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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
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EN TROUWKAARTEN

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING
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in dit nummer Beste Zemstenaar,

B
ent u bijgelovig, beste lezer? Krijgt u klamme handjes 
als vrijdag de dertiende er aan komt? Gaat u nog liever 
zes straten om dan onder een ladder door te moeten? 
Loopt het u dun door de broek als u een zwarte kat ziet 

naderen? Dan raden wij u aan om vanaf hier niet verder te lezen. 
Wij willen niet verantwoordelijk gesteld worden voor alles wat 
er deze maand fout loopt. En wij willen zeker niet dat u van pure 
schrik in uw kelder kruipt en er een hele maand blijft zitten.

Aha, u leest toch verder? U hebt zes keer liever elke maand een 
vrijdag de dertiende dan elke week opnieuw die vervloekte 
maandag? U bent speciaal naast een schilder gaan wonen om 
elke dag onder zijn ladders door te kunnen lopen? En u trakteert 
alle zwarte katten in uw buurt elke dag op een kom verse melk?

Bon, zeg niet dat wij u niet verwittigd hebben. Kijk naar de 
cover van dit nummer, beste lezer. U herkent Albert Goovaerts, 
Beire van Jeuzze voor de vrienden. Die man staat niet toevallig 
op de cover. Hij stapt voor de zestigste keer naar Scherpenheu-
vel, op bedevaart voor de maagd Maria. Een zeer devote mens. 
U beseft het niet, maar zo iemand hebben wij op dit moment 
meer dan ooit nodig. U weet niet wat wij bedoelen? Kijk nog 
aandachtiger naar de cover. Wat leest u links onderaan? “Juni 
2011. Nummer 66. Jaargang 6.”

Help! De zesde maand van het jaar! Het zesenzestigste num-
mer van de Zemstenaar! In de zesde jaargang! Allemaal zessen! 
666, het getal van het Beest! Wat gebeurt er? Een vreemde 
angst bekruipt u? U ruikt een indringende zwavelgeur? U voelt 
een akelige, ijskoude bries in de nek? De rillingen lopen over uw 
rug, terwijl u zweet als een paard? De kelder in! Satan is hier!

Rustig, beste lezer, rustig. Beire van Jeuzze blaast die branden-
de lucifer wel uit. Mee naar Scherpenheuvel op zijn bokkenpo-
ten! Geniet van dit ovenverse nummer van uw glossy magazine. 
Een duivels goeie editie! Waarop we gerust een Duvel of zes 
mogen drinken! En een hels plezier aan beleven!

De redactie (PV)
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60 keer te voet van Laar naar Scherpenheuvel? 
Da’s Albert Goovaerts!

Bos - Laar – De verering van de Heilige Maria kent voor vele gelovigen van Zemst-Laar een jaar-
lijks hoogtepunt met de traditionele voetbedevaart naar Scherpenheuvel. Op woensdag vóór 
Onze-Heer-Hemelvaart heen, de donderdag terug. 90 km, en dit al 138 keer. Eén van de sterke 
stappers is Albert Goovaerts, die dit jaar toe is aan zijn zestigste deelname. Een prestatie om U 
tegen te zeggen. Reden genoeg om deze man in de bloemetjes te zetten. 

Tekst: Alex Lauwens - Foto’s: Jean Andries

Albert Goovaerts werd voor zijn zestigste bedevaart passend gehuldigd aan de kapel van 
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in Laar.

D
e naam Albert Goovaerts zal 
weinigen iets zeggen. Spreek 
in Bos en Laar echter van Bei-
re van Jeuzze, en iedereen 

kan er direct een gezicht op plakken. 
Een echte karakterkop, een harde wer-
ker ook, een doorzetter, die zijn devo-
tie voor de Heilige Maria jaarlijks kracht 
bijzet met een voettocht naar Vlaan-
derens grootste Mariaoord. Hij wordt 
daarmee de vierde in de rij van mannen 
bij wie de teller inmiddels op 5400 km 
staat. Na Louis Van Hemelrijck (Wieke 
van Meikes zeg maar), Jos – Jefke – Ver-
moesen en Karel – Charel – De Wit.

stapte hij als kleine snaak mee. Heen 
en terug, zonder problemen. En sinds-
dien heeft de mi-
crobe Albert niet 
meer losgelaten. 
Een verslaving 
als het ware. “Als 
je er een paar 
keer van geproefd hebt, laat het je niet 
meer los”, vertrouwt hij ons toe.

Soms had hij het zo erg te pakken dat 
hij twee keer ging: eerst met Laar op 
Onze-Heer-Hemelvaart, en tien dagen 
later, met Pinksteren, met Kapelle-op-

den-Bos. En niet omwille van de pres-
tatie, maar puur uit devotie. Want naar 
Scherpenheuvel stappen, da’s iets spe-
ciaals. Rillaar uitkomen en in de verte 
de koepel en de toren van de basiliek 
zien opduiken, blinkend in de zon, dat 
is een kippenvelmoment. Eerst nog de 
Mannenberg over en dan ter plaatse de 
rondgang in de basiliek en de kruisweg. 
Zo veel mooie jaren, zo veel mooie ver-
halen.

Samen eten, enkele pintjes drinken en 
dan de slaapzak in. Vroeger steevast in 
Christus’ Oog en De Pelgrim. De voor-
bije vijfentwintig jaar echter – omwille 
van de strenge veiligheidsvoorschriften 
– bij de Paters Salvatorianen.

Met gebed en muziek
Albert heeft in die zestig jaren veel zien 
veranderen. De verkeersdrukte, het ge-
vaar, de vaste stopplaatsen die weg-
vielen, de bedevaarders zelf… Vroeger 
schommelde het aantal tussen 80 en 
100 (topjaar was 1982 met 130 deel-
nemers), de jongste jaren rond de 50 
à 60. Vroeger deed bijna iedereen de 
hele tocht, nu zijn er zijn steeds meer 

die alleen heen 
gaan, of alleen 
terugkomen. Ook 
het aantal jon-
geren (men mag 
meestappen van-

af twaalf) is gedaald, wellicht wegens 
te veel andere activiteiten en aardse 
verleidingen. Nochtans, voor studenten 
zou dat niet slecht zijn: je even fysiek 
pijnigen, het hoofd op een gezonde 
manier leegmaken, en dan den blok en 
de examens aanvatten.

