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

info@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor kwa-

liteitsdrukwerk. Een team 
van topmedewerkers staat klaar 
om met hun kennis van ontwerp, 
drukken en afwerking u, als 
opdrachtgever, optimaal tevreden 

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

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

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010

5%
OP GEBOORTEKAARTJES 

EN TROUWKAARTEN

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)

in dit nummer
Flore 85

Hij stond op de cover van het allereerste nummer van 
de Zemstenaar toen hij 80 werd. Nu, vijf jaar later, 
werd de Flore opnieuw uitbundig gevierd. De godfa-
ther van de Zemstse jeugd werd getrakteerd op een 
spetterend verjaardagsfeestje, met alles erop en er-

aan. Zoiets kon natuurlijk niet doorgaan zonder de aanwezigheid van 
de Zemstenaar. (p. 5)

Op de schoot bij Sean D’Hondt
Jonge fans schreeuwen het uit: Sean D’Hondt, zanger 
van Nailpin, komt naar Zemst! de Zemstenaar doet er 
nog een flinke schep bovenop. Wij stuurden Amy op 
hem af en zij keerde terug met een leuk interview en 
een verrassing van formaat: win een gratis ticket én 
een “meet & greet” met schone Sean! (p. 10)

Wintertennis
De tennissers van De Wehzel hadden, nog méér dan 
iedereen, een bloedhekel aan de winter. Want wind, 
kou en nattigheid betekende voor hen ofwel uitwij-
ken naar een andere club, ofwel een paar maand het 
racket aan de haak hangen. Voor deze jongens en 

meisjes breken leuke tijden aan: De Wehzel kreeg het licht op groen 
voor de bouw van een overdekte tennishal. (p. 17)

Schilderen op accordeon
Artistieke zielen hebben nood aan uiteenlopende ma-
nieren om hun kunst te beleven. Muzikanten spelen 
muziek, schilders maken schilderijen. Sommigen combi-
neren een beetje van alles. Hugo Beullens maakt prach-
tige aquarellen en terwijl de verf droogt speelt hij op zijn 
accordeon. de Zemstenaar sprak met een artistieke duizendpoot. (p. 34)

Kleurenfee
U weet nooit welke kleur van sjaaltje te kiezen? U 
vindt dat bleekblauw appelgroen u het best past? Of 
kanariegeel? Of beaujolais? U weet het niet goed? 
Hoog tijd voor een bezoekje aan de kleurenfee. Sofie 
en Marijke klopten bij haar aan en zij keerden wild 

enthousiast terug. (p. 41)
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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	  
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Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.grasmaaiersverbinnen.be

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken
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J
anuari 2006. Geachte Zemstenaar, 
herinnert u zich het eerste nummer 
van dit gelijknamige tijdschrift nog? 
Wie prijkte daar op de cover? Juist, 

Flor Van de Sande, de Flore voor zijn en-
tourage, voor half Zemst en omstreken, 
zeg maar. Want wie kent de Flore nu 
niet? Hij was toen pas 80 geworden.

Geraakt in het hart
Enkele dagen na 
het feestge-
druis ont-
vangt de Flore 
me in de sta-
tige Villa Maria 
aan de 

Zemst, 
waar de jeugd 
Flor-eert!
Zemst – 67 jaar lid van Chiro Zemst, 30 jaar 
chiroleider, 25 jaar groepsleider, 35 jaar vol-
wassen begeleider, 65 keer op bivak… en 
zelf 85 jaar jong! Een naam, een begrip, … een 
meer dan Bekende Zemstenaar, een monument 
haast: Flor Van de Sande! Of, om het met de woorden van 
Johan Jacquemin (voorzitter van Oud Chiro) te zeggen: “de Flore, dat IS de Chiro!”. Op 6 novem-
ber eerde de Zemstse jeugd en ex-jeugd zijn grote, doch altijd bescheiden leider. Met een spet-
terend vuurwerk, een fonkelnieuwe fiets, liters cava en vaten trappist.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Brusselsesteenweg. Een waterval van 
verhalen, anekdotes, feiten en gebeur-
tenissen overspoelt mij. Ik probeer het 
gesprek in goede banen te leiden door 
een aantal gerichte vragen. Want zo-

O ja, en dan was er nog de bedevaart 
naar Lourdes in 1958 (het Lourdesjaar): 
toen hebben ze speciaal voor ons de 
bijna afgewerkte ondergrondse kerk 
geopend omdat er sneeuw lag en we 

De jeugd van nu is veel gemakkelijker 
en creatiever dan vroeger!

veel is al gezegd en geschreven… o.a. 
in het Verhalenboek 50 Jaar Chiro Zemst 
dat in het feestjaar 1989 van de persen 
rolde. Het jaar ook waarin zijn moeder 
op 99-jarige leeftijd overleed.

Wat zijn voor jou de mooiste momenten 
geweest in pakweg driekwarteeuw Chiro?
... (een lange stilte volgt) Te veel om op 
te noemen. Er is zoveel gebeurd sinds 
pastoor Coosemans in 1939 de jongens- 
chiro stichtte. Ik kwam erbij in 1943 
als 15-jarige en herinner me nog goed 
mijn eerste bivak met Chiro Nationaal 
in 1945 in Oud-Heverlee, waar ik met 
Gaston Binst naartoe ging. Maar een 
hoogtepunt was zeker de ‘nationale’ 
Top 64 (24 mei 1964) op de Bosuil (het 
toen tot de nok gevulde voetbalstadion 
van den Antwerp, n.v.d.r.).

nergens anders konden logeren! 

Maar je hebt wellicht ook minder prettige, 
misschien zelfs droevige herinneringen?
Eén van de moeilijkste momenten was het 
bivak in Bollendorf (Luxemburg) in 1963. 
Ik was toen groepsleider. Net vóór het bi-
vak hadden twee leiders hun ontslag ge-
geven. Gelukkig vond ik toen oud-leiders 
bereid om ons uit de nood te helpen. Maar 
op de koop toe kregen we toen nog eens 
10 dagen regen op onze kop en moesten 
we het kampvuur in de tent houden! 
En ja, er waren ook zeer droevige mo-
menten, Alex. Als jonge mensen in de 
fleur van hun leven sterven… dan wordt 
de jeugd geraakt in het hart! En dat 
doet pijn. Ik heb het al vijf keer mee-
gemaakt dat jonge mensen, soms door 
hun onbesuisd of overmoedig gedrag, 
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door een dom of spijtig ongeval of om-
wille van andere redenen, ons hebben 
verlaten.  Ge moet weten, om oud te 
worden, hebt ge ook wat geluk nodig!

Een eigen huis voor de jeugd
En Flore, wat zijn voor jou zowat de 
grootste, de mooiste dingen die je hebt 
meegemaakt?
Oei, da’s moeilijk! Er zijn er ook zoveel. 
Maar dé twee grootste realisaties zijn 
ongetwijfeld de fusie met de meisjeschi-
ro en de bouw van de Hemen!
1973, ja dat was wel historisch, die eerste 
keer samen op bivak in Mirwart. Jongens 
en meisjes op één bivakweide. Kris De 
Smet was toen hoofdleidster. Het was een 
schitterende ervaring.
En dan die Hemen: twee jaar lang, van 
1974 tot 1976, werkte een schare vrij-
willigers zich elke zaterdag uit de naad 
om het onmogelijke waar te maken! 
Een eigen huis voor de Zemstse jeugd. 
Want we mogen niet vergeten dat deze 
lokalen ook moesten dienen om onder-
dak te verlenen aan de in 1968 opge-

richte jeugdclub Tramalant. Ik heb er wel 
40 dagen kliniek aan overgehouden na-
dat ik op de bouwwerf van een ladder 
was gevallen (moet er zelf mee lachen).
In dat alles mogen we ook de steun niet 
vergeten van de vele ouders die deze 
droom hielpen waarmaken. En al die oud-
chiroleden die dat succesverhaal voort-
zetten in fietstochten, wandelingen, cock-
tail- en andere party’s, Chiromefeesten… 
Ook de samenwerking met de sportver-
enigingen is bewonderenswaardig in 
onze gemeente. Buitenstaanders trekken 
grote ogen als ze dit allemaal zien.

Geen kolerieke mannen meer
Je hebt vele generaties de revue zien 
passeren. Maak eens een balans, een 
vergelijking tussen vroeger en nu.
Er is één groot verschil tussen de jeugd 
van ‘toen’ en die van nu: de huidige 
generaties zijn véél creatiever! Vroeger 
had de Chiro zo’n beetje een ‘militair’ 
karakter, met veel marcheren en zo. En 
zoals ik daarnet zei: er is dat warme, 
dat familiale karakter dat de Chiro 
– zeker in Zemst – zo typeert! Het be-
langrijkste kenmerk van de Chiro is het 
gemeenschapsgevoel. De jeugd neemt 
goede initiatieven, maar je moet ze 
daarin ook helpen en steunen. Je moet 
er middenin staan, meedoen… en dan 
kan het toch zo schoon zijn! 
Bovendien zijn de kinderen van nu veel 
gemakkelijker te begeleiden. Ge hebt 

geen kolerieke mannen meer zoals 
vroeger. De huidige generatie is echt 
geweldig! En ik ben niet alleen met dat 
gedacht; volwassen begeleidster An 
Roofthoofd zegt dat ook: “de jeugd van 
nu is veel te gemakkelijk!”

Zijn er soms dingen waarvan je bang 
bent, Flore, nu je 85 bent?
Er is maar één ding waarvan ik bang 
ben, Alex, en dat is dat deze samenwer-
king stopt. Dat het hier na mij zou instor-
ten. En dat mag nooit gebeuren. Daarom 
dat ik volgende goede raad wil meege-
ven voor de chiro: zoek ouders voor een 
oudercomité, ouders die kunnen zorgen 
voor de vele materiële bekommernissen. 
Als je iets wil verwezenlijken, moet je er 
ook tijd voor vrij maken!

Daar ben jij wel het beste bewijs van, 
maar ik bedoelde iets anders: je bent niet 
meer van de jongste… Heel wat mensen 
van uw generatie zijn er al niet meer.
Mijn moeder is 99 geworden. Zij vertrok 
nog alleen naar Lourdes toen ze 85 jaar 
was! En ze had het niet eens tegen ie-
mand gezegd. Alleen de avond tevoren 
zei ze dat ze vroeg moest gaan slapen 
omdat ze ’s anderendaags wat vroeger 
moest opstaan!’t Schijnt dat ik ook Van 
Boekhout’s bloed (de familienaam van 
zijn moeder n.v.d.r.) in mijn aderen heb…

Ik wil het gerust geloven. Ik dank Flore 
hartelijk en wens hem 
nog het beste. Het 
is al flink donker ge-
worden als we samen 
de trappen afgaan. Ik 
bewonder zijn nieuwe 
auto: een gloednieu-
we Franse limousine 
met alles erop en 
eraan. Zo ene waar 
Sarkozy mee rondge-
reden wordt. Ik vraag 
hem of dat toch niet 
wat groot is. “Maar 
neen Alex, ik heb dat 
nodig voor het bivak!” 
is zijn laconieke ant-
woord. 

Flore en zijn fonkelnieuwe Gazelle – van titanium, zoals de Flore zelf: een idee van zijn 
vriend François – Coiske – Peeters. We gunnen hem nog minstens 20 jaar fietsplezier!
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 UITVAARTZORG
Anthony Verheyden B.V.B.A.

