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Beste Zemstenaar,

Z
omer betekent komkommertijd in de media, dat is be-
kend. Elk jaar is het van dattum: er valt bitter weinig in-
teressant nieuws te rapen dezer dagen. U merkt meteen 
het resultaat: flinterdunne kranten en weekbladen, die 

hun luttele bladzijden opvullen met exclusieve reportages over 
een koe met een valling of de prijs van de nieuwe patatten. 
Zelfde liedje bij de nieuwsuitzendingen op radio en tv: overal 
wind, gebakken lucht en een hoop zever in pakskes.
De reden voor zoveel miserie ligt voor de hand: iedereen is met 
vakantie. Het leven draait op halve toeren, nergens gebeurt 
wat, het halve land staat leeg. Al wie iets leuks te vertellen 
heeft is ervandoor. En de meeste journalisten liggen op hun luie 
krent op een zuiders strand.

Wat een contrast met de Zemstenaar! Hebt u dit ovenverse num-
mer al eens van dichtbij bekeken, beste lezer? En had u al de 
vage indruk dat uw glossy magazine een pak zwaarder weegt 
dan gewoonlijk? Wat een opmerkingsgave! Kijk nu eens naar 
het aantal bladzijden. Gewoonlijk krijgt u van ons 38 pagina’s 
voorgeschoteld. En nu, net op het moment dat andere bladen 
fors inkrimpen, doen wij er een flinke schep bovenop, zie. U 
krijgt van ons in één klap 8 pagina’s extra. Zomaar, omdat u 
het bent. En zeggen dat u het bij de eerste jaargangen van de 
Zemstenaar moest stellen met ochgot 28 bladzijden!

Zo kent u ons natuurlijk. Terwijl onze collega-journalisten op dit 
eigenste moment aan de bar van het zwembad hun luie lijf vol 
gieten met mojito’s en caipirinha’s en hun dagen vullen met dat-
gene waarin de meesten uitblinken, namelijk niets, gonst het 
op onze redactie van de bedrijvigheid. Vakantie is iets wat wij 
alleen kennen van horen zeggen, arbeid is voor ons het hoogste 
goed!
Het resultaat van zoveel onverdroten inzet hebt u opnieuw in 
handen. Geniet ervan, beste lezer. En geniet van deze augus-
tusmaand, met de Zenne in een vedetterol…
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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 

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

tevreden te stellen. Met onze 
‘Heidelberg’ persen, haarscher-
pe ogen, grote dosis vakkennis 
en extra veel plezier in ons werk, 
verzorgen wij drukwerk van 
hoogstaande kwaliteit. In elke 

denkbare oplage, naar wens 
gevouwen, gestanst, veredeld 
en/of haarscherp gevouwen. En 
dat allemaal tegen een uitste-
kende prijs/kwaliteitsverhouding 
en indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig t.e.m. april

5%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)
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...onze winkels zijn terug open vanaf vrijdag 6 augustus...
Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98

WO+DO GESLOTEN

Onze broodautomaten blijven 
open tijdens de grote vakantie
met wel 10 broodsoorten 
uniek in de regio
Waar vindt u onze broodautomaten?
•	 Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade
•	 Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade
•	 Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen
•	 Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen
•	 Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen

24u / 24
7 dagen / 7

Van Eeckhout

Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

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

gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be

Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u

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

10u - 17u
Fabrikant van metalen sierpoorten, 

carports en hekwerk.

 

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
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juwelier

Pascale Bal verzorgde de opening en 
becommentarieerde de ganse wedstrijd. 
Twee ploegen, de Amadeus Ladies en 
De Snorkels, bespraken hun tactieken om 
superprestaties te  kunnen neerzetten. 

Scheidsrechter Luc Meyssen en afstand-
meter Alain Van Steenwinckel hadden de 
handen vol met de vrouwelijke buikschui-
vers, die de wedstrijdregels wel eens aan 
hun laars durfden te lappen. 

Rondom de baan was het bijzonder ge-
zellig.  Door de luidsprekers van Studio 
Gaga klonk passende en feestelijke 
muziek. Er heerste een echte kermis-
stemming.

Tijdens de laatste ronde werden er 

Eerste editie boikschoiven
Zemst-Bos - Op zondag 18 
juli werd op Boskermis voor 
de eerste keer “boikschoi-
ven” georganiseerd. Taverne 
Amadeus zorgde voor alle no-
dige attributen en een waar 
spektakel in de tuin van de 
zaak. Ons redactielid Karin 
Andries ging de strijd mee 
aan met de deelnemende 
ploeg “De Snorkels”.

gingen dan ook aan de haal met de 
fles champagne, geschonken door ta-
verne Amadeus. 
Na de wedstrijd mochten de kinderen 
en ook grote mensen buikschuiven, 
de zon deed het nodige om hen te 
drogen.

Zet Boskermis maar in je agenda, 
want er worden nu al plannen ge-
smeed voor een speciaal evenement 
volgend jaar.

Karin Andries

de Zemstenaar  plat op de buik. Ons redactielid 
Karin geeft het beste van zichzelf.

mannen en vrouwen uit het publiek 
gehaald om buikschuivers naar de 
piste te trekken. De concurrentie 
was groot. De wedstrijd eindigde 
2-1 voor de Amadeus Ladies en zij 
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H
oe is dat praten met dieren 
begonnen, Kristina? En wat 
vertellen ze je?
Van kindsbeen af ben ik gefas-

cineerd door dieren, vooral paarden en 
honden. Ik reed en verzorgde paarden, 
was hondeninstructeur en gaf les in een 
hondenschool. Gaandeweg vond ik dat 
dieren vaak als pronkstuk werden ge-
bruikt, of nog erger, als gebruiksvoorwerp. 
Ik zocht een andere benadering, waarbij 
het dier als een individu wordt benaderd, 
met eigen gevoelens en noden. Kon ik 
maar met ze praten, dacht ik weleens. Ik 
zocht naar antwoorden, en volgde een 
cursus telepathie met dieren in Neder-
land. Een wereld ging open. Dieren com-
municeren onderling via lichaamstaal en 
telepathie, een geluidloze overdracht 
van gedachten, gevoelens en beelden. Ik 
heb blijkbaar de gave om die signalen op 
te vangen en te vertalen in woorden. Ik 
ervoer dit de eerste keer toen ik op een 

markt een pony uitkoos voor mijn kinde-
ren. Het dier maakte me achteraf duide-
lijk dat ik niet alleen haar, maar zij mij ook 
had uitgekozen door signalen te geven. 
Een heel intense ervaring was dat.
Ik zoek contact aan de hand van een foto 
of door rechtstreeks contact. Dat gaat 
de ene keer al vlotter dan de andere. Zo 
ben ik er achter gekomen dat niet alle, 
maar toch veel lichamelijke en gedrags-
problemen terug te brengen zijn op de 
mens, zeg maar het baasje. Ik bedoel 
hiermee dat zowel lichamelijke als psy-
chologische problemen kunnen worden 
overgenomen door het dier. Ik noem dit 
spiegelingen. Ik heb meermaals ervaren 
dat dieren spontaan beter worden als 
ook hun baasje zijn problemen overwint 
of met zichzelf in het reine komt.

Dicht je zo geen typisch menselijke ei-
genschappen zoals emoties en gevoe-
lens toe aan dieren?

Het allerbelangrijkste is ervoor openstaan, 
vooroordelen laten vallen en je blokkades 
openbreken. Maar zowel bij mens en dier 
is het ene individu al wat spiritueler dan 
het andere. Voor geïnteresseerden geef 
ik trouwens cursussen en workshops. Veel 
mensen die er aan deelnamen, ook die-
genen die met weinig verwachtingen kwa-
men, reageerden heel enthousiast. 

Je noemt jezelf ook ‘healer’, genezer in het 
Nederlands. Kan je dan de taak van een 
dierenarts overnemen? Hoe staan dieren-
artsen tegenover jouw bezigheden?
Sommigen staan ervoor open, anderen 
niet. En neen, ik wil zeker de plaats 
van de dierenarts niet innemen. Een 
dier kan net zo goed gewoon ziek zijn 
en ik ben nu eenmaal geen dierenarts. 
Wat ik doe is een aanvullende thera-
pie of een alternatieve behandeling. Ik 
gebruik homeopatische middelen zoals 
Bachbloesem en pas Reiki (energeti-
sche overdracht met de handen) toe, 
vaak met opmerkelijke resultaten.

Je bent je ervan bewust dat velen dit 
maar onzin vinden ?
O ja, maar het is niet mijn roeping die men-
sen te overtuigen of te bekeren. Ik vind vol-
doening genoeg in de hulp die ik kan bie-
den aan de dieren en mensen die er nood 

Wat u nog niet wist...
In Weerde woont een dierenfluisteraar

Weerde - Kristina Boey (37) uit Weerde heeft een wel heel bijzondere gave. Ze communiceert 
met dieren. Ja ja, dat zal wel… hoor ik u denken. Wij vonden het intrigerend en gingen met 
Kristina praten. Eerlijkheidshalve dachten we een zweverige, extravagante dame te ontmoeten, 
maar niets is minder waar. Kristina is de rust en nuchterheid in persoon en antwoordt zelfzeker 
op onze vragen.

Tekst Dirk Verdeyen

Maar ik ben ervan overtuigd 
dat ze die gevoelens wel de-
gelijk hebben, alleen kan je 
die niet vergelijken met men-
selijke gevoelens. Dieren leven 
in het nu, niet meer of niet min-
der. Je moet een dier gewoon 
dier laten zijn. Ik heb zelf twee 
honden en behandel die zoals 
elke rechtgeaarde hondenei-
genaar. Een hond verwacht van 
zijn baasje dat hij strikt en con-
sequent leiding geeft en voelt 
zich daar het best bij. In het 
wild functioneert een groep al-
leen bij zo’n strikte hiërarchie.
 
Kan iedereen leren praten 
met dieren? En lukt het met 
alle dieren?

aan hebben.

Kristina schreef 
haar ervaringen 
neer in het boek 
Boodschappen 
uit het dierenrijk.
Meer info is 
te vinden op  
www.thehorse-
listener.be. 
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Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie

25709 Derapro  22-12-2009  11:27  Pagina 1
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Nieuwe website: 

www.h6traiteurservice.be

Bezoek onze toonzaal van >350 m2
   dinsdag t/m vrijdag van 9 -17.30 h
   zaterdag van 9 - 17 h
   maandag op afspraak
Speciale voorwaarden bij afgifte van deze  
bon 

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem

tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be

Voor u halen wij 
alles uit de kast!

 

     

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
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D
e gemeente Zemst bezit in de 
industriezone aan de Erasmu-
slaan in  Eppegem een aantal 
percelen grond, recht tegen-

over het huidige dierenasiel. Die terrei-
nen zijn geschikt voor een crematorium. 
Ze liggen in industriegebied en hebben 
goede ontsluitingsmogelijkheden langs 
de Woluwelaan richting Brusselse ring. En 
de oppervlakte van de terreinen laat toe 
om het crematorium in een groen aange-
legde omgeving in te planten.  Havicrem 
koopt in een eerste fase ongeveer 5 ha 
60 a, voor een geraamd bedrag van ca. 
1.161.000 euro. De vereniging neemt 
daarnaast een optie om binnen acht jaar 
nog eens ongeveer 75 a 50 ca te kopen 
voor een eventuele uitbreiding.
de Zemstenaar peilde bij Hugo Assel-
man, voorzitter van de raad van bestuur 
van Havicrem naar hun intenties.

Waarom wil of moet Havicrem verhui-
zen in Vilvoorde?

“Havicrem wil uit Vilvoorde verhuizen om-
dat wij geen eigenaar zijn van de terreinen 
en het gebouw en de locatie daar te klein 
is voor de uitbouw van een crematorium 
dat voldoet aan de hedendaagse normen. 
Wij willen een volwaardige dienstverle-
ning bieden aan de families en  begrafe-
nisondernemers.  De eigenaar, Dela, was 
bovendien niet bereid om daarvoor de no-
dige investeringen uit te voeren.”

Hoe reëel zijn de plannen in Zemst?  Wan-
neer opent dat nieuwe crematorium?
“De grondaankoop en de plannen voor 
een nieuwbouw in Zemst zijn door de 
raad van bestuur van Havicrem goedge-
keurd. Het kan niet anders dan dat de 
bouwplannen reëel zijn: zowel de ge-
meenteraad van Zemst als de Raad van 
Bestuur van Havicrem verklaarden zich 
akkoord met de aankoop van de grond. 
Het nieuwe Havicrem zou moeten ope-
rationeel kunnen worden in Zemst te-
gen 2014.”

Hoeveel crematies verwacht Havicrem 
te doen in Zemst ? Wat is het “werkge-
bied”?
“Havicrem zal drie ovens bouwen 
voor naar schatting 3.000 crematies 
op jaarbasis. “Werkgebied “ is het 
noordelijk gedeelte van Halle-Vil-
voorde en de omgeving rond Meche-
len.”

