank met schoolbordverf en ga met 
krijtjes aan de slag!

Tekst en foto's: Ellen Van de Wijgaert
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Herstellingen in eigen werkplaats
www.nauwelaertsenzoon.be

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

 

     

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

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Een bezige bij 
Nele zit ondertussen in haar 
tweede bachelor Journalistiek 
aan Thomas More in Mechelen. 
Tussen de lessen door, loopt ze 
bijna letterlijk de deuren van het 
Conservatorium in Mechelen plat. In 
juni studeerde ze af in de richting 
Woord en in september begon ze 
aan de opleiding Literaire Creatie. 
Naast al dat studeren, leeft ze zich 
tijdens de grote vakantie uit als 
animatrice bij Speelplein Kaktus. 

Extreem luid en 
ongelooflijk dichtbij 
Nele wilde haar laatste jaar in de 
richting Woord graag afsluiten in 
stijl. Ze koos voor een monoloog 
die gebaseerd was op het boek 
Extremely Loud And Incredibly Close 
van Jonathan Safran Foer. Nele 
was zo zeer aangegrepen door het 

verhaal dat ze er een jaar lang mee 
aan de slag ging. Ze herschreef het 
verhaal, nam audio op en leerde het 
helemaal uit het hoofd. Oefenen, 
oefenen, oefenen was de boodschap 
én met een prachtig resultaat. 

Grootste 
onderscheiding 
Nele behaalde op haar eindexamen 
in juni grootste onderscheiding. 
Daarmee behoorde ze tot de 
vijftien beste leerlingen van 
2015. Uiteraard ging deze 
grootste onderscheiding niet 
zomaar aan haar voorbij. Tijdens 
het 21ste laureatenconcert in de 
stadsschouwburg van Mechelen 
werd ze na de proclamatie van 
honderd leerlingen extra in de 
bloemetjes gezet. Ze kreeg een 
medaille van de stad Mechelen en 
natuurlijk de laureatenprijs. 

Zwart gat? 
Nadat Nele afstudeerde wilde ze 
absoluut niet in een zwart gat vallen. 
Ze besloot  zich voor een nieuwe 
richting in te schrijven: Literaire 
Creatie. Hiervoor werkt ze aan 
verschillende schrijfopdrachten. Ze 
laat nog steeds haar fantasie de vrije 
loop, maar dan op papier in plaats 
van op het podium. De monoloog die 
ze schreef voor haar examen smaakte 
duidelijk naar meer. 

Oefening baart kunst 
Neles liefde voor taal groeide enorm 
door al dat schrijven en spreken. Ze 
schrijft en leest veel in haar vrije 
tijd. Verder droomt ze ervan om later 
enkele kortverhalen neer te pennen. 
Of wie weet misschien wel een heel 
boek? Om met Nele haar woorden 
af te ronden: oefening baart kunst! 

Tekst: Maaike De Donder 
Foto: Nele Jacquemin 

Nele valt in de prijzen
Zemst - Nele Jacquemin, 

een jongedame uit Zemst, 
werkte onlangs mee aan ons 
jeugdnummer. Niet veel later 

sleepte Nele aan het Stedelijk 
Conservatorium in Mechelen een 

bijzondere prijs in de wacht.

"Ik wilde na de 
proclamatie niet  
in een zwart gat 

vallen"
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Bos van Aa, 220 ha subliem 
stiltegebied ten westen van Laar. In 
de jaren 70 opgeofferd aan de bouw 
van de Zemstse zeesluis. Voordien 
een agrarisch landschap met ruim 
twintig boerderijen, lange dreven 
en eindeloze boomgaarden. Nu, na 
de zandwinning (o.a. voor de E19) 
en de gedwongen heropvulling, 
eindelijk teruggegeven aan moeder 
natuur. Met dank aan Natuurpunt, de 
gemeente Zemst en het Mechelse 
Sint-Romboutscollege.

Veel handen maken 
licht werk
“Wat heeft het Sint-Rombouts-
college daar mee te maken?”,  
vroegen wij aan Koen Vandermeiren, 
wiskundeleraar aan het college en 
schepen van leefmilieu.
Koen: ”Het college heeft het 
peterschap aanvaard over de 
Oostelijke Graslanden van dit  
unieke natuurgebied. Er werd een 
oorkonde opgesteld waarmee 
de school en Natuurpunt afdeling 
Kanaalregio-Bos van Aa het 
signaal geven dat ze de bijzondere 
ontwikkeling in dit regionaal 

topgebied belangrijk vinden. Zo’n 
groot gebied in ere herstellen en 
houden is immers een hele klus, zeker 
met vrijwilligers. Als betrokken schepen 
ben ik op zoek gegaan naar partners. 
Met collega leerkracht Chris Van Asch, 
die ook bij Natuurpunt zit, lag het 
college enigszins voor de hand.”

Wat moeten we ons daar concreet 
bij voorstellen?
“Nadat Natuurpunt eerst een groot 
onderhoud gedaan heeft, komt onze 
school met een dertigtal laatstejaars 
op het terrein mee helpen om alles 
op te ruimen. En dit gedurende twee 
zaterdagen per jaar. Ongelooflijk 
hoeveel werk je dan kan verzetten.”

Welk werk zoal?
“Wel, in die Oostelijke graslanden 
schieten nogal veel bomen in het 
wild op. Natuurpunt doet de kap. En 
de leerlingen ruimen mee op, zodat 
de Galloway-runderen hun gebied 
kunnen blijven begrazen.”

Groene corridor
Welke rol speelt de gemeente 
daarin?
“Met een sponsoring van 1.000 

euro werkingsmiddelen aan de 
Milieu-adviesraad wordt allerlei 
gereedschap aangekocht, zodat de 
leerlingen niets van thuis hoeven 
mee te brengen.”
Koen benadrukt dat een dergelijk 
project vrij uniek is. “Je levert zinvol 
werk en de jeugd wordt van dichtbij 
betrokken bij de natuur. Dit alles op 
vrijwillige basis en met een grote 
opvoedkundige waarde.”