Gezond ver-
slaafd
In 1949 mocht 
Albert - hij 
was pas zeven 
toen - voor het 
eerst mee naar 
Scherpenheu-
vel. Meerijden 
met paard en 
kar. Op de kar: 
de schoofzak-
ken, drank en 
wat dekens. 
Er werd drie 
keer gestopt 
onderweg. Mo-
dern schoeisel 
zoals nu, dat 
bestond toen 
nog niet. Ze 
droegen ste-
vige winterbot-
tinnen of zelfs 
klompen, met 
daarin vodden. 
Twee jaar later 

“De koepel en de toren van 
de basiliek zien opduiken, 
blinkend in de zon, dat is 
een kippenvelmoment.”



5de Zemstenaar juni 2011 

 

     

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Tel. 02-751 50 14
Wij doen mee met de BRADERIJ 

op 23-24-25 juni, verschillende modellen 
aan braderijprijzen.

De zomer is de ideale tijd om het 
ONDERHOUD VAN DE KACHEL te laten 
uitvoeren. Bel ons voor een afspraak.

Wij zoeken EEN ARBEIDER om ons team te 
versterken. Iets voor jou? Graag 

een schriftelijke sollicitatie, wat heb 
jij ons te bieden?

Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)

Reservatie gewenst

Jaarlijks verlof

van 1 juni tot 6 juli

Daarna NIEUW 

MOSSELSEIZOEN
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Keurslager 
Benny & Danielle

Tervuursesteenweg 49, 1981 Hofstade
015 41 41 29

zondag & maandag gesloten
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Kwaliteit

Bij afgifte van deze bon krijgt u 
een gratis geschenk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AAnvAARDEn DIEnStEnchEqUES 
vOOR Al UW StRIJKWERK

Adv_De Zemstenaar.indd   1 20/05/11   08:44
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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!

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

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

Albert grijpt graag terug naar al 
die mooie herinneringen. Vanaf 
1954 werd de tocht begeleid door 
de vrachtwagen van Jef Jacobs, de 
maalder. Een vaste waarde voor wie 
ziek werd of al eens last had van bla-
ren. Maar de meesten zijn doorzet-
ters, zoals Albert. “Een grote hulp als 
het moeilijk is, zijn de muzikanten, 
het gebed en de babbel. Want op 
muziek stappen, gaat zoveel mak-
kelijker! Alleen moeten we daar nu 
mee oppassen, want op Onze-Heer-
Hemelvaart – een officiële feestdag – 
mag je vóór 10u geen muziek maken 
in het openbaar! Stel je voor! (met 
een knipoog naar Bier- en andere 
feesten die tot 5u nog volop lawaai 
braken). Maar een trompetdeuntje 
om 5u aan een kapelletje, o neen, 
dat mag niet! Alstublieft zeg, waar 
zijn we mee bezig!”
Vroeger, zo weet Albert ook te vertellen, 
stapten mannen en vrouwen in aparte, 
gescheiden groepen. Zelfs slapen in 
het hetzelfde gebouw, ook al was het 
in andere kamers of op een aparte ver-
dieping, was toen uit den boze. 

Voorgaan met het kruis
45 km stappen, even wat slapen, en 
dan weer 45 km stappen. Niet ieder-
een kan het. Maar Albert presteerde 
het ooit om eerst in de fabriek (Eter-
nit) in ploegen te gaan werken tot 3 
u ’s nachts, dan vlug met de fiets naar 
huis te rijden en eventjes naar Scher-
penheuvel te wandelen (en terug!). 
Albert heeft ook vele jaren het kruis 

gedragen. Een extra belasting die hij 
met plezier torste. Hij heeft zelfs voor 
opvolging gezorgd, want één van zijn 
twee zonen, Luc, heeft die rol inmid-
dels overgenomen.
Maar er zijn – hoe kan het anders? – 
ook minder leuke momenten. “Neem 
nu 1985, toen het onophoudelijk wa-
ter goot en we hebben moeten tele-
foneren om droge kleren te brengen. 
Toen hebben we de jongste deelne-
mers zelfs in onze nek moeten zetten 
om ze veilig over een overstroomde 
beek te loodsen.”
 “En weet je dat ik ooit eens een - 
reeds betaalde - reis naar Lourdes 
aan iemand anders heb gegeven om 
te voet naar Scherpenheuvel te kun-
nen gaan? Te voet naar Scherpenheu-
vel gaan,  dat heeft u te pakken, en 
ge geraakt dat niet meer kwijt!” 
Mooie woorden, die Albert sieren 
en hem plaatsen in de rij van grote 
Laarse bedevaarders.

Een volgende huldiging zal wellicht 
te beurt vallen aan Louis Ceuppens, 
zowat de organisator van de bede-
vaart. Hij is al 54 keer mee geweest. 
En dan begint de teller te lopen. 
Want 50 keer meegaan, dat heb-
ben er al 18 gedaan! Maar Albert wil 
doorgaan tot hij niet meer kan, al is 
het op zijn knieën, tot hij er bij neer 
valt!
Zemst-Laar en Scherpenheuvel, het 
zal altijd iets speciaals blijven!
Meer info vind je op www.everyone-
web.com/voetbedevaart 
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H
et eerste officiële huiskamer-
concert in Zemst pakte uit met 
de warme persoonlijkheid en 
de geoefende stem van Ama-

ryllis Uiterlinden. Heel wat lezers zullen 
de dame misschien beter kennen van 
tv, als de niet altijd even sympathieke 
Clio in de telenovelle Ella. Wat minder 
geweten is, is dat Amaryllis ook een 
fantastische zangeres is. Aan de zijde 
van Amaryllis zagen Francine en haar 
gasten de bekende en getalenteerde 
pianist Steven Cornillie. Hij speelde met 
Natalia en vele andere artiesten zowat 
elke concertzaal en sportpaleis plat.

Amaryllis was na afloop van het mini-
concert, met een veelzijdig repertoire 
van covers, op een zeer persoonlijke 
manier gebracht, heel tevreden. Zij nam 
nog heel wat tijd om, samen met haar 
vriend en met een drankje erbij, een 
praatje te maken met de aanwezigen. 
Zo kwamen we te weten dat Amaryllis 
Zemst alleen kent van afrit 11 (richting 
studio A in Boortmeerbeek), maar hier 

graag nog eens wil terugkomen.

