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Beste Zemstenaar,
Er zijn zo van die wetenschappelijke stu-
dies, waarbij een weldenkende mens al 
eens een wenkbrauw optrekt. U kent 
dat wel: een Noorse studie die het effect 
aantoont van groene thee op de kleur 
van uw ogen. Uw gezond verstand zegt 
meteen dat die onderzoekers beter zich-
zelf eens zouden onderzoeken.
Maar er zijn ook ernstige studies, die be-
wijzen wat u met datzelfde gezond ver-
stand al lang wist. Zo stootte de Zemste-
naar op een Japanse studie die aantoont 
dat vroeg opstaan ongezond is. U leest 
het goed: dat gedoe over ochtendstond 
en goud in de mond is één grote farce. 
Wat blijkt? Onderzoek aan verschillende 
Japanse universiteiten wijst uit dat vroe-
ge vogels méér risico lopen op hart- en 
vaatziekten. Meer dan drieduizend Ja-
panners werden hiervoor onderzocht. 
De resultaten werden besproken op 
het congres van de Wereldfederatie van 
Slaaponderzoek- en Slaapgeneeskunde-
verenigingen.
Kijk, dat wisten wij hier al lang. Maar nu 
is het dus ook wetenschappelijk bewe-
zen: vroeg opstaan is ronduit gevaar-

lijk! Die ellendige wekker is de grote 
boosdoener. Elke ochtend, net als u in 
een diepe slaap verzonken bent en in 
een  deugddoende droom uw batte-
rijen aan het opladen bent, rukt dat fol-
tertuig u uit uw gelukzalige toestand. 
Vierklauwens uw bed uit, snel een kop 
zwarte koffie in uw keel en nog half ver-
suft in een spurt naar het werk. Dat kán 
niet gezond zijn! Dat houdt geen mens 
vol! Conclusie: buitengooien, dat ver-
vloekte onding!
De gemeente Zemst besliste als piloot-
gemeente iets te doen aan de tirannie 

van die tikkende tijdbom. Inwoners van 
Zemst krijgen voortaan het voorrecht 
om op te staan wanneer zij dit zelf wil-
len. Zal wel wat aanpassing vragen van 
uw werkgever, maar dat went wel. “Awel, 
Janssens, weer zo laat? Kijk eens, ’t is half 
elf!” “Sorry, directeur, maar ik woon in 
Zemst. En u weet wat dat betekent, hé 
directeur: gezondheid vóór alles!”
Voortaan hebben de anderen een wek-
ker, de Zemstenaars hebben tijd. Tot ’s 
avonds laat zelfs. Om de Zemstenaar te 
lezen bijvoorbeeld!
 De redactie (PV)
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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 kwa-

liteitsdrukwerk. 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, haarscherpe ogen, grote 
dosis vakkennis en extra veel 
plezier in ons werk, verzorgen 
wij drukwerk van hoogstaande 
kwaliteit. In elke denkbare oplage, 

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

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010

5%
OP GEBOORTEKAARTJES 

EN TROUWKAARTEN

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)
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openingsuren feestdagen 2009:
Donderdag 24-12 (Kerstavond): 07.00u - 19.00u
Vrijdag 25-12 (Kerstmis): 07.00u - 15.00u
Donderdag 31-12 (Oudjaar): 07.00u - 17.00u
Vrijdag 01-01 (Nieuwjaar): 11.00u - 14.00u

Het weekend na Kerstmis en Nieuwjaar zijn de 
gebruikelijke openingsuren van toepassing

Gelieve uw bestelling voor boeketjes en bloemstukken 
minimum 2 dagen op voorhand door te geven.

BLOEMEN PLANTEN

B L O E M B I N D E R I J

Tervuursesteenweg 260
(over de kerk)

 1981 Hofstade

Tel.: 0497/ 74 44 82

NA DE DRUKTE VAN DE KERSTPERIODE ZIJN WIJ ER 
EVEN TUSSENUIT ! GESLOTEN VANAF MAANDAG 4 
JANUARI TOT EN MET DONDERDAG 14 JANUARI.   

TERUG OPEN VRIJDAG 15 JANUARI

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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Schoonheidsinstituut

SENSA
Schoonheidsinstituut

SENSA

Heidestraat 87 - 1982 Weerde (Zemst) - Tel. 0475-97 80 46
www.schoonheidsinstituut-sensa.be

eindejaarsarrangement - 80 euro 
voor ultieme ontspanning van lichaam en geest:

* gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype 
* intensief serum voor het gelaat * uitgebreide massage van 

het gelaat * manicure of pedicure * huidvernieuwende massage 
peeling van de achterzijde van het lichaam 

* relaxerende massage van rug, nek en schouders * geschenkje
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Martha kende een bewogen levensloop. 
“Ik was de jongste thuis en werd gebo-
ren in Malderen, een dorpje dat nu bij 
Londerzeel hoort. Ik was drie toen mijn 
moeder in het kinderbed van haar acht-
ste kindje stierf. Ik ging naar school in Lip-
pelo en werkte later bij Lambert Hermans, 
dat was hard werken in de vloerenfabriek. 
Mijn eerste man en mijn vader kwamen 
samen om in een woningbrand en ik 
bleef achter met mijn zoon. Later leerde ik 
‘onze Cois’ kennen die in Londerzeel bier 
uitvoerde voor een biersteker. We trouw-
den en trokken meteen naar Elewijt. Hier 
hield ik een kruidenierswinkeltje naast 
het café. Mijn trouwdag en  mijn eerste 
werkdag in het café vielen vrijwel samen. 
Dat is nu dus al 50 jaar geleden.”

Vissers, kaarters en wippers

De Willem Tell was jaren de pleisterplaats 
van de liberalen, fanfare ‘De Koornbloem’, 
de vissersclub, de kaarters en de jagers 
die er bij pot en pint hun jachtuitstap af-
sloten. De liggende wipmaatschappij Wil-
lem Tell vond er ook onderdak: “Daarvoor 
werd er eerst een houten afdak gebouwd 
tegen de zijgevel”, zegt Martha. “Ik moest 
natuurlijk ook meedoen aan ‘de schieting’ 
maar de boogpees bezeerde mijn arm. 
Toen ik het boogschieten beter onder de 
knie had, ging ik graag mee naar de schie-
tingen in de buurt. Ik was geen kampioen 

tig voor uw pintje en nen euro voor mij-
ne water. De gezelligheid is gratis.”

Juliaan Deleebeeck

ELEWIJT - MarTha WaLschap, dE bazIn van café WILLEM TELL In ELEWIJT, vIErdE In novEMbEr haar goudEn JubILEuM aLs 
caféhoudsTEr. MarTha WordT op 9 JanuarI 78. zE TapT aLLEEn nog bIEr uIT fLEsJEs: “oMdaT hET kaLM Is En dE oMzET TE 
onzEkEr oM EEn vaT aan TE sTEkEn”, WEET zE,  Maar zE bLIJfT doorgaan. haar café Is aLLE dagEn opEn zondEr WEkELIJksE 
rusTdag. vIEr hEupopEraTIEs En EEn LEvEn van hard WErkEn krIJgEn haar nIET kLEIn.

maar schoot toch mijn prijsjes.”
Toen vorig jaar de veldrit in het Blosodo-
mein van de kalender geschrapt werd, 
bracht een breedbeeldscherm in Martha’s 
café de wedstrijd binnen het bereik van 
een grote groep aanhangers. Die bouwden 
er met haar goedkeuring een heus feestje 
en dat zal zich wellicht nog wel herhalen.

HaVermout, Vanille en botermelk

In haar loopbaan van caféhoudster is 
Martha nooit zat geweest, zegt ze en nog 
straffer: ze beweert dat ze geen druppel 
alcohol drinkt. “Zelfs geen aperitief.  Ik hou 
het bij watertjes, Looza of limonade.” Bij de 
culinaire voorkeur van Martha hoort een 
dagelijks bord pudding. “Mijn pap kan ik 
niet missen. Van havermout, vanille, boter-
melk, macaroni tot chocola of met stukjes 
speculaas. Pap lust ik alle dagen.”
Café houden is voor Martha veel meer 
dan pintjes tappen. Ze overbrugt naad-
loos verschillende generaties van ge-
pensioneerden over jonge ouders tot de 
scouts- en gidsenleiding en de kleuters 
uit de straat. ”Zo  heb ik mijn klapke en 
verneem ik de nieuwtjes uit de gemeen-
te”, zegt ze, “en voor de kindjes ben ik al-
lemaal hun ‘moeke’.”
Martha, de rekening graag?  “Hier men-
neke”, zegt ze gemoedelijk.(Ik durf met 
mijn 1,64 meter niet te protesteren te-
gen dat verkleinwoord) “nen euro twin-

martha is een

gouDen CaféBaZin

Pol goossen oP BeZoek
Op 7 november zetten de stamgasten 
van café Willem Tell hun Martha in de 
bloemetjes. Het werd een feest in stijl. 
Martha’s café zat bomvol met stamgas-
ten en sympathisanten, allemaal met 
een smile tot achter hun oren. Elke aan-
wezige werd verrast met een exemplaar 
van De Gazette van Martha, een speciaal 
voor de gelegenheid geschreven krant-
je, vol leuke foto’s en weetjes over café 
Willem Tell en de voorbije halve eeuw in 
het leven van Martha. Het schepencol-
lege zette Martha in de bloemetjes, de 
barbecue werd aangestoken, de sfeer 
was bijzonder leuk. En kranige Martha 
liet het zich allemaal welgevallen.
Tot acteur Pol Goossen, beter bekend als 
Frank Bomans uit Martha’s lievelingspro-
gramma Thuis, de deur openzwaaide. Pol 
verraste Martha met drie dikke kussen. 
Martha kon haar ogen niet geloven: “Zijde 
gij da echt, jongen?”. Pol deed er nog een 
schepje bovenop, sprong op een stoel en 
las een stukje voor uit zijn boek OngePO-
Lijst. De ambiance was compleet.
Gefeliciteerd, Martha, en doe er nog 
maar een paar jaar bij!
 PV



6

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 d
ec

em
b

er
 2

00
9

Frituur Herby’s
“Bij Joske”

Cardijnstraat 12 (Martelarenplein)
1980 Eppegem

Open: woe en do:16u30-22u
 vrij: 11u30-13u30, 16u30-22u
 za: 12u-14u, 16u30-22u
 zo: 12u-14u, 16u-22u

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

Normandie
Cafe

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

- Vergaderzaal -
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Ook dit jaar is er weer voor elk wat 
wils op “Dwars door d’Hel van Weit” 
zoals de veldtoertocht ook wordt 
genoemd. De marathontocht van 58 
km is eerder bij de geoefende bikers 
in trek. Maar de laatste jaren vinden 
meer en meer vrouwen en tieners 
en andere recreatievelingen de weg 
naar de mountainbiketochten van 
30 of 45 km. Voor de kids is er zelfs 
in begeleiding door een volwassene 

voorzien voor een tocht van 15 km.

Dat de veldtoertocht ook het Bloso 
Domein aandoet blijft de grote trek-
pleister. Wie wil er nu niet eens graag 
op de waterlijn van het witte zand-
strand in Hofstade rijden? Moordend! 