Een project met een visie, zeg maar.
“Klopt. Op termijn is het de 
bedoeling om Bos van Aa 
voor het publiek toegankelijk 
te maken en door diverse 
natuurontwikkelingsprojecten te 
komen tot een soort groene corridor, 
waardoor opnieuw een rijke fauna 
en flora ontstaan. Het gaat er niet 
om grote gebieden aan elkaar te 
sluiten, maar kleinere stukken natuur 
door herstel en onderhoud te laten 
herleven en zo een soort groene 
buffer te creëren. Concreet bedoel ik 
Dorent-Nelebroek, Kattemeutersbos 
en Bos Van Aa op ons grondgebied 
en aan de overzijde van het kanaal 
het ’s Gravenbos.”
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Sint-Rombouts 
waakt over Bos van Aa

Zemst-Laar – Bos van Aa, kom in de vallei van de Larebeek. Waar het 
grondwater ’s winters de oppervlakte zoekt. Waar ontelbare libellensoorten 
rondzweven. Waar waterviolier, koekoeksbloem, houtsnip en ijsvogel zich 

thuis voelen. Waar stoere Schotse Galloways rustig grazen.

Bos van Aa, uniek 
stiltegebied waar dieren en 

planten in harmonie leven.
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Mark Van Steenwinkel

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

Alle natuursteen-, vloer- 
en tegelwerken
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Katia vanwaar deze stap? 
“In feite was ik al zestien jaar 
aanwezig op KFC Eppegem 
omdat mijn zonen er in de 
jeugdreeksen speelden en mijn 
man bij de veteranen. In al 
die jaren werd ik enige malen 
gepolst om toe te treden tot het 
bestuur, maar pas dit jaar leek 
het mij het gepaste moment.”

350 spelers, 24 teams
Jeugdvoorzitter van een 
voetbalclub, wat houdt dit 
voor jou in? 
“Als je weet dat onze 
jeugdafdeling 350 actieve 
spelers telt, verdeeld over 24 
teams, dan kan je begrijpen dat dit 
organisatorisch niet van een leien 
dakje loopt.
Mijn belangrijkste taak is dan ook 
ervoor zorgen dat alle activiteiten 
goed verlopen. Voor alle  sportieve 
taken kan ik rekenen op een 
uitstekende technische staf o.l.v. 
Walter De Kok. Voor de andere 
organisaties staan dan weer de 
andere bestuursleden klaar. En 
er moet wel wat  georganiseerd 
worden: een zomerstage, een 
wafelenbak, de jeugddag, 
Sinterklaasfeest, het Italiaans 
Eetfestijn, de Paasstage, het 
eigen jeugdtornooi, de deelname 

aan een internationaal tornooi 
en de eindeseizoensuitstap met 
afsluitende barbecue. Heel wat 
werk aan de winkel dus. 
Daarnaast vind ik het als voorzitter 
mijn taak om de communicatie op alle 
vlakken vlot te laten verlopen. Mijn 
aanwezigheid in het hoofdbestuur 
vergemakkelijkt deze taak.”

landelijke, club met 
uitstraling
Wat zijn je volgende doelstellingen? 
“Mijn belangrijkste doelstelling is 
ervoor zorgen dat KFC Eppegem 
een landelijke, plezante club met 

uitstraling blijft. Iedereen moet hier 
welkom blijven en iedereen moet de 
kans krijgen om voetbal op niveau 
te spelen. Met een infrastructuur, 
die dankzij het hard werken van 
de club en met de steun van de 
gemeente op punt staat, kunnen wij 
perfect onze sociale rol vervullen.”

Op welke realisaties ben je fier in 
je nog korte ambtstermijn?
“Een organisatie als de jeugddag 
met meer dan 500 mensen aanwezig 
maakt mij wel fier, temeer omdat dit 
succes er kwam dankzij de tomeloze 
inzet van gans het jeugdbestuur. En 
ik ben ook wel een beetje trots dat 

er zich elke week opnieuw 
onbezoldigde vrijwilligers 
aanbieden vanuit de 
aanhang van de spelertjes 
om de kantinedienst 
te verzorgen. Dankzij 
hen beleeft onze 
kantine tijdens de 
jeugdwedstrijden elke keer 
opnieuw hoogdagen.”

Tekst: Patrick Deswarte, 
Foto: jean andries

Katia, vrouw in een mannenwereld
Eppegem - Een unicum is het niet maar toch blijft het een rariteit, een vrouw als jeugdvoorzitter van 
een voetbalploeg. Begin februari van dit jaar trad Katia De Vreese aan als jeugdvoorzitter van KFC 

Eppegem. Dit gebeurde volgens haar eigen zeggen na rijp beraad, maar met volle overtuiging.

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

IUSTE
ADVOCATEN

Jeugdvoorzitter Katia en algemeen 
voorzitter Jan Van Asbroeck gaan voor 

een optimale jeugdwerking.
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Onder de   mensen
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Niets dan tevreden 
werkers, bestuursleden 

en spelers tijdens het 
jaarlijks mosselfestijn 
van VK Weerde. Een 

tussendoortje voor een 
traditionele foto namen 

ze er graag bij. 

De manschappen van de politiezone 
Kastze combineerden voetbal met 
een barbecue op uitnodiging van 
Zemka, de sport- en vriendenkring 
van de politiezone. Op het veld van 
Weerde speelde geel tegen blauw 
in een gemengde bezetting van 9 
tegen 9 op een ingekort veld en met 
kleinere doelen. Geel won met 5-3.
(JD)

Borneo Eppegem bestaat 39 
jaar en speelt competitie in 

AVVV Vlaams Brabant. De club 
telt 35 ingeschreven leden, 
allen geboren en getogen 
Eppegemnaren en tal van 

ex-spelers van FC Eppegem. 
“Plezier maken en elke week er 
een leuke match van maken is 
ons doel. De wedstrijden zijn 

steeds boeiend met spektakel 
er bovenop. Elke thuiswedstrijd 
is het feest”, zegt speler-trainer 

Diego Cooreman. 