Francine Hofinger zelf kon het optre-
den ook smaken: “Ik leerde de formule 
van de huiskamerconcerten kennen bij 
een vriendin in Bonheiden, waar Ama-
ryllis ook is komen optreden”, vertelt 
Francine. “Toen de gemeente deze for-
mule aanbood, heb ik geen seconde 
getwijfeld. Alles is goed verlopen. Op 
het laatste ogenblik moest ik wel nog 

een barkruk vinden, maar gelukkig heb 
ik er nog eentje in de badkamer. Met 
mijn kleine gestalte komt dat altijd van 
pas. Dat er veel volk over de vloer komt, 
daar heb ik geen schrik van. Als je uit 
een grote familie komt, ben je wel wat 
gewend.”

In het najaar komt er, na dit eerste ge-
slaagde experiment, een tweede huis-
kamerconcert en volgend jaar volgen er 
nog twee of drie, telkens met andere 
artiesten. Meer info kan je krijgen bij  
cultuurdienst@zemst.be.  

Amaryllis te gast op eerste Zemstse

Elewijt – Francine Hofinger uit Elewijt was de eerste gastvrouw die de formule van de huiskamer-
concerten, met steun van de gemeente, uitprobeerde. Een dikke veertig man, Elewijtenaren vooral, 
konden in haar leeggemaakte living genieten van een gesmaakt optreden van Amaryllis.
 Tekst: Bart Coopman, Foto’s: Jean Andries

Gastvrouw Francine Hofinger op de foto samen met 
zangeres Amaryllis en pianist Steven.

Amaryllis en Steven op het podium aan het werk in de huiskamer.

huiskamerconcert
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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

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

David teniersstraat 26 - 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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Kinderen koning in Zemst*
   * ouders ook toegelaten, als ze braaf zijn

Zemst - Tijdens Kinderhoogdag zijn de kinderen weer één dagje 
baas in Zemst. Ontdek hier de allerleukste activiteiten van de 
dag en win één van de gratis deelnemersbandjes of misschien 
wel een meet & greet met Belle Perez!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert

O
p zaterdag 2 juli 2011 is 
het weer Kinderhoogdag! 
Dan wordt het Plein van de 
Verdraagzaamheid omgeto-

verd in kinderland met tal van workshops, 
theatervoorstellingen, spelletjes en nog 
veel meer activiteiten voor de Zemstse 
kinderen. De dag sluit af met Pleinpop, 
het jaarlijkse muziekevenement.

Voor de creatievelingen
In de Muziekmobiel kan je heel wat leuke 
instrumenten ontdekken en bij Visual Cir-
cus kan je de hoofdrol spelen in je eigen 
film. Kunstkring ’t Steen helpt je tekenta-
lent te ontwikkelen of laat je beeldhou-
wen met cellenbeton. En KVLV Elewijt 
helpt je een prachtig bloemstuk te maken.

Voor de kijklustigen
Wie graag naar een theatervoorstelling 
kijkt, wordt op Kinderhoogdag verwend! 
Er zijn maar liefst vier voorstellingen en 
bovendien ook een slotevenement en 
een kortfilm. Voor de allerkleinsten komt 
het Vilvoordse poppentheater Tijl spelen 
en is er het Kamishibai theater. Kamis-
hibai is een eeuwenoude verteltradi-
tie uit Japan. Monniken reden met hun 
fiets het land rond en gingen overal hun 
verhalen vertellen. Speciaal voor Kinder-
hoogdag heeft kinderkunstenlabo ABC 
de Kamishibai nieuw leven ingeblazen!

Voor de sportievelingen
Er staat een springkasteel in de tuin 
van de Semse en je kan dansen met 
Murga, een hedendaagse straatfanfare 
die werkt rond muziek, dans, woord 
en kostuum. K!dans, de dansschool uit 
Mechelen, geeft een demonstratie en 
organiseert twee workshops. Je kan 
kiezen voor clipdance of zumba en de 
echte sportieveling, die doet ze ge-
woon allebei!

Voor de hongerigen
Na al dat geravot moet ook de inner-
lijke mens versterkt worden, dat kan je 
doen aan een van de vele eet- of drink-
standjes. Of je nu zin hebt in een lek-
kere spaghetti bolognese of liever een 
fris ijsje, het kan allemaal!

tot het plein is een deelnemersbandje 
noodzakelijk (enkel voor kinderen, ou-
ders en begeleiders mogen gratis bin-
nen). Zo'n bandje kost in voorverkoop 5 
euro en op de dag zelf 6 euro.
Na afloop van de Kinderhoogdag mag 
heel Zemst op het plein komen feesten. 
Vanaf 19u45 is het namelijk Pleinpop! 
Op het programma staan optredens 
van Jill & Lauren met hun live band, de 
covergroep Stiletto en Belle Perez.

Meer weten? 
Uiteraard worden er die dag nog veel 
meer activiteiten georganiseerd. Om 
meer te weten over het volledige pro-
gramma, surf je naar www.kinderhoog-
dag.be  of www.zemst.be  of je kan bel-
len naar 015/61.88.93. 

de Zemstenaar mag vijf deelnemers-
bandjes weggeven en twee geluk-
zakken krijgen een meet & greet met 
Belle Perez! Wat moet je daarvoor 
doen? Als de bliksem mailen naar 
info@dezemstenaar.com waarom jij 
Kinderhoogdag zo geweldig vindt. 
Een onschuldige hand pikt op 27 
juni zeven winnaars uit de inzendin-
gen. De winnaars worden persoon-
lijk verwittigd.

BVBA

- Alle bouwwerken

- Algemene renovaties

- Opritten en terrassen

- Gevelrenovaties

Bram Valcke

0498/73 77 61

Bart Vanhoegaerden

0496/61 22 58

www.bb-bouw.be        -        info@bb-bouw.be

BTW: BE0827 767 217  -  Reg.nr: 04.10.10  -  IBAN: BE95 0688 9058 9258

BVBA

Ontmoet Belle Perez!