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

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

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartverzorging in groot Zemst

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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R
einold, hoe ben je bij dit the-
ma gekomen?
“Ik werkte een periode in Brug-
ge en kwam in contact met de 

zaakvoerders van Acanthus. De verhalen 
die ze vertelden intrigeerden me. Ik had 
al gauw door dat hier een verhaal in zat. 
Het is eens wat anders dan de boeken 
die ik al publiceerde. Beschouw het als 
een sprookje voor volwassenen.”

Ik veronderstel dat je ter plaatse re-
search bent gaan doen?
“Dat spreekt voor zich, maar dan wel 
euh… als observator, niet als deelne-
mer, mocht je dit suggereren. Ik had er 
een hele reeks gesprekken met allerlei 

van te kijken dat dit helemaal geen rand-
fenomeen is. De Acanthus, als grootste 
club in de Benelux, telt zomaar eventjes 
vijftigduizend leden. Het blijkt dan toch 
dat dit voor veel mensen in een bepaalde 
situatie een oplossing of redmiddel kan 
zijn. Of gewoon een uitlaatklep voor hun 
behoeften. Net zo goed komen er velen 
een kijkje nemen uit nieuwsgierigheid, 
besluiten dat het toch niet hun ding is, en 
het bij die ene keer houden. Ik heb er trou-
wens ook vastgesteld dat de mensen er 
onderling respectvol met mekaar omgaan 
en dat er niets gebeurt zonder onderlinge 
toestemming of onder dwang. De mensen 
die ik er ontmoette, waren normale, in 
de maatschappij functionerende mensen, 
met een weliswaar andere seksuele mo-
raal dan maatschappelijk aanvaard.”

Anonimiteit en discretie zijn er belang-
rijk dus…
“Het is evident dat de meesten er niet 
mee te koop lopen. Aangezien de club 
frequent bezocht wordt, kan het wel 
eens gebeuren dat bekenden er me-
kaar tegen het lijf lopen. Discretie is 
dan aangewezen natuurlijk. Anderen 
zeggen dan weer: wij zijn volwassenen 
en maken vrij deze keuze, so what?”

Liggen er nog andere ijzers in het vuur?
“De volgende zal een non-fictie roman wor-
den over het leven van Svetlana Bolshakova, 
de tot Belgische genaturaliseerde Russische 
atlete. Ze behaalde brons op het EK Atle-

tiek in het hinkstapspringen. Ik ben nogal 
aangegrepen door haar levensloop en zocht 
contact om haar het voorstel te doen een 
boek over haar leven uit te brengen. Haar 
blessureleed, doorzettingsvermogen, lief-
desleven met daar aan gepaard de verhuis 
naar België, de niet altijd koosjere interne 
keuken van de Vlaamse Atletiekbond…stof 
genoeg om een straf verhaal van te brou-
wen. Het boek zal verschijnen in 2012.”

Reinold Vallinga schreef reeds meer-
dere misdaadverhalen en biografieën. 
Ook levert hij al meerdere jaren het 
scenario voor de Witse zoektochten. 

Reinold Vallinga toont de wereld van de swingers in Acanthus
Eppegem – In de loop van november presen-
teerde Reinold Vallinga zijn nieuwste boek 
Acanthus. Geen thriller of biografie deze keer, 
wel een kijk op de wereld van de swingers in 
een erotische privaatclub. Een bemiddeld fic-
tief koppel van middelbare leeftijd besluit een 
slabakkende relatie nieuw leven in te blazen. 
Na een tijdje rondneuzen en contacten leggen 
op het internet belanden ze, tegelijkertijd arg-
wanend en opgewonden, in Acanthus, een niet 
fictieve club in Hulste.
  Tekst en foto: Dirk Verdeyen

“Een sprookje voor 
volwassenen”

De auteur schenkt twee exemplaren 
van Acanthus aan de lezers van de 
Zemstenaar. Maak kans en antwoord 
op volgende prijsvraag: wat is de ge-
boorteplaats van auteur Vallinga? 
Tip: surf naar www.vallinga.be. 
Mail het antwoord op de vraag naar 
info@dezemstenaar.com en vergeet 
zeker niet je naam, adres en telefoon-
nummer te vermelden. In het onderwerp 
van je mailtje zet je “Acanthus”.

bezoekers en kon me zo een beeld vor-
men. Vanuit die mengelmoes van mensen 
heb ik een fictief koppel geboetseerd dat 
kan doorgaan als rolmodel. Een stel dat 
het gemaakt heeft, al wat langere tijd bij 
mekaar is, en de klad in de relatie ziet ko-
men, ook seksueel. Ze besluiten, na enige 
commotie, samen hun grenzen te verleg-
gen en naar een parenclub te gaan om er 
hun erotische fantasieën uit te leven.”

Bestaat de kans niet dat dit boek zal 
worden opgevat als een pleidooi voor 
partnerruil en vrije seks?
“Ik wil met dit verhaal die levensstijl he-
lemaal niet verheerlijken. Wel stond ik er 
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ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Nationaal en internationaal 
transport

RONNY DE LAET

Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44

10

“
Mensen kennen me muzikaal 
gezien vooral van Nailpin. Ter-
wijl ik bijna tien jaar van mijn 
leven met deze band op podia 

en in de studio doorbracht, liepen er 
achter de schermen nog andere mu-
zikale projecten verder. Zo schreef 
en producete ik songs voor andere 
artiesten en voor mezelf. Met dit 
eenmalige akoestische concert wil ik 
muziekliefhebbers een blik, of beter 
gezegd een oor  gunnen achter die 
spreekwoordelijke schermen.”

Sean, je laat de punkrock even ach-
ter je en wilt ons meenemen naar je 
speelterrein, waar je gesteund wordt 
door een akoestische band. 
“De show is een mix van eigen 
nummers, die tot nu toe enkel op 
de harde schijf van mijn computer 
in mijn homestudio bestonden, 
bewerkingen van Nailpin songs en 
enkele verrassingen. Dat laatste in 
de vorm van covers die me op de 
een of andere manier in mijn leven 
geraakt, veranderd en beïnvloed 
hebben. 
Mijn goede vriend en gitarist Tom 

Barbier begeleidt het optreden. Hij 
is gekend van onder andere Zornik, 
Headphone en Lemon. De zang, pi-
ano en ook (ingetogen) drums neem 
ik zelf voor mijn rekening.” 

Een verrassende combinatie! Waar 
past jouw muziek binnen deze uit-
eenlopende muziekgenres?  
“Als ik er een genre op moet plakken 
dan zou ik ‘akoestische pop’ zeggen: 
melodieus, eerlijk en hopelijk verras-
send genoeg om het publiek achteraf 
naar huis te sturen met een warm ge-
voel vanbinnen.”

We raden het al. Dit wordt een hart-
verwarmend optreden op een koude 
winterdag in januari. Dit éénmalige 
optreden zal ieder van ons verbazen! 
“Dit concert is in vele opzichten ook 
voor mezelf een unicum. Het gaat 
over muziek maken voor, maar ook 
samen met de luisteraar. Ik ben even 
benieuwd naar hoe dit zal lopen als 

Om warm van te krijgen 
Sean d’Hondt akoestisch!

Weerde - Sean d’Hondt. Bij het lezen van deze naam zullen 
enkele tienerhartjes even een slag overslaan. Zijn komst op 
7 januari 2011 in Weerde laten wij niet ongestoord voorbij 
gaan. de Zemstenaar kon hem strikken voor een interview, 
en regelde nog een verrassing op de koop toe… 

Tekst: Amy Baudelet

Sean wie?
* Sean d’Hondt is beter bekend als 
leadzanger van de Belgische punk-
rockgroep Nailpin. 
* In 2007 scoorde deze band een 
hit met ‘You don’t know’. 
* Iedere dag is Sean te bewonde-
ren in het afterschool programma 
Fuzz op JimTv. 
* Op 7 januari komt de 26-jarige 
jongeman met een akoestische set 
naar d’Oude School in Weerde. 
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Tervuursesteenweg 662

1982 Elewijt

bij Tinne en Fluppe

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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

11

Info en tickets:
Waar? d’Oude School, Damstraat 
48, 1982 Weerde
Wanneer? Vrijdag 7 januari 2011 
om 20.30u
Tickets: 015 61 88 94
Leeftijd: vanaf 12 jaar

Wat is er op TV Zemst?
Een greep uit het aanbod van TV Zemst voor december:
•	 De winnaar van de groenwedstrijd
•	 De uitreiking van de milieutrofee
•	 Een infosessie over de nieuwe Zemstse serviceflats
•	 De laatste 100 uren van jeugdhuis Elawaat
•	 Toneelvoorstellingen van Streven (Eppegem) met Wat een leven en ’t 

Groeit (Zemst) met  Villa Marie Jo
•	 De Sint-Hubertusviering in manege Verbrande Brug
•	 Het concert Allegria Italiana van het Elewijts Bachkoor
•	 De inhuldiging van de school in Weerde
•	 Cultuurvonken met Henk Ryckaert in d’Oude School
•	 De kerstmarkt van Zemst-Laar
•	 Music for Life met Barbara Dex
•	 en nog zoveel meer…

Zoals u elders kan lezen, is TV Zemst ook aanwezig op de kerstmarkt van 
Zemst met een babbelbox.

Er is ook een samenwerking op het getouw gezet met het RITS (afdeling au-
diovisuele en podiumkunsten van de Erasmushogeschool Brussel).  De laatste-
jaarsstudenten van het RITS gaan in Zemst op zoek naar interessante verha-
len.  Het is de bedoeling hun kunde en kennis te benutten en de onderwerpen 
uit te breiden met de misschien niet alledaagse kijk van de jongeren op onze 
gemeente. Zij kregen de opdracht om een idee, een verhaal of een gebeurte-
nis van meer dan één dag in Zemst tot een reportage te verfilmen. Je kunt 
dus her en der in Zemst aangesproken worden door de studenten die in jou 
of jouw omgeving een interessant onderwerp hebben gezien. Hun reportages 
kaderen in hun afstudeerproject. Deze filmpjes zullen vanaf maart/april 2011 
te zien zijn op www.tvzemst.be. AL

Meet & greet
Zin in een optreden van Sean D’Hondt? Zegt een gratis ticket je iets? 
En wat denk je van samen met Sean op de foto? Graag? de Zemstenaar 
zorgt ervoor! Stuur als de bliksem een mail naar info@dezemstenaar.com 
met antwoord op volgende vraag: Op welke zender presenteert Sean 
tegenwoordig het programma Fuzz? Vergeet niet je naam en adres te 
vermelden!

elk van jullie die dit nu leest. Dus la-
ten we samen deze nieuwe ervaring 
induiken, een fijne avond beleven en 
wie weet  is dit dan wel  het begin 
van een nog veel groter avontuur.
Can’t wait to meet you!” 

Deze laatste woorden nemen wij 
graag letterlijk. Wie het antwoord 
weet op de prijsvraag, wint niet al-

leen een gratis toegangsticket maar 
mag ook op de foto met de knappe 
Sean! 
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zaterdag 11 en zondag 12 december
zaterdag 18 en zondag 19 december  
telkens van 11u tot 22u

 
 
 

 

vinkestraat 15    
   1981 HOFSTADE

   t 015 61 78 75
    m 0495 222 017 

       info@oenologic.be 
        www.oenologic.be

oenoLogic

oenoLogic
traditionele en natuurlijke wijnen
                                                   uitnodiging
Open-flessen-dagen

rechtstreekse import van oa :
Mâcon-Cruzille : Clos des Vignes du Maynes
Mercurey : Bruno Lorenzon 
Givry : Domaine Ragot
Pouilly-Fuissé : Dominique Cornin  
Loire : Clos de L’Elu  
Roussillon : Jolly Ferriol - Domaine Padié  
                Camp del Roc - Finca Narraza
Champagne Ulysse Collin
Schuimwijn - Cava - Prosecco 

Bloemen, planten, geschenkjes, ...