Prijsuitreiking groenwedstrijd – Heel wat 
deelnemers hebben meerdere bomen aangeduid 
in hun tuin. Niet iedere boom afzonderlijk kon 
een prijs verdienen. Daarom werd de boom die 
volgens de meest waardevolle of mooist tot haar 
recht komende gefotografeerd en gejureerd. 25 
deelnemers mochten een waardebon ontvangen. 
De hoofdprijs van de mooiste boom ging naar 
Marnik Delmotte. Hij kreeg een aankoopbon van 
50 euro. Freddy De Greef kreeg het zilver met een 
waardebon van 40 euro. Michel Dethée kreeg het 
brons met waardebon van 30 euro. A. Dierickx, 
Regine Huysmans en Jenny Bosmans kregen een 
waardebon van 25 euro.
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Foto’s: Jean AndriesOnder de   mensen
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Het mosselfestijn van VV Elewijt was een gezellig 
samenzijn van supporters, sympathisanten en 
buurtploegen. Ook FC Eppegem was andermaal 
talrijk aanwezig en dat werd gewaardeerd door het 
bestuur en de werkers.

Het VIP-etentje van VV Elewijt was een leuk 
opwarmertje voor de wedstrijd tegen FC Hever. De 
aanwezigen genoten van het lekker eten en waren 
opgetogen met het bezoek van de spelers. Tijdens 

de wedstrijd waren het enthousiaste supporters. De 
ploeg stelde niet teleur en won met 6-1 cijfers.

Heemkundige kring De Semse is bezig met het 
maken van een boek De cafés in Zemst. Een aantal 

werkgroepen uit de verschillende deelgemeentes 
dragen hun steentje bij door het verzamelen van 
foto’s, anekdotes en leuke herinneringen. Op de 

foto zie de werkgroep uit Hofstade. 

In Eppegem werd op 11 november de jaarlijkse 
herdenking van Wapenstilstand gehouden. Na de 
misviering verzorgden de leerlingen van het derde 
studiejaar van de Gemeentelijke Basisschool De 
Waterleest een muzikaal intermezzo tijdens de 
plechtigheid aan het oorlogsmonument en op het 
militair kerkhof. Louis Laeremans (91) zorgde voor 
een nieuwe aanplanting en schilderde de letters van 
het monument. In de parochiezaal werd een receptie 
aangeboden door het college van burgemeester en 
schepenen.
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KWB Zemst-Laar organiseerde voor de derde maal het Belgisch kampioenschap 
Cyclo-schietkraam-cross. Alleen of met twee kon men van zes kermisrondjes 
“cyclo-cross-drink-en-schietplezier” genieten. Niet alleen kinderen, maar ook de 
volwassenen mochten deelnemen. Het crossparcours in het bos aan de Chiro 
was mooi afgebakend met linten, er waren zowel binnen- als buitenproeven. 
Op de koop toe ging niemand met lege handen naar huis. 

Zen Kenpo System Zemst gaat steeds maar in stijgende lijn. Kenpo is een Amerikaanse verdedigingssport die 
beoefend wordt door de kenposchool. Kenpo- of andere martial arts beoefenaars van alle leeftijden en niveaus 
kunnen hieraan deelnemen om bij te leren en een leuke tijd te beleven. Op zaterdag 14 november ging in de 
sporthal van Zemst het tweede Zen Kenpo Kamp door. “Skill, sfeer en plezier maakten er een leuke dag van”.

Op 30 oktober ging de 
eerste Halloweentraining 

door voor de jeugdploegen 
van VV Elewijt. De kinderen 

kwamen verkleed naar de 
training en konden met de 
familieleden verbroederen 

rond vuurkorven met pot 
en pint. Het jeugdbestuur 

zorgde voor een 
aangepaste drank- en 

menukaart in het thema en 
de DJ hield er de ambiance 
in. Na de training werd het 

best verklede lid beloond 
met een cadeautje en een 

zak snoep.

Sint-Maarten zingen 
bij de familie De 
Donder in de Jaak 
Lemmensstraat in 
Zemst. Buurtkinderen 
Lina en Lotte Juliens 
en Robbe en Ilke 
De Peuter maakten 
er een gezellige en 
winstgevende 11 
november van.
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seniorenweek
De seniorenweek is een 

jaarlijkse campagne 
waarin de Vlaamse 

Ouderenraad samen met 
de ouderengeneraties 

informeert en sensibiliseert 
over een bepaald thema.

In Woonzorgcentrum Zonnesteen 
zorgden Okra Weerde en Okra Zemst 
voor een plezierige dansnamiddag in 
een ontspannen sfeer. Drie optredens 
stonden op het programma. “Mooi, 
mooi, mooi zijn alle vrouwen” zongen 
ze in koor.

De officiële opening van de Melkerij 
is voorzien in december, maar de 

Cultuurdienst Zemst organiseerde een 
rondleiding voor en achter de schermen. 
Ruim honderd kijklustigen namen er aan 

deel en waren vol bewondering.  

Enkele durvers grepen de kans en 
genoten van een rondleiding op 
één van de 135 paarden in Manege 
Verbrande Brug onder deskundige 
leiding van uitbaatster Ann Verreth.
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In 2005 werd theatermaker 
Mokhallad Rasem, die opgroeide 
in Bagdad, uitgenodigd om in 
Duistland aan een theaterproject 
mee te werken. Hij kon toen niet 
vermoeden dat zijn reis een nieuwe 
wending aan zijn leven zou geven. 
Mokhallad: “Net voor ik naar huis 
terug zou gaan, kreeg ik bericht dat 
mijn familie halsoverkop naar Syrië 
zou vluchten. De situatie in Irak was 
onhoudbaar geworden en ik moest 
in Europa voor mezelf een oplossing 
zoeken.” Zo belandde hij heel 
alleen in onze gemeente, waar hij 
zes maanden verbleef in het lokaal 
opvanginitiatief van het OCMW en 
waar hij naar eigen zeggen goed 
werd opgevangen. Ook de vzw 
AZIZ speelde een grote rol in zijn 
integratieproces. 
De Nederlandse taal onder de knie 

krijgen was belangrijk voor 
Mokhallad, want zonder 
taal kan hij niet werken in 
ons land. Mokhallad: “Het 
leren van de taal was 
het begin van een nieuw 
leven. Het maakt deel 
uit van de integratie. 
Taal in de theaterwereld 
is een belangrijk 
werkinstrument, maar 
een boodschap kan je op 
verschillende manieren 
communiceren en mijn 
verbeelding helpt mij vooruit. 
Mijn eerste theaterstuk dat ik in 
België op poten zette was in de 
parochiezaal van Zemst en dat stuk 
heb ik gemaakt zonder taal. Ik werk 
dan ook vaak met beelden.”