Voor de mama’s en 
de papa’s
Vanaf 14u starten 
de workshops, the-
atervoorstellingen 
en andere activi-
teiten. Voor som-
mige activiteiten 
is het noodzakelijk 
dat je reserveert. 
Dat kan je doen 
door te bellen naar 
0 1 5 / 6 1 . 8 8 . 9 3 . 
Voor de toegang 
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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

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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V
oor wat staat Face The World?
“Eigenlijk niet. We hebben ge-
woon de titel van een liedje 
overgenomen. Maar als je er 

toch een betekenis wil op plakken: ge-
niet van het leven, neem het zoals het 
is en amuseer je.”

Een cd maken is een serieuze investering.
“Ja, we zijn van de zomervakantie tot 
februari bezig geweest met de cd. Ei-
genlijk al iets vroeger, maar toen had-
den onze twee gitaristen te veel stu-
deerwerk. Er was nog geen sprake van 
een full cd maar we hadden wel afge-
sproken om iets op te nemen. Toen zijn 
we naar DE STUDIO in Asse getrokken.”

Hebben jullie dezelfde sound behouden? 
“Ja, maar deze keer klinken onze songs 
iets meer “zomers”. Het is wat geëvo-
lueerd. Je koopt beter materiaal, leert 
het beter te beheren en dan klinkt alles 
wat “properder” en wat beter. Toch heb-
ben we onze stijl behouden. We klinken 
nog steeds als The Octopussys.”

Waarover gaan jullie teksten meestal?
“Over dagelijkse dingen. Wij zijn echt geen 
politieke groep, wij geven geen boodschap 
mee. Neem ons alsjeblief niet au sérieux. 
Wij willen gewoon plezier maken. Ons tek-
sten zijn niet steeds gebaseerd op waar-
gebeurde feiten. Wij schrijven teksten waar 
mensen zich in kunnen terugvinden en pro-
beren het vooral leuk te houden.”

En jullie meest herkenbare liedjes zijn...
“Op de release show bleken Useless, 
Burger King en State of Emergency de 
succesnummers. Ik hoop nu dat onze 
liedjes van de nieuwe cd aanslaan. We 
hebben ondertussen ook een videoclip 
voor onze nieuwe single Tonight.”

Hoe zijn the Octopussys tot stand gekomen?
“Volgens de klassieke methode. We leer-
den mekaar op school kennen en we had-
den dezelfde muzieksmaak. In 2005 beslo-
ten we samen een nummer te coveren van 
Blink 182 en toen zijn The Octopussys ge-
boren. In 2006 hadden we dan ons eerste 
optreden in Jeugdhuis Tobit in Vilvoorde. “

Vanwaar de groepsnaam?
“Toen we pas samen speelden en een 
groepsnaam nodig hadden, hadden we 
allemaal mogelijke groepsnamen op 
een papiertje geschreven en in een pot 
gestoken. Uit de ongeveer vijftig namen 
werd dan The Octopussys getrokken. Met 
een opzettelijke schrijffout omdat we een 
naam wilden die niemand anders had.”

Hadden jullie toen al een idee van zo’n 
succes te behalen?
“Nee absoluut niet, we hebben echt al-
les stap voor stap gedaan. Had iemand 
ons vijf jaar geleden verteld waar we 
nu staan, had ik hem nooit geloofd. Ik 
had waarschijnlijk eens goed gelachen 
en me dan omgedraaid.”

Wie zijn jullie grote voorbeelden?
“Blink 182, Ten Foot Pole,… eigenlijk 
alle Californische punkrockbands uit de 
jaren negentig.” 

Nog tips voor beginnende bands?
“Niet opgeven! Laat je ook niet te veel 

Het motto van The Octopussys

“Neem ons alsjeblief niet au sérieux!”

Eppegem - Wat krijg je als je vijf levensgenieters uit Eppegem en omstreken met een voorliefde 
voor punkrock een cd laat maken? Het resultaat kan je horen op Face The World, de debuutplaat 
van Thibaut Hox, Kevin Brondel, Jan Van Gulck, Mark Bolsens en Nick Boonen, beter bekend 
als The Octopussys. Op zaterdag 14 mei kozen ze jeugdhuis Tramalant als locatie voor hun cd-
release. “Nog steeds dezelfde sound, maar met een zomers tintje”, aldus bassist Mark Bolsens. 

Tekst: Klaas Van Hemelrijck, foto: Jolien Dirix

blaasjes wijs maken. Er zijn 
veel mensen die zogezegd 
een optreden voor je kunnen 
regelen maar na een tijdje 
laten ze niets meer van zich 
horen. Blijf spelen, laat de 
moed niet zakken en probeer 
er vooral van te genieten.”

Zoals jullie dus.
“Inderdaad! Ik zou graag nog 
jeugdhuis Tramalant willen be-
danken voor de release show, 
jeugdhuis Elewijt en de Jeppe 
voor de vele optredens, ons 
platenlabel Funtime Records en 
iedereen die ik nu vergeet.” 

12 de Zemstenaar juni 2011 
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Brusselsesteenweg 41a  
B - 1980   ZEMST 
015 41 67 90

pol@poldesign.be

design

Grafisch  Bedrijf  Pol  n n n n
Drukwerk  •  Ontwerp  •  Layout     
Reclame  •  Print & Sign   

Parket  100 % eik

Onderhoudsprodukten
HOUT

binnen & buiten

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

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

www.cleynhensklinkerwerken.be 
Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

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

Enkel op afspraak:
Maandag     9u tot 17u
Dinsdag     gesloten
Woensdag   13u tot 17u
Donderdag 9u tot 20u
Vrijdag     9u tot 18u
Zaterdag     8u tot 14u
Woensdag enkel op in week 1 en 3
Avondservice mogelijk op donderdag

Tervuursesteenweg 36, 1981 Hofstade. 015 41 35 31. Facebook
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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

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

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
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H
ooligans
Uw toegenegen dienaar 
moest even de Gunther 
Walraff in zich de kop in-

drukken. Want toegegeven, een 
stukje undercoverjournalistiek ware 
leuk geweest. Niet dus!
In ons maartnummer blokletterden 
we: “160 ha, 5 km omheining”. Drie 
maanden later staat er een voorlopig 
hekwerk. En zoals het er thans naar 
uitziet, zal het inderdaad voorlopig 
zijn.