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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D
e huidige zakken zorgen voor 
veel ergernis - zowel bij de 
inwoners als bij de huisvuil-
ophalers - omdat de trekband 

bovenaan de zak makkelijk scheurt. 
Testen hebben aangetoond dat de 
knoopzak heel wat steviger is dan de 
trekbandzak en bovendien makkelijker 
te hanteren valt. Door de vorm ver-
schillen de afmetingen van de nieuwe 
knoopzakken met die van de bestaan-
de trekbandzak.  Het nuttig volume is 
evenwel hetzelfde gebleven (60 liter of 
30 liter). En inderdaad goed nieuws, de 
verkoopprijzen blijven identiek: 16 euro 
voor een rol van tien 60-literzakken en 
8 euro per rol van tien zakken van 30 li-
ter. De PMD zak wordt 40 % goedkoper, 
de prijs wordt aangepast van 2,5 euro 
naar 1,5 euro per rol van 10 zakken. De 
nieuwe restafvalzakken worden vanaf 
eind december verspreid.

De ballenproef
De nieuwe restafvalzak heeft een ande-
re vorm dan de bestaande trekbandzak 
en daarom ontstaat bij sommigen de 
indruk dat in de nieuwe knoopzakken 

minder afval kan. Incovo nam de proef 
op de som. Een oude restafvalzak werd 
volledig gevuld met ballen, de ballen 
werden geteld en de nieuwe zak met 
knoopsluiting werd gevuld. Resultaat 
was dat beide kleine zakken een in-
houd hadden van 31 liter of 128 ballen 
en ook voor de grote restafvalzakken 
kwam men tot een gelijkaardig resul-
taat: 62 liter inhoud of 256 ballen. De 
Zemstenaar hoeft zich dus geen zorgen 
te maken. In de nieuwe knoopzakken 
zal hij evenveel afval kunnen meegeven 
als met de trekbandzakken van weleer.

Van stort tot recyclage
Alex vertelt ons ook nog dat de container-
parken definitief sluiten op 31 december 
2010, maar dat het recyclagepark opent 
op dinsdag 4 januari 2011. Niet zolang 
geleden bestonden er geen container-
parken. Elke gemeente had één of meer-
dere storten waar inwoners grote stukken 
afval brachten. Na de terechte sluiting 
van die storten werden eind jaren tachtig 
containerparken opgericht. Inwoners kon-
den hier hun afval op een gecontroleerde 
wijze achterlaten. In de beginjaren waren 

het meeste afval was ongesorteerd grof 
vuil. Dit werd afgevoerd naar grote stor-
ten in Vlaanderen en Wallonië.
In de voorbije tien jaar evolueerde het 
containerpark steeds verder.  Steeds meer 
fracties worden apart gehouden om ze 
nadien te kunnen recycleren. Van hout tot 
frituurvet, van buislamp tot harde plas-
tiek, het wordt vandaag, in tegenstel-
ling tot vroeger, allemaal gerecycleerd. 
Nu bestaat nog amper 7% van het aan-
gevoerde afval op de parken uit grof 
vuil. De hoeveelheid aangevoerd grof 
vuil is in tien jaar tijd met maar liefst 85 
% gedaald. Recyclage is het hoofddoel 
van de parken geworden.

De eisen voor recyclage zijn streng. Als 
afval niet zuiver genoeg wordt aange-
bracht kunnen er geen nieuwe producten 
mee worden vervaardigd. De nieuwe rol 
van de parkwachters bestaat er dan ook 
in om te adviseren en te controleren. De 
containerparken van vroeger zijn dus, 
dankzij de inspanningen van inwoners 
en personeel, omgevormd naar recycla-
geparken. Om deze evolutie nog dui-
delijker in de verf te zetten, wijzigt de 
benaming van de parken officieel naar 
recyclagepark. Personeel, sorteerregels 
en tarieven blijven er identiek. 

Goed nieuws voor uw dagelijks afval!
Zemst - Vanaf 1 januari introduceert Incovo een nieuwe restafvalzak. Na de problemen van de 
voorbije jaren met de trekbandzak, is er gekozen om  voortaan te werken met zakken met een 
knoopsluiting, waarbij vier flappen diagonaal moeten worden geknoopt. Het zal even wennen 
worden, maar de ervaring en het succes van dit type restafvalzak heeft Incovo ervan overtuigd 
dat dit de beste keuze is. Alex Heyvaert,  lid van het directiecomité namens Zemst, geeft ons 
tekst en uitleg.
 Tekst: Nicole Van Erp

Nieuwe openingsuren Incovo vanaf 01.01.2011
Maandag: gesloten
Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9u30 tot 12u en 12u30 
tot 16u30
Woensdag: 13u15 tot 19u
Zaterdag: 9u tot 12u en 12u30 tot 15u30.
Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd.
Betaling uitsluitend via bancontact.  
Oude diftartickets blijven geldig tot 31.12.2010!
De dagen van huisvuilophaling blijven ongewijzigd.

er amper een 
achttal con-
tainers. Veruit 
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H
et Prinsenveld, gelegen op 
de grens tussen de Muizense 
heide en de Heverse heide, is 
een waardevol stukje natuur 

maar officieel is het geen natuurgebied. 
Het is wel geklasseerd als landschap-
pelijk waardevol gebied. De ganse om-
geving bestaat uit droge zandgrond. 
Het is officieel een beschermd land-
schap. De klassering heeft in de eerste 
plaats te maken met de knoteiken die 
de weide afzomen. Knoteiken komen 
in Vlaanderen niet zoveel voor; in het 
Hageland en de Lage Kempen was het 
meer ingeburgerd om eiken te knotten.

Waarom eiken knotten?
Het knotten van bomen gebeurde 
vroeger om economische redenen. De 
knotboom is een cultuurboom, gevormd 
door de mens omwille van het makkelijk 
oogstbare hout; dat laatste wordt peri-
odiek geleverd zonder dat de boom ver-
dwijnt. Door het knotten van de bomen 
(eiken moet je ongeveer om de acht à 
tien jaar knotten) bekwam men takken 
die voor alles en nog wat konden ge-
bruikt worden. Geriefhout, stelen, hek-
ken, weidepalen, brandhout en zelfs 
de dunne twijgen werden gebruikt. Ze 
werden getast op een mijt en dienden 
als erwtenrijs en, als ze daar niet meer 
konden voor dienen, werd er de stoof 
mee aangestoken. Niets ging verloren! 
Klompen werden er niet van gemaakt, 
daar werd vooral wilg voor gebruikt. 
Knotbomen komen vooral voor als lijnen 
in het landschap; ze vormen de afschei-
ding langs wegen, velden en percelen.
Ook hun ecologische waarde is groot. 
Vele knotbomen zijn hol en vormen voor 
heel wat kleine dieren en planten een 
ideale schuilplaats: vogels broeden er, 
vleermuizen vinden er een slaapplaats, 
het wemelt er van de insecten.

Al van de achttiende eeuw ….
De juiste ouderdom van de knoteiken op 
het Prinsenveld is moeilijk te achterhalen. 
Op de kaarten van Graaf de Ferraris, die 
tot stand kwamen tussen 1771 en 1778, 
is tussen het Ambrooskasteel en de hui-
dige Molenheide een reeks bomenrijen 
te zien, maar de huidige knoteiken zijn er 
moeilijk op te onderscheiden.
Anderzijds weten we via de geschiede-
nis van het Ambrooskasteel dat op 1 juli 
1790 de toenmalige eigenaar Josephus 
van den Nieuwenhuysen van de stad 
Mechelen toelating kreeg om: ‘bij het hof 
Ambroos, zijn buitengoed, twee vage en 
onbeplante straten bruikbaar te maken 
en te beplanten, om langs de pont naar 
Trianon op de Leuvensesteenweg te ko-
men’. Hoort de huidige ‘kastanjedreef’ 
daar misschien bij? Zijn de eiken toen 
ook aangeplant? Men kan toch met ze-
kerheid stellen dat de eiken minstens 
tweehonderd jaar oud zijn.

Natuurpunt wil de knoteik in ere herstel-
len
Door het verdwijnen van de economi-
sche functie van knotbomen werd het 
knotten verwaarloosd. Sommige bo-
menrijen in het Prinsenveld werden 18 
jaar geleden geknot, andere 25 en zelfs 
40 jaar geleden. Samen met Natuurpunt 
wil Regionaal Landschap Groene Corri-
dor de 81 knoteiken terug als knotboom 
gaan beheren, de landschapsbepalen-
de eikenrijen vrijwaren én het cultuur-
historisch knotgebruik in ere herstellen. 
Immers, niet alleen de knoteiken, maar 
ook het weiland heeft een hoge natuur-
waarde. Door een beheer van maaien 
en nabegrazen zijn netels, ridderzuring 
en pitrus al sterk teruggedrongen. An-
dere planten krijgen zo meer kansen. 
Sinds enkele jaren is o.a. het vogel-
pootje, een plantje dat een voorkeur 
heeft voor schrale zandgronden, op het 
Prinsenveld aan het floreren. 

Op het Prinsenveld zijn de knoteiken 
koning van het landschap

Hofstade - Sinds enkele jaren heeft Natuurpunt de weiden tus-
sen Molenheide en de Prinsenveldstraat in beheer. Dit stukje 
geklasseerd landschap van Zemst is uniek omwille van zijn talrij-
ke knoteiken die lange tijd verwaarloosd werden, maar nu terug 
als weleer op de juiste manier geknot worden.

Foto’s: Jean Andries

Natuur hier!
Dit is het voorlaatste artikel in de 
reeks “Natuur in Zemst”, samengesteld 
aan de hand van informatie verstrekt 
door Natuurpunt. Volgende maand 
wordt het laatste artikel in de reeks 
gepubliceerd over de poelen in Zemst.
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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!

 

     

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

zemstenaar december 2010 WERKDOCUMENT.indd   15 17/12/2010   11:00:35



16 de Zemstenaar december 2010 

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

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

Tuinwerken Kristof

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 zegde 
de extra subsidies en steun 
toe voor het hele project: de 
plaatsing van een nieuwe 

overdekking, de bouw van een extra ter-
rein F én de vernieuwing van het aanpa-
lende terrein E. De gemeente wil, mits 
voorwaarden, bijspringen in een derde 
van de kosten van het totale concept. 
Vooreerst zal er dus een bijkomend ter-
rein F aangelegd worden, parallel aan 
terrein E, het verst van het chalet afge-
legen, richting Driesstraat.  Over die 
beide velden komt een nieuwe vaste 
constructie, een licht metalen kader met 
zeil overspannen. In de zomer kunnen 
de zijflappen opengeklapt worden. Het 
zal veeleer een luxetent lijken dan een 
tennishal.
“Het was dit of een ballon”, zegt voor-
zitter Rik Van den Bempt. “Maar een 
ballon is, alhoewel goedkoper in aan-
koop, veel duurder in gebruik.  Met de 
extra financiële steun van de gemeente 
konden we nu de knoop doorhakken en 
heeft de optie van de vaste constructie 
het gehaald. Nu kunnen we onze doel-
stellingen verwezenlijken: een zomer- 
en winterseizoen voor onze leden én 
een betere jeugdwerking, want doorlo-
pend het hele jaar.”
Sinds kort heeft de tennisclub nieuwe 
chaletuitbaters: Dennis Verstraeten en 
Bruno Eeckelaers. Dennis is professio-
neel tennisleraar. Hij traint jongeren in 
een tennisschool in Mechelen, die zou 
overgebracht worden naar Elewijt, wan-
neer de hal hier af is. Als tennistrainer en 
barman hoopt hij met collega Bruno hier 
zijn geluk te beproeven. Hij brengt een 
vijftal lesgevers mee, die samen met de 
huidige trainers van De Wehzel de ten-
nisschool zullen uitmaken, weliswaar on-
der het  beleid van de club De Wehzel. 
“Met die tennisschool voor opleiding 

van jongeren het ganse jaar door, 
zien we ook de mogelijkheid om in de 
toekomst jeugdtornooien te organise-
ren, wat we tot nog toe niet konden. 
Wij richten ons beleid nu even toe op 
jeugdwerking, maar dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat de nieuwe hal niet 
aan al onze leden veel tennisplezier zal 
brengen”, aldus de voorzitter. 
Volgend seizoen dus in totaal zes ter-

reinen bij TC De Wehzel, drie links van 
het chalet en drie rechts ervan, waarvan 
twee overdekt na de zomer. Het nieuwe 
terrein F kan al tegen de aanvang van 
het zomerseizoen in april 2011 in ge-
bruik zijn. De overdekking is gepland 
voor september dat jaar, dus voor de 
start van het winterseizoen. Dit be-
tekent dan ook de laatste winterstop 
voor TC De Wehzel. 