op reis
Mokhallad reisde met zijn 
theaterstuk WACHTEN doorheen 
Engeland, Schotland en Spanje. De 
voorstelling wordt nu in verschillende 
scholen in Vlaanderen en Nederland 
opgevoerd.
In de kunst ervaart Mokhallad de 
absolute vrijheid. In Irak werd 
hij beperkt door de dictatuur, 
maar ook in Europa ervaart hij 
systemen die beperkend zijn. 
Mokhallad: “In de kunst ervaar ik 
geen censuur. Kunst is vrijzinnig 
en laat zich nooit door iets 
buiten mezelf bepalen. Kunst 
kan de wereld veranderen. 
Vluchtelingen die in angst 
leven en geen stem hebben 

kunnen niets doen. Ik probeer de 
stem van die mensen te dragen en 
de maatschappij een spiegel voor 
te houden. Als kunstenaar vind ik dit 
mijn verantwoordelijkheid.” 
Regisseur Mokhallad Rasem is een 
acteur en regisseur met grote naam 
in de Europese toneelwereld. Hij is 
een voorbeeld van de sterkte en 
het talent dat sommige mensen op 
de vlucht naar onze samenleving 
meebrengen. 

Tekst: Veerle Mollekens, 
foto: Frieke Janssens

toneel 
zonder censuur

Weerde - Regisseur en acteur Mokhallad Rasem veroverde met zijn theaterstukken Irakese 
Geesten, Hamlet, Romeo en Julia, Othello … de Europese toneelwereld. Op 9 januari komt hij 
met zijn voorstelling WACHTEN en het befaamde Toneelhuis Antwerpen naar Weerde.  Zemst 

en de vzw AZIZ (Asielzoekers Integratie Zemst) hebben een bijzondere betekenis voor de 
kunstenaar van Iraakse afkomst.

Vzw AZIZ is trots u te kunnen 
uitnodigen op een bijzondere 
nieuwjaarsactiviteit, want op 
zaterdag 9 januari 2016 komen 
Mokhallad Rasem en Toneelhuis   
Antwerpen naar Zemst met de 
korte toneelvoorstelling WACHTEN. 
De muziekgroep Akt biedt muzikale 
omkadering. 
Toegang vanaf 19u30 in zaal Ons 
Huis, Kostersvoetweg, Weerde. 
Tickets: 10 euro in voorverkoop 
op rekening nr BE66 0013 9795 
8643 van vzw AZIZ, Zemst met 
vermelding ‘Theater Wachten’. 12 
euro aan de kassa.

Theaterstuk 
WACHTEN won 

in 2014 de ACT 
festivalprijs van 
het BE FESTIVAL 

(Birmingham 
European 
Festival).
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Familie staat voor Kathleen en 
haar man Danny Adams op de 
eerste plaats. Als kind vierde 
Kathleen Kerstmis elk jaar bij haar 
tante Godelieve. “Ik heb mooie 
herinneringen aan die kerstfeesten. 
Het was vooral een gezellig samenzijn 
met nonkels, tantes, neven en 
nichten”, zegt Kathleen. “Er werden 
kleine cadeautjes rondgedeeld en 
spelletjes gespeeld. Eten was zeker 
niet het belangrijkste.” 
Tegenwoordig is dat wel wat anders, 
want samen met haar dochter 
Tamara steekt Kathleen veel tijd 
en energie in een goed kerstdiner. 
Samen lekker eten is belangrijk voor 

hen en er wordt 
goed gekookt bij 
de familie Adams. 
“Mijn dochter 
werd geboren 
op tweede 
kerstdag. Bij ons 
is kerst sindsdien 
tevens een 
verjaardagsfeest. 
Dit jaar viert ook 
onze kleinzoon 
Rowen mee, die 
werd geboren op 
moederdag in de maand mei.”

niet uit kookprogramma's 
Begin december 
start de 
zoektocht naar 
receptjes, maar 
hun inspiratie 
halen ze niet bij 
tv-koks, zoals dat 
t e g e n w o o r d i g 
vaak gaat. “Naar 
kookprogramma’s 
kijken wij niet, 
want die zijn veel 
te vroeg op de 
avond. Wij vinden 
vaak ideeën in 
de folders van 
Colruyt. Die 
receptjes zijn 
eenvoudig en 

origineel. Wij vinden het belangrijk 
om elk jaar iets feestelijks op tafel 
te brengen. Koken zit bij ons in de 
familie. Mijn vader was traiteur en 
ik heb hotelschool gedaan. Vaak 
staat er bij ons met kerst wild op 
het menu. Zo hadden we al eens 
kangoeroesteak en vorig jaar kozen 
we voor een duo van kwartel en 
fazant.” 

met liefde klaargemaakt
“Wij besteden niet alleen aandacht 
aan het eten, ook de kerstversiering 
is belangrijk. Bij het kerstdiner 
hoort een mooi gedekte feesttafel. 
Met Rowen in huis zullen we de 
versiering dit jaar wel wat moeten 
aanpassen. De kerstboom moet 
op een verhoogje en de meest 
breekbare ornamenten komen zeker 
niet onderaan de boom. Wat dit 

jaar op het menu zal staan 
weten wij nog niet, maar 
zoals gewoonlijk beginnen 
wij met een aperitief en een 
hapje, daarna uiteraard een 
voorgerecht, hoofdschotel 
en een dessert. En alles 
met liefde klaargemaakt”, 
besluit Kathleen. 