De vroege zomer maakte dat grote 
drommen bezoekers uit de Brusselse 
rand de weg naar Hofstade insloe-
gen. Vaak met het openbaar vervoer. 
En noch Bloso, noch De Lijn hadden 
hun vooraf zorgvuldig uitgevouwen 

plannen (zie eveneens DZ nr. 63) al 
daadwerkelijk in de praktijk kunnen 
brengen. De stijgende temperaturen 
verhitten de gemoederen rechteven-
redig. Op paasmaandag escaleerde 
het geweld. Een groep (hoofdzake-
lijk allochtone) jongeren vond het 
nodig zich zonder aanwijsbare reden 
tegen de politie te keren. Van zin-
loos geweld gesproken. Een beetje 
vergelijkbaar met het hooliganisme 
in onze voetbalstadions enkele jaren 
geleden: een minderheid gijzelt de 
meerderheid! 
Gevolg: buurtbewoners werden 
bang, gezinnen uit de buurt durfden 
niet meer komen. De angst zat er 
goed in. Gemeente en politie be-
slisten daarop om de grote middelen 
in te zetten: stewards, boswachters, 

Hofstade Plage, Beach 
Hofstade – Weinige dingen zijn de jongste dagen, weken, 
maanden zó in het nieuws geweest als onze arme mensen-
zee. Mocht ik een reclamebureau hebben en mocht Bloso 
Hofstade een merk zijn, ik zou scoren qua naambekendheid. 
Helaas, driewerf helaas, ik heb geen reclamebureau, en het 
merk Bloso Hofstade ligt niet bepaald goed in de markt de 
jongste tijd. En toch gaat het over de tongen, zeker in Zemst 
en wijde omgeving. Het laat niemand onberoerd. Met dank 
aan onze allochtone medeburger? Of ga ik nu een stap te 
ver? Het is dansen op een slappe koord.

Tekst: Alex Lauwens,foto:Jean Andries

Mama, papa en 5 kinderen passeren blijgezind langs de kassa: 
"We kunnen weer rustig genieten van zon en zand vlakbij!"

14 de Zemstenaar juni 2011 
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David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

15

bewakingsagenten, politie te paard. 
Maar alles discreet. Kostprijs: enkele 
tienduizenden euro per dag! Een toe-
stand die niet langer houdbaar was.

Zachte recreatie voor iedereen
Omdat de vaste omheining niet 
meer deze zomer kon worden gerea-
liseerd, werd in allerijl beslist een tij-
delijke omheining te plaatsen langs 
het hele domein, met slechts één 
toegangspoort, identiteitscontrole 
en vijf euro entreegeld. Aan inbreu-
ken kleefde een prijskaartje van  100 
tot 250 euro.
Op 21 mei was dat. Een zonovergoten 
zomerse zaterdag. Uw nieuwsgierige 
dienaar maakte er een fijne fietsuit-
stap van en stelde vast: een zalige zee 
van ruimte en rust! Alleen jammer dat 
verder fietsen langs de spoorwegberm 
niet kon… Zo’n mooi stukje natuur, lek-
ker in het lommer. Jammer.
Dan maar van de nood een deugd 
maken en even wat consumeren op 
een terrasje in de buurt. En mijn oor 
te luisteren leggen.

De buurtbewoners wonden er geen 
doekjes om. Dit was niet leuk. Een 
wandeling (al dan niet met hond), 
een aangename doorsteek met de 
fiets… het kon niet meer. Een groep-
je hooligans was erin geslaagd een 
gemeente te gijzelen! Ook Natuur en 
Bos uitte zijn ongenoegen en stelde 
dat het beter zou zijn om alleen het 
“harde recreatieve” gedeelte af te 
sluiten. Over het entreegeld van 5 
euro voor wie van buiten Groot Zemst 
en aangrenzende gemeenten komt, 
struikelde – uiteraard – niemand. Ten-
zij de burgemeester van Mechelen. In 
een brief aan Bloso protesteert hij te-
gen de gratis toegang voor Zemste-
naars en niet voor Mechelaars. Meer 
nog: hij overweegt een klacht in te 
dienen bij het Centrum voor Racisme-
bestrijding! Ook sommige Vilvoorde-

naars voelen zich geschoffeerd. Nu, 
de grens moet ergens worden ge-
trokken. Uit eigen ervaring weten we 
trouwens dat de toegang tot een Vil-
voords zwembad ook duurder is voor 
niet-Vilvoordenaars!

Bloso had oren naar de grieven en 
stemde ermee in om het tracé van 
een nieuwe en minder omvangrijke 
omheining te herbekijken. Het trekt 
de oorspronkelijk ingediende steden-
bouwkundige aanvraag voor de vol-
ledige buitenomheining in en zal een 
nieuw aanvraagdossier opmaken. De 
tijdelijke omheining en de geldende 
toegangsvoorschriften (individueel 
tarief en identiteitscontrole) blijven 
behouden tot eind augustus.

De tijd van toen
Opluchting alom, niet in het minst 
bij burgemeester Coopman en het 
gemeentebestuur: “De oorspronke-
lijke wens van de gemeente en onze 
politiezone om een beperktere om-
heining te realiseren, komt hiermee 
dichterbij. Ook aan de vraag van onze 
inwoners en van de milieugroepering 
Natuur en Bos voor een toeganke-
lijker domein, of minstens een deel 
ervan, wordt tegemoet gekomen.” 
Een eerste tegemoetkoming werd al 
gerealiseerd: sinds het eerste week-
end van juni mag er opnieuw gefietst 
worden in het domein (met uitzonde-
ring van de strandzone).

Laten we hopen dat iedereen van 
Zemst en omliggende, van welke 
afkomst ook, zich hierin kan vinden. 
Want een leuk weekend aan het 
strand van Hofstade, zonder stresse-
rende files naar zee, in alle rust en 
kalmte, dat zien we wel zitten! Zoals 
in de tijd van toen!
Laat ons hopen dat de inwoners van 
Brussel ook iets gegund wordt, liefst 
in hun eigen omgeving.  

of… gewoon strand?

de Zemstenaar juni 2011 
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K U R T   T E M M E R M A N 
SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN 

Bos-Van-Steenstraat 10 GSM 0495 51 16 02 
1980 Zemst kurt.temmerman@telenet.be
Tel/Fax 015 62 05 33 www.kurttemmerman.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!