Volgend jaar ook tennis in de winter in Elewijt
Elewijt - De kogel is door de kerk: het college van burgemeester en schepenen keurde de extra 
subsidies goed voor de bouw van een overdekte hal over twee tennisterreinen van TC De Weh-
zel. Daar zijn ze wat blij met die beslissing, want de vraag was groot voor overdekte terreinen. 
Binnen afzienbare tijd dus geen winterstop meer voor de tennissers of gedaan met uitwijken naar 
clubs in het omliggende om in de winter te kunnen spelen.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

Parallel met het achterste terrein E komt er een nieuw terrein, op de plaats van het verwilderd stuk gras 
met de goal, met dank aan de voetbalclub van Elewijt die dat terrein afstond aan TC De Wehzel.
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Deze cartoon over 
paddenstoelen in het 
Bloso-domein bleef 
vorige maand per on-
geluk liggen. 
We konden het echter 
niet over ons hart krij-
gen om deze cartoon 
gewoon in de prullen-
bak te gooien. Omdat 
hij zo grappig is, maar 
ook uit diep respect 
voor onze fantastische 
huiscartoonist Rumo.

Kleine rechtzetting
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Vijftien Zemstenaars 

Zemst - In de jaarlijkse groenwedstrijd van de 
gemeente werden de bomen in de kijker gezet. 
Speciale bomen, oude bomen of zeldzame exem-
plaren die, door de zorg van hun eigenaars, bij-
dragen tot een fraaier groenbeeld van de straat 
of hun tuin, werden aan het oordeel van een kri-
tische jury onderworpen. Helena Van de Weyer 
uit Weerde werd laureaat.

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

De prijswinnaars: Helena Van De Weyer, Godelieve Baeck, Marina Andries, Peter Bauwens, Paula 
Verhaegen, Annick Sonck, Danny Decaestecker, Jos Michielsen, Magda Pepermans, Erik Van Campenhout, 

Flora De Greef, André Ceulemans, Fam Haesaerts, Agnes Van den Wijngaert, Rudy Vande Voorde.

D
e gemeente organiseert al 
jaren een groenwedstrijd 
over thema’s als voortuintjes,  
een groene aankleding van 

de gevels, tuinborders en bebloeming 
rond de woningen. Om de motivatie 
levendig te houden, en om ook andere 
tuinliefhebbers de kans te geven om 
deel te nemen, kregen nu de bomen de 
aandacht. Helena Van de Weyer houdt 
vooral van hun grillige vormen, zowel 
van dood hout als van levende exem-
plaren. De olijfbomen in haar voortuin 
dragen nu bij tot het ’schoon zicht’ in 
het dorpsbeeld van Weerde.
“47 jaar woon ik in Weerde-dorp en 
voor mijn woning was de parking van 
mijn kapsalon”, zegt ze. “Toen ik met 
die activiteiten gestopt ben heb ik er 
een voortuin van gemaakt met gras, 
stenen en bomen. De olijfbomen heb ik 
in een speciaalzaak in Hever gekocht. 

Het zijn dure bomen maar ik ben zot van 
die grillige vormen.”

Een kilo olijven per boom
Naast de sierwaarde leveren de olijf-
bomen van Helena ook een culinair ex-
traatje. De bomen dragen ook lekkere 
vruchten die ze er graag bijneemt. ”Vo-
rig jaar heb ik ongeveer een kilogram 
olijven per boom geoogst”, zegt ze. 
”We hebben ze gewassen in zout wa-
ter en opgelegd en ze zijn heel lekker. 
Dit jaar was de opbrengst iets minder. 
Waarschijnlijk heeft de droge zomer 
daar wat mee te maken en kregen de 
bomen te weinig water voor een goede 

vruchtvorming.” Deze dagen krijgen de 
olijfbomen een isolerende winterjas 
aangepast om hen te beschermen te-
gen te grote vrieskou.

Ook dood hout kan mooi zijn.
“Ik ben opgegroeid op een boerderij en 
daar leef je tussen de planten en die-
ren. Dat contact met de natuur is er al-
tijd gebleven. Ook mijn broers en zussen 
hebben ‘het groen’ in hun lijf. Ze werken 
allemaal graag in hun grote tuin en zijn 
fier op de resultaten. Wortelstronken van 
omgehakte of omgewaaide bomen krij-
gen ook mijn aandacht. Ik probeer hun 
grillige vormen te recupereren en geef 
ze een plaats tussen de bloemen in mijn 
siertuin. Het contrast tussen dood hout 
en jong groen vind ik een prachtige de-
coratie.” besluit Helene. 

zetten boompje op over bomen

de Zemstenaar december 2010 
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ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be

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

 

  
      
  
 


     
  
   

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

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN
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Tervuursesteenweg  358

1981 Hofstade-Zemst - 015 62 08 96

Stationsstraat 13B

3150 Haacht - 016 57 35 53

27de Zemstenaar november 2010 

Leopoldstraat 18
1980 Zemst

Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25
www.deculinairecroon.be

juwelier

Voor 
uw advertentie 
in de Zemstenaar

Jean Andries

jean.andries@skynet.be

0475/720.276

Uiterlijke bedeling 2011 (vrijdagen): 

7 januari, 4 februari, 4 maart,1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augus-

tus, 2 september,  7 oktober, 4 november en 2 december

aanpassen

www.bugattis.be

Tervuursesteenweg  358

1981 Hofstade-Zemst - 015 62 08 96

Stationsstraat 13B

3150 Haacht - 016 57 35 53
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ExTra opEn op:
zo 19 dec van 10u tot 17u, 
ma 20 dec van 14u tot 18u, 
ma 27 dec van 14u tot 18u
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FC EPPEGEM - VV ELEWIJT 7-1
FC Eppegem won de finale te-
gen VV Elewijt met 7-1 cijfers. 
Glenn Breugelmans (3), Raim 
Moussaev (2), Peter Wouters 
en Glenn Trouwkens zorgden 
voor de doelpunten. Didier 
Greps redde de eer voor VV 
Elewijt. Na afloop mocht kapi-
tein Bart Van Winckel van sche-
pen van Sport Piet Van Grun-
derbeek de beker in ontvangst 
nemen. Twintig kernspelers, 
bestuursleden en talrijke sup-
porters maakten er in het 
fonkelnieuwe clubhuis van VK 
Weerde een waar feest van. 
“Een eer voor de club, voor het 
bestuur en voor de sponsors”, 
zegt een fiere voorzitter Jan 
Van Asbroeck.

FC ZEMST SP. - VK WEERDE 2-0
FC Zemst Sp. was efficiënter 
dan VK Weerde en eindigde 
eervol derde. Brecht Lau-
wens en Sander De Geyter 

Beker van 
Groot-Zemst
Op de nieuwe terreinen van 
VK Weerde werden in barre 
weersomstandigheden de fina-
lewedstrijden van de beker van 
Groot-Zemst georganiseerd. FC 
Eppegem (heren) en SK Laar (da-
mes) wonnen voor de vierde keer

Foto’s en tekst: Jean Andries

zorgden voor de doelpunten.

VERBR. HOFSTADE - SK LAAR 3-2
Verbr. Hofstade had met SK 
Laar meer moeite dan de 
3-2 cijfers laten vermoeten. 
De ploeg die voetbalt in de 
Vlaamse Voetbalbond ver-
raste aangenaam. Bart Hou-
denaert en Tim Ceuppens 
zorgde voor een verdiende 
2-0 voorsprong. Na de her-
neming maakten Chakir Dark-
aoui, Abdel Karim Zarouk en 
Chakir Darkaoui het verschil. 
“Een gebeuren dat op het 
einde van het jaar of in au-
gustus zou moeten plaats 
hebben”, vindt Hofstade-
coach Erwin Van Halle. “We 
hebben geen schrik van FC 
Zemst, VK Weerde en Verbr. 
Hofstade. We komen welis-
waar net iets te kort, maar 
verliezen niet met grote cij-
fers”, zegt Roger Schoevaerts 
van SK Laar.

KFC Eppegem

VV Elewijt

FC Zemst Sp.

Verbr. Hofstade

VK Weerde SK Laar

21de Zemstenaar december 2010 
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SK LAAR - VK WEERDE 6-0 
De dames van SK Laar wonnen met 
6-0 cijfers de finale tegen een moe-
dig VK Weerde. Voor de vierde keer 
mocht de “damesploeg van ’t stad” de 
beker van Zemst in ontvangst nemen. 
Leen Slachmuylders, Els De Meyer, Evi 
Buelens, Hylke Schaepherders en Anja 
Jacobs zorgden voor de doelpunten. 
“We hebben een tof vriendenploegje 
dat voor elkaar wil vechten”, zegt Mia 
Spoelders

FC ZEMST SP. - FC EPPEGEM 2-4
De dames van FC Zemst Sp. moesten 
het onderspit delven tegen FC Eppe-
gem. Carolin Keyaerts bracht Eppegem 
op voorsprong. Dagmar Van Dam zorg-
de voor een ommekeer. De fysiek van 
roodgroen kreeg uiteindelijk de boven-
hand. Carolyn Keyaerts bracht de bord-
jes langszij. Tine Sels legde met nog 
twee treffers de eindcijfers vast. 

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

de Zemstenaar december 2010 

SK Laar dames

VK Weerde dames

FC Zemst Sp. dames

FC Eppegem dames
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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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Onder de   mensen

24 de Zemstenaar december 2010 

De organisatie van 
Mister Belgian Style 
stuurde Jonas Merckx 
uit Weerde naar de 
verkiezing van Mister 
World Mundial 2010 in 
Peru. Jonas werd vorig 
jaar vierde tijdens de fi-
nale van Mister Belgian 
Style en viel meteen op 
door zijn internationale 
uitstraling. Op 14 no-
vember vond de finale 
plaats in Peru en onze 
inwoner behaalde er de 
titel van tweede Runner 
Up. De kandidaat uit 
Spanje won, terwijl zijn 
collega uit Puerto Rico 
op de tweede plaats 
strandde.