Is het de bedoeling dat Havicrem ook 
de afscheidsplechtigheden organiseert?  
Komt er ook een columbarium? Klopt 
het dat Havicrem het crematorium wil 
inplanten in een groene oase?
“Havicrem zal zelf ook instaan voor de 
plechtigheden. Er wordt, naast een par-
king uiteraard, eveneens in een colum-
barium, urnenveld en strooiweide voor-
zien, dit alles ingeplant in een groene 
omgeving en een wandelpark.  A a n 
de noordzijde van de terreinen mag er 
trouwens niet worden gebouwd want 
dat is bufferzone.” 

Havicrem koopt grond voor nieuw crematorium in Eppegem
Eppegem - Intercommunale Havicrem (Havi staat voor Halle-Vilvoorde) zoekt al een tijd, als alter-
natief voor het huidige crematorium te Vilvoorde, een nieuwe vestigingsplaats voor een crema-
torium, afscheidsruimte, columbarium en strooiweide. De gemeenteraad van Zemst van 24 juni 
keurde de verkoop  goed van 6 ha 36 a 40 ca grond, nabij de Erasmuslaan in Eppegem. De deal 
is definitief; ook het directiecomité van Havicrem heeft de koop bezegeld.

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Op de huidige locatie van het crematorium te Vilvoorde beantwoordt de 
infrastructuur niet meer aan de hedendaagse normen.
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Brusselsesteenweg 106 
1980 Zemst 

TEL 015 410 286 
info@ppcsolutions.be 
www.ppcsolutions.be 

Open op din, woe & don : 14u - 19u 
Vrij : 14u - 18u 

Zat (Aug): GESLOTEN 
(Sept): 10u tot 17u 

3 goeie redenen om uw nieuwe pc bij PPC te kopen : 

1 Gratis voorbereiding nieuwe PC twv 40EUR 
De nieuwe PC wordt volledig startklaar gemaakt met eventuele 
 installaties van (Open)Office, Antivirus, E-mail, … (*) 

2 Gratis onderhoud na 3 maand   
Na 3 maand kan u de PC kosteloos binnenbrengen en geven we de PC een 
gratis onderhoud. (*) 

3 Gratis USB Stick 2GB 

Bij aankoop van een nieuwe laptop of desktop krijgt u gratis een USB stick  
om backup’s te maken of bestanden te kunnen transporteren. (*) 
 
 (*) Enkel geldig in  Augustus & September 2010 
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F
ons wacht mij op, troont me mee 
naar zijn terras (in Laar gingen 
we destijds toch ook altijd ge-
woon ‘langs achter’) en zet een 

frisse pint op tafel. Zou ik er zo dor-
stig uitzien of kent hij me nog altijd zo 
goed? De zoon van ‘Paula en Gust van 
Pavels’, (die Laarse naamsomschrijvin-
gen toch!) mag dan al twintig jaar in 
Schiplaken wonen, nog wekelijks komt 
hij naar zijn ouders in de Larestraat. Uw 
dienaar voelt zich ook weer 40 jaar jon-
ger bij het oprakelen van zoveel Laars 
relaas. We leunen lekker achterover in 
onze ingebeelde teletijdmachine en ra-
zen terug naar het Laar van medio de 
20ste eeuw. Neen, niet naar de tijd van 
Susken Haas, dat was nog een genera-
tie eerder!
 
Een slagerij, een kerk en een paard 
met kar
Fons, je zag het levenslicht in 1959, en 
je had je vaste stek in Laar tot 1983. 
Wat gebeurde daar toen allemaal? 
Laat je gaan!
Wel Alex, om eerlijk te zijn, als ik terug-
denk aan het Laar van toen, dat was 
gewoon zoals Wim Sonneveld het be-
schrijft in Het Dorp: een kerk, een paard 
met kar, een slagerij en het tuinpad van 
mijn vader. Er waren een achttal cafés – 
het kunnen er ook meer geweest zijn - er 
waren de processies, er was de Vlaam-
se Kermis, de kermis met de ‘botsau-
tokes’,   de zondagse hoogmis en de 
obligate pinten daarna van de vaders. 
Er was de eerste tv bij de buren, waar 
ik in 1966 de legendarische wereldbe-
kermatch West-Duitsland – Engeland 

zag en op woensdagnamiddag Kapitein 
Zeppos. Er waren de ‘kapellekes’ waar 
in de meimaand gebeden en gezongen 
werd door een grote schare buren, de 
buren ook die ’s avonds samentroepten 
in de graskant, de boeren en de ar-
beiders die tijdens de dag in ploegen 
werkten, vooral 6 – 2, in ‘den Eternit of 
de Cockeries’ en zich daarna naar huis 
haastten om op het veld te gaan wer-
ken. Er was de ijskar van den Boere (la-
ter Poldine) die eerst zijn pintjes moest 
drinken en op tv naar de koers kijken bij 
‘Luppes’ (café ’t Wit Paard). Jong, jong, 
jong, waar is den tijd?

Van witloofkot tot arbeidsethos
Ik zie het ook nog zo voor mij Fons. 
Welke figuren maakten in die tijd de 
grootste indruk op jou?
Wanneer ik terugdenk aan de lagere 

school, denk ik in de eerste plaats 
aan meester Roger (Van Kerckhoven), 
die toen zijn eerste stappen in het on-
derwijs zette, Frans Bertens en Geor-
ges Van Roey,  de ouderdomsdekens. 
Het was de periode van mei 1968 en 
we imiteerden toen de studenten met 
hun ‘Leuven Vlaams’. Het waren toen 
(we spreken van het vierde studie-
jaar, we waren 10) mensen die reeds 
de gave bezaten om talent te spot-
ten. Een kleine anekdote: het was 
de gewoonte dat de laatstejaars op 
het einde van het zesde studiejaar 
een toneelstuk opvoerden voor al de 
Zemstse prominenten (burgemeester, 
pastoor, schepenen,…). Het toeval 
wil dat de toenmalige hoofdrolspeler 
zo’n drietal weken voor de opvoering 
ziek werd. Welnu, hoewel ik twee jaar 
jonger was (ik zat pas in het vierde) 

Fons Van Dyck blijft trouw aan Laarse roots
Zemst-Laar. - ‘De Kijk van Van Dyck’. Bij lezers van De Standaard brandt er onmiddellijk een lamp-
je. Sporters, en vooral voetbaltrainers en voorzitters uit de omgeving van Zemst in de tweede 
helft van de jaren ’70, kennen hem beslist nog als correspondent van de toenmalige Gazet van 
Mechelen. Met andere woorden: een geboren Larenaar en BZ (Bekende Zemstenaar) die drie 
decennia later opgeklommen is tot de status van BV door zijn schrijverschap. de Zemstenaar 
steekt even de gemeentegrens over en luistert naar Fons, die in de koelte van de Heverse bos-
sen heerlijke herinneringen opdist uit de tijd van toen… in Laar. In een Laar, dat hij nog steeds 
‘zijn’ Laar noemt.

Tekst: Alex Lauwens
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werd ik aangezocht om die rol over te 
nemen. Het heeft me ettelijke avon-
den studeerwerk gekost, maar het is 
gelukt. En ik ben er meester Van Roey 
nog altijd erkentelijk voor dat hij me 
die kans gegund heeft. Die man had 
een diplomatie en een wijsheid die 
je niet voor mogelijk houdt. Hij sprak 
toen al over het jaar 2000… Stel je 
voor. Als tienjarige je gedachten lei-
den naar het jaar waarin je 40 zal zijn!
 
Maar ook mijn vader heeft altijd grote 
indruk op mij gemaakt. Hij werkte in 
ploegen in de Forges de Clabecq in 
Vilvoorde, en daarna thuis ‘in het wit-
loof’. Van hem heb ik de arbeidsethos 
heb geleerd. Hij was toen, als zovele 
anderen wellicht, een workaholic avant-
la-lettre. Werken om je kinderen alle 
kansen te geven, en pas dan aan jezelf 
denken. Mijn broers Maurice en Rudy 
kunnen dat zeker beamen. En moeder 
nam de dagelijkse zorg waar, en hielp 
nadien mee waar ze kon in de boeren-
stiel. Voorwaar geen simpel leven.

Trouwens, over dat witloof gesproken. 
De tijd van het witloofkot: hetgeen ik 
daar heb opgestoken! Familie en bu-
ren kwamen er wat meehelpen. En al-
les passeerde de revue: het dagelijkse 
leven in het dorp, de kleine roddels, 
de godsdienst, de politiek, de sport… 
Waarnemen en observeren, de dingen 
waar ik nu mijn kost mee verdien, heb 
ik daar geleerd. 

Twitteren avant-la-lettre
Maar je was ook al vroeg creatief bezig 
met taal, meen ik te weten?
Klopt. Ik dweepte met Jan Wauters. 
In 1969, het jaar van de eerste tour-
zege van Eddy Merckx – ik was toen 
10 - maakte ik zelf mijn eigen tourga-
zetje. Ik pende eigenhandig vier pa-
gina’s vol met het ritverslag van wat ik 
hoorde op de radio, ik schreef het nog 
een paar keer over - copies maken be-
stond toen nog niet - en verkocht het 
voor twee frank per stuk aan buren 
en mensen die met de fiets van hun 
werk kwamen. Sneller dan het Volkske. 
Noem het gerust twitteren in 1969, en 
dat in Laar!

Niet niks,Fons! Nu schrijf je columns in 
vooraanstaande media, ben je auteur 
van het boek Het Merk Mens. Consu-
menten grijpen de macht, spreek je op 
congressen en seminaries, heb je een 
eigen website De kracht van wit. Ver-
andert de crisis ons leven?, heb je Fa-
cebookvrienden als Yves Desmedt, Ivo 
Belet, Kristl Strubbe, om er maar enkele 
te noemen. Schets ons even je werk en 
loopbaan.
Na mijn lager onderwijs in Laar, ben 
ik naar het Onze-Lieve-Vrouwecollege 
van Vilvoorde gegaan. Een studiege-
noot was toen Piet Van Grunderbeek. 
Daarna werd het de K.U.Leuven, facul-
teit Pol & Soc. Later, toen ik al werk-
te,  volgde nog een specialisatie aan 
Saint-Louis.

Qua jobs herinner je je misschien het 
tv-programma Roodvonk van de SOM 
(socialistische omroep), waar ik vijf jaar 
heb samengewerkt met Marcel Van-
thilt. Ik ben ook woordvoerder geweest 
van SP-voorzitters Frank Vandenbroucke 
en Louis Tobback. Een mijlpaal in mijn 
carrière was ongetwijfeld  de opstart 
van Telenet, met de roadshows en de 
.com-hype (dot-com-hype, nvdr) die 
toen ontstond. 
 
Maar wat je nu doet, klinkt niet bepaald 
iedereen bekend in de oren. Je gaat 
door het leven als trendwatcher. Kan je 
dat even uitleggen?
Laat het ons simpel houden. Ik ben 
directeur van think/BBDO, een filiaal 
van VVL-BBDO, een groot communica-
tie-adviesbureau, waar we ons bezig 
houden met het detecteren van trends 
in het consumptiegedrag van de men-
sen, waar de merkenstrategie ontrafelt 
wordt en ik doceer ook nog Branding 
& Marketing Communications aan de 
VUB. 
Maar wat ik ook doe, ik zal atijd Zem-
stenaar blijven en vóór alles Larenaar. 
Want daar stond de wieg van alles wat 
ik ben en doe.

Mooie woorden om mee af te ron-
den. Fons haalt nog een pilsje uit de 
koelkast. De iPhone moet nog even 
wachten met twitteren. Dat apprecië-
ren we. Merci Fons! All the best! Tot 
Laars!1 

 

    
        
  

  

• 
• 
• 

   

          
    

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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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

 

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

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

 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: info@uitvaartzorg-verheyden.be

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartverzorging in groot Zemst
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

dmvA-architecten schuttersvest 26 2800 mechelen 015 33 09 86 info@dmva-architecten.be www.dmva-architecten.be bouwheer: NV Van Poppel

1m 5m

8.

Aanzicht gevel aan dorpsplein

NIEUW BOUWPROJECT   
“Edelweiss”

Elewijt  centrum
 
-  drie duplex app  3slpk met  terras                      
-  drie gelijkvloers app met één slaapk
-  een ruime woning (event voor praktijk)
- fiets- en autostaanpl  kelder
- alles met  privé  ingang
 
Profiteer van onze  tijdelijke  lanceerprijzen
 
Bouwbedrijf  Van Poppel NV   (Logo)
Oude Liersebaan 233
2800 Mechelen
 
Contactpersoon:
paul.goedeme@vanpoppel.be, 0479/ 44 11 96
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H
et Schoonzicht weer open
Eind februari viel het voorlo-
pige doek over café Schoon-
zicht aan de kerk in Weerde. 