De Sint doet dit jaar zeker zijn duit 
in het zakje. Tijdens de tocht wordt 
iedereen één of twee keer bedeeld 

VelDtoertoCht WeerDe 
sChakelt De sint in

WEErdE - vEErTIEn Jaar aL organIsEErT dE kWb van WEErdE saMEn MET 
dE WIELErToErIsTEncLub dE vErbruggELIngEn EEn gEsMaakTE vELdToEr-
TochT. op 6 dEcEMbEr aansTaandE WILLEn zE opnIEuW hogE ogEn gooIEn 
En dE rEcordopkoMsT van 2008 van 1100 dEELnEMErs zo MogELIJk nog 
ovErTrEffEn! 
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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

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

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

USEWILS DANNY

Algemene Onderneming 
GROND & AFBRAAKWERKEN

SIERBESTRATING

Uitgraven van kelders, opritten, terrassen, 
mazout- en regenputten,...

Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)
Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67

danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be

 

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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met fruit, soep, sportdrank en koe-
ken, ... ‘t is niet voor niets Sinterklaas. 
Ook andere faciliteiten voor de spor-
tievelingen zijn er bij de vleet. Het 
stalen ros van de deelnemers kan 
worden afgespoten op één van de 14 
bikewash standen. En na de douche 
kan er dan wat nagekaart worden in 

14e Recreatieve Veldtoertocht KWB Weerde
      -  Dwars door d’Hel van Weit  -  6/12/2009
Afstanden: 15km (kids) - 30-45km - 58 km (marathon)
Startuur: 8.30-10.30 
Plaats: Voetbalterrein VK Weerde, Kerselarenweg 
Prijs: € 1,00 - € 2,50/3,00 - € 3,50/4,00 

de kantine van VK Weerde, met een 
snelle hap en de oh zo traditionele 
après-bike mét Westmalle trappist. 
Dat met vijf Westmalles in je lijf terug 
richting huiswaarts biken niet mee-
valt, neemt menig wielerliefhebber 
er wel bij.

BC

oP heterDaaD BetraPt
WEERDE - Twee inbrekers werden op heterdaad betrapt in de Heidestraat in 
Weerde. Een getuige die de daders had opgemerkt liep hen na, terwijl een an-
dere buurtbewoner de politie verwittigde. Onmiddellijk werd de oproep beant-
woord door verscheidene politieploegen en dankzij de uitstekende beschrijving 
van de vluchters konden de twee daders worden ingerekend en de gestolen 
goederen worden gerecupereerd.  PV
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opVang sinds 1989
Het was in die tijd alles behalve vanzelf-
sprekend om je kleine spruit af te zetten 
bij de kinderopvang. Moeder de vrouw 
bleef toch thuis van het werk om fulltime 
huisvrouw te worden. Wanneer vader 
thuis kwam van het werk zag heel het 
huis er piekfijn uit, was de was gedaan, 
het eten stond klaar en de kleine ukkie 
was al onderweg naar bed. Gelukkig 
dachten een groep mensen uit Weerde 
daar 20 jaar geleden anders over en met 
vereende krachten begonnen zij aan een 
Zemstse kinderopvang avant la lettre.

bracht, terwijl het kinderdagverblijf om  
zeven uur moest opengaan. Gelukkig 
net op tijd om nog een flesje champag-
ne te kraken onder de vele vrijwilligers, 
alvorens de eerste kindjes te begroeten.

Zes kleine Zemstenaartjes stonden te trap-
pelen om voor het eerst door de deuren 
van de opvang te gaan. De pioniers van 
die tijd waren Greet Vervoort, Ulrike Sierts, 
Hans Sierts, Joachim Van der aa, Gyl Van 
Deuren en Doria Coninx. Eigenlijk waren 
deze zes de trendsetters voor wat wij van-
daag kennen als een dagelijkse routine. 

Vandaag en morgen

Sinds 1991 is het kinderdagverblijf erkend 
door Kind & Gezin en tot op vandaag staat 
het nog steeds onder hun toezicht. Tevens 
is het het enige gesubsidieerde kinderdag-
verblijf van Zemst. De kinderen worden op-
gedeeld in drie groepen met elk een eigen 
knusse leef - en slaapruimte: de baby’s van 
4 tot 10 maanden, de kruipertjes van 10 tot 
18 maanden en de peuters van 18 maan-
den tot 3 jaar. De sfeer is er gemoedelijk en 
familiaal en er is steeds tijd voor een praatje 
over de dag van onze allerkleinsten.
Alleen al uit de gemeente zelf  krijgt 

Caroline, die de dagelijkse werking van 
De Kaboutertuin in goede banen leidt,  
jaarlijks zo’n 50 à 60-tal aanvragen. Blijkt 
dat de Zemstenaar toch vooral zoekt 
naar opvang binnen de eigen gemeente. 
Recentelijk heeft De Kaboutertuin het 
aantal kinderen kunnen verhogen van 
28 naar 38. Spijtig genoeg belanden nog 
heel wat kleintjes op de wachtlijst.  

nieuwbouw

Om het probleem van het tekort van de 
kinderopvang in onze gemeente verder 
op te lossen wordt er in samenwerking 
met de gemeente gewerkt aan een ver-
dere uitbreiding van de opvang door De 
Kaboutertuin. Omdat de huidige infra-
structuur geen extra opvang meer moge-
lijk maakt, wordt er werk gemaakt van de 
realisatie van een nieuwbouw tegenover 
de huidige gebouwen. Het OCMW van 
Zemst draagt bij door de bouwgrond in 
erfpacht te geven. Op dit ogenblik loopt 
er een subsidieaanvraag om al dit moois 
betaalbaar te maken. Het nieuwe ge-
bouw zal plaats bieden aan 50 van onze 
kleintjes en zal uitgerust worden met alle 
nodige hedendaagse voorzieningen. 

Bart Diricx

kinDerDagVerBlijf ‘De Kaboutertuin’ 

WEErdE – daT Er sTEEds MEEr kLEInE zEMsTEnaarTJEs bIJkoMEn In onzE gE-
MEEnTE, bLIJkT uIT dE ToEnEMEndE vraag naar kIndEropvang. hET zaL WEL IETs TE 
MakEn hEbbEn MET dE gEzondE LuchT En dITo grond zEkEr? In hET oudE kLoosTEr 
van WEErdE zIJn zE rEEds 20 Jaar acTIEf In dE opvang van onzE kLEInsTE oogap-
pELTJEs. de Zemstenaar kroop voor dE gELEgEnhEId TErug In dE paMpErs.

Rond 5u ‘s ochtends wer-
den de laatste likjes verf 
aangebracht, de crèche 

ging open om 7u
Met de hulp van tal van vrijwilligers en 
de steun van verschillende Weerdse 
verenigingen kon kinderdagverblijf De 
Kaboutertuin op 1 september 1989 zijn 
deuren openen. Marcel Versteven, van 
bij de start betrokken, vertelt er graag 
bij dat het er toen wel even om gespan-
nen heeft. Rond  vijf uur ’s ochtends wer-
den immers de laatste likjes verf aange-

Bestaat 20 jaar
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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
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Een banale frietketel lag aan de basis van 
de ramp. Rond de middag vatte de ketel 
vuur en zette in een oogwenk de keuken 
in lichterlaaie. Het vuur breidde zich ra-
zendsnel uit en verwoestte de hele wo-
ning. Zeven minuten na de oproep was 
de brandweer ter plaatse. De spuitgas-
ten slaagden erin de brand te blussen 
en de aanpalende woning te vrijwaren, 
maar het huis van Annie Absillis werd bij-
zonder zwaar beschadigd.

In de nood kent men zijn vrienden. De-
zelfde namiddag nog richtte een aantal 
buurtbewoners een hulpcomité op voor 
Annie. Zij maakten 800 strooibriefjes 
met een oproep tot solidariteit, trokken 
in Zemst-centrum van deur tot deur en 
openden een aparte bankrekening voor 
alle financiële steun. “Wij kregen ook 
meteen medewerking van gemeentebe-
stuur en lokale handelaars”, vertellen de 
buren. “Het gemeentebestuur stelde een 
flatje ter beschikking in de Guldenboom-
laan. En in elke winkel in Zemst lag twee 
weken lang een foto van de afgebrande 
woning naast een kerstsok, waarin klan-
ten hun bijdrage konden stoppen. Milde 
giften zijn nog altijd welkom op reke-
ningnummer (BE36)035716620681 of in 
de Peter Benoitlaan 62.”
Ook voor de meest dringende materiële 
hulp, zoals kleding en meubelen, zorgde 
het hulpcomité. “Er kwamen heel wat 
spontane hulpaanbiedingen binnen, en 
dat doet deugd”, klinkt het. “Maar om 
te vermijden dat we drie salons tegelijk 
zouden krijgen, centraliseerden we alle 
materiële steun bij één buur. Wie een 
steentje wil bijdragen, kan nog steeds bij 
haar terecht op 015-61.33.01.”

De eerste dagen werd Annie opgevan-

gen bij een buurvrouw, daarna kon ze bij 
haar broer terecht. Later kan zij via een 
vriendin een appartement huren in de 
Stationslaan. Maar uiteraard hoopt An-
nie ooit te kunnen terugkeren naar haar 
eigen vertrouwde woning.

De hulpactie mondt uit in een grote be-
nefietdag op zondag 20 december in 
het Onmoetingscentrum in Hofstade. 

overleed in 1991. Annie had bijzonder 
mooie herinneringen aan deze periode 
en koesterde de foto’s die ze van haar 
man had. Als we via de Zemstenaar ie-
mand konden bereiken die hiervan foto’s 
of krantenknipsels bezit, zouden wij haar 
hiermee heel veel plezier doen. Wie ons 
hierbij kan helpen, kan bellen op 015-
61.12.52 of 0476-33.10.69.”

Paul Verdoodt

Buurt 

hulPComité oPgeriCht na ZWare WoningBranD
zEMsT – op 11 novEMbEr sLoEg hET noodLoT ToE In zEMsT. EEn zWarE brand LEgdE hET huIs van annIE absILLIs In dE pETEr 
bEnoITLaan In dE as. burEn rIchTTEn dEzELfdE dag nog EEn huLpcoMITé op voor annIE. zIJ zorgdEn voor EErsTE opvang En 
MaTErIëLE huLp. op 20 dEcEMbEr organIsEErT hET coMITé EEn groTE bEnEfIETdag In hET onTMoETIngscEnTruM In hofsTadE.

in De Bres Voor annie

Alle hulp voor Annie is 
nog altijd welkom!

•	 Materiële hulp: 015-61.33.01

•	 Financiële steun: 
(BE36)035716620681 of Peter 
Benoitlaan 62, 1980 Zemst

•	 Foto’s van Jean-Pierre, Prins 
Carnaval 1983: 015-61.12.52 of 
0476-33.10.69

•	 Restaurantdag op zondag 20 
december van 11u tot 19u in het 
Ontmoetingscentrum in Hofstade 

De brand verwoestte de woning compleet.