Muziekcafé Django in Hofstade werd op passende wijze geopend. De nieu-
we uitbaters Nadine en Joeri genoten samen met de talrijke genodigden en 
vrienden van lekkere hapjes en dranken. “Muziekcafé Django staat voor gezel-
ligheid, ambiance en muziek vanaf de jaren 1960 tot heden. Iedereen krijgt 
zijn zin. Een karaoke-avond of gewoon praatcafé met muziek in de achter-
grond, alles kan”, zegt Nadine.

Een volle bus enthousiaste jongeren werd op de been gebracht door 
N-VA Zemst. Een hele bende trok vanuit café De Kroeg naar Utopolis in 
Mechelen voor de film Zot van A. Dit initiatief viel duidelijk in de smaak 
bij de Zemstse jeugd. Zo’n groep kon natuurlijk niet aan het oog van 
onze fotograaf ontsnappen. 
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Onder de   mensen Foto’s: Jean Andries

25de Zemstenaar december 2010 

De onthaaldag van 
de nieuwe inwoners 
in oktober was an-
dermaal een groot 
succes. De nieuw-
komers kregen een 
rondleiding in het 
gemeentehuis, een 
busrondrit door de 
deelgemeenten van 
Zemst en een be-
zoek aan het rusthuis 
van het OCMW. In de 
polyvalente zaal van 
de bibliotheek was 
er een receptie met 
streekproducten. Elk 
gezin kreeg daar bo-
venop een informa-
tief pakket met een 
geschenkje. (foto LH)

Met Sint-Maarten een liedje zingen bij de buren is 
een traditionele gebeurtenis in Zemst. Mooi ver-
kleed met de gepaste kledij trokken Max Beulens, 
Casper Beulens, Evelien Verdickt en Charlotte Ver-
dickt van huis tot huis en verrasten de inwoners met 
hun talent. “De kinderen hebben hun best gedaan, 
ze zullen veel centjes verdienen”, zeggen Cois Muyl-
dermans en Jeanneke in koor. 

Ook in Weerde herdachten de kinderen Sint-
Maarten, de patroonheilige van de parochie, 
met het traditionele ‘Sinte-Mette’ zingen. “Dat 
gaat zo”, zingen Mienke en Hannelore voor: 
“Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien heb-
ben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, 
daar komt Sint-Maarten aan”. Na het zingen 
mochten ze van de Gezinsbond aanschuiven 
voor pannenkoeken. (foto JD)
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Begin november stond er met BG Zemst - BK Weerde een ware Zemstse derby in het vrouwenbasket op het programma. Al-
lebei verloren ze nog niet en de verwachtingen waren hoog gespannen. BG Zemst schoot als een speer uit de startblokken en 
leidde aan de rust met en comfortabele 32-17 stand. Weerde knokte zich terug in de wedstrijd tot 38-29, daarna was de tank 
leeg bij de bezoekers en BG Zemst kon de wedstrijd met een 68-41 stand zegevierend afsluiten. Op de foto beide ploegen, 
omringd door enthousiaste plaatselijke cheerleaders. 

Naar jaarlijkse gewoonte her-
dacht de gemeente Zemst 
Wapenstilstand met een eu-
charistieviering, een optocht 
naar het militaire kerkhof 
en een bloemenhulde. Na 
de misviering was er een 
hulde aan het monument 
van de Eppegemse slachtof-
fers. De schoolkinderen van 
basisschool De Waterleest 
verzorgden een muzikaal in-
termezzo buiten aan het oor-
logsmonument.

De kern van KAV Elewijt gaat op zoek naar meiden 
en dames die mee een actieve zinvolle rol willen 
opnemen in de afdeling in de bestaande kernta-
ken of om nieuwe activiteiten uit te bouwen. Je 
kunt langzaam groeien in je engagement of je kan 
onmiddellijk een kartrekkersrol opnemen. Je krijgt 
er fijne sociale contacten, een netwerk van vrien-
dinnen en vormingsmogelijkheden op maat voor 
terug. Belangstellenden bellen naar 015/62.00.61 
of surfen naar www.kav.be/elewijt. 
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Bart Thijs uit de Kastanjedreef in Ele-
wijt zwom, fietste en liep de enige 
echte Iron Man Hawaï uit. Zijn thuis-
komst was onvergetelijk. Een feestje 
werd georganiseerd, de buren hadden 
zijn huis versierd en probeerden hem 
met een fles champagne te verleiden.

159 verhalen schreven de kinderen voor 
de juniorjournalistenwedstrijd van het 
Davidsfonds en daarmee was voorzitster 
Kristin Vandenbussche heel tevreden. Ze 
gaven de opdracht ’journalist gaat groen’ 
een brede invulling met originele en ver-
rassende stukjes over eekhoorns, katten 
en zelfs over een strontvlieg. Er waren 
prijzen voor de acht deelnemende klas-
sen en voor twee winnaars per klas. Mir-
the Maes van het zesde leerjaar De Pim-
pernel Zemst-Laar werd laureaat met een 
fantasierijk verhaal over een kat en mag 
deelnemen aan de nationale wedstrijd. 
(foto JD)

De herfst inspireert velen om van 
de najaarszon te genieten in een 
palet aan kleuren. Zo ook Marc Van 
der Perre, die het pad van onze fo-
tograaf kruiste met Helga, zijn Bel-
gisch trekpaard. Helga is een vijfja-
rige stamboekmerrie en Marc geniet 
ervan om haar onder zadel te berij-
den op een zondagse wandeling. 
Hij heeft ook plannen om haar in de 
toekomst in te spannen voor een 
gerestaureerde groentewagen. Met 
dergelijke wagens werden vroeger 
groenten naar de Mechelse vroeg-
markt gebracht. (foto JD)

Kinesiste Sarah Boven opende in het centrum van Hofstade de deuren en dat werd 
gevierd met een hapje en een drankje.  In de nieuwe praktijk van Sarah kan je terecht 
voor post- en prenatale kine en fasciatherapie. Met deze niet belastende, subtiele 
therapie hoopt zij het bestaande aanbod aan te kunnen vullen. Op de foto de talrijke 
genodigden op de receptie.

zemstenaar december 2010 WERKDOCUMENT.indd   27 17/12/2010   11:02:24



28 de Zemstenaar december 2010 

W
ie een beetje vertrouwd 
is met het centrum van 
Zemst, kent ongetwij-
feld het handelspand 

met de kenmerkende groene gevel 
langs de Brusselsesteenweg, waar 
vroeger IJzerwaren Cluckers gevestigd 
was. Maar noch Albert noch Gaston, de 
twee zonen van Gerard Cluckers, voel-
den zich geroepen om de familiezaak 
voort te zetten. Beide kozen voor een 
universitaire opleiding en bouwden 
een carrière op om U tegen te zeggen. 

ven. Weet je trouwens dat ik nu nog 
altijd woon op mijn geboorteplek? Het 
geslacht Cluckers woont sinds het begin 
van de jaren 1600 in Zemst en sinds 
1717 op deze plek, hier in de schaduw 
van de kerktoren. Het handelspand 
hiernaast is een gebouw met een ge-
schiedenis. Mijn voorouders hielden er 
ooit café in. Het is ook een kruideniers-
zaak geweest en later huisde er de ge-
kende ijzerhandel van mijn grootvader 
en vader. 
Maar, om terug te keren tot uw vraag: 

sent dan juist? 
De zowat 3000 vrijwilligers van Pre-
sent in Vlaanderen zijn actief in een 
50-tal ziekenhuizen, rusthuizen, psy-
chiatrische instellingen, gehandicap-
tenzorg en vooral in de  palliatieve 
afdelingen. Zij vervullen uitsluitend 
‘aanvullende taken’, waar het dienst-
personeel - wegens gebrek aan tijd 
- niet toe komt: eten bedelen, bed-
den verplaatsen (van de kamer naar 
de operatiezaal b.v.), animatie ver-
zorgen, gaan wandelen, bezigheids-
therapie, gehandicaptenzorg en last 
but not least… palliatieve zorgen. 
Zeker dit laatste is een steeds groei-
ende taak. Voor alle duidelijkheid: 
het betreft hier geen vervangingsta-
ken maar een aanvullende attentie 
voor patiënten. Present betekent zo-
wel aanwezig zijn als iets wat men 
schenkt. En zoals ik daarnet zei: we 
kunnen nooit genoeg vrijwilligers 
hebben. We kampen permanent met 
het probleem van de ‘leeftijdspirami-
de’: een steeds kleinere groep moet 

Samen sterk 
met vrijwilligerswerk

Bent u jong gepensioneerd en gemotiveerd? 
Present zoekt u als vrijwilliger!

Zemst - “Onze hedendaagse samenleving draait voor een stuk 
op de belangeloze inzet van duizenden gemotiveerde vrijwil-
ligers. Bovendien worden we steeds ouder en hebben we meer 
zorgen nodig, waarvoor niet steeds de middelen beschikbaar 
zijn en er bijgevolg een beroep moet worden gedaan op vrijwil-
ligers. Maar ook deze worden steeds ouder en zijn onvoldoende 
in aantal. Gevolg: er moeten dringend meer en jonge vrijwilli-
gers komen!” Deze opmerkelijke uitspraak noteerden we uit de 
mond van Zemstenaar Albert Cluckers, voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Present Caritas Vrijwilligerswerk vzw en Joka, 
twee vrijwilligersorganisaties van de grote Caritas-groep.

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

Albert Cluckers: “Onze toekomstige 
zorgmaatschappij zal hoe langer hoe meer 

nood hebben aan gemotiveerde vrijwilligers”

Albert, sinds zijn 65 met pensioen, kon 
natuurlijk niet zomaar stoppen met 
werken en belandde eerder toevallig 
aan het hoofd van twee van de vele 
v.z.w.’s die huizen onder de koepel van 
Caritas, één van ’s werelds grootste 
NGO’s (niet-gouvernementele organi-
saties, n.v.d.r.).

Palliatieve zorgen
Albert, weinig Zemstenaars kennen uw 
gedrevenheid inzake vrijwilligerwerk.  
Mogen we stellen dat u geen “sant in 
eigen land” bent?
Dat is zo en ik hoef dat ook niet te zijn. 
Ik ben Zemstenaar en zal dat altijd blij-

niet zoveel Zemstenaars kennen mij. 
Mijn vrijwilligerswerk bij Present is er 
ook pas gekomen, nu zo’n anderhalf 
jaar geleden, toen ik met pensioen 
ging. Het was geenszins de bedoe-
ling dat ik voorzitter van de Raad van 
Bestuur werd. Via mijn vrouw – Lutgart 
Lettani – die vroeger lerares was, 
maar sinds enkele jaren ook al actief 
is als vrijwilligster in een ziekenhuis 
in Antwerpen, kwam ik in contact met 
de vrijwilligerswerking van de provin-
cie Antwerpen. En van het één kwam 
het ander.

Wat doen die medewerkers van Pre-
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  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

LEKKER THUIS GENIETEN
TIJDENS KERST & EINDEJAAR

HOUDT U ERVAN OM THUIS GEZELLIG MET VRIENDEN TE
TAFELEN ZONDER CULINAIRE ZORGEN? DAN BIEDT “DE 7DE TAFEL” 

U DE PERFECTE OPLOSSING AAN MET ONZE

PROFESSIONELE TRAITEURDIENST. 
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

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

30

zich inzetten voor een steeds gro-
tere groep. Ik doe dan ook graag 
een warme oproep aan alle gemo-
tiveerde ‘jong gepensioneerden’, 
want dat is de doelgroep waar we 
het moeten van hebben. Belang-
stellenden kunnen steeds contact 
opnemen met Present, Liefdadig-
heidsstraat (!) 39  in 1210 Brussel 
(www.presentweb.be).