Jaak en Germaine genieten ondertus-
sen van hun welverdiende pensioen. 
Maar wat met het café? Talloze discus-
sies en veronderstellingen later is de 
kogel door de kerk van Weerde: het 
café gaat opnieuw open.  

Dirk, je had een leuke baan in de sport-
hal van Zemst, waarom zoiets opgeven?
“Acht jaar geleden ging ik aan de slag 
in de sporthal. Ik heb dat altijd met veel 
plezier gedaan. Toen ik vernam dat Jaak 
stopte en dat ze zochten naar een nieu-
we uitbater heb ik niet getwijfeld en mijn 
kandidatuur gesteld.  Café Schoonzicht is 
een begrip in Weerde en omstreken. Dit 
café mocht niet verloren gaan.”

Dit klinkt als muziek in de oren van alle 
vroegere stamgasten?
“Dat zal wel zijn.  Café Schoonzicht is 

Volop beweging in Zemstse horeca

Weerde – Zemst  – Er beweegt dezer dagen heel wat in de horeca in Zemst.  Dirk Adriaens neemt 
afscheid van de sporthal in Zemst om vanaf 14 augustus café Het Schoonzicht, een monument in 
Weerde, uit te baten. Fons Put was er als de kippen bij en geeft vanaf 1 augustus de sporthal 
in Zemst een nieuwe schwung. Ook nieuwbakken cvba De Melkerij laat zich niet kennen. Vanaf 
2 augustus is iedereen welkom in De Melkerij, de nieuwe cafetaria van het snookercenter. Hoog 
tijd om al die mannen aan de tand te voelen, vond de Zemstenaar.

Tekst: Piet Van Grunderbeek. Foto’s: Jean Andries

niet zomaar een café, het was de place 
to be in Weerde. Ik wil dat zo houden. 
Een ontmoetingsplaats waar iedereen 
welkom is en elkaar kent. Waar tussen 
pot en pint de wereldproblemen wor-
den opgelost voor altijd.”

Het worden lange dagen en nachten?
“Dat besef ik. Van ’s morgens tien uur 
tot in de late uurtjes. Gelukkig heb ik 
de steun van ma en pa. Alleen kan ik dit 
niet bolwerken.”

Drankencentrale Vander Schelde uit Ma-
chelen kocht het café aan. Dus polsten 
wij ook even bij eigenaar Jürgen Vander 
Schelde.
Hoe ben je bij dit café terechtgekomen, 
Jürgen?
“Wij hoorden van de nakende sluiting van 
de laatste bruine kroeg, die tevens in de 
beginrubriek van Man Bijt Hond te zien 
is. Het café is heel populair bij de omwo-
nenden en ook daarbuiten. Wij hebben 
daarop beslist om het café over te kopen 
en grondig onder handen te nemen.”

Het café behoudt toch zijn eigenheid?
“ Zeker. Het gebouw diende vooreerst te 
voldoen aan de brandveiligheid. Eigenlijk 
hebben we het hele café gerestaureerd, 
zonder aan de authenticiteit te komen. 
We hebben het plafond, het sanitair, de 
technische installaties en de gevels ver-
vangen. Maar het café ziet er nagenoeg 
hetzelfde uit. Een typische bruine dorps-
kroeg in Weerde is wat we wilden.”

Wat verandert er dan wel?
“Er komt een groot terras aan de zijkant. 
Het terras komt rechts van het café als 
je er voorstaat.  De nieuwe toiletten 
komen waar nu het vergaderzaaltje is. 

Op termijn komt er ook een woonst voor 
Dirk boven het café.”

Dirk, wanneer kunnen we opnieuw te-
recht in café Schoonzicht?
“In het weekend van 14 en 15 augus-
tus. Ik probeer alvast voor een groot 
feest te zorgen bij de opening.”

Fons nieuwe baas in sporthal Zemst
Fons Put (51) treedt in de voetsporen 
van Dirk Adriaens. Ook hij was aan een 
nieuwe uitdaging toe en is vast van plan 
de schwung in de sporthal te houden. 
Fons was jaar en dag actief in de druk-
kerswereld.  In deze branche is het op dit 
ogenblik knokken geblazen. Er is minder 
drukwerk, dus is er ook minder personeel 
nodig. Fons koos het zekere voor het on-
zekere en zei het drukken vaarwel.

Fons, gaat hier een nieuwe wereld voor 
je open?
“Niet echt, ik heb wel wat evaring in de 
horeca. Ik was jarenlang drukker, maar 
heb ook geserveerd in restaurants. Nu 
wou ik iets anders. Regelmatig kwam ik 
in de sporthal in Zemst. Het is daar tof 
vertoeven. Toen Dirk me vertelde dat hij 
iets anders wilde doen, wist ik, dit is 
iets voor mij!”

En het lukte?
“Als je 51 bent, ben je op zoek naar ze-
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Gulderijstraat 10 - 1980 Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

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

Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
fax 015-61 16 01

Open

Weekdagen

 08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

 09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

Café Burnout
Tervuursesteenweg 662

1982 ELEWIJT

NIEUWE UITBATER

kerheid. Dit kwam net op tijd. Ik ben 
graag onder de mensen. Dat vind ik 
hier. Heel wat verenigingen komen 
hier sporten. Je ontmoet steeds nieu-
we en sportieve mensen. Dat vind ik 
tof. Ik geniet ervan.”

Het is niet alleen de kantine open 
houden, hé?
“Zeker niet, al is dat wel primordiaal. 
Maar je moet er ook voor zorgen dat 
de toiletten proper zijn, de douches 
netjes zijn en de zaal verwarmd is.”

Een hele klus.
“Jawel, dit kan ik niet alleen. Gelukkig 
heb ik vrienden die regelmatig zullen bij-
springen. Je moet overdag poetsen en 
vanaf 17 uur klaar staan voor de spor-
ters.  En ze wat soigneren ook hé, zodat 
ze tevreden zijn en blijven komen.”

Zaalsportend Zemst kan gerust zijn?
“Daar zal ik alles voor doen. Iedereen 

is welkom in de sporthal. Geef ge-
woon een belletje en de zaal staat 
voor je klaar! Is het basket, volley, 
badminton, zaalvoetbal, judo of 
weet ik wat, iedereen wordt goed 
ontvangen.”

Voor boekingen van de sporthal 
in Zemst: 015/61.50.01 en gsm 
0473/62.34.60

Snooker One wordt De Melkerij
De gemeente Zemst wordt via een 
huurkoopformule de nieuwe eige-
naar van het gebouw waarin Snooker 
One gevestigd is. Dat was al langer 
bekend. Bedoeling van het gemeen-
tebestuur is het pand om te bouwen 
tot een gemeenschapscentrum. Uit-
bater van dit cultuurcentrum wordt de 
cvba De Melkerij, een vennootschap 
opgericht door Jean-Marie Brassine, 
Wim Simons en Paul Verdoodt. 
Hoe zijn jullie op dit idee gekomen, 
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

Paul?
“Wij wisten dat de gemeente met 
plannen rondliep voor de realisatie 
van een gemeenschapscentrum. Wij 
kenden ook Herwig Thirion, eige-
naar van het gebouw. Wij hebben de 
handen in elkaar geslagen en toen 
de gemeente een openbare oproep 
deed naar kandidaten voor de uit-
bouw van een culturele infrastructuur, 
hebben wij hierop als enige gerea-
geerd.”

Wat moeten wij ons voorstellen bij 
een gemeenschapscentrum?
“De achterkant van het gebouw 
wordt afgebroken. Hier komen een 
theaterzaal en een polyvalente zaal. 
Het voorste gedeelte van het pand 
wordt gerenoveerd. Hier komen ver-
gaderzalen, een foyer, een vestiaire 
en een brasserie.”

En wanneer wordt dat allemaal ge-
realiseerd, denken jullie?
“Ah, zo snel mogelijk, hé. De ge-
meente is alvast begonnen met de 
hele procedure. Als alles een beetje 
vlot verloopt, zouden de werken in 
de loop van volgend jaar beginnen. 
Ergens in 2012 hopen wij dan van 
start te gaan.”

En ondertussen?
“Ondertussen zetten wij deeltijds 
de bestaande zaak voort. Wij ope-
nen de taverne alle werkdagen van 
16u tot 24u. Alles is wat opgefrist en 
opgefleurd, vanaf begin augustus is 
iedereen welkom.” 

Lady Amherst 
voorgoed vertrokken

Elewijt – Herinnert u zich Lady Am-
herst, beste lezer? In het  juninum-
mer van de Zemstenaar maakten 
vooral de Elewijtenaren kennis 
met deze prachtige uitheemse fa-
zant. Hij bleek te behoren tot een 
uit zuidwest China en Birma af-
komstige soort kraagfazanten. Het 
dier doolde rond in het Sweynbeer 
en werd regelmatig gespot door 
buurtbewoners. de Zemstenaar 
kreeg verschillende meldingen van 
mensen die de vogel opmerkten in 
hun tuin of omgeving.

Dit zal niet langer gebeuren. Le-
zer Marc Honshoven stuurde ons 
het droevige bericht dat Lady niet 
meer onder ons is. Thuis gekomen 
van vakantie merkte hij het leven-
loze dier op in zijn achtertuin. Als 
laatste eerbetoon aan deze vreem-
de vrije vogel stuurde hij ons nog 
deze foto.
 PV
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Rommelmarkt voor gewone 2de-hands 
            en paardengerief

29 augustus 2010
Het Ponyhof
Damstraat 92
1982 Weerde

(Naast Alcazar)

Gratis ingang
Info standhouders:

www.hetponyhof.be
Contact/reservatie: 

0477/43.99.55

	  
	  
	  

Professionele	  IT	  diensten	  voor	  zelfstandigen,	  vrije	  beroepen	  en	  KMO	  
	  

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

	  
Ontwerp	   &	   implementatie	   van	   netwerken,	   IT	   advies	   en	   support,	   databeveiliging,	   back-‐up	   oplossingen,	   periodiek	   &	   preventief	  
onderhoud,	  security	  analyse,	  systeemherstel,	  herinstallaties,	  leveren	  van	  hard-‐	  en	  software,	  	  …kortom	  uw	  uniek	  IT	  aanspreekpunt	  
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W
ij sloegen een praatje 
met de voorzitster, Ma-
rie-Josée Vanhaelen, en 
de penningmeester, Erna 

Van Bavel. Zij vertelden ons met veel 
passie en vuur alles wat er te weten 
valt over de Duitse Spitz, ook wel een 
keeshond of een “loulou” genoemd.

Marie-Josée, kan je ons enkele karak-
teristieken geven van een keeshond ?
“De kees is een vrolijke, extra-
verte, temperamentvolle en enorm 
aanhankelijke hond, die behoort 
tot de rasgroep vijf: ‘Spitzen en 
oertypes’. De typische uiterlijke 
kenmerken van deze rasgroep zijn 
spitse, rechtopstaande oortjes, 
een spitse snuit en een hoog over 
de rug gedragen staart. Een kees 
heeft een prachtige uitstaande 
vacht. Met zijn compacte, vier-
kante bouw, zijn rijkelijk behaarde 
kraag, zijn pluimige staart, zijn 
donkere, stoutmoedige blik en zijn 
vloeiend en verend gangwerk, is 
hij de trots van elke eigenaar. Een 
kees is dus een zeer opvallende 
verschijning met veel uitstraling. 
Wanneer je kiest voor een kees-
hond, heb je keuze in overvloed: 
zowel in kleur als in formaat. Je 
hebt ze in vijf maten, van de groot-
ste,  maximaal 55 cm  tot de klein-
ste, minimaal 18 cm schofthoogte, 
en in een heel gamma van kleuren 
(wit, zwart, bruin, oranje, crème, 
biscuit, wolfsgrauw, ...).”

Hoeveel euro’s moeten we neertellen 
voor een keeshond en waar kunnen we 
ze kopen?
Marie-Josée: “Voor de dwergkees 
ligt de prijs tussen 1000 euro en 
3000 euro. De andere kezen zijn 
minder in prijs naargelang ze groter 
zijn. Zo kan je een Wolfspitz (een 
grijze keeshond, de grootste maat 
van de keeshonden) kopen voor 
een bedrag van ongeveer 750 euro. 
Om een keeshondenpuppy te vin-
den,  kan je contact opnemen met 
onze rasclub op dscb@dscb.be.
Sommige kezenvariëteiten, de Gro-
te Kees en de Middenslag Kees, 
worden met uitsterven bedreigd. 
Het is voor deze variëteiten zeer 
moeilijk om bloedlijnen te vinden en 
te combineren om inteelt te voorko-
men. Wil men met deze variëteiten 
fokken, moet men bijna altijd in het 
buitenland gaan zoeken naar een 
wederhelft. En dan nog is het zeer 
moeilijk om een hond te vinden die 
geschikt is. Onze club waakt erover 
dat er enkel gefokt wordt met hon-
den die geen familie van elkaar zijn. 
Want inteelt moet altijd vermeden 
worden. Door inteelt krijg je onge-
zonde honden die zelfs gedrags-
problemen kunnen vertonen. Op de 

website www.kezenhoeveke.be kan 
je heel wat rasinfo bekomen.”