Van 11u tot 19u is iedereen welkom op 
een restaurantdag, met spaghetti en 
pannenkoeken op het menu. Het actie-
comité is nog altijd op zoek naar helpen-
de handen. Wie graag wil meewerken, 
kan bellen naar 015-61.12.52 of 0476-
33.10.69. Het gemeentebestuur stelde 
de zaal gratis ter beschikking.

Bij zo’n hevige brand gaat alles verlo-
ren. Sommige dingen zijn vervangbaar, 
andere niet. Het hulpcomité lanceert 
dan ook een bijzondere oproep. “Annies 
echtgenoot, Jean-Pierre Broodhaerts, 
was in 1983 Prins Carnaval in Zemst. Hij 
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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

 

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

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

OLAF LAURENT

VELLEN & SNOEIEN VAN BOMEN
UITFREZEN VAN STRONKEN

0495/10.33.31
OLAF.LAURENT@TELENET.BE

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

Lindestraat 86 bus 0101
2800 Mechelen
0477 – 13 70 82

e-mail: ingrid@foodenco.be
www.foodenco.be

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
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Voor annie
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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

Denk tijDig aan
uw winternazicht

Bel ons en 
we halen gratis op

NAJAAR PROMOTIES zoals hout-
klieven, blazers, kettingzagen, etc.

 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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De Marnixring is een serviceclub die 
een aantal waarden hoog in het vaandel 
draagt: het bevorderen van de Neder-
landse taal en cultuur en het aanmoedi-
gen van vriendschap en dienstbetoon, 
ongeacht ideologische of politieke over-
tuiging. Voorzitter van de Marnixring 
afdeling Zennedal is geboren en geto-
gen Larenaar François Andries. Tijdens 
een voordracht in kasteel Linterpoorten 
stond de figuur Jaak Lemmens in de 
kijker. Spreker van dienst was Kamiel 
D’Hooghe, organist van het Gregoriaans 
Abdijkoor Grimbergen, docent aan het 
Lemmensinstituut en via zijn leermees-
ter Flor Peeters een rechtstreekse opvol-
ger van de grote Jaak Lemmens.

Jaak lemmens en linterpoorten

Het eerbetoon aan Jaak Lemmens vond 
niet zomaar plaats in kasteel Linterpoor-
ten. Op officiële documenten staat te 
lezen dat Jaak Lemmens overleed op 30 
januari 1881 te Linterpoort. De laatste 

jaren van zijn leven bewoonde de orga-
nist inderdaad het kasteel in Zemst. En 
het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan. 
Het prachtige kader bleef al die jaren on-
veranderd. Linterpoorten is een juweel 
van een domein, al meer dan vier eeu-
wen eigendom van de adellijke familie 

groene oase van rust rondom het kasteel. 
Een sierlijke laan, afgezoomd met taxus-
sen leidt naar het classicistische kasteel, 
gebouwd in 1775. Ook het gebouw zelf 
heeft nog altijd dezelfde klasse: een ter-
ras met monumentale trappen, hoge, 
ruime vertrekken, met aan de muur reus-
achtige portretten van vorige bewoners. 

de geest Van Jaak lemmens

Het kasteel wordt vandaag bewoond 
door graaf Antoine d’Ursel en zijn fami-
lie. “Misschien moeten we maar eens op 
zoek gaan naar de geest van Jaak Lem-
mens”, vertelt de graaf raadselachtig. 
“Wij weten immers zeker dat de beroem-
de organist in dit gebouw overleed. Tot 
op de dag van vandaag weten wij echter 
niet in welk van de vele vertrekken Lem-
mens zijn laatste adem heeft uitgebla-
zen. Misschien waart zijn geest hier dus 
nog steeds rond. En moet de Zemste-
naar dit maar eens onderzoeken.”
  Paul Verdoodt

marnixring eert jaak lemmens 
in kasteel linterPoorten

zEMsT – dE MarnIxrIng brachT EEn IndrukWEkkEndE huLdE aan dE WErELdbEroEMdE organIsT 
Jaak LEMMEns. hET EErbEToon vond pLaaTs In hET TIJdLozE kadEr van kasTEEL LInTErpoorTEn. 
nIET ToEvaLLIg aLLEMaaL. En de Zemstenaar Was ErbIJ, ook nIET ToEvaLLIg.

De Marnixring bracht een indrukwekkende hulde aan Bekende Zemstenaar Jaak Lemmens.

d’Ursel. Het gebouw wordt binnen de 
familie doorgegeven, nooit werd er één 
verkoopakte opgesteld.
Het kasteel en het domein ademen nog 
steeds een eeuwenoude grandeur. Bij 
de aanleg van de parktuin was er een 
sterke beïnvloeding door de Franse tuin-
bouwtrend van de achttiende eeuw. Ma-
jestueuze purperen beuken, hulst die de 
vorm van reusachtige bomen lijkt aan te 
nemen, forse eiken, het park ligt als een 

“Jaak Lemmens 
overleed op 

30 januari 1881 
te Linterpoort”
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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

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

NIEUW
•	Licht- en kleurtherapie
Stimuleert aanmaak col-
lageenvezels en elastine 
antirimpel/acné
•	permanente make-up
•	bodysugar ontharing
•	zonnebank
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Arnold Decoster 
(15 november 1944 – 9 november 2009)

eveneens in de sportraad, waarvan 
hij jaren voorzitter was. Maar bovenal 
was Arnold de oprichter, voorzit-
ter en drijvende kracht achter Reko 
Roller Club. Met zijn tomeloze inzet 
zorgde hij ervoor dat deze club, naast 
schitterende resultaten, ook de no-
dige infrastructuur ter beschikking 
kreeg.
De kampioenenhuldiging, de scho-
lenveldloop, de andersvalidensport-
dag, de seniorensportdagen of de 
regiowerking, altijd stond Arnold pa-
raat. Ook toen vorig jaar de Vlaamse 
Rollerbond in nood kwam, was het 
alweer Arnold die het voorzitterschap 
op zich nam en de federatie terug het 
juiste pad opstuurde. Een verdienste-
lijke Zemstenaar is niet meer.

PV

Mon Temmerman 
(7 maart 1957 – 13 november 2009)

Op vrijdag 13 november overleed 
Mon Temmerman op amper 52-jarige 

Zemstse sPortWerelD

in memoriam arnolD DeCoster en mon temmerman

zEMsT – hET WErd EEn zWarTE novEMbErMaand voor dE zEMsTsE sporT. 
arnoLd dEcosTEr En Mon TEMMErMan vErLorEn hun sTrIJd TEgEn EEn 
sLEpEndE zIEkTE. EEn vEEL TE vroEg afschEId van TWEE MarkanTE fIgurEn. 
de Zemstenaar bIEdT zIJn MEdELEvEn aan aan dE faMILIE En dE TaLLozE 
sporTvrIEndEn.

Op 9 november 2009 overleed Arnold 
Decoster, bijna 65 jaar oud. Hij werd 
geboren in het West-Vlaamse Snaas-
kerke. Arnold was een man van wei-
nig woorden en veel daden. Hij stond 
aan de wieg van de huidige Zemstse 
sportweek, waarvan hij 22 jaar lang 
de drijvende kracht was. Hij zetelde 

in rouW
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

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

GSM 0475/869 163

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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leeftijd. 
Doorzetter, goedlachs sociaal figuur 
en bovenal voetbaldier: het zijn de 
kwaliteiten die de geboren en geto-
gen Eppegemnaar in heel Brabant, 
maar ook bij eersteklasser KV Meche-
len en andere Antwerpse clubs zo ge-
liefd maakten.
Mon Temmerman ademde voetbal. 
Mensen die hem kenden, wisten 
dat er voor Mon op het sportieve 
vlak niets anders bestond dan voet-

bal. Hij begon als jeugdvoetbal-
ler bij FC Eppegem en haalde er al 
snel de eerste ploeg. Begin jaren 
tachtig stapte Mon over naar FC 
Zemst, waar hij jaren als flankver-
dediger actief bleef. Inmiddels be-
haalde hij zijn trainersdiploma aan 
de Heizelschool en werd hij trainer 
bij KV Mechelen, FC Boom en FC 
Muizen. Hij stuwde FC Muizen tot 
in de hoogste provinciale reeks. Bij 
FC Eppegem herhaalde hij dit huza-
renstuk. In het seizoen 2005, toen 
de club in het slop zat met een 1 op 
18, werd hij opnieuw trainer bij zijn 
oorspronkelijke club. Het werden 
topjaren. Mon redde de ploeg van 
de degradatie in derde provinciale 
en werd vervolgens tweemaal op rij 
kampioen. 
Het volgende seizoen werd de sa-
menwerking stopgezet. Met zijn 
beste vriend en technisch directeur 
van KV Mechelen, Zivica Kanacki, 
had Mon voor het huidige seizoen 
een overeenkomst. Hij zou trainer 
worden van de beloften. Het heeft 
niet mogen zijn.

                                  JA

soCiaal huisVestingsProjeCt in kloosterstraat
ZEMST - In het binnengebied tussen de Kloosterstraat en den Turfput in Zemst-
centrum werd door Providentia een project voor sociaal wonen opgestart. Het 
project kwam tot stand in overleg met de gemeente. De gemeente hoeft zelf 
niet te investeren. Na de realisatie worden de wegen en het groen opgenomen 
in het openbaar domein.
Verwacht wordt dat de werken in het voorjaar 2010 in uitvoering kunnen gaan.
 PV
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Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst

015/62.16.06

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Bij aankoop van
1 kerstboom

1 glaasje jenever gratis
op zaterdag 12/12/09! 

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
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De missie van zuster Jeanne houdt al ge-
neraties Larenaren in de ban. De delega-
tie bezocht projecten en scholen in Bama-
ko, Koutienso en San, maar het doel was 
een bezoek aan de zusterpost in Falajé. 
Ter plaatse werd het bijeengesprokkelde 
budget uit Laar overhandigd en afspra-
ken gemaakt voor de toekomst. Solidari-
teit zit in de genen van Zemst-Laar!