LENTE-
ACTIES

tot en met 
donderdag 30 juni

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be
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DE  7de  TAFEL
.. .  ge l egen  in  he t  c ent r um v an  Peut i e  ( V i l voorde) ,

w a ar  ge z e l l i ghe id  en  r e sp e c t  voor  he t  p roduc t  s ameng a an .
A l l e s  wordt  op  e en  or i g ine l e  en  a angename  manie r  ge s e r vee rd  . . .

Koken met respect voor het product!

VREDESTRAAT 12 • BE - 1800  PEUTIE - VILVOORDE • 02 - 252 03 07 • INFO@DE7DETAFEL.BE
WWW.DE7DETAFEL.BE
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ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1
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Traiteur & 
Home-cooking service

Traiteur & Home-cooking service
Zemstsesteenweg 111
1981 Hofstade

Gsm: 0495 90 66 36
Fax: 015 34 83 62

www.h6traiteurservice.be

U kan bij ons terecht voor al uw evenementen.
 
Een receptie, walking diner, buffet, bbq of een 
klassiek diner aan tafel bediend. 
Het zijn slechts enkele mogelijkheden om van 
uw feest een onvergetelijk moment te maken. 

Ons vakmanschap, onze motivatie en creativiteit 
en de versheid van onze producten zijn ten 
huize H6 onze sterke troeven. 

Interesse? Bezoek onze website en bekijk ons 
aanbod.

Speciaal aanbod
Lentefeest of Communie

Zoekt u de ideale formule voor uw tuinfeest?   

Onze barbecues!
Bekijk ze nu op onze website
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A
ls we de deur aan de drukke 
Damstraat achter ons dichtklap-
pen, belanden we meteen in 
een oase van huiselijke rust. Een 

knusse zithoek met tv, een goed gevulde 
koelkast, een sobere ontbijtruimte, twee 
comfortabele kamers met twee eenper-
soonsbedden en WiFi-aanbod, de nodige 
sanitaire voorzieningen… Aan de muren 
zorgen creatieve kunstwerkjes van vader 
voor een sfeervol decor. Dit heet dan B&B 
Ge-Woon! Met andere woorden: Bed en 
Ontbijt, volgens Jet.

Lege kamers
De lentezon toont zich van haar zonnigste 
zijde. We praten verder op het terras en 
worden getrakteerd op koffie en een heer-
lijk stukje zelf gebakken notentaart met 
platte kaas en een laagje chocolade om ù 
tegen te zeggen. Ik schuif mijn caloriearme 
voornemens aan de kant en geniet met 
volle teugen van dit culinaire genoegen, 
van de prachtige tuin (met zwembad en 
sauna, ja, ook voor de gasten!) en van de 
gepassioneerde uitleg van Jet.
“Het kantoorwerk begon me steeds meer 
tegen te steken. De voortdurende verande-
ringen in de bank maakten het er allemaal 
niet prettiger op. Ik was echt toe aan wat 
anders. Aan iets creatiefs. Maar wat? Want 
ik wou toch ook de nodige vrijheid voor 
mezelf bewaren. Toen ik daarover praatte 
met vrienden en vriendinnen, werd het ant-
woord mij aangereikt door Mariette Van 
Hemelrijck uit Eppegem. En waarom geen 
Bed & Breakfast, zei ze? Ja, waarom eigen-
lijk ook niet, dacht ik. Met haar ervaring en 
goede raad zou dat wel lukken. Ik nam een 
kijkje in haar White House aan de Elewijt-
sesteenweg. Sinds haar kinderen het huis 
uit waren – en dat is toch ook al weer even 
geleden – had zij besloten om niet in een 
huis met lege kamers te wonen. “
Het deel van het huis waarin het gasten-
verblijf van Jet zich bevindt, heeft een ge-
schiedenis als bankkantoor en winkel en 
stond sinds enige tijd leeg. Leuk om te we-

Lekker logeren in Weerde

Weerde – Leeftijd: 53. Jaren dienst: 35. Cijfers die te mooi zijn om er niets mee te doen. Dus 
besloot Jet Neveux om haar (beroeps)leven een drastische draai te geven. Met een Bed & Break-
fast… in Weerde nog wel! Waarom doet ze het? Wat drijft haar? Midlifecrisis? Gezond nieuws-
gierig als steeds toog de Zemstenaar richting Weerde. Uw penneridder en zijn fotograaf werden 
er buitengewoon hartelijk ontvangen door een charmante gastvrouw. Wij laten u mee genieten!

Telkst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

ten is dat Jet haar carrière 35 jaar geleden 
precies op deze plaats gestart is, in het 
toenmalige kantoor van haar moeder. 

Portugezen, Duitsers, Serviërs…
Jet vervolgt: “Mits een aantal kleine ingre-
pen, konden de kille kamers snel worden 
omgetoverd tot warme gastenverblijven. 
En geloof het of niet, alles was amper 
klaar – de website was niet eens online 
– of ik mocht al de eerste gasten verwelko-
men. Zij werden mij aangereikt door mijn 
stichtend voorbeeld, Mariette. Het waren 
Portugezen die meewerkten aan het Dia-
boloproject in Zaventem (de HST-verbin-
ding met de luchthaven n.v.d.r.). Vilvoorde 

meer. Een win-win situatie voor bedrijf en 
personeel. Want minder stress en meer 
comfort betekenen betere prestaties en 
hoger rendement! Maar ook voor wie bui-
tenlandse familieleden op bezoek krijgt en 
niet direct over voldoende slaapgelegen-
heid beschikt, is het een oplossing!”
Ondertussen hebben ook al Duitsers 
en Serviërs de weg naar B&B Ge-Woon 
ontdekt. Zij komen er tot rust buiten de 
drukte van de stad. Want dat is de fi-
losofie van Jet en haar B&B: eenvoudig 
wonen! Niet in het minst met de vrij rond-
scharrelende kip aan je voeten. Zij vlijt 
zich neer in het malse gras. Morgen is er 
weer een kakelvers ei bij het ontbijt. 