Erna, wat zijn vooral jullie activiteiten 
binnen de club?
“We organiseren twee wandelingen 
per jaar, één keer per jaar een club-
dag, een Sinterklaasfeest, dit zowel 
voor de keeshond, als de kindjes of 
het baasje, en een Halloweenfeest, 
waar zowel het baasje als het kees-
hondje zich kunnen verkleden en 
zelfs een prijs in de wacht slepen. 
We organiseren ook nog een hon-
denshow en af en toe een workshop 
in verband met het knippen en kap-
pen van de keesjes. Er is voor ieder 
wat wils. Als lid van de nationale 
Deutscher Spitz Club of Belgium dra-
gen we ons steentje bij.”

Hoe moeten we ons een clubdag voor-
stellen?
Erna: “Het is met de rasclub vooral 
de bedoeling om liefhebbers en 
fokkers bij elkaar te brengen en te 
werken aan de verbetering van het 
ras.  Tijdens de clubdag worden er 
vooral tips gegeven in verband met 
de haardracht, gezondheid, voor 
hondenshows en andere. We be-
spreken er ook de rasstandaard.”

Keeshonden 
thuis in Eppegem

Eppegem – Heb jij een hond thuis? De kans is 
bijzonder groot, want maar liefst 22 op 100 ge-
zinnen hebben er eentje! Uiteraard niet allemaal 
dezelfde, er zijn heel wat verschillende rassen in 
alle soorten en kleuren. de Zemstenaar ging een 
kijkje nemen bij hondenclub Deutscher Spitz Club 
of Belgium.

Tekst: Karin Andries
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Dagelijks levering 
warme maaltijden

Alle catering 
volgens uw budget

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

Zemstbaan 1
2800 Mechelen

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENChEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

 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:

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.
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OPENINGSUREN:

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

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

zaterdag: 8u tot 15u

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

De Haararchitect
K A P S A L O N
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Marie-Josée, jullie hebben al wat 
schoonheidsprijzen behaald?
“Ja hoor, en daar zijn we enorm 
fier op! Bonny van ’t Kezenhoe-
veke werd Belgisch, Luxemburgs 
en Internationaal Kampioen. En 
Dushi van ’t Kezenhoeveke is de 
Beste Wolfspitz/Keeshond en 
Reserve Best in Show op de club-
show in 2006.

Wie de verschillende variëtei-
ten bij elkaar wil zien en het 
ras echt wil leren kennen, is 
zeer welkom op onze Griezel-
namiddag op 17 oktober 2010 
in het Ontmoetingscentrum in 
Hofstade.

Wil je meer informatie? Neem 
een kijkje op www.dscb.
be , de rasclub van België, 

Hofstade – Op 26 juni werd Hofsta-
denaar Navric De Laet in Sint-Niklaas 
gehuldigd als Belgisch kampioen in de 
Belkart wedstrijd, het Belgische indoor-
kampioenschap karting. Een fantasti-
sche prestatie als je weet dat Navric 
pas achttien wordt op 26 augustus en 
hij moest optornen tegen meerdere er-
varen piloten.

Karting is bij het grote publiek niet zo 

Navric De Laet Belgisch kampioen karting
bekend, maar daar komt in Zemst vanaf 
nu verandering in. Daar zorgt Navric De 
Laet voor. Eind mei werd hij Belgisch 
kampioen in het Belkart in FKI Machelen. 
Na negen races werd hij tot beste ge-
kroond van het land. Ondanks zijn jeug-
dige leeftijd moesten tal van piloten met 
meer ervaring de duimen leggen.

Navric, Zemst heeft nu zowaar ook een 
Belgisch kampioen karting!

stuurbehendigheid en een scherp oog.  
En vooral geld. Karting is een dure 
sport. De huur van de wagen, de kledij, 
de verplaatsingen.”

Wie sponsort jou?
Tot nu toe zijn onze pa en ons ma mijn 
sponsors.  Het budget per maand komt 
al gauw op 1000 euro. Ik ben nu wel 
sinds kort aan het werk als mecanicien 
maar zonder sponsors is dit in de toe-
komst niet vol te houden.”

Door deze titel gaan er hopelijk deuren 
open?
“Het moet, want anders moet ik nood-
gedwongen afhaken op dit niveau. En 
ik heb ambitie. Zo is er volgend jaar 
het wereldkampioenschap in België, 
waar ik mij absoluut wil voor plaatsen. 
Nu kan ik hiervoor gaan, omdat het in 
ons land wordt georganiseerd. Vorig 
jaar bijvoorbeeld was het in Brazilië. 
Onmogelijk om daar aan deel te nemen 
zonder sponsors.”
 Piet Van Grunderbeek

“Super! Het was een 
geweldige ervaring. 
Zeker als je weet 
hoeveel voorberei-
ding er aan te pas 
komt. Als dan de be-
kroning volgt doet 
dat dubbel zoveel 
deugd.”

Wat heb je nodig om 
een goede karter te 
zijn?
“Heel veel training, 
veel concentratie, Het podium van het Belgisch kampioenschap indoor karting met 

in het midden Belgisch kampioen Belkart Navric De Laet.

Met meer dan tien jaar erva-
ring biedt Van Dooren   
Dimitri u de mogelijkheid 
om uw badkamer te  
renoveren tot een oase van 
rust.  
Geniale totaaloplossingen 
voor kleine badkamers met 
een stijlvol design in combi-

natie met gebruiksvriende-
lijkheid. 
Afwerking  met hoogwaar-
dige materialen staan hier 
garant. 

Wirlpools & Wellness Stoomcabines 

Larestraat 32 
1980 Zemst 

0477/78.68.96 

Van Dooren  
 
-Badkamer 
         Renovatie 
-Wellness 
-Zonneboilers 
-Verluchting- 
         systemen 
-Centrale  
      verwarming 

Sanitair 
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de Deutscher Spitz Club of Belgium 
of op de website van de voorzitster  
www.kezenhoeveke.be. 
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D
e bewoners van de 
Korporaal Tresig-
niesstraat in Ep-
pegem hebben na 

een pauze van twee jaar de 
jaarlijkse barbecue nieuw le-
ven ingeblazen. “En met groot 
succes”, zegt medeorganisa-
tor Emiel Tambuyser. “Bijna 
iedereen van de bewoners 
was van de partij op een zon 
overgoten zaterdag 26 juni. 
De mensen die de kar trokken 
(Koen Jurion, Steve Selleslagh 
en ikzelf een beetje) wisten 
zich flink gesteund door hun 
echtgenoten en konden ook 
rekenen op de helpende han-
den van de andere buren. Dit 
initiatief zal zeker een vervolg 
krijgen in de komende jaren.”

Voor de 14e keer op rij orga-
niseerde het buurtcomité van 
de Nieuwstraat in Hofstade 
een petanque en buurtfeest. 
De Italiaanse avond werd 
verzorgd door Danny De Cos-
ter, met daarop volgend een 
gezellig samenzijn (80 perso-
nen) met muziek en dans. An-
dermaal een groot succes.

De buurtbewoners van de Be-
gijnenstraat in Eppegem heb-
ben een geslaagde straatbar-
becue achter de rug. Voor de 
vierde keer op rij zorgde het 
gebeuren voor een gezellige 
sfeer in de straat. Jong en 
minder jong smulden mee om 
nadien tot in de kleine uurtjes 
samen bij te kletsen.

Jean Andries

Buurtfeesten kleuren zomer
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Zowel voor bedrijf als particulier

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54 
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be 

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

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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Onder de   mensen

24 de Zemstenaar augustus 2010 

Het derde teerfeest van supportersclub Rood-
Groen KFC Eppegem was andermaal een groot suc-
ces. Dennis De Bell en Mika Van Hamme (allebei 
gestopt met voetballen), het jeugdbestuur, de sup-
portersclub, Mika Van Hamme (beste speler 2009-
2010), Frans Vercammen en Hugo De Leeuw (bouw 
feestzaal Assebroek) en Gaston Van der Trappen 
(unieke tentoonstelling KFC Eppegem) kregen van 
voorzitter Jan Van Asbroeck een verdiende hulde. 
De speciale act van De Zingende Schoenmaker uit 
Berlaar zorgde voor een unieke ambiance en dat 
werd door de 130 deelnemers aan het teerfeest 
bijzonder gewaardeerd. 

De Weerdse Sint-Sebas-
tiaansgilde (de oudste 
vereniging van Zemst) 
en KWB Weerde zorgden 
voor een unieke dorps-
happening. Zo’n 150 be-
langstellenden brachten 
een bezoek aan de ver-
nieuwde kerk, met des-

Het clubkampioenschap 2010 van K.A.C.E.Z. was 
ook dit seizoen een mooi spektakel. Na afloop 
wilden de laureaten met hun kampioenen graag 
op de foto. Clubkampioen Patrick Merckx met 
Eros, Bjorn Deleu met Zitka, Marc De Fraeye met 
Ischa en Kelly Leemans met Zita. Walter Cnop met 
Quench was niet aanwezig tijdens de groepsfoto.

kundige uitleg door kunsthistorica professor Linda Van Sant-
voort over de geschiedenis van het gebouw. Architect Veraert 
toonde oude foto’s en plannen van de restauratiewerken. Er 
was zelfs gelegenheid tot het beklimmen van de toren. 
Foto rechts: een groep aan het waardevolle graf van de fami-
lie Vaernewijck.
Foto boven: Op de weide die door de Sint-Sebastiaansgilde 
wordt gebruikt, werd geschoten naar de lage wip, en later op 
de avond zelfs naar de hoge wip. Tevens konden een 90-tal 
deelnemers genieten van een lekkere barbecue.
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Foto’s: Jean Andries

Naar halfjaarlijkse traditie had op 
27 juni de onthaaldag voor de 
nieuwe inwoners plaats. Liefst 52 
nieuwkomers kregen een rond-
leiding in het gemeentehuis? 
Tijdens een busrondrit door de 
deelgemeenten van Zemst werd 
een woordje uitleg gegeven over 
de belangrijkste bezienswaardig-
heden. Ook aan het rusthuis van 
het OCMW werd een halt werd 
gehouden. Daarna volgde een 
receptie met streekproducten in 
het Staminee van heemkring De 
Semse. Elk gezin kreeg daar bo-
venop een informatiepakket met 
een geschenkje.

De Plezante Boeren uit Eppegem bestaan 100 jaar en dat werd gevierd. Op 26 juni tijdens de 28e 
zomerfeesten op de Schranshoeve te Eppegem trakteerden de sympathieke mannen met een receptie. 
“Wat de toekomst betreft? Er zijn wat vraagtekens. In de eerste plaats aan boeren, maar ook aan jonge 
krachten. Maar de boer: hij ploegde voort”, zegt Roger Dee. 

Pol-design heeft zich gevestigd in het centrum van Zemst en dat werd gevierd met een receptie. 
Om de nieuwe zaak te vieren maakten de uitbaters er met de genodigden een gezellig samen-
zijn van. Bij Pol kunt u voortaan terecht voor grafisch drukwerk en parket.
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DE wIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS

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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
ONTSTOPPINGSwERKEN

GEERT LUYCX

T
ijdens het vijftigste verjaar-
dagfeestje van Jo De Win-
ne, lid van ’t Vel over ’t Been 
werd zijn wens een concreet 

plan: een groot rockfestival voor 
jong en oud organiseren in het 
dorp. Vanessa, uitbaatster van ’t 
Hof van Laar, stapte meteen in het 
bootje en zag dit project als ideaal 
feestje voor het tienjarig bestaan 
van haar zaak.  AB Vellers Rock was 

dienen als podium. 
‘t Hof van Laar zorgde voor knap-
pe diensters, alles werd tot in de 
kleinste details uitgestippeld. Ook 
met de gemeente en de lokale po-
litie was de samenwerking opti-
maal. De muziek werd geserveerd 
door The Mono’s, Laisse Tomber, 
Désire, Betty en de Benny’s.  Jong 
en oud ging door het dak (eigen-
lijk door de wolken). Er werd ge-
danst en gefeest tot in de vroege 
uurtjes.

De verwachtingen van de organi-
satoren om de buurtbewoners sa-
men te brengen en te feesten was 
volop geslaagd. Of dit evenement 
volgend jaar opnieuw plaatsvindt 
of het een tweejaarlijks evenement 
wordt, is nog niet besproken. Eén 
ding staat vast, een groot buurt-
feest zal zeker nog worden georga-
niseerd. 