Tekst: Veerle Mollekens, 
foto: Jean Andries

Je bent wat je eet, ook met Kerstmis
In onze juli-editie vroegen we ons af in welke mate eten definieert wie je bent. Het antwoord 

blijven we nog even schuldig, maar we zijn het er al wel over eens dat eten meer is dan 
voedsel naar binnen werken. Het brengt mensen samen en ook bij het kerstfeest hoort lekker 

eten. Wij vroegen Kathleen Brysens uit Zemst hoe belangrijk het kerstdiner voor haar is. 

Dit jaar viert ook 
kleinzoon Rowen 
mee Kerstmis met 
Kathleen en haar 
echtgenoot Danny.

Koken is voor de familie Adams zeker geen vervelende 
opgave. Maar een kerstdiner organiseren kan best 
stresserend zijn. Heb jij last van keukenstress? Hier 
zijn enkele tips voor een geslaagd diner.
• Kies een recept dat niet kan mislukken.
• Bereid alles zorgvuldig voor.
• Haal lekkere wijn in huis, maar zorg ervoor dat 

je gasten niet teveel drinken tijdens het diner. 
• Maak het gezellig in huis met kaarslicht of de 

open haard. Je eten zal er ook beter door smaken.
• En bovenal: laat de stress niet de overhand 

krijgen. Geniet ook zelf van het samenzijn. 

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

 

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

320

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:  
    9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u

Na afspraak

 

Steurs  Consultancy Bvba
        ° Btw advies
        ° Personenbelasting  – Vennootschapsbelasting 
        ° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
        ° Interim- management

Eddy Steurs 
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool 

Hofstraat 4               tel : 0478/647 232
1982 Elewijt        eddy.steurs@telenet.be
                                       Btw : BE 0844 533 072     

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MAN-
NEN
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De historische hoeve uit de 
17de eeuw werd in 2007 door 
de gemeente aangekocht van 
het OCMW van Mechelen, 
gerestaureerd en uitgebaat als 
brasserie Engelentijne. Op 15 
april 2014 verwoestte een brand 
een groot deel van het gebouw, 
waardoor het onbruikbaar werd. 
Een architectenbureau heeft 
een dossier opgesteld 
voor de heropbouw. 
Het dak wordt helemaal 
ontmanteld en vernieuwd 
en de onstabiele muren 
heropgemetst. De 
binnenruimten worden 
gereinigd en ontgeurd.

Er worden enkele ver-
beteringen aangebracht 
zoals een verhoogde 

dakisolatie en het verwarmen 
met een warmtepomp. De 
gelagzaal krijgt een akoestische 
afwerking. De verzekering van 
de gemeente stortte in augustus 
reeds een bedrag van 531.000 
euro en de gemeenteraad keurde 
de procedure voor de heropbouw 
van de Gasthuishofhoeve goed.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Gasthuishofhoeve 
klaar voor wederopbouw

Hofstade - Na anderhalf jaar zijn de experts en een 
gerechtsdeskundige tot een akkoord gekomen voor de 

schaderegeling van de afgebrande Gasthuishofhoeve –  
beter gekend als Engelentijne - in Hofstade. De  

heropbouw wordt op 590.000 euro geraamd.

Een brand verwoestte 
de oude hoeve.

 

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be

EXTRA OPEN: zondag 13/20/27 december van  
10u tot 17u, maandag 21/28 december van 10u tot 18u, 

24/31 december van 10u tot 17u..

Juwelen: Nona Gold/Silver, Innocence, Bozarts Jewels, One 
More, Moondrops, Nobless, Dulci Nea, Orage, Nobless Fashion, 
Bronzallure, APM Monaco, Trollbeads, Rebecca, Viventy, Lizzy, 
Diamonfire, Lotus, Bruce, Dji Dji, Karma, Mini Me, Naiomy 
Princess, Orage Kids, Cara
 
Trouwcollecties: Aurodesign, Amici, D’euxx, Traditions, F’OR U
 
Horloges: Michael Kors, Emporio Armani, Junghans, Michel 
Herbelin, Alfex, Rodania, Rodania Swiss collection, Manfred 
Cracco, Olivier Strelli, Fossil, Diesel, Skagen, Danish Design, 
Marc Coblen, TW Steel, Casio, Guess, Lotus, Ice Watch, 
Girl Only, Flik Flak

Bekijk onze eindejaarsfolder 

op www.juweliervanlaer.be
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Tickets voor donderdag 5 mei kosten 
25 euro en zijn te bestellen via de 
website. Snel zijn is de boodschap, 
want vol = vol!
Ook voor de Palm Live Stage 
op zaterdag 7 mei maken de 
chirojongens van Weerde een 
eerste naam bekend: Gunther D + 
Skyve (Studio Brussel). Voor vrijdag 
6 mei zijn de Mechelse feest-dj’s 
van Radio Botanique al bevestigd. 

Meer namen 
volgen zeer 
binnenkort.
Voor het eerst worden ook 
combitickets aangeboden. Wie zijn 
combiticket nog voor Nieuwjaar 
bestelt, kan bovendien genieten 
van een Early Bird ticketkorting en 
betaalt dan slechts 35 euro voor een 
toegangsticket voor de drie dagen. 
Alle info is terug te vinden op  

www.weerdsebierfeesten.be .
Speciaal voor de gelegenheid mag 
de Zemstenaar één combiticket 
voor de 33ste Weerdse Bierfeesten 
weggeven. Het enige dat je daarvoor 
moet doen is juist antwoorden op 
deze vraag: hoe heet de nieuwste 
single van Clouseau?

Tekst: Brecht Put, foto: Clouseau

Clouseau komt naar Weerde!
Weerde - In 2016 zullen de Weerdse 

Bierfeesten op 5, 6 én 7 mei plaatsvinden. 
De organisatie van het tweedaagse muziek- 
en bierfestival voegt uitzonderlijk een derde 

dag toe aan de affiche. Op donderdag 5 
mei (O.H. Hemelvaart) zal niemand minder 

dan Clouseau, Vlaanderens populairste 
band, het feestweekend op gang trappen. 