Jet Neveux, de charmante gastvrouw die haar gasten graag 
eenvoudige kwaliteit in een gewone omgeving biedt.

en Mechelen bieden 
immers niet altijd vol-
doende hotelcapaci-
teit. Bijgevolg wordt 
er gezocht naar alter-
natieven. Noem het 
een gat in de markt! 
Want mijn doelgroep 
situeert zich – in te-
genstelling tot bij-
voorbeeld Mechelen 
dat een vijftal B&B’s 
heeft - niet zozeer bij 
de toeristen, maar 
veeleer bij de (inter-
nationale) zakenlui of 
zelfs werknemers van 
bedrijven uit andere 
hoeken van ons land. 
Dagelijks fileleed, 
kostbaar tijdverlies 
en het risico op onge-
vallen worden verme-
den. Werkgevers die 
in deze buurt werven 
hebben of projecten 
realiseren, beseffen 
dit hoe langer hoe 

Bed & Breakfast Ge-Woon
Damstraat  109/3, 1982 Weerde
Tel +32(0)472/94.98.50
jet.neveux@telenet.be
www.bnbgewoon.be



20 de Zemstenaar juni 2011 

Elewijt  - Een bos op de grens met 
Elewijt is sinds oudsher een woonplaats 
van de bosuil. Elk jaar is het spannend 
afwachten hoeveel uilen zich een nieuw-
bakken Zemstenaar mogen noemen.

Wees welkom!
Om de dieren wat meer nestgelegenheid 
te bieden zijn vijf kasten opgehangen, ver-
spreid over de hele oppervlakte. Jaarlijks 

moeten deze kasten gecontroleerd worden 
door ringers die erkend zijn door het KBIN 
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwe-
tenschappen), om op die manier de evolu-
tie van de bosuilenpopulatie op te volgen. 
Bij deze controle worden de jonge bosuilen 
geringd, waardoor men hun individuele 
levensloop kan volgen. Het ringmoment is 
ook dé gelegenheid om jonge uilen van 
dichtbij waar te nemen en met een beet-

je geluk ook een volwassen exemplaar. 
Natuurpunt Zemst maakt daar graag een 
evenement van en het aantal aanwezigen, 
vooral jonge geïnteresseerden, wijst erop 
dat er echt wel belangstelling voor is.

Een slecht muizenjaar
Eind april werd ons geduld wat op de 
proef gesteld: in twee kasten broedt de 
holenduif, niet echt waarvoor wij gekomen 
waren. Twee kasten waren leeg, maar met 
de vijfde en laatste kast boekten we uit-
eindelijk succes: twee jonge diertjes lieten 
zich gewillig (?) een ringetje rond de poot 
doen. Het onweer van enkele uren eerder 
had het dak van de kast gewaaid, maar 
dat kon gelukkig onmiddellijk hersteld 
worden. Wim Massant gaf als deskundige 
een verklaring voor het matige broedsuc-
ces van dit jaar: als er weinig muizen zijn is 
er ook weinig voedsel voor de jongen en 
de ouders gaan dan instinctief ook minder 
eieren leggen. In 2010, een goed muizen-
jaar, waren vier van de vijf kasten bezet. 
Maar de bosuil is er nog in en rond Elewijt 
en dat maakt iedereen weer tevreden.

JA

Hoor, de bosuil roept!
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Zemst -  Op 3 maart verving Q-music 
luisteraar Yasmine De Borger uit Zemst 
radiopresentator Kurt Rogiers tijdens de 
Ornelis en Rogiers Showtime, het och-
tendprogramma tussen zes en negen uur 
op Q-music. Ze mocht zich voor één dag ra-
diopresentatrice noemen.  Een unieke be-
levenis zowaar. de Zemstenaar wilde wel 
eens weten hoe de vork aan de steel zat. 

Yasmine,  hoe wordt een luisteraar ra-
diopresentatrice voor één dag?
“Op dinsdag 1 maart werd mijn autorit 
naar het werk plots interessant toen ik op 
de radio een oproep hoorde tijdens de 
ochtendshow van Ornelis en Rogiers. Kurt 
was een dagje ziek en een trouwe luiste-
raar verving hem tijdens de ochtendshow. 
Ook voor de volgende dag waren ze op 
zoek naar een vrouwelijke luisteraar die 
hem wilde vervangen. Via de Facebookpa-
gina reageerde ik op de oproep en al snel 
kreeg ik een telefoontje van Maarten, een 
dj bij Q-music. Hij stelde enkele vragen en 
een uurtje later al kreeg ik het verlossende 
telefoontje.  Ik mocht de volgende dag de 

ochtend ging de wekker. Vol spanning 
reed ik naar de studio in Vilvoorde. Ik werd 
er vriendelijk ontvangen door één van de 
Q-medewerkers en maakte er kennis met 
Sven en Maarten. Zij gaven me meer uit-
leg over de inhoud van het programma. 
Om vijf vóór zes nam ik plaats achter de 
befaamde Q-microfoon en zette de kopte-
lefoon op: het aftellen kon beginnen.”
Hoe zag het verloop van de show eruit ?
“Ik mocht de actualiteit en het weer mee 
bespreken en een spel spelen met de 
luisteraars. We belden met Urbanus die 
net zijn nieuw bier had uitgebracht en 

Showbizz Bart kwam vertellen over de 
feestjes die hij de afgelopen week had 
bezocht. Tijdens de show kwamen er heel 
wat reacties binnen per sms. De meeste 
reacties waren positief al heb je natuur-
lijk altijd tegenstanders.  Rond negen uur 
nam ik afscheid van de luisteraars en za-
ten mijn three hours of fame erop.”
Zou je het opnieuw doen?
“Zeker! Het was een unieke ervaring. Ik 
heb er met volle teugen van genoten en 
Sven mag me altijd bellen als Kurt nog 
eens ziek is.”

NP

Ornelis en De Borger

ochtendshow presente-
ren met Sven Ornelis.”
Had je geen planken-
koorts? 
“De avond voordien ging 
ik nog naar een concert 
in de Ancienne Belgique, 
maar ik probeerde mijn 
stem en energie zo veel 
mogelijk te sparen voor 
de volgende ochtend. 
Rond halfvijf woensdag-
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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

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

 

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 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

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 !