Laar rockt op AB Vellers Rock
Zemst-Laar-  Wie houdt er niet van een groot buurtfeest, 
een dansfeest met familie en vrienden en goede muziek 
voor oud en jong ? AB Rock A Veller, het grootste rockfestival 
aller tijden in Zemst-Laar slaagde daar uitermate in. Op za-
terdag 26 juni werd het centrum van Zemst-Laar omgetoverd 
tot een groot outdoor evenement.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

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

geboren. 

Mark Verhasselt, 
eigenaar van AB 
Tours uit Brussel 
en voorzitter van 
’t Vel over ’t Been 
was hoofdsponsor 
van dit groots eve-
nement. Cargovil 
Truck Wash zorgde 
voor grote oplig-
gers, die moesten 
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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

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

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

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

GSM 0475/869 163

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Hans Van Nuffel maakt met “Adem” 
de overstap naar het grote werk. 
Voor deze productie, in handen van 
Private View, gekend van onder an-
dere “Aanrijding in Moskou”, kon 
Hans rekenen op een budget van 
1,6 miljoen euro en werkte hij sa-
men met een indrukwekkende cast, 
waaronder Stef Aerts, Wouter Hen-
drickx, Marie Vinck en Anemone Val-
cke. Deze semi-biografische film krijgt 
op  8  september in België  dan ook 
een nationale release via Kinepolis 
en andere grote zalen, samen goed 
voor 35 kopieën, zowel digitaal als 
op film. Het is ook de ambitie om de 
film een internationaal platform te 
geven, te presenteren op vele festi-
vals in het buitenland en waar kan je 
dan beter beginnen dan in Montréal, 
waar Nick Balthazar in 2007 met “Ben 
X” de grote triomfator was en  inter-
nationale erkenning kreeg. 
We spraken dus met een zeer tevreden 
Hans, toen we hem enkele weken te-
rug aan de lijn hadden. De film werd 
grotendeels opgenomen in en met me-
dewerking van ziekenhuis Gasthuis-

Adem, de eerste langspeelfilm 
van Hans Van Nuffel

Zemst -  In één van de eerste  afleveringen van de Zem-
stenaar,  interviews werden toen nog pagina’s lang uitge-
smeerd, schonken we ruime  aandacht aan het debuut van 
regisseur Hans Van Nuffel, de  kortfilm “Het einde van de 
rit”, dat al meteen een prijswinnaar werd. Toen al legde 
Hans de kiemen voor deze langspeelfilm “Adem”, die op za-
terdag 28 augustus in Montréal in wereldpremière gaat. 

berg in Leuven en vertelt  het verhaal 
over twee mucoviscidosepatiënten die 
mekaar daar ontmoeten, strategieën 
ontwikkelen om met die ziekte om te 
gaan en de moeizame vriendschap die 
daaruit ontstaat. Hans, die zelf ook 
muco heeft, schreef het scenario samen 
met Jean-Claude Van Rijckeghem en 
putte daarvoor uit eigen ervaring. De 
Belgische Mucovereniging steunde dit 
project met een opmerkelijke financiële 
inbreng, vanuit de gedachte dat een 
sterke film een veel betere promotie is 
voor inlichtingen rond de ziekte  dan 
een doorsnee campagne met flyers en 
dergelijke.  Loodzware film zou je den-
ken, maar Hans heeft de film een juiste 
soort lichtheid gegeven, een uplifting 
motto en de eerste persvisies werden 
door critici unaniem lovend onthaald. 
De soundtrack met Geike Aernaerts en 
Spinvis die voor “Adem” nieuwe songs 
schreven zorgen voor een absolute 
meerwaarde. 
Nieuwsgierig? U kan al een kijkje 
gaan nemen op de site : www.adem-
defilm.be

jmb 

27de Zemstenaar augustus 2010 

zemstenaar augustus 2010 WERKDOCUMENT.indd   27 29/07/2010   22:29:53



28 de Zemstenaar augustus 2010 

V
isual wat?
Nils: “Met onze vzw willen wij 
een nieuw creatief platform 
opstarten voor mensen uit 

Zemst, Mechelen en omstreken. Be-
doeling is dat mensen zich aansluiten 
via onze website. Ze kunnen hun werk 
dan tentoonstellen en een online port-
folio opbouwen. Onze taak bestaat er 
uit om externen op te zoeken die met 
onze leden willen samenwerken. Altijd 
handig om ervaring op te doen als ze 
later snel werk willen met een uitge-
bouwd portfolio. Onze leden leren te-
vens de andere leden kennen, waarbij 
ze onderling via onze ondersteuning 
nieuwe projecten kunnen uitwerken of 
voorstellen aan de vzw.”

Later werk vinden? Jullie doen het dus 
voor de jongeren?
Nils: “Wij richten ons op de leeftijdsca-
tegorie 12 tot 25 jaar, maar in principe 
is er geen leeftijdsgrens. De enige ver-
eiste is dat onze leden een zekere vorm 
van volwassenheid en zelfstandigheid 
hebben. Als ze een opdracht krijgen, 
moeten ze er zelf zien te raken en er-
voor zorgen dat alles in goede banen 
loopt. Ruim omvat kan iedereen die cre-
atief bezig is, zich aansluiten. We gaan 
proberen zo breed mogelijk te gaan, om 
iedereen een kans te geven om met zijn 
werk naar buiten te komen.”

Maar jongeren werken toch meestal nog 
niet, hoe wordt dit dan gefinancierd?
Nils: “Iedereen kan gratis toetreden 

tot de website. Diegene die hun port-
folio bij ons uitbouwen en die we 
promoten bij externen, betalen een 
administratieve vergoeding van 2 tot 
3 euro. Met één opdracht heb je dit 
meteen terugverdiend. Wél kan je een 
vrijwilligers- of kunstenaarsvergoeding 
krijgen. Deze lopen van 15 tot 125 
euro per dag of je onkosten worden 
vergoed in de vorm van gratis inkom of 
consumpties op evenementen. Begin-
nende groepjes of  dj’s kunnen bij ons 
een demo of cd opnemen in een semi-
professionele studio tegen een zachte 
prijs. Wij promoten hun cd, al zijn ze 
zelf wel verantwoordelijk voor de ver-
koop ervan.”

De vzw staat nog maar juist op z’n poot-
jes, maar jullie hebben zoals veel van 
jullie leden ook wel toekomstdromen 
veronderstel ik?
Nils: “Ons doel is nu voornamelijk 
ervoor zorgen dat de website in 

orde is tegen september. Dat we 
veel creatieve mensen kunnen aan-
sporen om lid te worden. We hopen 
in de verdere toekomst ook circus-
lessen te geven en een grafische 
en audiovisuele cel uit te bouwen. 
Natuurlijk zijn we voor veel zaken af-
hankelijk van de leden en hun inzet. 
Jaarlijks gaan we enkele expo’s met 
aansluitend feestje organiseren om 
het werk van onze leden tentoon te 
stellen.”  

Visual Circus in de startblokken

Zemst – Op de kinderhoogdag 
op het Plein van de Verdraag-
zaamheid kon je ze al aan het 
werk zien, de vzw Visual Circus. 
Voorlopig houden ze het bij 
workshops van circustechnie-
ken tot kunstzinnige projecten 
met kids. Maar daar blijft het 
niet bij, in september gaan ze 
officieel van start. Hoog tijd 
dus om kennis te maken met 
deze nieuwe telg onder de 
Zemstse verenigingen.

Tekst en foto: Sofie De Win

Praktisch
Leeftijd: van 12 tot 25, mits enige 
volwassenheid
Wat: Alle creatieve of artistieke kun-
sten zijn welkom   
Prijs: gratis lid worden, maar 2 à 3 
euro bij portfolio uitbouw en promo-
tie
Website: www.visualcircus.be - Face-
book: Visual Circus

"In de toekomst willen we een circusschool op poten zetten", aldus Nils
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accountancy koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Wij zijn verhuisd naar nr 206 !

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Vw AuDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

320
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V
ier op een rij
Vorig jaar was Gene Thomas 
peter van het festival. Dit jaar 
zullen Mijn broer en ik op vier 

september de verschillende optredens 
aan mekaar rijgen. Nog bekend van hun 
deelname aan ‘Eurosong for Kids’ enkele 
jaren geleden treden Toon en Arnoud op 
het voorplan met enkele eigen nummers, 
ondersteund door een nieuwe bassiste, 
Jolien. Samen met Sander (drum) zijn zij - 

hoewel de foto dat niet doet vermoeden 
- vier rasechte Elewijtenaars.  

Eerst rommelmarkt
De feesten starten op zaterdag 4 
september met een rommelmarkt van-
af 11 uur. Om 12 uur wordt het muzi-
kale gedeelte in gang gespeeld door 
de jeugdharmonie Elewijt. Daarna 
volgen verschillende jeugdgroepen, 

Driesrock: rock-‘n-Elewijt!
Elewijt-  Dat Groot-Zemst heel 
wat muzikale rijkdom herbergt 
is alom geweten. En ook onder 
de Elewijtse kerktoren huist 
een grote schare muzikanten. 
Met in hun achterhoofd het 
onverwacht grote succes van 
de vorige editie van Driesrock 
steken de Vrienden van Dries-
rock nog ’ns van wal met een 
nieuw buurtfeest in het ach-
terste Molenveld in Elewijt, 
op zaterdag 4 september. Of 
mogen we het stilaan een mu-
ziekfestival noemen? Op de 
affiche prijken alleen groepen 
met Elewijtse invloed en dat 
mag wel uniek genoemd wor-
den. 

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries

Het buurtcomité is er helemaal klaar voor.

later op de avond gevolgd door de 
UBB Band en tenslotte de groep Sili-
con carne die zorgt voor de afsluiter. 
Alle artiesten hebben banden met 
Elewijt: van de jeugdharmonie over 
Shocking Sancta, Jochen & de ego’s, 
Overweight, Mijn broer en ik, UBB 
Band tot natuurlijk het onvermijde-
lijke Silicon carne. 

Ook voor de kids
De allerkleinsten worden niet 
vergeten. Zij kunnen opnieuw 
terecht in de tuin van het kinder-
dagverblijf voor leuke spelletjes, 
springkastelen en een schmink-
beurt. Het zou geen feest zijn 
in Zemst als de honger niet kon 
worden gestild.  De hele dag zijn 
er pensen en hamburgers te krij-
gen en vanaf 17 uur zelfs paella 
en scampi’s. 
De opbrengst is weer voor een 
goed doel: Vrienden van Dries-
rock dragen dit jaar hun steen-
tje bij aan Ons Tehuis Brabant.  
Meer info op www.driesrockele-
wijt.be. 

 

Ook de nieuwe Elewijtse band van Sander, Jolien en Mijn broer en ik staat geprogrammeerd.
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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

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

2
PACK

SHORTS

3
PACK
SLIP

S27,
95€

www.schiesser.be

Poster Heren 50x70.indd   1 18/05/10   10:11
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Zot van de Zenne koos niet toevallig 
2010 uit om de Zenne in de kijker te 
plaatsen. “Eeuwenlang moest Zemst 
leven met de vaak ondraaglijke stank 
die de Zenne verspreidde”, vertelt 
voorzitter Bob Van Steenbergen. Het 
is dit jaar precies 150 jaar geleden 
dat de burgemeesters van de gemeen-
ten Eppegem, Weerde en Zemst zich 
daarover bij de provinciale overheid 
beklaagden. Hun protest mocht niet 
baten. Tot voor enkele jaren bleef de 
Zenne een open riool. Maar wat nie-
mand had durven hopen, beleven we 
vandaag. Onder druk van de Europese 
regelgeving werden op diverse plaat-
sen, maar vooral in Brussel, eindelijk 

te buigen van vuilbak tot parel in het 
landschap”, zegt Van Steenbergen. “Er 
staat heel wat op het programma: een 
academische zitting, diverse wandelin-
gen, een fietstocht, een tentoonstel-
ling, een muziek-, volks- en dansfeest, 
een rommelmarkt, enzovoort. Er wordt 
zelfs een speciaal Zennebier gebrou-
wen! Zennegod is een ongefilterd, on-
gepasteuriseerd natuurbier van hoge 
gisting. Het bier wordt te koop aan-
geboden in een geschenkverpakking 
van een driekwart liter fles donker en 
blond.”
 
Zot van de Zenne stelde ook een schit-

Zemst zot van de Zenne

Zemst – Augustus 2010 wordt de maand van de Zenne. Het comité Zot van de Zenne presenteert 
een bijzonder gevarieerd feestprogramma, met de Zenne in de hoofdrol. Ideaal moment, vond de 
Zemstenaar, voor een babbel met Rob Debacker, die de Zenne kent als zijn broekzak.