Hoe Het begon

Zuster Jeanne uit Laar werd op 24-jarige 
leeftijd kloosterzuster bij de congregatie 
van Opwijk. Ze werd uitgezonden naar 
Afrika. Haar levenswerk werd op de voet 

school, de kinderen spaarden, er was een 
vastenvoettocht, de opbrengst werd be-
zorgd aan het klooster en je hoopte dat 
alles goed terecht kwam. Alle zusters zijn 
nu terug en heel het project is in handen 
van Malinese zusters. In 2007 gingen we 
voor een eerste keer twee dagen naar 
Falagé, achteraf gezien veel te kort. Nu 
gingen we voor een studiereis. Waarmee 
zijn we bezig? Hoe pakken we het het 
best aan? Wat zijn de noden daar?”
Falajé ligt erg afgelegen in de brousse. 
De polikliniek, de school en het moe-
derhuis zijn bedoeld voor alle dorpen in 
de omgeving. De kindersterfte is er nog 

geschenk. Op het schoolbord hadden de 
kinderen alles geschreven wat ze graag 
zouden hebben. Er is één computer voor 
de hele school, maar zonnecellen voor 
elektriciteit hebben ze niet. Als de inkt 
op is, is het gedaan met printen. Mus-
kietennetten boven de bedden van de 
moeders zijn enorm belangrijk om infec-
ties en dus kindersterfte tegen te gaan.”
 
klein maar kracHtig

Zemst-Laar heeft geen stedenband met 
Falajé en er zijn geen enorme budgetten 
mee gemoeid. Maar dankzij de inzet van de 
verenigingen van Zemst-Laar kunnen we 

in De VoetsPoren Van Zuster jeanne... een straffe maDam

zEMsT-Laar/MaLI –  MET vEEL bELangELoos EnThousIasME, EEn goEd doordachT rEIspLan En EEn - naar afrIkaansE 
norMEn zEEr goEd - gEsponsordE porTEMonnEE, vErTrok EEn dELEgaTIE van hET MaLIcoMITé uIT zEMsT-Laar naar faLaJé. 
In faLaJé bEvIndT zIch hET LEvEnsWErk van JEannE van daM, EEn MIssIEzusTEr dIE MEEr dan 20 Jaar gELEdEn hET boErEngaT 
Laar vErLIET oM TE WErkEn voor unIcEf In hET vErrE MaLI.

gevolgd door de 
lagere school van 
Zemst-Laar onder 
impuls van meester 
Fé. Het oudercomité 
zette er zijn schou-
ders onder en het 
Malicomité was een 
feit. Bezielers van het 
eerste uur zijn Marc 
Peeters en Mieke 
(Miki) Ceuppens. 
Ooit was Marc mijn 
leermeester bij mijn 
eerste stappen in de 
sociale dienstverle-
ning. Op zijn eigen 

een aardige financiële 
ondersteuning bie-
den. De KWB schonk 
zijn opbrengst van de 
wandel- en fietstoch-
ten, bijna 3000 euro, 
aan het levenswerk 
van zuster Jeanne Van 
Dam. Ook Chiro Skip-
py sprong mee op de 
kar. Wandelen, fietsen, 
mountainbiken… 
heel Laar laat zich van 
zijn sportiefste kant 
zien voor Falajé!
Marc overweegt: 
“Als we autonoom 

rustige maar kordate wijze heeft hij zich 
vastgebeten in dit project. Zijn drijfveer: 
“Eens niet met ouderenzorg bezig zijn, 
maar kansen creëren voor jongeren en 
naar de toekomst kunnen kijken in plaats 
van naar het verleden”. Ook Mieke is nog 
steeds vol enthousiasme over wat ze met 
haar veel te vroeg overleden echtgenoot 
meester Fé  heeft gestart. Samen met Iréne 
Verberckt uit Eppegem en Jean-Pierre en 
Magda uit Humbeek bezochten ze Falajé .

een succesVerHaal

“ Vroeger was het heel simpel”, begint 
Marc. “ Zuster Jeanne kwam vertellen op 

hoog. Vijftig procent van de Malinese 
bevolking is jonger dan achttien jaar. En 
in Mali is de aansluiting met de moderne 
wereld nog lang niet gevonden.
“Afrikanen communiceren niet zoals wij”, 
zegt Marc. “Met eten maken en de was 
doen zijn ze een hele dag bezig. Er is één 
waterput in het dorp, elektriciteit heb-
ben ze maar een paar uur per dag. Pas 
nu hebben ze ook telefoon” Mieke: “In 
Falajé gaat het om heel simpele dingen. 
Als welkomstgeschenk kregen we bij 
ons eerste bezoek drie levende kippen 
van de school, geschonken door de pa-
ters. Eten is voor hen een heel belangrijk 

doorgaan, moeten we meer structuren. 
Het budget wordt groter en we moeten 
ons over de toekomst beraden: gaan we 
aansluiten bij een bestaande organisatie 
zoals Volens of richten we een eigen vzw 
op? Vooral belangrijk is het tweerich-
tingsverkeer met Falajé. We moeten niet 
de grote weldoener spelen. Wij geven 
kennis door, maar op onze beurt leren 
we ook iets van hun land, hun cultuur, 
hun taal. Onze kinderen zouden in een 
uitwisselingsprogramma Frans kunnen 
leren door mekaar brieven te schrijven.”
Echt goed bezig, die mannen van Laar !

Nicole Van Erp
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Finale:
Verbr. Hofstade - KCVV Elewijt  2-3

25’ Polido Pilo Miguel (0-1), 60’ Echabouni 

(1-1), 70’ en 78’ Sam Cox (1-2 en 1-3) 82’ 

Koen Cleynhens (2-3).

Derde en vierde plaats:

FC Zemst Sp. - VK Weerde 0-2

60’ Wouter Sels (0-1), 68’ Jurgen Sterckx (0-2).

Vijfde en zesde plaats:

KFC Eppegem - SK Laar 5-0

8’ 18’ en 24’ Guy Diomi (1-0, 2-0 en 3-0). 48’ Jo-

nas Van de Voorde (4-0), 56’ Lofombo (5-0).

kCVV eleWijt Wint Beker Van groot-Zemst

Voorzitter Jan Van Asbroeck (KFC Eppe-

gem): “Een lovend initiatief en uiteindelijk 

een goede formule, maar de wedstrijden 

zouden als voorbereiding op de competitie 

moeten afgehandeld worden. In novem-

ber zit men midden in de competitie, met-

een een belastende wedstrijd. In augustus 

met de nieuwe spelers heeft de Beker van 

Groot-Zemst meer aantrekkingskracht.”

Secretaris Jean De Weser (Verbr. Hofsta-

de): “Alle ploegen van Groot-Zemst op een 

namiddag samenbrengen om te voetbal-

len is een goed initiatief, de datum is onge-

lukkig gekozen. Ik vind dat het gebeuren 

een beetje verwatert. Vroeger kwamen de 

clubs met hun eerste ploeg, dat is nu niet 

meer het geval. Maar Hofstade speelt de fi-

nale, dat maakt een verschil hé (lacht). Ook 

met de jeugd een Beker van Groot-Zemst 

organiseren moet kunnen.”

Voorzitter Jan Van Goethem (VK Weerde): 

“Er zijn zes clubs in Zemst en het is positief dat 

men die ploegen samen kan krijgen voor de 

zEMsT – dE zEvEndE organIsaTIE van dE bEkEr van grooT-zEMsT Was WEEr EEn grooT succEs. voor dE dErdE kEEr op rIJ 
spEELdE vErbr. hofsTadE dE fInaLE, Maar opnIEuW Trok hET aan hET korTsTE EInd. dErdEprovIncIaLEr kcvv ELEWIJT Was 
dE bETErE pLoEg En MochT voor dE TWEEdE kEEr dE prachTbEkEr In onTvangsT nEMEn. fc zEMsT sp. En vk WEErdE WonnEn 
ELk éénMaaL, kfc EppEgEM drIEMaaL En MochT dE bEkEr dEfInITIEf In onTvangsT nEMEn. 

Beker van Groot-Zemst. Een geschikte datum 

vinden is het probleem, daarvoor moet er 

een oplossing gevonden worden. Ik vind ook 

dat de clubs met hun eerste elftal moeten 

deelnemen, dat zijn factoren die meespelen.”

Voorzitter Jan Verbinnen (FC Zemst Sp.): 

“Het systeem is heel goed en mag men zeker 

niet afschrijven. Het enige minpunt is de da-

tum. De Beker van Groot-Zemst organiseren in 

de voorbereiding zou schitterend zijn. Derde-

provincialers kunnen dan voetballen tegen ho-

gere ploegen, men weet dan hoever men staat.”

Liesbet Deheyder (KVVV Elewijt): “’Waar-

om niet de dochter van de voorzitter eens 

aan het woord?’, liet Liesbet ontvallen. En 

gelijk heeft ze. ‘In Zemst met alle ploegen en 

supporters rond een voetbalveld vind ik een 

gezellig samenzijn, en er is veel belangstel-

ling.. Het is een manier om kennis te maken 

met leuke mensen van andere clubs. De sup-

porters hebben er meer aan dan de spelers. 

Maar het moet in de zomer gebeuren, de 

outfit speelt immers ook een rol (lacht). De 

formule? Er is een groot verschil tussen een 

tweedeprovincialer en een liefhebbersploeg, 

maar daarvoor veranderen hoeft niet. Dit is 

de Beker van Groot-Zemst en heeft niets met 

niveau te maken. Mijn ploeg Elewijt speelt de 

finale tegen Hofstade, een positieve kracht-

meeting voor de ploeg en de trainer.’”

Mia Spoelders (SK Laar): “Een verschil van 

niveau, het uitstekende initiatief heeft wei-

nig prioriteit voor een liefhebbersploeg. 

De spelers nemen deel voor de fun. In de 

competitie zijn we goed bezig, trainer Kris 

Van Eechhout wilde prioriteit geven aan 

de belangrijke wedstrijd van zondag en 

we voetballen tegen FC Eppegem met de 

tweede ploeg. Positief, we zijn van Zemst 

en zijn een voetbalploeg met allemaal 

spelers van Laar, op vriendenbasis vanuit 

de jeugd gegroeid. De wedstrijd is een for-

maliteit, de club was al tevreden met elf 

spelers te kunnen deelnemen aan de Beker 

van de gemeente. Voorzitter Jan Emme-

rechts staat volledig achter de organisatie.”

                               Jean Andries

Verbr. Hofstade (zittend) en VV Elewijt (zittend) voor de finale.

Niets dan gelukkige gezichten bij KCVV Elewijt na afloop.
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Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade    tel.: 015 62 08 96
NIEUW: Stationsstraat 13B,
3150 Haacht        tel 016 57 35  53
www.bugattis.be

Open op zondag 20/12 
van 14 tot 17u
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  De Halloweentocht van de Weerdse oud-leiding van de chiro-

meisjes (WOL) trekt elk jaar meer en meer wandellustigen die opge-

schrikt worden door monsters, heksen, skeletten en vreemde gelui-

den. Dankzij de bewoners van Weerde is de griezeltocht ook een lust 

voor het oog. Katrien Versteven en Freek De Hovre wonnen met hun 

Halloweendecoratie de prijs van ‘Best Versierde Huis’ (Watermolen-

straat 14). De buit? Een cadeaubon voor kinderwinkel Kikin en een 

gratis deelname voor volgend jaar. U doet toch ook mee? Afspraak 

eind oktober.

 “We zouden het tof vinden mocht deze foto in de 

Zemstenaar verschijnen, dan staan we er ook eens in 

met onze chiro van Hofstade”, liet Caro Floridor ons we-

ten. “Op de gewestelijke startdag Battle of the Chiro’s 

in de plage werden spelletjes gespeeld tegen elkaar in 

groepen, een soort laddercompetitie. De winnaar kreeg 

een beker en wij waren de gelukkigen.”

  De damesploeg 

van KFC Zemst 

voetbalden te-

gen de miniemen 

en het werd een 

boeiend spektakel. 

“De meisjes kun-

nen het wel goed 

uitleggen, maar de 

jongeren toonden 

zoals het moest en 

trokken aan het 

langste eind”, zeg-

den ze in koor.

  Zenneblok I is een hechte groep volleyballers, een 

ideale mix van ervaren en jong opkomend talent. 

Sinds vele jaren speelt de ploeg in de hoogste reeks 

van de VLM-competitie, twee jaar geleden werd de 

beker van Brabant gewonnen en de laatste vier jaar 

eindigde Zenneblok drie keer op de tweede plaats. 