Winnaars dialectenboek
Veronique Salome en Tom De Roover zijn de winnaars van de twee dialectwoordenboeken van Kristof Van Stichelen.
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Een eeuwigheid geleden, ergens in 
2008, pikte het gemeentebestuur 
het idee op om het vervallen 
industrieel pand de Melkerij, toen 
nog een snookerzaal, om te bouwen 
tot een gemeenschapscentrum. Uit 
een enquête bij de bevolking bleek 
dat daar ook dringend behoefte aan 
was. Zemst spaarde kosten noch 
moeite om hiervan een pareltje te 
maken. Nu, zeven jaar later, is het 
zover: het fonkelnieuwe complex de 
Melkerij opent feestelijk zijn deuren.

Wij wilden weten wat het 
gemeenschapscentrum in 
petto heeft. Een babbel 
met Ansje Brassine, 
spreekbuis en gezicht 
van de Melkerij, maakt 
meteen alles duidelijk.

Vertel op, Ansje, wat 
gaat er allemaal 
gebeuren in de 
Melkerij?
“De Melkerij is een 
gemeenschapscentrum, 
dat wil zeggen dat er 
culturele activiteiten 
worden verwacht. 
Dit gaat van hippe 
toneelstukken tot 
alternatieve muziek. 
Naast de gemeentelijke 
Cultuurvonken komt cvba 
De Melkerij met een 
eigen label, waaronder 
een alternatieve 
programmatie valt.
Er is ook plaats om de 
Zemstenaren zélf aan 
de slag te laten gaan. 
De ruimte kan benut 

worden voor van alles en nog wat. 
Zo kan er een receptie met live 
muziek plaatsvinden of kunnen 
we lokaal talent een podium of 
tentoonstellingsruimte bieden.
Daarnaast bieden wij ook een mooie 
locatie aan voor vergaderingen en 
congressen op maat.
Kortom, er zal een pak te beleven 
zijn!”

Wat verwacht je van de Melkerij?
“Ik verwacht vooral dat elke 
Zemstenaar er zijn goesting kan 
vinden. Wij gaan proberen een zo 

uitgebreid mogelijk gamma aan 
te bieden om iedereen te kunnen 
bereiken. In het begin zal het 
nog wat zoeken zijn, maar tegen 
volgend jaar ben ik zeker dat de 
Melkerij uitgroeit tot een bruisend 
gemeenschapscentrum.”

Vanaf wanneer mogen wij de 
Melkerij binnen?
“Jaaaaaren voorbereiding zijn er 
aan vooraf gegaan, maar nu komt 
het echt dichtbij.
Het openingsweekend start 
op 18 december en is volledig 

uitverkocht. Wie er 
jammer genoeg niet kan 
bijzijn, kan rekenen op 
extra voorstellingen en 
optredens vanaf 2016 
om een eerste glimp 
van de podiumzaal op te 
vangen.”

Wie erbij was op het 
v e r j a a r d a g s f e e s t j e 
van de Zemstenaar 
kon al kennis maken 
met het gloednieuwe 
gemeenschapscentrum. 
Vanaf nieuwjaar staan de 
deuren van de Melkerij 
wagenwijd open voor 
alle inwoners van Zemst 
en ver daarbuiten.

Tekst: Paul Verdoodt, 
foto: Jean Andries

Eindelijk: de Melkerij!

Zemst – Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar deze maand is het zover: Zemst heeft 
eindelijk een echt gemeenschapscentrum. In het feestelijke openingsweekend op 18 en 19 
december zorgen grote namen als Gunther Neefs en Natalia voor passend vuurwerk. Voor 

de uitbating van het complex sloot het gemeentebestuur een overeenkomst met een private 
partner, cvba De Melkerij. de Zemstenaar sprak met woordvoerster Ansje Brassine.

Ansje Brassine 
verwelkomt iedereen 
in de Melkerij vanaf 
nieuwjaar.

Zit je in een vereniging of organisatie en wil je graag iets organiseren in de Melkerij? 
Een snuifje cultuur, een workshop, een debat, een spreekbeurt?
Ben je ondernemer? Wil je met je bedrijf een meeting of congres organiseren op een 
toplocatie?
Surf als de bliksem naar www.gcdemelkerij.be of bel naar 015-800300.
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De Zemstse kinderen zijn goede 
bekenden voor Sinterklaas: in zijn 
boek staan de namen, weetjes 
en anekdotes van alle kinderen 
van de Zemstse verenigingen. Als 
Sinterklaas niet genoeg weet over 
de kinderen, kunnen de vereniging 
en de ouders altijd wel helpen! 
Die verhaaltjes moeten natuurlijk 
opgerakeld worden voordat de 
kinderen hun cadeautjes kunnen 
ontvangen. Dat levert vaak 
grappige momenten op voor de 
ouders. Ook de Pieten brengen 
iedereen aan het lachen. Na al 
die gekheid kan het echte feest 
beginnen: de kinderen krijgen 
snoep en cadeautjes die de Sint 
met behulp van de verenigingen 
heeft meegebracht. Bij KWB 
Hofstade wordt er ook aan de 
ouders gedacht, zij zijn tenslotte 
ook een heel jaar braaf geweest. 

Pasta
De Sint kan uiteraard niet overal 
tegelijk zijn. Daarom nodigt de Chiro 
van Zemst-Laar hem al een weekje 
op voorhand uit op hun Pasta di 
Skippy. De Sint is verzot op hun 
pasta bolognaise. Jammer dat zijn 

baard er zo oranje van wordt! Bij 
FC Zemst komt hij dan weer langs 
na de training op 4 december. 
KWB Weerde organiseert een heel 
evenement voor hem in d’Oude 
School op 5 december met een 
poppentheater en liedjes. Dat doet 
de Sint allemaal te voet. Na al dat 
stappen is Sinterklaas wel uitgeput, 
dus voorziet KWB Hofstade op 5 
december ’s avonds voor hem een 
wagen met chauffeur, zodat hij de 
kinderen van hun leden ook nog een 
bezoekje kan gaan brengen.