 Tekst: Paul Verdoodt. Foto’s: Jean Andries en Paul Verdoodt

Rob Debacker: 
“Op bepaalde 

tijdstippen loopt het 
water van de Zenne 
stroomopwaarts!”

de nodige waterzuiveringsinstallaties 
gebouwd. En kijk, vandaag is de Zenne  
herboren. De rivier leeft weer, op en in 
het water.”
 
Om dat te vieren organiseert Zot van 
de Zenne in augustus diverse feeste-
lijkheden rond de Zenne. “Het eerste 
doel is het beeld van de Zenne om 

Rob Debacker kent de Zenne als zijn broekzak.

De Zenne is dé vedette van de maand augustus. De getijdenwerking is op de foto’s duidelijk zichtbaar.
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terende brochure samen, waarin Jona 
Broothaerts, historicus en stadsarchi-
varis van Vilvoorde, het boeiende ver-
haal van de Zenne vertelt. Met talrijke 
foto’s en illustraties, oude documenten 
en landkaarten wordt uitgelegd hoe de 
rivier eerst een bruisende levensader 
was, daarna veranderde in een misse-
lijk makende open riool en nu opnieuw 
opbloeit tot een prachtig stuk natuur. 

De Zenne is dé vedette van de maand augustus. De getijdenwerking is op de foto’s duidelijk zichtbaar.

De brochure wordt gratis verspreid in 
alle brievenbussen van Zemst. Honderd 
genummerde exemplaren worden te 
koop aangeboden voor de prijs van 10 
euro.

Rob Debacker woont sedert 1984 vlakbij 
de Zenne in Zemst en raakte in de loop 
der jaren steeds meer in de ban van de 
rivier. Rob hield de Zenne scherp in de 

gaten en kwam tot een paar frappante 
vaststellingen. “Dat het waterpeil van 
de Zenne steeg tijdens regenperiodes 
vond ik logisch”, vertelt Debacker. “Maar 
ook tijdens droge periodes merkte ik 
dat dat het geval was. Enig opzoekwerk 
leerde mij dat de getijdenwerking van 
de Scheldemonding op de Zenne effect 
heeft tot in Zemst. En nog straffer: als 
het vloed is, stroomt het water in de 
omgekeerde richting! Toen ik dat in mijn 
omgeving vertelde, werd ik weggela-
chen. De meesten reageerden met ‘ja, 
ja, Rob, dat zal wel jongen.’ Ondertus-
sen weet ik via het internet precies op 
welk moment van de dag dit fenomeen 
zich voordoet. En iedereen die wil kan 
gerust komen kijken.”

Ook van de spectaculaire verbete-
ring van de waterkwaliteit kan Rob 
meespreken. “Vroeger was het water 
inktzwart en was de stank bij momen-
ten ondraaglijk. Ongelooflijk hoe dit 
de jongste paar jaar verbeterd is. Bij 
laag water kun je nu zelfs doorheen 
het water kijken. Je ziet ook opnieuw 
allerlei watervogels en waterplanten 
in en op het water. Als je niet beter 
wist, je zou je aan de Ourthe of de 
Amblève wanen. Als dit zo doorgaat, 
duik ik vroeg of laat van op de brug 
de Zenne in. Alleen bij hoog water na-
tuurlijk!” (lacht) 
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Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en 
ontstoppingsdienst

Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

Tel.016 / 65 70 75 - fax 054 / 32 06 48

DRANKENCENTRAlE lOuIS NIJS

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

 

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

“De speeltijd is voorbij, trainen is de 
boodschap”, zegt de tweedejaarsnieu-
weling Tom Dezwarte (16). “Drie over-
winningen en tal van podiumplaatsen 
staan op mijn palmares. De mooiste 
zege was dit jaar in Affligem. Ik strand-
de op de vierde plaats en ik toonde dat 
het goed zit met de conditie. Hoofd-
zaak is topcompetitie en de piste. Op 
de wielerbaan Den Reggel in Elewijt 
oefen ik elke dinsdag en donderdag 
met een tijdritfiets.”

“Samen met Hugo Serien ben ik me 
aan het klaarstomen voor het Belgisch 
kampioenschap tijdrijden op 15 augus-

Tom Dezwarte kijkt uit naar BK tijdrijden
Weerde – De appel valt niet ver van de boom, ook in de familie 
Dezwarte uit Weerde. Vader Frank deed aan mountainbikecom-
petitie. Zoon Tom kreeg al vlug de microbe te pakken en legde 
de basis van de techniek. Bij de aspiranten stapte hij over naar 
de weg en dat beviel hem. Sindsdien is Tom goede nieuweling 
met een beloftevolle toekomst.

                   Tekst en foto Jean Andries

tus. Graag wil ik een podiumplaats. Ik 
ben al kampioen van Vlaams-Brabant 
en eindigde eervol derde. In Montena-
ken wil ik graag die plaats evenaren of 
verbeteren. Het is in de Ardennen, een 
heuvelachtige omloop ligt me best. Ik 
kijk er naar uit.”

“Elk jaar gaat het steeds maar beter, 
meer trainen loont. Ik heb nog een groei-
marge, bij de junioren wil ik er staan. 
Mijn groot voorbeeld is Cavendish, ik 
heb veel sympathie voor hem. In België 
is Philippe Gilbert mijn favoriet, hij heeft 
een mooie rijstijl en gaat steeds in de 
aanval, zo zie ik het graag.”
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D
ie zaterdag in Zemst...
Op een zwoele zaterdag-
avond om half tien worden 
we binnengeleid naar een 

klein zaaltje met een vierkantige tafel 
waar Eddy Wally en zijn entourage ons 
verwacht. Onmiddellijk voorgesteld en 
een beetje onwennig neem ik plaats 
naast Eddy Wally zelf. Hij draagt een wit 
kostuum, een oranje gestreepte polo en 
een roze zonnebril. De zonnebril zet hij af 
vanaf het moment dat hij ons begroet. De 
rimpels verraden zijn inmiddels 78-jarige 
leeftijd, maar zijn ogen fonkelen alsof het 
zijn eerste optreden is. Onze vorige edi-
tie van de Zemstenaar wordt doorbladerd 
en doorgegeven, en ook mijn dictafoontje 
test Eddy Wally zelf grondig. 
Eerst en vooral feliciteer ik hem met zijn 
komende verjaardag. Bescheiden rea-
geert hij: “Ah, maar het is pas over een 
week dat ik verjaar, beter vroeg dan 
laat.. dank je wel! Het is ongelooflijk 
wat ik allemaal meemaak. Al die mooie 
verjaardagen, mooie souvenirs. Onge-
looflijk! Dit jaar vier ik mijn 78ste ver-
jaardag samen met 20.000 man op de 
Gentse Feesten. Dat is toch mooi hé!”
Je hoeft Eddy’s biografie niet te kennen 
om te weten waar hij zijn inspiratie van-
daan haalt: Elvis Presley.
Wanneer ik enkele vrienden meedeel 
dat ik Eddy Wally mag interviewen, 

krijg ik de reactie “Eddy Wally ont-
moeten is een beetje zoals Elvis Pre-
sley ontmoeten. Er is maar één Elvis, 
en er is maar één Eddy Wally”. Kan je 
jezelf daarin terugvinden? 
“Ja dat klopt! (vol trots zet hij zijn bril op 
zijn neus) U hebt gelijk hoor. U hebt gelijk 
hoor. Ik was de eerste Vlaamse artiest 
bij Elvis Presley in 1973. Hij was toen al 
ziek. Hij vroeg mij om in Amerika te ko-
men wonen. ‘Please come live here in 
America. Ik help je met dollars. You wordt 
de star from America’, zei Elvis tegen mij. 
Vanavond zal je zien welke mooie, geïn-
spireerde kostuums ik meeheb. Prachtig!”

Voor vele Vlaamse artiesten vormt u het 
voorbeeld als artiest. Een gewone jon-
gen uit de fabriek die wereldwijd zijn 
muziek mag spelen. Een beroep dat voor 
weinigen is weggelegd, maar velen van 
dromen..  Wie was uw grote voorbeeld 
toen u startte met uw zangcarrière? 
“Ik heb altijd opgekeken naar Elvis Pre-
sley. En ook naar Tino Rossi. Ja, maar wij 
hebben in België ook hele goede arties-
ten. Belle Perez, noem maar op. Allemaal 
goeie zangers. Ik heb altijd veel respect 
gehad voor de Belgische artiesten. Ik 
heb een eigen radioprogramma gehad 
bij de VRT. Ik heb heel veel gedaan voor 

de Vlaamse artiesten. Die waren altijd 
welkom bij mij! Maar ik ben even groot 
bekend in Nederland als in België. Ik 
ben zelf de meest gevraagde Vlaamse 
artiest op de Hollandse televisie. Dat is 
een compliment, vindt u niet?”

Jazeker! 
“Wah My God! Met de schone juffrouw 
op de foto….” (aldus Eddy Wally tijdens 
een korte, onverwachtse onderbreking 
door onze huisfotograaf Jean Andries)

Schitteren naast Sharon Stone
“Ik heb opgetreden met alle grote ar-
tiesten. Elton John! Dan was ik over 
twee jaar bij Sharon Stone, daar ga ik 
een film mee maken. ‘Mister Eddy Wal-
ly’, zei ze, ‘I would like to do a movie 
with you in America or in Europe!’ Ik ben 
door zoveel filmacteurs ontvangen ge-
weest. En Nathalie Cole! Sharon Stone 
en Nathalie Cole waren... OH MY GOD! 
(hij zingt “Closer to me to me”)”

Duitsland, Zuid-Afrika, Rusland, China, … 
u heeft de hele wereld afgereisd! U hebt 
in zoveel landen opgetreden, spreekt u 
dan ondertussen ook andere talen?
“Ik heb de hele wereld gezien met mijn 
Mariette. Ze reist ook altijd mee naar de 

Ongelooflijk, geweldig, fantastisch, oh my god!

Prachtig praatje met The Voice of Europe
Zemst – Niemand minder dan 
Eddy Wally bezocht in juli onze 
gemeente Zemst. Een overla-
den Plein van de Verdraag-
zaamheid, ter ere van Plein-
pop, wachtte vol ongeduld op 
het optreden van The Voice 
of Europe. Het wachten werd 
beloond met een wervelende 
show met sexy danseressen 
en prachtige kostuums. Onze 
sterreporter Amy kon Eddy 
Wally strikken voor een exclu-
sief interview.

Tekst: Amy Baudelet. Foto’s: Jean Andries

Ons redactielid Amy vond het gewéldig dat ze Eddy Wally mocht interviewen. 

Pleinpop was een schot in de roos.
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Kinderen baas!
Zemst - Zaterdag 3 juli 2010 werd Zemst gere-
geerd door kinderen. We vierden weer Kinder-
hoogdag, een dag vol leuke activiteiten en veel 
plezier.  Van 14u tot 19u konden de kids deel-
nemen aan allerlei toffe workshops of een kijkje 
gaan nemen bij een fantastische voorstelling. 
De dag werd afgesloten met de derde editie 
van Pleinpop, een muziekfestival waar dit jaar 
Stiletto, Frituur Paula en niemand minder dan 
Eddy Wally het beste van zichzelf gaven.  de 
Zemstenaar sprak met de wereldberoemde ve-
dette en stuurde zijn fotograaf op pad voor een 
rondje langs al die blije gezichtjes!

Foto’s: Jean Andries

grote internationale programma’s. 
In Amerika heb ik al 26 keer opge-
treden. In alle landen vragen ze mij 
terug. Ik kon over twee jaar nog een 
grote show maken in Las Vegas. In 
alle grote zalen kon ik contracten 
krijgen, maar ik ben naar België 
teruggekeerd. Oost west, België 
best!
Ik heb in Rusland opgetreden. Mos-
kou. Vele steden... noem maar op. 
Prived = hallo, Spasiba = dank u en 
do svidanja = tot ziens!
Of in Paris... (zingt) Paris je 
t’aime….. Paris Paris c’est la vie… 
In het Russich (zingt verder, en 
knipt met zijn vingers) Top Top 
Top… en in het Duits.. Das leben 
ist so schön, wunderbar…. In het 
Frans heb ik nog niet gezongen 
zeker? En français c’est formidable 
madame! Alle talen... in het Chi-
nees! Ik was in het grootste circus 
van Shanghai! Boekdelen kan ik 
vertellen over mijn leven als een 
gewoon jongetje van in de fabriek 
die het schopte tot een interna-
tionaal artiest. Dat is toch een 
kroon op het werk, nietwaar?”

Zeker en vast! 
“Ik ben altijd dezelfde gebleven 
van vroeger. De jeugd houdt van 
mij! Dat ziet u ook hé..”
Medereporter Sofie: “Inderdaad, 
er staat veel volk te wachten, en 

Pleinpop was een schot in de roos.

heel wat jong volk!” 