Ook dit seizoen blijven de resultaten zeer goed met 

een gedeelde eerste plaats. Op 5 december ont-

vangt co-leider Zenneblok All Timers Lennik. Recht-

staand Stef De Ridder, trainer-speler Erik Demeyere, 

Peter Bertels en Kurt Michiels. Zittend Marc De Mey-

ere, Wannes Dewaele, Bart Van Nieuwenhuyzen en 

Johan Van den Bergh.
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  De tennisploeg heren 65-plus van TC De Wehzel uit Elewijt is 

opnieuw Vlaams-Brabants kampioen (interclubkampioenschap). 

De veteranenploeg werd voor de vierde keer kampioen van 

Vlaams-Brabant en verloor nationaal in de halve finale nipt van 

K.T.C. Brasschaat (kampioen Antwerpen). Nog geen enkel ander 

team heeft in De Wehzel een dergelijke prestatie kunnen neer-

zetten. Op de foto v.l.n.r. Willy Cools, Achiel Verrijcken, kapitein 

Roland Andriessens, Jean Gats, Romaan De Baets, Hilaire Moons 

en Leon Jacobs. 

  Baby Noie Campion zorgt voor viergeslacht in Elewijt.  Caroline Car-

te (72), Anita Van Assche (47) en Wendy Aelbrecht (21) zijn niet weinig 

fier op hun baby Noie (7 weken). Voor de Zemstenaar poseerden ze 

graag voor een foto. 

  De gemiddelde leeftijd van de zondagreserven van FC Zemst 

schoot op 8 november pijlsnel omhoog. Chris Van Isterdael (41), 

Paul Verdoodt (48), Luc Baert (45), Johan Devos (40), Luc Breugel-

mans (46), Daniël Devos (43) en Maktar Bouchdig (40) speelden 

de competitiematch tegen Herent samen met gasten die vlotjes 

hun zonen konden zijn. Over het resultaat van de wedstrijd zullen 

we zedig zwijgen.

    Naar jaarlijkse gewoonte werd op 11 november in Eppegem de 

Wapenstilstand herdacht met een eucharistieviering, een optocht naar 

het militaire kerkhof en een bloemenhulde. Tijdens de hulde van de oor-

logsslachtoffers werden dit jaar ook de jongeren nauw betrokken. De 

schoolkinderen van basisschool De Waterleest verzorgden na de eucha-

ristieviering aan het oorlogsmonument en op het militaire kerkhof een 

muzikaal intermezzo.
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Tuinwerken Kristof

 

     

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Tel. 02-751 50 14
DECEMBER 

= 
FEESTMAAND
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zEMsT –  op 12 dEcEMbEr sTaaT hET pLEIn van dE vEr-
draagzaaMhEId hELEMaaL In hET TEkEn van kErsTMIs. oM 
daT TE vIErEn koMT dE kErsTMan Langs. En aLs EchTE fan 
MochT Ik bIJ dE EnIgE EchTE kErsTMan Langs voor EEn 
gLaasJE gLühWEIn En EEn hELEboEL vragEn!

Waarom kom je naar de kerstmarkt van 
Zemst? 
Elk jaar probeer ik zoveel mogelijk plaat-
sen in de hele wereld te bezoeken. Dat 
is voor mij altijd een hele planning en 
vaak ook een moeilijke keuze. Ik had al 
gehoord dat Zemst elke keer een heel 
gezellige kerstmarkt organiseert, waar 
veel plaatselijke verenigingen aan mee-
doen en waar veel mensen van het 
dorp bijeen komen. Er zouden ook veel 
jeugd en kindjes zijn. Dat wou ik graag 
eens zelf meemaken. De kerstmarkt in 
Zemst is er nu nu voor de derde keer, 
dus ik dacht: derde keer goede keer! Die 
dag moeten mijn hulpkerstmannen 
de andere markten maar bezoeken! 

Ik heb gehoord dat je verhuisd bent, 
klopt dat? 
Dat klopt (lacht). U bent goed op de hoog-
te. Het nieuws verspreidt zich snel! Ik heb 
heel veel rendieren bij mij thuis, maar 
sinds Rudolph er is bijgekomen, is het net 
iets te klein geworden. Daarom ben ik op 
zoek gegaan naar een groter huis . Ik wou 
wel in de buurt blijven wonen omdat mijn 
rendieren en ikzelf houden van de sneeuw. 
Dus heb ik een groter huis gevonden op 
een paar kilometers van mijn oude huis. Ik 
woon dus nog steeds in Rovaniemi in Lap-
land (provincie van Finland). 
Het is een groot huis, en mijn meubels zijn 
al verhuisd, samen met alle mooie teke-
ningen die ik al gekregen had van kinde-
ren van over de hele wereld. Maar ik heb 
nu veel meer muren waardoor ik nu ook 
veel lege muren heb. Daarom zou ik graag 
aan de kindjes van Zemst willen vragen of 
ze voor mij een mooie kersttekening wil-
len maken. Zo kan ik mijn lege muren nog 
mooier versieren. Als beloning krijgen de 
kindjes natuurlijk allemaal iets lekkers van 
mij. En speciaal voor Zemst, zal ik voor de 
drie mooiste tekeningen een heel leuk 

k e r s t c a d e a u t j e 
meenemen! 
Wat is het leukste 
kerstcadeautje 
dat je al kreeg? 
Ho-ho, dat vind 
ik een moeilijke 

nog kerstmarkten
Supportersclub rood-groen KFC Ep-
pegem staat op de kerstmarkt in Hou-
tem-Vilvoorde op 19/12 met een stand: 
speenvarken met wokgroenten, escar-
gots en winterkoninck aan democrati-
sche prijzen voor hun supporters én ie-
dereen die langskomt.
De jeugd van KFC Eppegem is op 
12/12 in Zemst en 19/12 in Houtem: 
ten voordele van de jeugdwerking met 
een drankstand waar je behalve fris-
drank, glühwein en warme chocolade-
melk ook rode en groene jenever (zoals 
de clubkleuren) kan drinken. De smaken 
zijn cactus- en bloedappelsienenjene-
ver. Daarnaast zijn er ook kerstrozen en 
kerstkaarten te koop.

Katia De Vreese

vraag… (denkt na) Zelf krijg ik niet heel 
veel cadeautjes omdat de mensen we-
ten dat ik liever cadeautjes uitdeel. Ooit 
heb ik een prachtige kerstklok gekregen 
van enkele elfjes. Zij hoopten zo dat ik 
altijd op tijd wakker word en dus nooit 
meer te laat kom om cadeautjes uit te 
delen. Het is een heel grote slingerklok 
van hout met verschillende kerstboom-
pjes op en veel deurtjes waar elke mor-
gen mijn rendieren (van hout gemaakt) 
om de beurt uit komen piepen. Het is 
schitterend vakwerk en deze klok hangt 
nu in mijn nieuwe slaapkamer.  
Cadeautjes krijgen vind ik zeker fijn, 
maar het liefst van al deel ik zelf cadeau-
tjes uit aan kinderen, en als ze dan blij 
zijn, ben ik een gelukkig man.

Hoe ziet een perfect kerstfeest eruit? 
Het kerstfeest is een heel speciaal feest. 
Kerstmis vieren doen ze over de hele we-
reld op verschillende manieren, maar wat 
je meestal ziet, is dat de mensen het vie-
ren met hun gezin, met de hele familie 
en soms ook met hele goede vrienden. 
Voor mij is een kerstfeest pas compleet 
met een mooi versierde kerstboom. Ik zie 
graag veel kerstballen, slingers, een piek 
en lichtjes. Kaarsen in de boom vind ik ook 
prachtig, maar met al die (soms onhan-
dige) elfjes en hulpkerstmannen in huis is 
dat soms gevaarlijk! Ook een kerststalletje 
mag niet ontbreken. En uiteraard vind ik 
de kerstmarkten bezoeken een uitsteken-
de manier om enkele weken op voorhand 
al helemaal in de juiste sfeer te komen!

Ellen Van de Wijgaert

•	De kerstmarkt van Zemst vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 12 december van 
17u tot 23u op het Plein van de ver-
draagzaamheid. Iedereen is welkom! 

•	Kinderen kunnen een kersttekening 
maken voor de Kerstman en deze 
afgeven op de kerstmarkt aan het 
kraam van de Tramateurs voor 19u. 
Max 1 tekening per kind. Naam en 
leeftijd vermelden op de achterkant. 
Om 20u zal de Kerstman de drie mooi-
ste tekeningen belonen met een heel 
leuk cadeau!

•	Extraatje van de Zemstenaar: de 
mooiste kersttekening wordt gepubli-
ceerd in de volgende Zemstenaar!

Jij kunt de Kerstman ook ontmoeten!

oP BeZoek Bij De enige eChte kerstman
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41
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Garage Lauwers Patrick bvba

Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)

Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be

een donderslag biJ Heldere 
Hemel

“Wij hadden een superhuwelijk”, 
vertelt Nicole. “Wij hadden niet veel 
woorden nodig om elkaar te verstaan. 
Bovendien werd ons geluk compleet 
met de adoptie van Shana en Shelly, 
de kinderen waar we zo lang naar uit-
keken. Die bewuste vrijdag nam Rol-

tegen een boom. Die eerste week 
was ik in shock en stond voor alles al-
leen. Een verschrikkelijke tijd. Ook de 
kinderen, toen nog erg jong, hadden 
het heel moeilijk. Ze hadden een heel 
nauwe band met hun papa.”

een Helpende Hand

“De daarop volgende maanden ver-
liepen moeizaam. De kerst- en ein-
dejaarsperiode, de verjaardagen van 
de kinderen…Op bepaalde momen-
ten sloeg het verdriet door onmacht 
om in woede. Zelfs op Roland was ik 
kwaad omdat hij me achterliet. De lust 
om verder te leven was volledig weg. 
Het was de juf van mijn dochter Shelly 
niet ontgaan dat het slecht met me 
ging. Zij overhandigde mij een folder 
van de Vereniging van Weduwen en 
Weduwnaars. Ik ben daar dan schoor-
voetend naartoe gegaan. In het begin 
zeker niet makkelijk, om je gevoelens 
te uiten. Door mijn verhaal te doen en 
me in te leven in andermans lijden, 
ben ik dan heel langzaam uit de put 
gekropen. Op slechte momenten, en 

het leeD Delen 
kan het VersChil maken

WEErdE - hET hoEfT nIET gEzEgd daT MEnsEn dIE hun parTnEr vErLIEzEn, 
Jong of oud, door EEn MoEILIJkE pErIodE gaan. nIET IEdErEEn vErWErkT dIT 
op dEzELfdE ManIEr En soMMIgEn vIndEn nIET aLTIJd EEn kLankbord oM hun 
gEvoELEns TE uITEn. nIcoLE dIELTIEns uIT WEErdE vErLoor dErTIEn Jaar gE-
LEdEn haar Man roLand In EEn banaaL vErkEErsongELuk. zE vond sTEun In 
dE vErEnIgIng voor WEduWEn En WEduWnaars En Is vandaag voorzITsTEr 
En pEnnIngMEEsTEr voor dE Jong WW vLaaMs-brabanT En WW zEMsT. MIs-
schIEn Is dIT nIET dE MEEsT bEkEndE vErEnIgIng, Maar zE kan WEL concrETE 
huLp bIEdEn oM MEnsEn door EEn MoEILIJkE pErIodE TE LoodsEn.