Vrijwilligersjeugdkamp
Wat is uw rol in dat alles, Albert?
Ik leid de volledige vrijwilligerswer-
king in goede banen. Dit betekent 
ook bijstand verlenen in de prakti-
sche en administratieve rompslomp 
die daarmee gepaard gaat. Present 
telt slechts een vijftal bezoldigde 
medewerkers o.l.v. een nationale 
coördinator.  Deze ploeg staat in 
voor het grote werk en leidt het 
dagdagelijkse leven van de vrijwil-
ligersactiviteit. We halen onze ‘in-
komsten’ uit het lidgeld dat de aan-
gesloten instellingen ons betalen. 
Dit is een bijdrage per actieve vrij-
williger. Het is trouwens onze enige 
vorm van inkomen. Daarvoor krijgen 
de vrijwilligers opleiding, verzeke-
ring en ondersteuning. We ontvan-
gen geen sponsorgelden en slechts 
weinig subsidies; evenmin doen we 
aan fondsenwerving via mailingcam-
pagnes. 
Naast Present ben ik ook voor-
zitter van JoKa, de zogenaamde 
Jongeren Kampen waarmee we 
een soort zinvolle opstap voor-
zien naar een latere loopbaan 
in zorgvoorzieningen of naar het 
echte vrijwilligerswerk. Jongeren 
(van 16 tot 35 jaar) kunnen in de 
vorm van een stage of tijdens de 
schoolvakanties meewerken in 
rusthuizen of andere instellingen. 
Het is opgevat als een soort ‘vrij-
willigersjeugdkamp’ waarmee ze 
zich ontzettend nuttig kunnen ma-
ken, b.v. door animatie te bren-
gen, muziek te maken, enz.  De 
voorbije zomer namen zo’n 200 
super gemotiveerde jongeren in 

Vlaanderen hieraan deel. 

Parijs, mei 1968
Een vrijwilligersfunctie als deze 
van Albert krijg je natuurlijk ook 
niet zomaar over je heen. Het is 
een mooie halftime bezigheid, 
waarbij enige ervaring komt kij-
ken. En daar kan Albert wel mee 
uitpakken. Na zijn studies aan de 
K.U.Leuven (Kwantitatieve Be-
drijfseconomie en Financiële We-
tenschappen) trok hij naar Parijs 
voor een specialisatie Auditing 
en belandde er pardoes in het 
gewoel van Mei ’68! Een histori-
sche gebeurtenis en stof genoeg 
om nog enkele Zemstenaars mee 
te vullen. Maar hij kreeg er niet 
genoeg van en trok later nog even 
naar de States, meer bepaald naar 
Miami (Florida) en Austin (Texas), 
voor diverse specialisatiecursus-
sen. Ondertussen behaalde hij 
ook nog even zijn brevet als pi-
loot…
Dit mocht volstaan om, na diver-
se nationale en internationale 
managementsfuncties, een paar 
decennia inspecteur-generaal te 
zijn en directeur-generaal van de 
Compliance-activiteit (d.i. toe-
zicht op de invoegestelling en 
naleving van alle wettelijke en 
reglementaire voorschriften) bij 
de ING-groep (bank en verzeke-
ring) voor Europa en het Verre 
Oosten (voorheen ‘wereldwijd’ 
bij de toenmalige BBL). Dit kop-
pelde hij aan een job als rech-
ter/expert bij de Internationale 
Kamer van Koophandel in Parijs, 
een taak die hij ook nu nog uit-
oefent, en een functie als Hoog-
leraar. Lezingen en conferenties 
wereldwijd over Buitenlandse 
Handel en Fraudebestrijding zijn 
daarbij ook vandaag nog de ge-
woonste zaak. 
Momenteel zijn ten huize Cluckers de 
dagen nog altijd meer dan gevuld 
met al deze activiteiten en het vrij-
willigerswerk! 
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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 .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

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

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

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

GSM 0475/869 163

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

31

Zemst-Bos - In het cultureel centrum 
van Bornem werd bij de aspiranten 
Tom Van Ingelgom (12) tot mountain-
biker van het jaar 2010 gekroond.

De verkiezing van de beste moun-
tainbiker van het jaar werd voor de 
vierde maal georganiseerd door 
MTB.  De presentatie was in han-
den van M&M, Maarten Paulissen 
en Maarten Gybels. Tom ontving zijn 
trofee uit handen van nationaal MTB-
coördinator en bezieler van de MTB 
Kids Challenge, André Coppers. Een 
vakjury beoordeelde de winnaars 
volgens prestaties en inzet over de 
lijn van ongeveer 16 wedstrijden. 
Tom presteerde uitzonderlijk in zijn 
eerste seizoen en gaat al direct aan 
de haal met deze ‘Granny Award’.

Niet alleen zijn fantastische presta-
ties telden mee, Tom behaalde  ook 
de meeste stemmen van het publiek, 

Tommeke, Tommeke, Tommeke
Tom Van Ingelgom mountainbiker van het jaar

wat doorslaggevend is voor het ver-
werven van deze award.   
Deze prijs is voor Tom een extra motiva-
tie om blijven door te gaan. Hij startte 
inmiddels een opleiding om zijn licen-
tienummer te kunnen halen. Meer infor-
matie is te vinden op www.mtbkids.be.
   KA

De zware regenval tijdens het weekend van 13 en 14 november zorgde ook 
in Zemst voor flink wat nagelbijten. De Zenne bereikte een alarmerend hoog 
peil. Op sommige plaatsen scheelde het niet veel of de rivier trad buiten haar 
oevers. Alles bij elkaar bleef de schade binnen de perken, maar veel water 
kon er écht niet meer bij deze keer. DV

Hoge waterstanden

de Zemstenaar december 2010 
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

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
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“De start van mijn carrière in het cy-
clocross”, begint de ex-koster van Laar 
zijn verhaal. “Toen de Hombeekse 
postvrienden in 1953 een veldrit or-
ganiseerden, kon Frans Feremans me 
overhalen om mee te rijden. Nog nooit 
had ik in het veld gekoerst, maar ik 
eindigde meteen derde. Tijdens mijn 
legerdienst in 1954 had in Hombeek 
het kampioenschap van Antwerpen 
plaats. Frans Feremans (toen loper in 
de club) kon me opnieuw overtuigen 
om te starten. Frans werd kampioen, ik 
eindigde derde, zonder versnelling. Ik 
had meteen de smaak te pakken. Een 
jaar later was het kampioenschap van 
België in Hombeek. Een gebrek aan 
training speelde me parten. Tijdens 
mijn legerdienst was ik sergeant. Ik 
had een fiets op mijn kamer en kon 
fietsen in de bossen. Trainen met Fe-
remans leidde tot mooie prestaties. 
In 1965 begon ik in Brussel met een 
fotowinkel, dat was het einde van 
mijn cyclocrosscarrière.”

1. Door toedoen van Frans Feremans 
kreeg ik meer en meer belangstel-
ling voor cyclocross. Na het kampi-
oenschap van Antwerpen in Hom-
beek had ik de smaak te pakken.

2. Kampioen van Brabant in 1958 en 
twee derde plaatsen op het BK. De 

mooiste crossen waren in de jaren 
1955-1960. Ik reed met kleppers als 
René De Rey en Frans Feremans in 
de schaduw. Een tiental overwin-
ningen vind ik een mooi palmares. 
In het WK in Limoges eindigde ik als 
eerste Belg, Wolfshohl werd toen 
wereldkampioen. In de Ronde van 
Frankrijk in 1965 was ik chauffeur-
mecanicien met Lomme Driessens, 
Guido Reybroeck, Peter Post en 
Bocklandt in de ploeg, ook een on-
vergetelijke periode.

3. Lopen en bergop fietsen.
4. Ik was bij de tien besten. René was 

een klasse beter, woonde hij niet in 

Het Volk. Op “Verloren Maandag” 
in Deerlijk kwam ik ten val, met zes 
weken gips tot gevolg.

6. Firmin Van Kerrebroeck en Roger 
De Clercq waren de besten, daarna 
volgden René De Rey en Furniere.

7. Zonder café ’t Hof van Brabant (nu ‘t 
Hof van Laar nvdr) ongetwijfeld.

8. Wij werkten soms dag en nacht, het 
was een bijverdienste. Nu is cyclo-
cross volledig professioneel.

9. Een overwinning vóór René De Rey 
in Battel. René zal het niet graag le-
zen (lacht).

10. Thuis werken op de boerderij en mu-
ziek.  

Uit de Oude Doos

1. Wat was het scharniermoment 
voor je cyclocrosscarrière?

2. Wat was het mooiste moment?
3. Wat waren je sterkste troeven?
4. Hoe kun je Rik, René en Ludo het 

best omschrijven?
5. Wat was je grootste teleurstelling?
6. Wie was de beste cyclocrosser 

die je klopte?
7. Zat er meer in je carrière?
8. Cyclocross vroeger en nu, wat is 

het grote verschil?
9. Een onvergetelijke anekdote?
10. Hobby’s?

Rik Willems
Leeftijd: 76 jaar.
Woonplaats: Zemst-Laar
Beroep: gepensioneerde
Cyclocrosscarrière: van 1953 
tot 1965
Gehuwd met Jeannette Vilyn.
Idool: Sven Nys en Rolf Wolfs-
hohl, op de weg Tom Boonen.

Veldrijden is razend populair in Vlaan-
deren, het nieuwe seizoen is volop 
aan de gang. Ideaal moment om een 
blik uit onze fameuze oude doos open 
te trekken, vond de Zemstenaar. Wij 
stellen u drie bekende Zemstse oud-
veldrijders voor. In dit nummer maakt 
u kennis met Rik Willems. En volgende 
keer passeren René en Ludo De Rey 
de revue. Aan elk van hen stelden wij 
tien vragen.

Zemst-Laar - Zestig jaar ge-
leden bij de onderbeginnelin-
gen maakte Rik Willems zich 
op voor zijn eerste wielerwed-
strijd in Leest. Meer dan hon-
derd renners aan de start en 
een bemoedigende prestatie. 
Een jaar later bij de beginne-
lingen en de liefhebbers reed 
hij op de weg met wisselende 
uitslagen. In een veldrit in 
Hombeek eindigde Willems 
derde, zonder versnelling. 

  Jean Andries

het Mechelse 
had ik een 
beter palma-
res. Ludo heb 
ik wegens 
we rkaange -
legenheden 
niet gevolgd.

5. In 1957 stond 
ik aan de lei-
ding in het re-
gelmatigheid-
criterium van 
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W
as jij van jongs af 
aan al artistiek aan-
gelegd?
“Ik heb als kind al-

tijd veel en graag getekend, vooral 
op de achterzijde van oude rollen 
behangpapier. Maar het was pas 
tijdens mijn legerdienst in Duits-
land dat ik het duwtje kreeg om 
verder te gaan. Ik tekende voor de 
lol wel eens portretten van vrien-
den of vriendinnen. Iedereen vond 
die sterk en in 1972 heb ik me dan 
ingeschreven in de Portaelsschool 
van Vilvoorde voor avondcursus-
sen schilderen. Die opleiding werd 
later aangevuld met de complete 
weekendcyclus schilderen aan de 
Koninklijke Academie voor Beel-
dende Kunsten in Mechelen. Als 
je de som maakt, heb ik eigenlijk 

Portret van Hugo Beullens,   
         aquarelschilder 

en zo veel meer…
Eppegem – Geboren Zemstenaar (61) 
Hugo Beullens is een artistieke dui-
zendpoot. Aquarel schilderen doet hij 
het vaakst. Maar ook voor andere tech-
nieken, zoals schilderen op doek met 
olieverf, etsen, aquatint en zelfs foto-
grafie en muziek, draait hij zijn hand 
niet om. de Zemstenaar wordt hartelijk 
ontvangen en krijgt bij het binnenko-
men prompt een demonstratie op ac-
cordeon, Hugo’s nieuwste passie. De 
liefde voor La Douce France, frequen-
te inspiratiebron voor zijn aquarellen, 
klinkt door in de wervelende musette-
klanken.
 Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen

alles bij mekaar een dikke elf jaar 
opleiding gevolgd.”