Liedjes als ‘Chérie’, ‘Als markt-
kramer ben ik geboren’ zijn maar 
een kleine greep uit uw reper-
toire. Uw bekendste liedje is 
wellicht ‘Ik spring uit een vlieg-
machien’. Bent u nu in al die ja-
ren al zelf uit een vliegmachine 
gesprongen? 
“Jaja, ik ben al twee keer uit een 
vliegmachien gesprongen. Ik heb 
ook al bungee gesprongen. De 
eerste keer dat ik uit een vlieg-
machien sprong, landde ik tussen 
de koeien en de koeienstront. 
(lacht) De tweede keer ben ik 
goed geland. Ik had een goede 
verzekering. Mijn Marietteje 
stond met haar handen voor haar 
gezicht toe te kijken of ik ging 
stuiken of niet. Ongelooflijk!”

Eddy Wally is nog lang niet uitge-
zongen. “Ik heb een contract open 
staan voor de Sovjet Unie…” En 
nu is het afwachten naar de film 
waarin Sharon Stone aan de zijde 
van Eddy Wally zal schitteren.. of 
omgekeerd... We sluiten af met 
de wijze woorden van onze enige 
echte Belgische charmezanger: 
“Dit is geen vaarwel, tot een vol-
gende keer en we geven er een 
lap op! Het is fantastisch!  Zo 
moet het zijn!” 
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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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

“T
oen wij afstudeerden in 
1973 bij de Ursulinen van 
Onze-Lieve-Vrouw-Wa-
ver, kon je de straat pla-

veien met kleuterleidsters”, vertelt Ag-
nes. “Niet iedereen kon direct aan de 
slag. Dat eerste jaar werkte ik slechts 
één trimester als kleuterleidster, maar 
het jaar nadien kon ik als bij wonder 
aan de slag voor een interim tot Pa-
sen, in de tweede kleuterklas van de 
school in Elewijt.  Ja, ik heb echt ge-
luk gehad! Velen hebben jaren moeten 
zoeken voor een vaste stek.” 
Agnes Van Humbeeck is afkomstig uit 
Hofstade en heeft er ook altijd ge-
woond. Ze mocht starten in de klas 
van 1B, de klas van juf Karin. “Daar 
stond nog een kachel. ’s Morgens kre-
gen we een emmer met van die “bol-
lekes” (kolen) en daarmee moesten 
we de kachel een hele dag branden-
de houden. ’s Avonds was de emmer 
leeg. Toen ik na bevallings- en ander 
verlof  terug in mijn klas kwam, waren 
er nieuwe ramen gestoken en was de 
kachel weg.” 
Het was een nonnenschool, een res-
tant van de klassieke opsplitsing van 
de dorpsscholen: de zusters namen 
de kleuters en de meisjes onder hun 
hoede, de jongens gingen naar de 
gemeenteschool elders in het dorp. 
Die zusters waren al weg toen juf Ag-
nes er begon. De lagere school was al 
gemengd en opgesplitst: tot het der-
de leerjaar gingen de kinderen naar 

de vroegere meisjesschool (de hui-
dige Regenboog) en vanaf het vierde 
leerjaar moesten zij naar de vroegere 
jongensschool in de Vekestraat.
“Daar kon ik dus beginnen en ben ik 
ook geëindigd. Eerst vier jaar in de 
tweede kleuterklas, dan in de eerste 
kleuterklas en dat is zo gebleven. 
Maar wat een grote klassen toen!” 
gaat ze verder. “Wij begonnen met 
een twintigtal kindjes, maar in de 
loop van het jaar groeide die groep 
aan tot 30 of 35 met Pasen. Nu gaat 
men niet meer boven de 25 kinderen. 
De driejarigen stromen immers door 
in de loop van het jaar zodat ik ook 
eindigde met een twintigtal. “
Uiteraard heeft Agnes ook de wer-
king met kleuters zien veranderen. 
“Het is altijd aanpassen aan nieuwe 
regels. Kijk, vroeger stonden er drie 
tafels en één poppenhoek. Elk kind 
had zijn plaats aan de tafel, waar 
ze de hele tijd bleven aan zitten, 
soms zelfs met de armen gekruist. 
Nu lopen ze rond, want een klas is 
opgesplitst in hoeken. De kinderen 
moeten dus in die verschillende hoe-
ken met verschillende dingen tegelijk 
bezig gehouden worden. Voor de 
crea richtte ik mij toch altijd tot heel 
de groep en niet tot die enkelen die 
wilden knutselen, tegen de regels in 
eigenlijk. Ook het aanbrengen en de 
uitwerking veranderde. Waar vroe-
ger heel technisch gedacht werd, het 
namaken van een voorbeeld, wordt 

Agnes Van Humbeeck met pensioen
36 jaar kleuterleidster in De Regenboog
Elewijt - Het zal vreemd zijn straks in september, wanneer 
juf Agnes de allerkleinsten van de dorpsschool in Elewijt niet 
meer staat op te wachten. Veel kinderen heeft ze er zien 
opgroeien en op hun beurt de kinderen van die eerste peu-
tertjes. Al die oud-leerlingen omringden haar op het podium 
tijdens haar laatste schoolfeest eind mei. Een aandoenlijk 
moment als afscheid van een mooi gevulde loopbaan als 
kleuterleidster. de Zemstenaar brengt een portret van een 
grote dame, op gelijke voet met de kleinste kleuters.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto’s: Jean Andries
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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

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

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

Nationaal	en	internationaal	
transport

RONNY	DE	LAET

Vekestraat	62,	1982	ELEWIJT
GSM	0477/31.30.44

leiding. Nu krijgt men hele pakket-
ten mee en voorbeeldboeken voor 
crea, spellen, thema’s, verhalenboe-
ken allerhande. Wij kregen zulke 
bagage niet mee in Waver. Op ma-
terieel gebied hadden wij niks, inte-
gendeel, ons werd aangeleerd alles 
zelf te doen, zelf te verzinnen, zelf te 
schrijven, zelf ideeën uit te werken, 
zelf te tekenen. Door het internet en 
die aangeboden pakketten tegen-
woordig voor kleuterleidsters, gaat 
veel creativiteit verloren. Al dat kant 
en klare stoort mij eigenlijk. Het ge-
vaar is dat men gewoon klakkeloos 
overneemt. Wie voor een klas staat 
moet filteren in het grote aanbod 
van ideeën en uitwerkingen. Wat 
men denkt te kunnen gebruiken, kan 
men gerust overnemen, de rest moet 
men gewoon laten voor wat het is. 
Geen apenwerk.“
Met pensioen gaan is achterom kij-
ken. Haar ogen stralen als ze de 
musical terug voor de geest haalt. 
Agnes was de motor achter heel de 
kostuumfabriek die uit de grond werd 
gestampt voor die musical “Het land 
van Kwien”, op het schoolfeest van 
2009. Al die prachtige kleren waarin 
de bijtjes en bloemetjes, haar peu-

terkes, op het grote podium zongen 
en dansten. En ook andere stuk-
ken en attributen voor de kevertjes, 
vlindertjes, spinnen, sprinkhanen, 
mieren en wat al niet meer die de 
revue passeerden. Juf Agnes had er 
eigenhandig voor gezorgd. “Heel dat 
creatieve spel van inkleding, zang 
en dans resulteerde in die prachtige 
musical. Dat gaf mij een gevoel  van 
‘goed dat ik dat nog heb gehad, het 
is mooi geweest’. Mijn pensioen 
lonkte.”
“Kleuterleidster is een manier van le-
ven”, besluit ze, “ Alles rondom bekijk 
je in functie van wat je  er allemaal 
mee kan doen in je klas.  Als ik bij-
voorbeeld naar de stad ga met mijn 
dochter, kijkt zij naar de kleren in de 
etalage en kijk ik naar hoe alles er 
staat.”
Het zal nog wennen worden aan het 
gemis van die tweede thuis, haar 
klas, aan de afwezigheid van die 
dartele bende rond zich,  maar die 
motor van creativiteit zal zeker nog 
lang blijven draaien. “Verhalen zal ik 
blijven schrijven”, verzekert Agnes.  
Einde van een boeiend kleuterleid-
sterverhaal.  

er nu veel experimente-
ler gewerkt, met grote 
groepswerken tot gevolg.  
Voortdurend werd je met 
die veranderingen gecon-
fronteerd, al dan niet ten 
goede. Maar alles samen 
kan ik concluderen dat het 
in het onderwijs ongeveer 
dertig jaar duurt, voor een 
idee vorm krijgt. Dingen 
die dertig jaar geleden 
als idee leefden, worden 
nu min of meer toegepast. 
Straf hé!” 
Crea is Agnes haar ding. 
Ze maakte alle tekenin-
gen zelf, naaide veel en 
schreef zelf de verhaal-
tjes. “Zelfs met een open 
einde, voor die allerklein-
sten! Dat werd ons ook zo 
meegegeven in onze op- Juf Agnes neemt na  36 jaar afscheid van De Regenboog.
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Tuinwerken Kristof

 

     

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek

in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas 

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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Koken met respect voor het product
Restaurant “De 7de tafel”, gelegen in het centrum van Peutie (Vilvoorde), waar gezelligheid en respect voor het

product samengaan. Alles wordt op een originele en aangename manier geserveerd. De menukaart wijzigt regelmatig 
en wordt telkens seizoensgebonden aangepast. De elegantie en charme van “De 7de tafel” is dé omgeving

om gezellig en stijlvol te tafelen of om uw zakenrelaties te ontvangen.

  ZEVENDE TAFEL

  DE

R E S T A U R A N T

VREDESTRAAT 12
BE - 1800  PEUTIE - VILVOORDE

02 - 252 03 07 - INFO@DE7DETAFEL .BE
WWW.DE7DETAFEL .BE

Open van maandag t/m Zaterdag*: 12:00 - 14:00 / 18:00 - 21:00
Gesloten op zon- en feestdagen / *zaterdagmiddag gesloten
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Voorzitter Jan Van Asbroeck: “Niet de 
resultaten zijn belangrijk maar wel het 
opleidingsniveau moet zo goed moge-
lijk zijn. Wij moeten ons als club kunnen 
profileren onder het nationale niveau 
van KV Mechelen om zo provinciaal zo 
hoog mogelijk te scoren. We hebben 
toch al een vijftal spelers die deel uit-
maken van de jeugdwerking van KV 
Mechelen en een negental spelers die 
werden geselecteerd voor de Brabant-
se selectie. Tevens volgen wij iedere 
speler persoonlijk door middel van een 
aanwezigheidslijst, een wedstrijdevalu-
atie per speler en per ploeg, een eva-
luatiefiche per speler en dit allemaal 
twee maal per seizoen te bespreken 
met de betrokken spelers.

Daarnaast beschikken wij over een in-
tern reglement waarbij volgende tref-
woorden centraal staan: opvoeding, 
beleefdheid, discipline, orde, tucht en 
respect. Daarvoor hebben wij een sterke 
trainersstaf die onze voetbalvisie kan 

advertentie

Jeugd van KFC Eppegem weer provinciaal,  de vrucht van een goede jeugdwerking
Eppegem – Het seizoen 2010 - 2011 staat voor de deur, alle voorbereidingen zijn getroffen, zo-
wel op bestuursniveau als op sportief vlak en dit om meer dan 200 jeugdspelers alle knepen van 
het voetbal aan te leren aangepast per leeftijd en aan het niveau van ieder speler.

van  merken wij ook 
aan spelers die later 
bij ons aansluiten.

Wij werken volgens 
het opleidingsplan 
van de KBVB, waarbij 
er per leeftijd gewerkt 
wordt volgens hun 
jaarplan: basistechnie-
ken, teamtactiek, fy-
sieke en mentale vaar-

dige kan bijleren en dat spelers kunnen 
doorgroeien. Niet iedereen is vroegrijp, 
deze spelers moeten ook een kans krij-
gen om het later misschien verder te 
brengen dan de betere op dit moment. 
Verder organiseren wij volgende activi-
teiten: Sinterklaasfeest - internationaal 
tornooi voor U11 tot en met U17 in het 
buitenland - Paasstage - 1 mei-tornooi, 
met dit jaar 78 inschrijvingen en als af-
sluiter onze barbecue, voorafgegaan 
door een uitstap waarbij teambuilding 
centraal staat.” 

digheden.  Vanaf dit seizoen gaan wij 
opnieuw provinciaal spelen. Dat is 
de vrucht van onze goede jeugdwer-
king, waar wij toch al een zestal  jaar 
aan werken en natuurlijk ook van onze 
nieuwe  accommodatie, nodig om het 
steeds toenemende aantal jeugdspe-
lers te kunnen opvangen. 