Ieder kind een Sint
KWB Weerde gaat nog een stapje 
verder en tilt het Sinterklaasfeest naar 
een sociaal niveau. Via de actie Ieder 
kind een Sint brengen de kinderen 
een cadeautje mee voor Sinterklaas 
in de vorm van oud speelgoed. Dat 
speelgoed bezorgen de Sint en zijn 
Pieten dan aan het OCMW, dat het 
verdeelt onder kansarme kinderen. 
Ook Chiro Skippy wil deze actie vanaf 
dit jaar toepassen.

Bij alle geïnterviewde verenigingen 
is dit evenement gratis: chapeau! 

Tekst: Laura Schoevaers, 
foto: Luc Schaerlaeken

Zie ginds komt de stoomboot! 

Zemst - Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land en dat staat garant voor veel plezier en 
blije kinderen. Zemst is al jaar en dag een vaste stopplaats voor de Goede Man in deze drukke 

periode. Chiro, KWB of voetbalclub, de Sint steekt zijn gemijterde hoofd overal door de deur! 
Lees mee over de Sinterklaasverhalen van KWB Weerde en Hofstade, FC Zemst en Chiro Skippy. 

Veel blije gezichtjes op 
het Sinterklaasfeest van 
KWB Weerde vorig jaar.  



42

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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Sinds zijn vader 
in ’56 met duiven 
startte, is André 
Cordemans duiven-
minded. André: 
“Noem me maar 
gerust geobsedeerd. 
Kwam er een duif 
niet thuis, dan kwam 
ik als jonge gast het 
kot niet af. Moeder 
moest het eten naar 
boven brengen!” 
Ook zijn zoon Peter 
is sinds zijn jonge 
jaren gepassioneerd 
door de duivensport. 
André: “Als er eentje 
niet thuis komt, dan 
denk ik soms: laat 
die daar maar zitten.” 
Peter: “Maar ik ga die 
dan halen, al is het aan de andere 
kant van België.” André: “Hij is 
zelfs eens naar Mönchengladbach 
gereden voor een duif!” 
Duiven zijn meer dan huisdieren, het 
is een actieve sport. De dagelijkse 
verzorging neemt één tot twee uur 
in beslag, dan moet je één keer 
per week de koten poetsen, naar 
wedstrijden rijden, etc. André: “Op 
die wedstrijden zet ik niet veel in, 
het is maar een hobby. Toch vlieg 
ik met 50 procent van mijn duiven 
prijs. Ik kan me als kleine hobbyist 
soms tussen de groten plaatsen. 

Dat geeft ook motivatie en plezier 
natuurlijk.” 
Plezier halen de duivenliefhebbers 
ook uit de voorbereiding op 
wedstrijden. Ze koppelen de 
beste duiven, kweken de jongen 
op, trainen ze en zoeken de beste 
motivatie om ze terug te laten 
komen. De echte kick is echter om 
hun duiven te zien thuiskomen van 
een vlucht. Komen ze vroeg? Welke 
komt eerst aan? André: “Ook als ze 
niet vroeg komen, ben ik content 
dat ik ze zie!” 
Het is erg zeldzaam dat vader en 

zoon deze hobby 
delen. Niet alleen 
omdat de hobby 
zelf met uitsterven 
bedreigd is, maar ook 
omdat er niet veel 
jonge mensen nog 
met de duiven spelen. 
60 tot 70 procent van 
de duivenliefhebbers 
is 70+. Peter: “Dat 
komt vooral door 
tijdsgebrek, denk ik. 
Dat vangt mijn vader 
op bij mij: hij doet 
de verzorging en het 
opleren, ik kom mee 
opletten en ben het 
vervoer. Als ik meer 
tijd had, zou ik thuis 
ook een kot hebben. 
Ik ben echter ook de 

hele week met voetbal bezig.” 
Want de passie voor duivensport 
is niet het enige dat in deze 
familie wordt doorgegeven. Ook 
de voetbalmicrobe zit in het bloed: 
zowel André als Peter als kleinzoon 
Robbe zijn keepers. André: “Ik heb me 
al afgevraagd of dat iets genetisch 
is. Zeker bij het voetbal vind ik dat 
speciaal. Er staan er elf op het veld, 
waarom juist doelwachter worden?” 
Het is een hobby waar je niet van af 
geraakt. André: “Als het kan, sterf ik 
als duivenmelker.”

Tekst en foto: Laura Schoevaers, 

"als het kan, sterf ik als 
duivenmelker"

Zemst - Er zijn steeds minder duivenmelkers. De voorbije 
50 jaar is het aantal duivenliefhebbers in ons land 

gedaald met meer dan 90 procent. Slechts weinig 
jonge mensen hebben er de tijd of het geld voor. Maar 

eens je erdoor gebeten bent, laat de duivenmicrobe 
je niet los. We bezochten een vader en zoon van dit 

uitstervend ras. 

zo vader, zo zoon



44

Victor Servranckxstraat 5
1982 Elewijt

015/61 17 38

Café - Feestzaal - Traiteur

IN DEN PRINS

Een spetterend gastronomisch menu met koud en warm buffet 
op oudejaarsavond 31 december 2015.
Dansavond en een sfeervolle decoratie zorgen voor een 
onvergetelijke nacht! Voor info, graag een belletje

Met Kerst (24-25-26 december) en Nieuwjaar (31 december) 
bieden wij uonze verzorgde traiteursdiensten.

Open ma tot za 11u30 tot (min.) 23u30 – zo van 10u30 tot 22u30. 
Sluitingsdag woensdag.

NIEUW : 
VERHUUR VAN 

LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van 

deze bon
-10% op de officiële 

huurprijs
bij het huren van 

mobilhome
Info 0494/738521

Enkel geldig in december 2015

Schoonheidsinstituut Inge
Voor allerlei verzorgingen:
- gelaatsverzorging
- pedicure
- manicure
- dag- en avondmaquillage
- ontharingen

Gedurende de feestmaand 
december krijgt u:
- een tof eindejaarscadeautje 
bij gelijk welke behandeling
- korting van 10% bij een 
volledige gelaatsverzorging

Iedereen alvast prettige feestdagen toegewenst!
Maak snel uw afspraak!