Aquarellen vormen de hoofdmoot 
van je oeuvre.
“Aquarel is ideaal om op locatie te 
schilderen. Geen makkelijke tech-
niek, maar met een minimum aan 
materiaal ben je aan de gang. Ik 
mag graag vertoeven in de Pro-
vence en combineer daar vakantie 
met schilderen. Het licht is er heel 
speciaal. In de voormiddag er op 
uit met materiaal en parasol, één 
of twee uurtjes schilderen en klaar 
tegen het aperitiefuurtje, zalig. Ik 
maak er doorgaans elke dag een 
werk. Korter bij huis kan ook na-
tuurlijk. De Zwalm, Mechelen, Lier, 
Vilvoorde, Zemst… noem maar op. 
Ik vind het bijzonder leuk om naar 

Hugo in actie op de accordeon.
Een schilderij van Hugo van de Tommenmolen in de winter.

‘De plaatselijke kroeg 
binnenstappen hoort er bij.’
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENChEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

PROMOTIES OP ALLE 
NAJAARSARTIKELEN

Denk tijdig aan 
uw winternazicht

Eigen ophaaldienst

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

juwelier

Nieuwe website: 

www.h6traiteurservice.be
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een mij onbekend dorp te trekken om er 
wat te werken. Soms komen de mensen 
dan een kijkje nemen en bieden ze me 
iets te drinken aan. Ik zeg dan niet nee. 
De plaatselijke dorpskroeg eens bin-
nenstappen om de sfeer op te snuiven 
hoort er dan ook bij. Grotere werken 
die meer tijd vragen, maak ik in mijn 
atelier, thuis op zolder.”

Verkoop je ook werken, of schilder je 
ook in opdracht?
“Occasioneel verkoop ik wel eens een 
doek, maar daar is het mij niet echt om 
te doen. In opdracht werk ik zelden. Wel 
heb ik op aanvraag in het kader van Zot 
van de Zenne enkele studies gemaakt 
met de Zenne als decor. Af en toe maak  
ik een portret, altijd met levende mo-
dellen en niet aan de hand van een 
foto. Gelaatsuitdrukking en karakter 
zijn dan beter vast te leggen. Misschien 
moet ik wat meer exposeren, naast de 
jaarlijkse tentoonstellingen van de Ko-
ninklijke Lucasgilde in Mechelen en de 
salons van de Koninklijke Portaelskring 
in Vilvoorde.”

Je geeft je ervaring ook graag door.
“Regelmatig werk ik mee aan work-

shops in Lier en ik heb zelf een cursus 
op mijn website geplaatst met handige 
tips voor beginners. Ook maakte ik een 
twee en een half uur durende dvd die 
de moderne aquareltechnieken en ma-
terialen behandelt. Geschikt voor be-
ginners en gevorderden. Die dvd loopt 
goed, ook verschillende bibliotheken 
vroegen hem aan.”

Je bent al een tijdje met pensioen, ik 
denk niet dat jij je verveelt.
“Geen tijd voor ! De kerst- en nieuw-
jaarsperiode komt eraan. Traditioneel 
ontwerp ik dan zelf mijn wenskaarten 

ooit voor mijn dochter, maar zij gaf er de 
brui aan. Een zessentachtigjarige mees-
ter leert me de kneepjes. Pas op, niet 
zomaar spelen vanuit de losse pols. Al-
les van het blad afspelen, en geen noot 
verkeerd. Als er een A mineur 7 staat, 
moet ik niet proberen er mij vanaf te 
maken met een A mineur. Dat betekent 
veel oefenen dus om vingervlugheid te 
kweken.”

Een groot gedeelte van Hugo’s werk en 
bezigheden is te bekijken op zijn web-
site. Google Hugo Beullens en je komt 
er vanzelf.  

en druk ze 
af in aqua-
tint. Aqua-
tint is een 
v a r i a n t 
van etsen. 
Naast de 
kunst ben 
ik nu ook al 
een twee-
tal jaar 
bezig met 
accordeon. 
Ik kocht het 
instrument 

Een schilderij dat Hugo maakte in Honfleur. Hij trekt vaak naar de Provence.

Op dit schilderij herken je de Weerdemolen.
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Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

320

Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en 
ontstoppingsdienst

Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

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

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

In ons salon wordt er enkel 
gekleurd op basis van 100% 
bio-kleuren, met aloë vera en 
etherische olieën

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

DRANKENCENTRALE LOUIS NIJS

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

 

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

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

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

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

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

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

Konigin Astridlaan 143
2800 Mechelen
Tel.: 015-43 46 28
Fax: 015-42 13 77

Doorlopend open van maandag tot zaterdag
zonder afspraak

D. Boucherystraat 3  2800 Mechelen  015 20 74 86
Tervuursesteenweg 292  1981 Hofstade  015 20 74 85

Ma:
Di: 
Woe: 
Do: 
Vrij: 
Za:

10.00
09.00
09.00
09.00
08.30
08.30

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00

-
-
-
-
-
-

zemstenaar december 2010 WERKDOCUMENT.indd   40 17/12/2010   11:03:12



41de Zemstenaar december 2010 

“Jullie moeten je er van bewust zijn dat 
het wel degelijk een verschil maakt wat 
je draagt: de juiste kleuren versterken je 
uitstraling, terwijl foute kleuren een doffe 
uitstraling geven en  minpunten accentu-
eren. De juiste snit zorgt er ook voor dat 
je er slanker uitziet.” Sabrina Wouters, 
germaniste van opleiding, koos een aan-
tal maanden geleden voor wat meer men-
selijk contact naast haar job als adviseur 
bij de federale politie en richtte De Kleu-
renfee op met een duidelijke missie. “Ik 
wil ervoor zorgen dat mensen zich in alle 
omstandigheden mooi en zelfbewust voe-
len. Kijk maar naar jezelf.” En gelijk heeft 
ze: een migraineaanval kluisterde me aan 
mijn bed. Mits de nodige Dafalgan slaag 
ik er toch in er te staan. Een kleuranalyse, 

dat wil je niet missen, want 
hoe je er steeds mooi kan 
uitzien, is toch wel leuk om 
weten. De kleurenfee stapt 

jullie warme of koele types zijn. Sofie, jij 
bent overduidelijk koel met je blanke huid 
en contrasterend donkerbruine haar. Een 
echt Sneeuwwitje!” Marijke daarentegen 
is een iets moeilijker geval. Het is nog 
wat twijfelen tussen herfst en lente, maar 
zij is zeker een warm type. We zoeken 
verder naar de best passende kleurtjes en 
schakeringen. En ook mijn mama draagt 
haar steentje bij. Ze haalt spontaan haar 
hele kleerkast boven en vraagt om beves-
tiging. “Dat is ook het unieke aan mijn 
missie: ik kom naar de mensen thuis, wat 
dus wil zeggen dat ik volop kan inspelen 
op wat “goed” of “slecht” is in hun kleer-
kast.” Na lang kijken, keuren en kiezen 
komen we tot een besluit. “Marijke staat 
goed met de middentinten van de herfst, 
maar ze staat ook prachtig met enkele 
tinten uit het lentepalet, zoals azuurblauw 
en koraal.” Nog een gouden tip voor haar 
is om zeker niet te donker te gaan.

Nog snel een pilletje tegen de hoofd-
pijn en dan is het mijn beurt. Ook ik krijg 
een witte schort aan en mijn haar wordt 
opgestoken.  De tafel ligt vol, Sabrina 
zoekt de juiste kleurtjes, een beetje in 
het wilde weg, maar daar heb ik geen 
probleem mee.  Donkere kleuren als 
paars, blauw en groen met een lichte 
toets blijken ideaal voor mij. “Sofie is 

      Stijladvies van

De Kleurenfee

Weerde – Een koude zondagnamiddag, de Zenne ver 
boven het alarmpeil, maar wij zitten warm binnen en 
trekken er ons niets van aan. Kleurenfee Sabrina Wou-
ters geeft redactrice Marijke en mezelf een leuke kleur-
analyse en wat stijltips. Het werd een boeiende en 
leerrijke namiddag. Veel geleerd, maar vooral tot het 
besef gekomen dat we bewuster moeten gaan shop-
pen, volgens ons figuur en kleurenpalet.
  Tekst: Sofie Dewin

op me af met een grote spiegel en lap-
pen stof in de hand. We zijn benieuwd: 
wat zal het worden, hoe zullen we het er 
van af brengen? Na het zoeken van een 
goed plekje in daglicht gaan we van start. 
Marijke wordt volledig in het wit gehuld en 
onderworpen aan een analyse. Ook kleu-
renkaartjes en een uitleg van wat er te ge-
beuren staat, komen ons tegemoet. “Ik ga 
eerst jullie persoonlijke kleurenpalet bepa-
len, daarna geef ik nog wat stijladvies.”

Een gouden en zilveren stofje worden bo-
ven gehaald.  “We gaan eerst kijken of 

De Kleurenfee test verschillende kleuren uit. Redactrice Marijke 
is een warm type, en kan deze kleur best vermijden.

Na wat opmetingen stelt De Kleurenfee vast dat redactrice Sofie een A-type is. Daarbij horen aangepaste stijltips.
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WIN stijladvies!
Heb jij na het lezen van dit arti-
kel ook zin in een kleuranalyse en 
wat stijladvies aan huis? Laat dan 
weten waarom jij het verdient (op 
info@dezemstenaar.com) en wie 
weet komt de kleurenfee jou wel 
opfleuren met een bezoekje.

prachtig met vooral donkere tinten 
aan haar gelaat, maar mag niet ver-
geten om het donkere te doorbreken 
met lichtere en heldere tonen, anders 
wordt het al snel te somber en te hard 
met haar bleke velletje.” Dat weten 
we ook weer. En ja, wees maar zeker: 
het is tijd voor een nieuwe outfit! 

Onze tijd zit er bijna op, dus nog snel 
wat stijltips. Hoofd en haar worden 
bekeken, vormen geïnspecteerd. “So-
fie, jij bent een A.” Een A, vraag ik me 
af? “Ja, bij jou is het zo dat je dijen 
iets breder zijn dan je schouders. Ont-
houd dus vooral dat je het bovenste 
gedeelte van je lichaam moet accen-

tueren om de harmonie met je onder-
lichaam te herstellen. Met leuke juwe-
len bijvoorbeeld.”  Marijke is groot, 
lang en heeft een x–vorm.  “De per-
fectie dus”  zegt Sabrina.  Alhoewel, 
al lachend vraagt mijn mama om een 
stukje af te geven. “Met veel plezier, 
groot zijn is ook niet altijd alles.” 

Afscheid genomen van Marijke, de ta-
fel opgeruimd, het zit er helaas op. “Ik 
weet dat het allemaal veel in een keer 
is,” zegt Sabrina nog “maar mijn klanten 
krijgen steeds een samenvatting van de 
analyse zodat ze het allemaal nog eens 
rustig kunnen nalezen. Ze mogen me na-
dien altijd bellen indien ze nog vragen 
hebben.”  Voor ons was het in ieder ge-
val leuk, grappig en vooral leerrijk.