Ons doel is om op elke leeftijd een pro-
vinciale  en een gewestelijke ploeg in 
competitie te brengen zodat iedereen 
kan voetballen op zijn niveau, het no-

overbrengen op 
onze spelers. 
Zo vroeg mo-
gelijk beginnen 
is onze bood-
schap, maar wel 
op een verant-
woorde wijze, 
iedere speler 
is voor ons be-
langrijk en moet 
kunnen door-
groeien.
De basistech-
nieken zijn zeer 
belangrijk  voor 
onze jonge 
spelers, deze 
bepalen de 
evolutie in de 
verdere ontwik-
keling en het 
ontbreken  er-
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Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

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

MEUBELEN - SChRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

 

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

H
et Vriezenbroek, gelegen 
tussen Hofstade en Weer-
de, kan je bereiken via het 
zwembad van Hofstade aan 

de Tervuursesteenweg. Je loopt langs 
de spoorweg en je komt automatisch 
aan het Vriezenbroek, precies tussen 
de Zenne en de Barebeek. 

Wie de broek draagt...
Wie als wandelaar door het 16 hec-
tare grote gebied trekt, ziet onmid-
dellijk dat een deel hoger gelegen is 
dan de omgeving. Die ophoging is 
gebeurd bij de aanleg van de E19. 
Toen werden de bovenste lagen 
van de huidige Weerdse visvijver 
vermengd met water en via een bui-
zensysteem opgespoten in het Vrie-
zenbroek. Daar waar de oorspronke-
lijke bodem eerder vochtig was (daar 
komt de naam ‘broek’ vandaan), zijn 
deze hogere delen bepaald droog 

Natuur hier!
de Zemstenaar brengt in de 
komende zes maanden een 
artikel over de rijke natuur in 
Zemst. Deze artikelenreeks 
kon tot stand komen dank zij 
de medewerking van de ver-
eniging Natuurpunt (contact : 
015/61.20.86  of jeanne.pee-
ters@skynet.be) 

Gallowat?
Wandel ‘ns tussen de bijzondere Gallowayrunderen 
Hofstade - Weerde -- Op de grens van de twee deelge-
meentes Hofstade en Weerde vind je een van de grotere 
natuurreservaten van Natuurpunt in Zemst, namelijk het 
Vriezenbroek. Bijzonder aan een wandeling in dit natuur-
gebied is dat je dat doet in het gezelschap van een aantal 
Gallowayrunderen. 

te noemen. Dat geeft in het reser-
vaat een afwisseling van weiden en 
wilgenstruwelen op de hogere stuk-
ken. Achterin tegen de Barebeek aan 
stoot je dan weer op een weiland 
van 3 hectare dat bijna moerassig is.

Schaapjes op het droge
Het beheer van zo’n gebied is in ie-
der geval een arbeidsintensieve be-
zigheid. Dat is de reden waarom er 
in 2005 enkele Gallowayrunderen 
zijn ingezet: zij houden de begroei-
ing wat in toom. Dit runderras is nauw 
verwant met de oorspronkelijke wilde 
runderen. Ze vragen weinig verzorging 
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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

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

en zijn aangepast om heel het jaar door 
buiten te leven. Alleen wanneer de wa-
terpompen bevroren zijn, moet er voor 
drinkwater gezorgd worden. Dat gebeurt 
door een team van vrijwilligers. De Gal-
loway’s zijn zeer zachtaardig en ze heb-
ben een hoge aaibaarheidsfactor, maar 
we raden toch aan om op een afstand 
te blijven om de dieren niet te veront-
rusten. Met honden zijn de Galloway’s 
geen goede maatjes; hun aanwezigheid 
kan agressie opwekken bij de runderen. 
Dit heeft te maken met het feit dat zij 
oorspronkelijk gebruikt werden om kud-
den schapen te beschermen. Honden 
gelijken in hun ogen nogal op vossen. 
Wandelaars, hou je huisdier dus veilig-
heidshalve aan de leiband. Dat heeft 
als bijkomend voordeel dat broedende 
weidevogels ook niet worden gestoord.

Beestjes kijken
In het Vriezenbroek zijn er ook een zes-
tal poelen uitgegraven. In Zemst wordt 

al jaren gewerkt rond de bescherming 
van amfibieën. Je vindt in het Vrie-
zenbroek talloze exemplaren. Meestal 
wordt de kleine watersalamander aan-
getroffen, maar ook andere salaman-
ders, kikkers en padden voelen er zich 
thuis. Alleen de kamsalamander, een 
Europees beschermde soort, heeft jam-
mer genoeg tot nu toe de weg naar het 
Vriezenbroek niet gevonden. 
Ook oeverzwaluwen, een vrij onbeken-
de soort naast de boeren- en de huis-
zwaluwen, zijn nogal kieskeurig en ma-
ken geen gebruik van de aangeboden 
wand voor het maken van hun nesten.

Op je wandeling langs de Barebeek kom 
je ook een ‘insectenhotel’ tegen. Dat is 
gebouwd voor allerlei soorten wespen, 
vliegen, kevers en nog veel meer. Wees 
niet bang voor de beestjes. De wespen 
die hier naartoe komen zijn solitaire 
soorten; ze zijn niet agressief en het is 
heel plezant om te zien hoe zij een hol-

letje uitkiezen om hun eitjes te leggen 
en het dan dicht metselen om hun broed 
te beschermen tegen vijanden.

Is de Japanse duizendknoop een exoot 
die we liever niet zien, in de dichte be-
groeiing op de oevers van de Zenne 
maken bosrietzangers graag hun nest 
tussen de takken van deze uitheemse 
soort. Dat doet de balans misschien 
toch wat overhellen. 

Wees welkom
Het Vriezenbroek is het jaar door vrij 
toegankelijk voor wandelaars die de 
natuur en de aanwezige dieren respec-
teren. Er zijn twee bewegwijzerde wan-
delingen. Natuurpunt vraagt de bezoe-
kers om op de wandelpaden te blijven. 
Maar er is altijd wat te beleven in het 
reservaat. Rustig genieten is de bood-
schap. Welkom in het Vriezenbroek! 

Met dank aan natuurpunt Zemst. 

De gallowayrunderen zijn een aparte attractie in het Vriezenbroek.
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Marc De Laet
1. Ik was een basketbalspeler. Van mijn 

oom Maurits De Laet en de jeugd-
verantwoordelijke van VV Elewijt 
moest ik disciplinair komen voetbal-
len, zonder commentaar.

2. In 1982 kreeg ik de trofee van sport-
verdienste. Een bekroning van drie 
jaar topschutter en telkens winnaar 
van de Zilveren Voetballer. Onder-
getekende heeft me toen met loven-
de krantenverhalen naar Betekom 
geschreven, met dank daarvoor. De 
trofee van Sportverdienste beteken-
de mijn absolute doorbraak, een on-
dersteuning en vertrouwen dat een 
speler van eerste provinciale nodig 
heeft om hogerop te geraken.

3. Kopspel en snelheid.
4. Ik was gedisciplineerd en snel, Luc 

had klasse en Patrick talent.
5. In het seizoen bij Betekom voetbal-

de een fusieploeg van Groot-Zemst 
tegen Elewijt. Bij de rust was het 
3-0. De supporters en coach Jean An-
dries drongen aan om mijn schoenen 
aan te binden. Ik maakte het verschil 
goed maar werd zes weken discipli-

Uit de Oude Doos
Elewijt - De familie De Laet zorgt voor nostalgie in Elewijt. Marc, 
Luc en Patrick waren in de jaren tachtig begeerde voetballers en 
speelden ooit samen bij VV Elewijt. de Zemstenaar blikt terug op 
hun onvergetelijke topjaren en haalt met hen herinneringen van 
vroeger op. We beginnen met Marc De Laet, in een volgend num-
mer passeren Luc en Patrick de revue.

Tekst en foto’s: Jean Andries

nair geschorst door Betekom. Toch 
scoorde ik nog 23 doelpunten in 19 
wedstrijden. 

6. Zonder twijfel Freddy Lekeu.
7. Doy Perazic natuurlijk.
8. Absoluut niet, mijn werk primeerde. 

Ik ben gestopt toen ik 30 jaar was. 
 
 
 

9. Vroeger kon je een ploeg kopen om 
kampioen te spelen en voetbalde 
de ploeg in functie van de speler. 
Nu koopt men namen en zitten de 
nieuwkomers vaak op de bank.

10. In 1982 namen we afscheid 
van Freddy Lekeu. Voor zijn laat-
ste wedstrijd was er een etentje 
thuis bij de trainer. We maakten 
ongelofelijk veel lol. Ik had vier 
doelpunten minder in de stand 
van de Zilveren Voetbal. Freddy 
Lekeu en Freddy Perez beloofden 
me alle ballen toe te spelen. Ik 
scoorde vijf doelpunten tegen VK 
Weerde. Samen met Willems werd 
ik laureaat.

Marc De Laet VROEGER

Marc De Laet: driemaal op rij winnaar van 
de Zilveren Voetbal
Marc: “Mijn oom Maurits De Laet kocht spelers 
in functie van mij, de ploeg voetbalde in func-
tie van mij. Het resultaat mocht er zijn:
* 1979-1980: 29 doelpunten in 22 wedstrijden
* 1980-1981: 26 doelpunten in 30 wedstrijden
* 1981-1982: 22 doelpunten in 20 wedstrijden 
Driemaal topschutter op rij en een totaal van 
77 doelpunten in 72 wedstrijden. Met dank 
aan mijn medespelers. Alle assists waren 
voor mij, zonder het belang van de ploeg te 
minimaliseren. We hadden ook een groep 
die graag plezier maakte. Onvergetelijke mo-
menten waren de uitreiking van de Zilveren 
Voetbal met zangeres Ann Christy. Met de bus 
reden we naar Leuven. Voor de medespelers, 
de supporters en de vele mooie meegereisde 
meisjes waren het onvergetelijke nachten. Het 
was een motivatie om er telkens weer voor 
te gaan.” 

1. Wat was het scharniermoment voor je succesrijke voetbalcarrière?
2. Wat was je mooiste moment van je loopbaan?
3. Wat waren je beste troeven?
4. Hoe kun je jezelf, Luc en Patrick best omschrijven?
5. Wat was je grootste teleurstelling?
6. Wie was de beste voetballer met wie je samen voetbalde?
7. Wie was je beste trainer?
8. Heb je alles gehaald uit je voetbalcarrière?
9. Wat is het grote verschil met vroeger en nu?
10. Vertel ons eens een onvergetelijke anekdote?

Marc De Laet NU
* Leeftijd: 52 jaar
* Woonplaats: Putte
* Beroep: zelfstan-
dig logistiek bedrijf 
in Zemst, 80 vracht-
wagens en 106 per-
soneelsleden.
* Voetbalcarrière: 
Als 16-jarige in de 
eerste ploeg. 1972-
1982 Elewijt, 1982-
1985 met Betekom 
in eerste provinciale en bevordering, Zaven-
tem, Humbeek en nadien VK Weerde.
* Gehuwd met Sonja, zijn zoon Jurgen werkt ook 
in het bedrijf en hij heeft twee kleinkinderen.
* Hobby’s: lopen, golf en motorijden.
* Idool: Tiger Woods, de beste golfspeler van 
de wereld.
* Favoriete nationale voetbalclub: “In Belgie 
heeft de beste ploeg steeds mijn sympathie.”
* Favoriete buitenlandse voetbalclub: Barcelona.

Wist u dat... 
Marc een basketbal-

speler was?
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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.tuinenvanvlasselaer.be

Hier adverteren ?
Contacteer Jean Andries
via 015/61.10.06,
0475/42.02.76
of adverteren.dz@gmail.comde online zichtrekening

uw AXA bankagent
Adres

Tel.: xx/xx xx xx - Fax: xx/xx xx xx
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx

KBO nummer
CBFA nummer

704.9145 - 1209
AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel 
TEL 02 678 61 11 - FAX  02 678 82 11
e-mail contact@axa.be - http://www.axa.be
IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22 
KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel
CBFA 036705 A

een bank die jou betaalt   
da's de wereld op zijn kop

open 
een gratis 

online zichtrekening  
en wij betalen u  

voor elke verrichting

de click bonus zichtrekening

bankieren en betalen

Voor meer informatie, kijk op www.axa.be/clickbonus
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Staand v.l.n.r.: Martin Croes, Bob Venc-
ken, ?, Ronny Lauwers, Luc De Laet, Fran-
cois Boonen, Patrick De Laet en voorzitter  
Maurits De Laet. Zittend: (?), Freddy Lekeu, 
King Boudewijn, Frans Verschueren, Marc 
De Laet en Freddy Perrez.

In de brouwerij Stella in Leuven. Marc De Laet 
voor de derde keer winnaar van de Zilveren 
Voebal. Midden op de eerste rij Luc De Laet, 
omringd door fiere medespelers en vrouwelijk 
schoon.
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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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