Inge Cortvriendt - Peter Benoitlaan 11 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.32.58
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Sinterklaas zal hopelijk zijn toer 
afgewerkt hebben als op zondag 
6 december vanaf acht uur weer 
een massa mountainbikers 
verzamelen voor hún toertocht. 
Plaats van afspraak: het Weerdse 
voetbalchalet op de Galgenberg. 
Afstanden: 30-40-50-58 km en 
15 km voor de kids. Naast een 
klassieke passage door het Bloso-
domein, is de grote nieuwigheid 
dit jaar de tocht richting Haacht 
en Rijmenam, waar de Vossenberg 
voor straf spektakel moet zorgen in 
deze jubileumeditie.
Succesvolle samenwerking
Luc Van Ingelgom: “We schrijven 
1995 als de KWB voor het eerst 
uitpakt met een veldtoertocht. 
Onder impuls van Marc Mertens 
werden toen 250 deelnemers 
genoteerd. Het jaar nadien nam WTC 
Verbruggelingen de organisatie in 
handen. Vanaf 2001 tekende de 

KWB verantwoordelijk met Ronald 
Hoogsteyn als drijvende kracht. 
Het was meteen de start van een 
succesvolle samenwerking met de 
Verbruggelingen. De opbrengst van 
deze dag gaat trouwens integraal 
naar de KWB, die het opnieuw 
investeert in de bruisende Weerdse 
vereniging en in de zaal Ons Huis.”
Toch wel een hele klus, zo’n 
organisatie jaarlijks opzetten?
“We hebben ondertussen wel de 
nodige ervaring opgedaan. Zo zorgt 
Raf Vanhaute voor de logistiek 
en coördinatie met de betrokken 
gemeenten en neemt Ronald 
Hoogsteyn de website en het 
draaiboek voor zijn rekening. Ikzelf 
teken het parcours uit. Belangrijk 
daarbij is zeker de kwaliteit van 
de bewegwijzering, want vijf 
verschillende afstanden betekent 
heel wat splitsingen. In totaal zijn 
zo’n 99 medewerkers betrokken bij de 

organisatie. Voorts moeten de fietsers 
met materiaalpech opgevangen 
worden en zijn we verplicht om EHBO-
posten te hebben. Deze worden 
bemand door het Rode Kruis. Vorig 
jaar hebben wij deze niet eens 
nodig gehad. We telden toen 1418 
deelnemers en geen enkel ongeval!”
Hoe kondigt deze 20ste editie zich 
aan?
“We rekenen natuurlijk weer op een 
massale opkomst. Vanuit alle hoeken 
van het Vlaamse land noteren we 
inschrijvingen. Maar we kunnen 
moeilijk blijven groeien. Momenteel 
zitten we zowat aan ons plafond 
qua deelnemers: 1765 in 2013 was 
ons record! Ook de verscheidenheid 
in het deelnemersveld is fantastisch: 
recreanten, atleten, mannen 
en… sinds enkele jaren ook een 
toenemend aantal vrouwen“, besluit 
Luc met een modderig knipoogje. 

Tekst: Alex Lauwens

Voor de 20ste keer 
Dwars door d'Hel van Weit

Weerde – Stevig door de slijkerige herfstnatuur 
vlammen. Zwoegen en zweten, slippen, vallen, 
opstaan en weer doorgaan… De vrienden van 
de terreinfiets hebben Sinterklaasdag al lang 
aangekruist. Want dan willen zij er weer bij zijn 

in Weerde. Voor de 20ste recreatieve veldtoertocht. Recht op de 
trappers, in het wiel van parcoursverantwoordelijke Luc Van 

Ingelgom proefden we van het smeuïge slijk van d’Hel van Weit.

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be



46

•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

•  Gepatenteerde gelaste scharnier-
systemen in aluminium met 
roestvrije (INOX) scharnieren 

•  Alle RAL kleuren of zelf- 
reinigend krasvrije structuurlak-
ken 

Exclusief in kwaliteit

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst 
tel. 015 41 41 42  - fax 015 41 41 44

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 

201108ZemstenaarAdverts.indd   1 23/08/11   01:04

Onze leeshond was niet weg 
te slaan uit de Zemstenaar 
van november. Na het 
omslaan van de cover kwam 
je hem vaak tegen, maar wel 
maar twee keer op een foto. 
Op blz. 18 kon je hem zien bij 
zijn hondenhok waarin ook hij 
onderdak verschafte aan een 
vluchteling. En even er voor op 
blz. 13 zat hij mee in het water 
in het Blosodomein. Daar 
hadden vele lezers hem niet 
gezien. Twee honden dus voor 
vorige maand. Het lot duidde 
deze keer Cecile Cuypers 
uit Weerde aan die we 
nog net op de valreep 
konden bereiken om 
haar te vertellen dat ze 
25 euro had gewonnen. 

Onze huistekenaar 
Rumo zet de liefhebbers 
ook nog eens aan het 
werk in deze editie. 
Julie kunnen weer op 
zoek naar ik weet niet 
hoeveel honden die 
verstopt zitten ergens 
op een foto. Laat het 
ons weten ten laatste 
op 13 december en je 
maakt kans op 25 euro. 
Vergeet ook niet je gsm-
nummer te vermelden. 
(KVW)

TWEE LEESHONDEN GEVONDEN

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

Voor informatie en 
afspraak

na 18.00 uur:
tel Jean:

0479/74.96.83
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Totaalservice in optiek
•
•
•
•

 ogentest: opmeten van de sterkte van uw glazen
 aanpassing van contactlenzen
 uiterst verzorgde montage in eigen atelier
 snelle en onberispelijke service

Twee ervaren opticiens tot uw dienst
Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108

Zemst
tel. 015 61 65 80

www.optiekdeboeck.be

Jasmien: “Vaak wissel ik mijn lenzen 
af met mijn modieuze bril.”