“De mensen zeggen: 
‘je moet verder’. 

Niet iedereen 
kan dit zomaar.”

and uitzonderlijk de auto om te gaan 
werken. Hij zou op tijd terug zijn om 
de meisjes van school te halen. Hij 
daagde daar echter niet op. Later op 
de avond belde een rijkswachter aan 
met het bikkelharde nieuws. Na een 
verkeerd manoeuvre van een bestuur-
der die een parking verliet, verloor hij 
de controle over het stuur en smakte 
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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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai 
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun 
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony 
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool 

Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai 
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun 
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony 
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool 

Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai 
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun 
Tefal - Domo - Seb - Krups - Calor - Siemens - Miele - Sony 
Philips - Bosch - AEG - Akai - Samsung - Nokia - Whirlpool 

Zanussi - Tom Tom - Braun - Tefal - Domo - Seb - Krups
Calor - Siemens - Miele - Sony - Philips - Bosch - AEG - Akai 
Samsung - Nokia - Whirlpool - Zanussi - Tom Tom - Braun 

VEVE
Electro Vertongen

Linterpoortenlaan 202
1980 Zemst

015/616799 - 0494/738521
www.electrovertongen.be

die zijn er nog steeds, word je op-
gevangen. Ik kan niet voor iedereen 
spreken, maar familie of kennissen la-
ten je al snel verstaan dat je de draad 
weer moet oppikken en verder gaan. 
Wel goedbedoeld hoor, maar niet ie-
dereen kan dit, of tenminste niet zo 
vlug. Het verwerkingsproces is voor 
iedereen anders en mensen in dezelf-
de situatie voelen dit beter aan.”

geen rouwVereniging pur sang

“De activiteiten van de vereniging 
gaan breder. Niet te onderschatten 
is de enorme administratieve romp-
slomp die komt kijken bij een over-
lijden. Wie staat daar nu vooraf bij 
stil? Ook daar bieden we steun. We 
zijn daarnaast ook een ‘gewone’ ver-
eniging die leuke en ontspannende 
activiteiten organiseert. Maandelijks 
is er een praatavond met een hapje 
en drankje bij Jeeke in de Hoogstraat 
of in Erps-Kwerps. Regelmatig doen 
we uitstapjes. Dat kan van alles zijn: 
een dagje naar zee, een concert, een 
wandeling, een stadsbezoek, noem 

maar op. Ook plannen we jaarlijks een 
weekend, enkel voor volwassenen. En-
kele dagen om tot rust te komen voor 
alleenstaande ouders. We houden 
een kerstfeestje en een nieuwjaarsre-
ceptie. Sommigen blijven tijdelijk bij 
de vereniging, anderen blijven er han-
gen en vinden nieuwe vrienden. Soms 
ontstaan er zelfs nieuwe relaties, al is 
dat niet onze bestaansreden, laat dit 
duidelijk zijn.” 

lid worden ?
In Zemst zijn er niet langer twee leef-
tijdsgroepen. Ook kinderen zijn wel-
kom. De vereniging is aan geen enkel 
politiek kleurtje gebonden. Je hoeft 
niet pas weduwe of weduwnaar te zijn 
om er bij te komen. 
Meer info bij voorzitster Nicole Diel-
tiens, Vredelaan 35, Weerde. Tel. 
015/616985 of 0495/669847. Email: 
jww_vlaamsbrabant@hotmail.com.

Dirk Verdeyen

Nicole Dieltiens, voorzitster 
van de Vereniging voor 
Weduwen en Weduwnaars 
Vlaams Brabant en 
onderafdeling Zemst . Zij 
is er van overtuigd dat  de 
vereniging soelaas kan 
bieden aan mensen die een 
moeilijke periode doormaken 
na het overlijden van hun 
partner.
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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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

MAANDAG gesloten, ZONDAG open van 8.00 tot 12.00

Nationaal en internationaal 
transport

RONNY DE LAET

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44De Heidejoggers startten vijf jaar ge-

leden met hun loopclub. Pol Bolyn 
hing een zelfgemaakte affiche op en 
deelde flyers uit. Op zondag 7 augus-
tus 2005 stonden maar liefst 35 men-
sen klaar om samen te lopen. Na enke-
le weken bleef er een vaste kern over 
van een twintigtal mensen waarvan 
er zeven het bestuur van de Heidejog-
gers vormden.
In de tweede week van september 
2005 begonnen ze al een eerste keer 
met Loop-je-fit, een soort start-to-run 
om de Zemstenaars aan te zetten tot 
sport. Een succes van de allereerste 

keer, er waren een veertigtal deelne-
mers. Gedurende de sessies vallen er 
elk jaar wat af om verschillende rede-
nen, maar telkens weer zijn er door-
zetters die zich na de reeks bij de club 
aansluiten.
Heb je zelf zin om ook wat aan je con-
ditie te doen? Schrijf je dan zeker in! 
Dat kan van 4 december tot 31 janu-
ari door te surfen naar de site: www.
heidejoggers.be, het inschrijvingsfor-
mulier te downloaden en ingevuld 
te mailen naar mail@heidejoggers.
be. Bellen kan ook, naar Pol Bolyn 
0474-519 804. Loop-je-fit start op 28 

Doe jij mee met looP-je-fit?
hofsTadE – JE hErInnErT JE vasT nog MIJn LoopavonTuur van EEn TIJdJE 
gELEdEn? oMdaT Ik MIJ ToEn aL In hET zWEET hEb gEWErkT, Is hET dEzE kEEr 
aan Jou! TEr ErE van hET vIJfJarIgE bEsTaan van dE hEIdEJoggErs MogEn dE 
EErsTE, dE TIEndE En dE TWInTIgsTE InschrIJvEr graTIs dEELnEMEn.

februari en de grote fina-
le is op 10 mei. Er wordt 
gelopen op dinsdag en 
donderdag om 20u15 
en op zondag om 10u, 
waarschijnlijk op de Finse 
piste in het Blosodomein. 
Inschrijven kost 30 euro, 
daarvoor krijg je het lo-
pen, een verzekering, 
een uniek Heidejoggers 
T-shirt en een kortings-
bon voor professionele 
schoenen bij Runners 
Service Lab in Duffel.
Succes!

EVDW
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Zemst wil voluit 
gaan voor de ti-
tel van “Fair Tra-
de Gemeente” 
en richtte hier-
voor een trek-
kersgroep Fair 
Trade op. Deze 
trekkersgroep 
ijvert voor een 
ruimere ver-
spreiding van 
producten uit 
het zuiden, die 
op de markt ko-
men via eerlijke 
handel met de 
lokale produ-
cent. Liesbeth 
Va n d e n b r o u -
cke werkt op de 
Dienst Ontwik-

de FairTrade-actie, zorgen wij voor de 
nodige promotie.”

De maand december is hét moment om 
de Fair Trade-producten te promoten, 
weet Liesbeth: “Nu zijn heel wat bedrijven 
en organisaties volop bezig met de voor-
bereiding van hun eindejaarsgeschen-
ken. Wie op zoek is naar een passend ca-
deau of een origineel geschenkenpakket, 
kan zich laten inspireren door heerlijke 
levensmiddelen, bijzondere serviezen, 
glaswerk, originele gebruiksvoorwerpen 
en andere Fair Trade-geschenken uit Afri-
ka, Azië en Latijns-Amerika.”

De trekkersgroep Fair Trade zal aanwezig 
zijn op het startevent van Unizo Zemst 
op vrijdag 4 december in het Rubens-
kasteel. “Met lokale hapjes en proever-
tjes uit het zuiden stimuleren we lokale 
consumptie en productie van duurzame 
voedingsproducten en eerlijke handel. 
Op ons infostandje vind je ook de lijst 
van de Zemstse handelaars die reeds FT-
producten aanbieden.”

De enige zaak in Zemst waar tot nu toe Fair 

Trade-produc-
ten te verkrijgen 
zijn is de Oxfam 
Wereldwinkel in 
de Kreupelstraat 
in Eppegem. 
Op zaterdag 
5 en zondag 6 
december, van 
10u tot 18u or-
ganiseert de We-
reldwinkel een 
grote geschen-
kenbeurs. “Dit 
jaar hebben wij 
ons aanbod  van 
solidariteitspro-
ducten nog ver-
ruimd”, vertelt 
Lieve Van Looy 
van de Wereld-
winkel. “Ben je 

in Zemst

zEMsT – hET EErsTE WEEkEnd van dEcEMbEr sTaaT In hET TEkEn van faIr TradE. op hET sTarTEvEnT van unIzo zEMsT, 
op vrIJdag 4 dEcEMbEr In hET rubEnskasTEEL In ELEWIJT, sTELT dE TrEkkErsgroEp faIr TradE zIchzELf voor. En faIr 
TradE-producTEn zIJn Er In ovErvLoEd TE vIndEn op dE gEschEnkEnbEurs van dE oxfaM WErELdWInkEL In EppEgEM, op 
zaTErdag 5 En zondag 6 dEcEMbEr.

Lieve Van Looy en de andere vrijwilligers verwelkomen iedereen op de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel.

gescHenkenbeurs
zaterdag 5 en zondag 6 december 2009
van 10 uur tot 18 uur 

Wereldwinkel Zemst, Kreupelstraat 32, 
Eppegem. 0473 369 193
Openingsuren: woensdag van 14 tot 18 
uur, vrijdag van 17 tot 19 uur, zaterdag 
van 10 tot 16 uur

kelingssamenwerking van de gemeente 
Zemst en is de contactpersoon van de 
trekkersgroep.

“De titel van Fair Trade Gemeente houdt 
in dat Zemst de volgende drie jaar zes 
criteria moet realiseren”, legt Liesbeth 
uit. “Wij, de lokale trekkersgroep, nemen 
hiervoor de nodige initiatieven. Als eer-
ste actie maken wij een lijst op van de 
lokale Fair Trade-verkooppunten. Zo’n 
verkooppunt moet minstens twee FT-
producten aanbieden. Op basis van het 
inwonersaantal zou Zemst aan minimum 
vijf winkels en drie horecazaken moeten 
komen.” 

Er is in Zemst dus nog werk aan de win-
kel, beseft Liesbeth: “Wij hebben een 
brief gestuurd naar alle Zemstse winkels 
met een invulformulier over hun Fair 
Trade-gamma. Ook  bij cafés, restau-
rants, voetbalkantines en dergelijke de-
den wij een rondvraag. Wij deden hierbij 
een warme oproep om FT-producten 
aan te bieden (chips, chocolade, wijn, 
fruitsap,…). Als er nieuwe winkels en 
horeca-aangelegenheden aansluiten bij 

op zoek naar een cadeau met een verhaal, 
waar ook de producent in het zuiden be-
ter van wordt?  Wil je je gasten verwen-
nen met een culinaire wereldreis? Ben 
je benieuwd naar de smaak van eerlijke 
handel? Heb je zin in een heerlijke wijn 
of een aperitiefje? Of in de enige echte 
Cubaanse rum?  Of heb je inspiratie no-
dig voor het jaarlijkse geschenkenpakket 
voor je medewerkers of klanten? Iedereen 
is welkom op onze geschenkenbeurs in 
de winkel, ook om gewoon een kijkje te 
komen nemen en een lekker drankje of 
hapje te proeven.  Zelfs als je gewoon een 
bezoekje brengt uit interesse of nieuws-
gierigheid, word je hartelijk ontvangen en 
er wordt mensen niets opgedrongen.”