Neem zeker ook eens een kijkje op  
www.dekleurenfee.be. Je vindt er de no-
dige informatie om Sabrina naar je thuis 
te halen. Onze tip voor een leuk en origi-
neel eindejaarsgeschenk: doe eens een 
bon van de Kleurenfee cadeau!  
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De Kleurenfee komt aan huis. Ze kan dus volop 
inspelen op wat “goed” of “slecht” is in je kleerkast.

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

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

 

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

de Zemstenaar december 2010 

zemstenaar december 2010 WERKDOCUMENT.indd   42 17/12/2010   11:03:28



43de Zemstenaar december 2010 

 

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

43

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
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Beetje geschiedenis
Sint-Hubertus, die wereldwijd wordt 
vereerd als patroonheilige van de 
jagers, is ongetwijfeld een van de 
populairste heiligen in onze provin-
cie.  Volgens geschriften uit de tiende 
eeuw worden er dan al bedevaarten 
georganiseerd. Ardense families ko-
men bidden voor bescherming van hun 
families, hun goederen en hun oogst. 
Zo werd Sint-Hubertus ook de pa-
troonheilige van de bossen, de natuur 
en de jacht. Hij zou ons beschermen 
tegen de razernij en hondsdolheid.

Sint-Hubertus vandaag
Tijdens de Sint-Hubertusviering kwa-

Sint-Hubertusviering

Eppegem - Op zondag 21 november vond naar jaarlijkse 
gewoonte de Sint-Hubertusviering plaats in manege Ver-
brande Brug in Eppegem.  Mensen kwamen massaal langs 
met hun huisdieren voor de zegening.  de Zemstenaar ging 
een kijkje nemen.

men heel wat burgers vanuit Zemst 
en omstreken met hun huisdieren 
naar de viering. De jagersclub was 
talrijk aanwezig en zorgde samen 
met ruiters en sympathisanten voor 
een echt spektakel. De paarden en 
ruiters verschenen in hun zondagse 
outfit.  De jagers in hun traditionele 
kledij zorgden voor een historisch ta-
fereel.  De jachthoornblazers zorgden 
voor klank en kleur. Na de wijding 
werden er hapjes aangeboden van 
het huis en in de bar was het één 
gezellig feest. De viering was een 
groot succes en zo bleven we even 
stilstaan bij deze patroonheilige. 

KA, foto JA
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 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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Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

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

gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be

Fabrikant van metalen sierpoorten, 
carports en hekwerk.

Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u

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

Verzekeringsmakelaar 

•  Onafhankelijk van maatschappij
•  Eigen schadebeheer

Agentschap bank

•  Volledige bankservice
•  Concurrentiële producten
 

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

Wij verzekeren uw financieel welzijn!
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Tramateurs
zorgen voor coole kerstsfeer

G
rif toegege-
ven: er zijn 
minder leuke 
bez igheden 

in het leven dan meewer-
ken aan de Zemstenaar. 
Zo kon ik immers een af-
spraak versieren met vier 
creatieve jongedames die 
hun hand niet omdraaien 
voor een feestje meer of 
minder…

Een schot in de (kerst)roos!
Er was eens jong, vrouwe-
lijk volleyballend geweld 
van de Zemstse jeugdclub 
Tramalant. Om wat geld 
in het laatje te brengen, 
organiseerden zij jaarlijks 
een Spaanse avond. Maar 
vier jaar geleden kregen 
ze een acute indigestie 
van al die sangria, tapas 
en andere paëlla-toestan-
den. Zij togen op zoek 
naar wat anders en ont-
waarden onmiddellijk een 
leemte in het Zemstse 
feestlandschap: een kerst-
markt. En zo geschiedde. 
In 2007 pakten zij uit met 
een eerste kerstmarkt in 
de schaduw van de kerk-
toren. Zowaar een schot 
in de (kerst)roos! 
Vanaf editie 2008 werd 
verhuisd naar het plein in 
de Schoolstraat, kwestie 

Ook dit jaar loopt het storm. Zo noteer-
den we op 12 november reeds 19 in-
schrijvingen. Gelukkig is het plein groot 
genoeg en kunnen we nog uitbreiden 
langs de kant van de Semse. Zo moeten 
we niemand ontgoochelen. Inschrijven is 
mogelijk tot begin december”.

Puzzelwerk
We willen ook graag we-
ten wat dat kost natuurlijk. 
“Welnu”, vult Annemie aan, 
“het standgeld is afhan-
kelijk van de grootte van 
je kraampje. De normale 
prijs bedraagt 12 euro per 
lopende meter. Jeugdver-
enigingen betalen 8 euro. 
Kraampjes waarvan de 
volledige opbrengst aan 
een goed doel geschonken 
wordt, betalen niets. Een 
kraampje mag maximum 
vier meter diep zijn.”
“En wat ik krijg ik daar dan 
voor?” wil ik weten. Lies 
weet me te vertellen dat 
je uiteraard zelf voor een 
dak boven je hoofd moet 
zorgen, met tafels, stoelen, 
versiering… De organisa-
toren (- rices in dit geval) 
zorgen voor promotie (af-
fiches in de handelszaken, 
aandacht in de locale pers, 
elektriciteit, brandblusap-
paraten, sfeerverlichting, 
muziek, kerstbomen, enzo-
voort.
“Het is elke keer een hele 
puzzel om iedereen naar 
bestvermogen te dienen”, 
haast Eve zich eraan toe 
te voegen. “Een tweetal 
weken vooraf organiseren 
we trouwens nog een ver-
gadering met alle betrok-

Zemst - Fonkelende lichtjes, stemmige muziekjes, hete glühwein, ijskoude jenever, lekkere kerst-
stollen en andere jingle bells… het zit er allemaal aan te komen. Op zaterdag 18 december op 
het Plein van de Verdraagzaamheid aan de Zemstse bib. Dan organiseren de Tramateurs voor de 
vierde keer hun kerstmarkt. Uw reporter werd zowaar al in de juiste sfeer gebracht door de orga-
niserende dames: Eve Van Haecht, Annemie Bakelants, Lies Bohets en Karolien Vael.
 Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

Tramateurs Lies Bohets, Annemie Bakelants en Eve Van Haecht (Karolien Vael ontbreekt op 
de foto) op het Plein van de Verdraagzaamheid: the place to be op 18 december!

van een vlottere praktische regeling, 
minder burenhinder en vooral… meer 
ruimte.

“Jaar na jaar stijgt het aantal inschrijvin-
gen”, zo weet Eve ons te vertellen. “Van 
pakweg 18 bij de start, tot 25 vorig jaar. 

ken partijen, ook met gemeentedien-
sten en politie. Want het plein moet 
na 23u weer vrijgemaakt worden. En 
er mag natuurlijk ook geen afval blij-
ven rondslingeren. Ook aan de veilig-
heid wordt gedacht: zo zal de politie 
permanent patrouilleren. Want met al 
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

MEUBELEN - SChRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

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

Nieuwbouw, timmerwerk, 
zinkwerk en dakbedekking

t

t Dakvernieuwing: leien, pannen,  
kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties

t Plaatsen van dakramen en 
lichtkoepels

t Gevelbekleding in diverse 
materialen

Dakwerken DE DONDER
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die drankstandjes bestaat het ri-
sico dat sommige bezoekers buiten 
de lijntjes gaan kleuren”. 

Barbara Dex
“Voor wie ondanks al dat hart- en 
zielsverwarmende plezier toch nog 
koude voeten mocht hebben, is er 
gewoontegetrouw ook een binnen-
kerstmarkt “, voegt Karolien er graag 
aan toe. “Deze vindt plaats in de 
polyvalente zaal van de bib, maar 
wordt niet georganiseerd door de 
Tramateurs. Hiervoor kan je altijd te-
recht bij Annitta Everaert (annittae-
veraert@gmail.com).
Natuurlijk kan je ook wat lekkers gaan 
verbruiken en even rustig uitblazen in 
het stemmige café van de Semse.
Maar er is meer! In de rand van de 
kerstmarkt tekent de gemeentelijke 
cultuurdienst verantwoordelijk voor 
een akoestisch en intiem optreden van 
Barbara Dex onder de titel Music For 
Life. Dit optreden heeft plaats in de 
Kerk van Zemst-centrum, vlakbij dus. 
Het begint om 20.15u en de toegang 
kost 10 euro, maar er zijn combi- 
tickets mogelijk met het optreden van 
Nigel Williams op 23 december. Alle 
info daarover krijg je op het nummer 
015/61.88.94. Je kan ook tickets be-
stellen via cultuur@zemst.be .

De opbrengst van dit concert gaat 
naar de weeskinderen van aidsou-
ders in Zuidelijk Afrika.

Babbelbox
Natuurlijk zal ook de kerstman een 
bezoekje brengen. Maar een nieuw 
attractiepunt dit jaar wordt onge-
twijfeld de babbelbox van TV Zemst.  
Op deze stand kan je van 19 tot 21u 
eens lekker je gedacht komen zeggen 
voor de camera. Een selectie van de 
meest opmerkelijke, leuke, stoute of 
ondeugende opnames zal trouwens 
nadien worden uitgezonden. Heb je 
talent, wil je een boodschap kwijt of 
wat dan ook: the floor is yours! En je 
zal er niet alleen zijn, want Bekende 
Zemstenaars als Christel Domen, 
Pascale Bal, Zsofy Horvath, Veerle 
Eyckermans, Ronny Mosuse en  Marc 
Coessens komen zeker langs. 

Waar is dat feestje?
De kerstmarkt anno 2010 vindt 
plaats op zaterdag 18 december 
van 17 tot 23 u (laatste tap om 
22.30u) in Zemst-Centrum op het 
Plein van Verdraagzaamheid.
Wil je ook nog een stand op deze 
kerstmarkt, neem dan onverwijld 
contact via een mail naar kerst-
marktzemst@hotmail.com!
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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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Alleen met gepersonaliseerde
brillenglazen ziet u scherper
dan de rest

< NAW OPTICIEN >

Luxe editie van het boek ‘Great Migrations’ 
cadeau bij aankoop van Varilux brillenglazen

Dieren volgen hun gevoel. Zodra ze voelen dat er iets moet gebeuren, migreren ze naar een plek waar het beter voor ze is. Helaas reageren wij mensen niet

altijd direct op ons gevoel. Hoewel zicht ons belangrijkste zintuig is, laten we niet direct ons zicht controleren als we merken dat dit slechter wordt. De laatste

jaren zijn tal van technologieën ontwikkeld door Varilux om u nog scherper en comfortabeler te laten kijken. Want hoewel alle brillenglazen uw zicht verbeteren,

bieden alleen Varilux glazen u op elke afstand en onder alle omstandigheden een optimaal zicht. Omdat Varilux brillenglazen gepersonaliseerd zijn laten ze u

scherper zien dan de rest. Daarom adviseren wij Varilux én doen we u bij aankoop van een bril met Varilux glazen vóór 31 december 2010 het boek ‘Great

Migrations’ van National Geographic cadeau.* 

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Natural vision, whatever the distance www.varilux.be
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O P T I E K

Brusselsesteenweg 108, 1980 Zemst
tel. 015 61 65 80, fax 015 61 20 04
info@optiekdeboeck.be    www.optiekdeboeck.be        

BTW BE0808.529.246, RPR Brussel
KBC 734-0253874-34

b v b a
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Brusselsesteenweg 108, 1980 Zemst
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info@optiekdeboeck.be    www.optiekdeboeck.be        

BTW BE0808.529.246, RPR Brussel
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