Paul Verdoodt 

traDefair

28

d
e 

Z
em

st
en

aa
r |

 d
ec

em
b

er
 2

00
9

Fo
to

 J
ea

n 
A

nd
rie

s



29

d
e Z

em
stenaar |

 decem
b

er 2009

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

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
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Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW AUDI
SKoDA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst 

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

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

DRANKENCENTRALE LoUIS NIJS

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54
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Lynn Alliance (22) uit Zemst
“Ik vond het een supergeslaagde avond. 
Ik wist dat de organisatie wel in orde zou 
komen, Glenn weet perfect wat te doen. 
Misschien is het een idee om voorver-
koopkaarten te drukken. Er zijn altijd men-
sen die willen steunen en dus een kaart 
kopen zonder te komen. Verder vond ik 
de Frealistic, eerste groep, echt goed. Het 
was de eerste keer dat ik hen zag. Ik wil ze 
zeker nog eens terugzien. Katastroof was 
ambiance en lachen. Dat Stiletto super 
was hoef ik niet te vertellen. De datum 
is goed gekozen en ik zal altijd naar Zen-
nepop gaan. Twee jaar geleden vond ik 
het trouwens ook heel gezellig.

Jessie Van Dam (19) uit Eppegem
“Ik heb echt genoten van deze avond. De 
muziek en sfeer zaten goed, vooral Stiletto 
vond ik de max. De datum was ook goed 
gekozen. Er was niet te veel te doen, waar-
door er toch wel veel volk naar Zennepop 
kwam. Twee jaar geleden was het enorm 
koud en waarschijnlijk is dat ook de reden 
waarom het toen ietsje minder was. Geluk-
kig hebben we daar dit jaar geen last van 
gehad. Mocht er een volgende editie ko-
men, dan ben ik zeker en vast van de partij.”

Nancy Best (31) uit Eppegem
De sfeer zat goed en in het algemeen was 
het een zeer leuke avond, vooral de mu-

sfeer. Te veel mensen geven een beklem-
mend gevoel. Het concept was eenvoudig 
en goed, wel zou ik eens voor een andere 
groep kiezen dan Katastroof. Het is al de 
zoveelste keer op rij dat deze band komt. 
Volgende keer is het  misschien beter om 
toch meer discoverlichting te plaatsen voor 
de fuif, acht lampen is net iets te weinig. 
Door het deze keer indoor  te organiseren 
en kleiner te houden kreeg je de indruk dat 
er veel volk was. Stiletto bracht covers en 
die zorgen altijd wel voor ambiance bij het 
publiek. Ook de fuif was zeer geslaagd. Een 
enorme variatie van muziekgenres. Leuk 
gemixt en zeer dansbaar. Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar.”

Sem Govaert (22) uit Eppegem
“Misschien is het leuk om volgende keer 
eens een Halloweeneditie te organiseren 
en de datum goed en origineel te gebrui-
ken. Ikzelf zou niets veranderen, alle capa-
citeiten van de zaal werden ten volle be-
nut. Dat den ambiance al van bij aanvang 
super was maakte het voor mij een heel 
leuke avond. De muziek krijgt van mij een 
tien op tien. Het was evenwichtig ver-
deeld en toegankelijk voor het grote pu-
bliek. Stiletto beschouw ik als een van de 
beste coverbands die ik de laatste jaren 
gezien heb. Volgens mij is de fuif vergelij-
ken met  het festival van twee jaar gelden 
als appelen met peren vergelijken. Een 
outdoor event dat echt een festivalgevoel 
geeft is moeilijk te creëren in een zaal.

Sofie De Win

Zo Zit Dat met 

ELEWIJT – ‘an Indoor ExpErIEncE’ 
MET kaTasTroof, sTILETTo En frEaLIs-
TIc. daT bELoofdE dE affIchE van zEn-
nEpop 2009. op dE vooravond van 
aLLErhEILIgEn WErd In dE prIns In ELE-
WIJT voor dE TWEEdE MaaL dIT fEsTIvaL-
LETJE gEorganIsEErd. de Zemstenaar 
Was Toch WEL bEnIEuWd  En Trok Erop 
uIT. MET EEn pInTJE In dE hand vroEgEn 
WE: WaT vond JE van zEnnEpop?

ziek van de fuif was super.  Alleen 
spijtig dat er te veel tijd zat tussen 
de laatste groep en de dj. Eigenlijk 
kan het niet dat een groep zijn ma-
teriaal nog moet afbreken terwijl de 
dj moet beginnen. De datum is wel 
goed gekozen. Moest het tijdens de 
zomer geweest zijn, dan zou er vol-
gens mij minder volk op afgekomen 
zijn. Er zijn dan toch al meer dan 
genoeg festivals. Dit jaar is de orga-
nisatie teruggegaan naar een een-
voudig concept. Eén zaal met  drie 
groepen en een goei fuifke achteraf. 
Naar mijn mening werd het twee 
jaar geleden iets te groot opgevat.”

Geri Slock (28) uit Eppegem
“Dat de zaal niet stampvol zat, 
zorgde voor een leuke ambiance en 

ZennePoP
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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

Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

3190 Boortmeerbeek
tel/fax: 015 511411
gsm 0476 72 52 55
info@metallooks.be

 
Openingsuren 2009:

woe: 13u - 18u
zat - zon: 10u - 17u

Nieuwe openingsuren vanaf 2010!

Metallooks is gesloten van 26 december t.e.m. 2 januari 2009. 
Zondag 3 januari open van 10 tot 17u.

Fabrikant van metalen sierpoorten, 
carports en hekwerk.

2010
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Die informatie blijkt uit de beperkte ge-
schiedkundige gegevens die van deze 
jarige vereniging nog te achterhalen zijn.
Met haar honderdjarig bestaan behoort 
de Landelijke Gilde van Hofstade tot de 
‘jongere’ van de 928 lokale Landelijke 
Gilden die in 84 gewesten in vijf Vlaam-
se provincies en Oost-België meer dan 
70.000 leden en hun gezinnen groeperen.

Ze ZiJn met tacHtig

De Gilde van Hofstade groepeert van-
daag een tachtigtal leden, wat ongeveer 
de helft is van de getalsterkte in de ze-
ventiger jaren toen de plaatselijke afde-
ling het hoogtepunt in haar bestaan liet 
optekenen. Als sociaal-culturele man-
nenorganisatie gooide de Landelijke Gil-
de van Hofstade toen het roer drastisch 
om na een vrij rumoerige periode. Vooral 
tijdens de eerste decennia van haar be-
staan, baarde de Boerengilde van Hof-
stade de overkoepelende Boerenbond 
nogal wat zorgen door interne proble-
men en een gebrek aan samenhorig-
heid. Inspectieverslagen van controleurs 
van de Leuvense Boerenbond maken 
duidelijk dat de Gilde van Hofstade niet 
bepaald als voorbeeld werd gesteld.

De Zemstse deelgemeente Hofstade is al 

heel lang niet meer het boerendorp van 
vroeger. Dat maakt het een organisatie 
zoals de Landelijke Gilde extra moeilijk 
om het hoofd boven water te houden 
en om de interesse van de dorpsgeno-
ten te wekken. Als land- en tuinbouwge-
meente heeft Hofstade zo goed als niets 
meer te betekenen. Dat neemt niet weg 
dat de Landelijke Gilde van Hofstade een 
bescheiden - maar daarom niet minder 
waardevolle - bijdrage levert aan de op-

’t is Feest!
Aan het roer van de Landelijke Gilde van 
Hofstade weet erevoorzitter Jan Luytens 
zich gesteund door ondervoorzitter Da-
vid Van Noyen, secretaris Jozef Casier en 
de bestuursleden Marc Loozen, Luc Luy-
tens en Maria Peeters.
Ter gelegenheid van haar eeuwfeest pu-
bliceert de Landelijke Gilde van Hofstade 
een feestbrochure die in primeur wordt 
voorgesteld op een drieledige feestzit-
ting op zaterdag 19 december. Eerst is er 
de jubileumeucharistie in de parochie-
kerk van Hofstade om 16u, gevolgd door 
een feestzitting in het Ontmoetingscen-
trum op de Zemstsesteenweg om 17u. 
Bij deze gelegenheid krijgen een aantal 
verdienstelijke bestuursleden van de 
Gilde de medaille van verdienste van 
de provincie Brabant. De plechtigheid 
wordt besloten met een muzikale recep-
tie. Het bijwonen van de feestzitting ge-
beurt op persoonlijke uitnodiging.

interesse?
Wie de feestbrochure wenst te ontvan-
gen, kan zich melden bij bestuurslid Marc 
Loozen van de Landelijke Gilde, Tervuurse-
steenweg 218 in 1981 Hofstade of mailen 
naar landelijkegilde-hofstade@fulladsl.be.

                           Fons Jacobs

hofsTadE – In dE aanLoop naar dE 
EIndEJaarsfEEsTEn vIErT dE LandELIJkE 
gILdE van hofsTadE haar hondErdsTE 
vErJaardag. daT gEbEurT MET EnIgE 
vErTragIng. dE oprIchTIngssTaTuTEn 
van dE ‘boErEngILdE’ van hofsTadE 
aLs voorLopEr van dE huIdIgE Lan-
dELIJkE gILdE, vErschEnEn IMMErs  In 
1908 aL In hET bELgIsch sTaaTsbLad. 
nog EEn JaarTJE EErdEr, In 1907 of 
InMIddELs aL 102 Jaar gELEdEn, WErd 
dE boErEngILdE van hofsTadE offIcI-
EEL opgErIchT.

    lanDelijke 
gilDe 

Deze zes bestuursleden loodsen de Landelijke 
Gilde van Hofstade veilig naar haar honderdste 

verjaardag: Maria Peeters, David Van Noyen, Luc 
Luytens, Jan Luytens, Marc Loozen en Jozef Casier.

Erevoorzitter Jan 
Luytens: “Onze Gilde 

brengt nog altijd mensen 
samen en geeft een stem 

aan de dorpen.”

maakt eeuW ronD

dracht van de Landelijke Gilden om mee 
te bouwen aan een leefbaar platteland 
in al zijn aspecten.
“Tot op vandaag geven de gilden een 
stem aan de dorpen op het platteland 
”, zegt erevoorzitter Jan Luytens. “Om 
dat te bereiken brengen we mensen sa-
men rond ontspanning, reizen, culturele 
evenementen, sport, randactiviteiten, 
opinievorming en levensverdieping.” 
Binnen de Landelijke Gilden heerst een 
grote verbondenheid met de landbouw 
en met de natuur.
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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

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

PASTA’S FOLIES
Spaghetti - Penne - Ravioli _ Tortellini

Van 11 uur tot 15 uur
Van maandag tot zaterdag

Iedereen welkom

 

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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Onder de deskundige leiding van 
Theo Huysmans, oprichter en bezieler 
en bezieler van de club en gediplo-
meerd Bloso-trainer, verrasten de le-
den hun ouders, vrienden, kennissen 
en sympathisanten op een wervelen-
de en spectaculaire show, waarin alle 
aspecten van taekwondo uitgebreid 
aan bod kwamen. 

“Taekwondo kan je beoefenen vanaf 
6 tot 99 jaar”, zegt Theo Huysmans. 
“Sinds de oprichting in 1999 is de tae-
kwondoschool uitgegroeid tot een 

oktober is. Zodra je alle traptechnieken 
onder de knie hebt start je met inten-
sieve training zelfverdediging. Zo leer 
je in de meest verschillende situaties 
verdedigen, en maak je zelf de keuze of 
je de sport recreatief wil beoefenen of 
je wil specialiseren in wedstrijden.”

“Interesse? Kom gerust een aan-
tal proeflessen volgen, we trainen 
op maandag, woensdag en zater-
dagvoormiddag. Alle informatie op  
www.t-joo.be of tel. 015/62.05.64.”

                             JA

    taekWonDosChool 
eleWijt 10 jaar
ELEWIJT – dE TaEkWondoschooL T-Joo uIT ELEWIJT vIErdE op 14 novEM-
bEr haar TIEnJarIg bEsTaan MET EEn spETTErEndE JubILEuMdEMonsTraTIE In 
dE budohaL In ELEWIJT.

middelgrote club, waar een 
collegiale sfeer heerst en het 
fijn vertoeven is. Je kunt star-
ten op elk moment van het 
jaar, of dit nu januari, maart of 

t-joo
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

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

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
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een aVonDje alléén Voor VrouWen
hofsTadE - JaJa, u LEEsT hET goEd! hET sporTIMonIuM opEnT op WoEns-
dagavond 16 dEcEMbEr vanaf 19u ExcLusIEf haar dEurEn voor EEn ladies 
only EvEnEMEnT: abLushIng LIfEsTyLE.  
Het gaat hier om een stijlvol avondje 
waar geen mannen zijn toegelaten en 
waar vrouwen naar hartenlust kunnen 
kerstshoppen, kletsen, nieuwe produc-
ten leren kennen, zichzelf verwennen 
én gratis workshops volgen. Centrale 
thema’s zijn gezondheid en lifestyle. 
Het initiatief komt van kersverse onder-
neming Ablush, dat naast workshops 
voor dames ook grotere beauty- en life-
style events organiseert. Verschillende 
handelaars – voornamelijk uit Zemst - 
bieden hun producten en diensten graag 

aan op dit lokale event voor ladies only. 
Het Sportimonium stelt haar stijlvolle ac-
commodatie ter beschikking en wil op 
zo vrouwen aanmoedigen om aan hun 
conditie te werken en gezond te leven. 
Bezoeksters van Ablushing Lifestyle kun-
nen zich ‘meten met atleten’ via de instal-
latie die momenteel staat opgesteld in het 
Sportimonium. Ze kunnen ook een gratis 
zumba-initiatie volgen, lingeriecollecties 
bekijken, wijnen degusteren, kerstcadeau-
tjes kopen, zich laten masseren enzovoort. 
Alle Zemstse vrouwen ontvangen 

eerstdaags een flyer/uitnodi-
ging voor het evenement in 
hun brievenbus. Deze geeft 
recht op kerstconsumptie.
Toegang: 2 euro * Deuren: 19u 
* Ingang Sportimonium langs 
hoofdingang Blosodomein * 
parkeren is gratis. Meer we-
ten? www.ablush.be, info@
ablush.be, 0472/77.25.32.

Meer informatie over Ablushing 
Lifestyle en een overzicht van 
de deelnemers vind je op www.
ablush.be. Handelaars die wen-
sen bij te dragen aan het event 
kunnen nog steeds contact op-
nemen via 0472/77.25.32. 

BC

Ablush, de gezondheidsraad en het sportimonium lopen al warm voor de ladies night. Vlnr. Chris 
Schwartz (Sportimonium), Anke Rectem (Ablush), Els Verstraete (Sportimonium), Monika Einfalt (schepen 
van gezondheid), Nadia Schueremans (Bugattis) en Youssra Dahman en Zhour Mchiouer (Sportimonium)
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juwelier

Al van jongs af aan was Gaston een echte 
verzamelaar. Elk krantenartikel dat over 
KFC Eppegem verscheen werd zorgvul-
dig uitgeknipt en in boeken geplakt. 
In 1957 begon de eerste jeugdploeg 
van Eppegem wedstrijden te spelen en 
begin jaren zestig speelde  het eerste 
elftal, waar Gaston zelf deel van uit-
maakte, kampioen in derde provinciale. 
Toen kwam Gastons verzameling in een 
stroomversnelling. Van elke affiche, flyer 
van eetfestijn, feest en jeugdtornooi 
heeft Gaston een exemplaar bewaard. 
Zijn verzameling over Eppegem telt 500 
tot 600 bladzijden.
Toen de voetbalclub in Eppegem zijn 
vijftigjarig bestaan vierde, kwam het be-
stuur tot de conclusie dat niemand de 
echte geschiedenis van de club kende. 
Dit was echter buiten Gaston gerekend. 
Hij verzamelde alle knipsels van versla-
gen en uitslagen. Toen bleek dat hij niet 
alle uitslagen had, trok hij naar Groot-
Bijgaarden, waar hij elke week vier jaar 
lang in de archieven van Het Nieuwsblad 

de artikels van 
zijn geliefde club 
opzocht. Toen de 
voorraad daar uit-
geput raakte, trok 
hij naar de archie-
ven van Le Soir en 
vervolgens naar 
de KUL, waar hij 
alle uitslagen wist 
te verzamelen.
Vanaf zijn pen-
sioen speelde 

Gaston ook wegwijzers van alle Vlaamse 
wielerkoersen. Toen de Ronde van Frank-
rijk in Eppegem doorkwam, wist hij de 
enige wegwijzer die in het dorp hing te 
bemachtigen. De zolder van Gaston is 
een heus museum.
Gaston speelde zelf in de jeugdploegen, 
in de eerste ploeg en bij de veteranen 
van KFC Eppegem en mag dan ook te-
recht de trouwste supporter genoemd 
worden. 
 Liesbeth Lacante

gaston Van Der traPPen, 
           een eChte 
kfC ePPegem-suPPorter

EppEgEM – JarEn ondErzoEk In dE archIEvEn van hET 
nIEuWsbLad, hET voLk, LE soIr, hET LIbEraaL archIEf En 
hET archIEf van dE kaThoLIEkE unIvErsITEIT LEuvEn Mond-
dEn uIT In EEn knappE TEnToonsTELLIng ovEr dE gEschIEdEnIs 
van kfc EppEgEM. In dE nIEuWE fEEsTzaaL assEbroEk sTELT 
gasTon van dEr TrappEn zIJn knIpsELs TEnToon.

Gaston met het idee om zijn verzamelde 
werk aan alle supporters en sympathi-
santen te tonen. Voorzitter Jan Van As-
broeck stelde vorig jaar voor om Gastons 
idee concreet te maken bij de opening 
van de nieuwe feestzaal. Dit was voor 
Gaston de ideale gelegenheid. Op de 
tentoonstelling werden teksten veelal 
weggelaten omdat dit te veel tijd in be-
slag neemt voor de bezoekers.

Naast zijn voetbalcollectie verzamelde 
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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

Jan Van Asbroeck

Brusselsesteenweg 119A
1980 Zemst

Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08

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

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

Café Burnout
bij Katy 

Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT
nieuwe openingsuren
op weekdagen open van 11u tot ???
Zaterdag en zondag van 14u tot ???
Dinsdag gesloten

ALLE BIEREN VERKRIJGBAAR
RUIME PARKING

nieuwe uiTBATer

elke maandagavond van 17h tot 18h HAppY Hour

Bingo’s - super-seVen

Hoe lang ben je al met je hobby be-
zig?
 “Ik speel al tennis sinds mijn vierde. 
Toen deed  ik vooral kampen en sta-
ges in de zomer. Ik begin nu aan mijn 
derde jaar met de ‘echte’ tornooien. 
Vorig jaar stond ik in de eerste reeks 
op nummer vier. In reeks twee deelde 
ik met een ander meisje de eerste 
plaats. ”

Heb je al veel overwinningen op je 
palmares?
 “Vroeger lag ik er altijd snel uit, na 
de eerste of tweede ronde. Dit jaar 
heb ik al negen wedstrijden gewon-
nen. De bekers zet ik op een plank 
in mijn kamer. Je mag maar  aan een 
aantal wedstrijden per jaar per club 

De nieuWe henin is just tien
hofsTadE – gITTE hEynEMans Is 
TIEn En goEd op WEg oM EEn EchTE 
sTEr TE WordEn. TEnnIs kEnT voor 
haar gEEn gEhEIMEn MEEr. MET 
JusTInE hEnIn aLs IdooL probEErT 
zE haar EIgEn WEg naar dE Top TE 
bErEIkEn. voor de Zemstenaar 
MaakT zE TIJdEns EEn TraInIng EvEn-
TJEs TIJd voor EEn babbEL.

meedoen, dus doe ik niet mee aan 
alle tornooien. Ik speel dan enkel te-
gen meisjes van de leeftijdscategorie 
waarin ik zit.  Vorig jaar mocht ik te-
gen een leeftijdscategorie hoger spe-
len, ik heb er toen één gewonnen en 
één verloren.”

Moet je veel trainen en bepaalde za-
ken opofferen?
“Ik train ongeveer vijf en half uur 
per week. Dat klinkt misschien veel, 
maar een vriendin van me oefent 12 
uur. Echte opofferingen moet ik niet 
maken, maar ik mis wel eens een 
verjaardagsfeestje omdat ik op de 
training moet zijn. En als ik een tor-
nooi of wedstrijd heb, kruip ik vroe-
ger in bed.”

En hoe zit het met schoolwerk?
“Ach, dat valt allemaal goed mee. Ik 
doe mijn werk als ik er tijd voor heb, 
voor of  na het tennis en eventueel tij-
dens het weekend. Uiteindelijk raak ik 
altijd wel klaar met mijn taken.”

Hoe ziet een training er dan uit?
“Een kwartiertje op voorhand warmen 

De tienjarige Gitte traint wekelijks vijf en half uur.

we op. Dan doen we de bij-
trekpassen en de kruispas-
sen, we zwaaien met onze 
armen en trekken sprintjes. 
Erna spelen we een wed-
strijdje. In de zomer is de 
training het leukste, dan 
kan ik buiten in het zonne-
tje mijn oefeningen doen.”

Doe je naast tennis nog 
iets anders in je vrije tijd?
“Ja, ik lees supergraag. In 
mijn kamer heb ik een spe-
ciale leeshoek ingericht, 
waar ik strips en dunne 
boekjes lees.”

Bedankt voor het gesprek 
en nog veel succes met je 
tenniscarrière.

SDW
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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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