 

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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Kinderhoogdag en Pleinpop
Op zaterdag 2 juli wordt de zomervakantie  feestelijk ingezet 
met de Kinderhoogdag op het Plein van de Verdraagzaam-
heid.  Groot en klein kunnen er vanaf 13u terecht voor allerlei 
toffe workshops en voorstellingen.  Aansluitend op de Kinder-
hoogdag organiseert de gemeente het gratis muziekfestival 
Pleinpop. Meer info over Kinderhoogdag en Pleinpop lees je 
elders in dit nummer.

Gemeentelijk speelplein Kaktus
Speelplein Kaktus opent zijn deuren van 4 juli tot en met 18 au-
gustus.  Alle kinderen van drie tot en met zestien  jaar, met of 
zonder handicap, kunnen hier terecht van 9u tot 16u.  Er is voor-
opvang voorzien van 7.30u tot 8.45u en naopvang tot 18u.
Onder begeleiding van bekwame monitoren kunnen de kids 
naar hartenlust ravotten in de gemeentelijke basisschool De 
Waterleest in Eppegem, Waterleestweg 20.
Info en tarieven op www.speelpleinkaktus.be

Sportkampen en voetbalstages
Sportsminded vzw
De sportkampen van Sportsminded vzw willen kinderen van 
vijf tot twaalf jaar de kans bieden om tijdens de vakantie te 
sporten in ideale omstandigheden en in hun omgeving.  De 
omnisportstage dompelt de kids onder in allerlei sporten en 
fun-activiteiten.  Ervaren en /of gediplomeerde sportmonito-
ren zorgen voor de gepaste begeleiding.
Deze omnisportstage gaat door in Zemst op de terreinen van 
basisschool De Meer van 4 juli tot en met 8 juli, telkens van 
9u tot 16u.  Voor- en naopvang is tevens voorzien. De prijs be-
draagt 115 euro per kind (10 euro korting vanaf tweede kind).  
Verzekering, drankje, tussendoortje en uitstappen inbegrepen.
Sportsminded vzw organiseert ook een voetbalstage van 16  
tot en met 19 augustus op de terreinen van sporthal  De Wa-
terleest in Eppegem.  De deelnemers worden onderverdeeld 
in twee leeftijdsgroepen, een groep van vijf tot acht jaar en 
een groep van acht tot twaalf jaar.  Sportsminded biedt de 
spelers een aangepast en afwisselend voetbalprogramma in 
de voormiddag.  In de namiddag komen voetbalgerelateerde 
sporten en uitstappen aan bod.  De prijs bedraagt 90 euro 
per kind (10 euro korting vanaf tweede kind). Verzekering, 
drankje, tussendoortje en uitstappen inbegrepen.
Wil je meer weten ? Surf eens naar   www.sportsminded.be of 

Opzij, opzij, opzij, 
de grote vakantie komt dichterbij !

Zemst - Wie kijkt er niet uit naar de grote vakantie? Buiten spelen tot het donker is, ijsjes eten tot 
je niet meer kunt, laat naar bed.  Voor de kids betekent  de zomervakantie de ultieme ontspan-
ning, aan de ouders vraagt het toch wat planning.  Wat is er zoal te doen in Zemst? Een greep 
uit het lokale aanbod.

Tekst: Natalie Paredaens

mail naar thomasdoms@gmail.com

FC Zemst
Voor de achtste opeenvolgende keer organiseert FC Zemst 
een voetbalinitiatie voor duiveltjes en preminiemen (spe-
lers geboren tussen 2000 en 2006).  Deze driedaagse stage 
vindt  plaats van woensdag 27 juli tot en met vrijdag 29 juli.  
De trainingssessies, afgewisseld met groepsspelletjes  du-
ren van 9u tot 15.30u.  Er is opvang voorzien vanaf 8u en 
tot 17.30u.  Voor deze initiatie wordt een bijdrage gevraagd 
van 60 euro voor leden en 85 euro voor niet-leden.  Tijdens 
de middag worden de spelertjes verwend met een lekkere 
warme maaltijd. Iedere deelnemer krijgt ook een aandenken 
en een diploma.
Meer info vind je op de website www.fczemst.be of mail naar 
de jeugdcoördinator marc.duverger@scarlet.be

Bloso
In het Blosodomein in Hofstade vinden deze zomer weer tal 
van interne en externe zomerkampen plaats.  Voor de avontu-
riers zal het moeilijk kiezen worden.  Wil je op avonturenkamp 
of ben je meer een waterrat (zeilen, snorkelen, windsurfen, 
zwemmen,…)? Of blijf je liever met twee “wieltjes” op de 
grond? Dan is een skateboard en bmx-kamp vast iets voor 
jou.  Dit is maar een greep uit het aanbod.  Op de website 
van Bloso vind je meer info over de kampen (data, leeftijds-
groepen, internaat of externaat).  Tevens kan je direct kijken 
of een kamp al dan niet volzet is.
Meer info op www.bloso.be 
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dolle pret op de voetbalstage van FC Zemst
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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	  
onderhoud,	  security	  analyse,	  systeemherstel,	  herinstallaties,	  leveren	  van	  hard-‐	  en	  software,	  	  …kortom	  uw	  uniek	  IT	  aanspreekpunt	  

 

     
De specialist in muzikale

animatie voor alle
gelegenheden. 

Hebt u binnenkort een 
feest of wil u gewoon zelf

leren deejayen. 

KKijk snel op www.musicstation.be
of bel 0475/38.85.85
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Onder de   mensen
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Basisschool De Regenboog 
uit Elewijt schonk een che-
que van 4281 euro aan Wel-
zijnszorg ten voordele van 
De Keeting.

Feest bij Florquin Eppe-
gem voor de heropening 
van de vernieuwde win-
kel. Lieve Florquin be-
gon in 1991 de zaak na 
het falen van de fabriek 
Emy. “Ondertussen heb-
ben we gans ons gamma 
veranderd naar designk-
achels, inbouwhaarden 
op hout en gas, pelletka-
chels. Mijn zoon Laurent 
werkt nu al vier jaar in de 
zaak, dus opvolging ge-
garandeerd.” Op de foto 
Lieve en Laurent omringd 
door gelukkige aanwezi-
gen. 

Ter gelegenheid van zijn zesde ver-
jaardag gaf Andries Van Roey uit de 
Brusselsesteenweg 164 in Zemst 
een fiets-feest voor zijn vriendjes. 
En de buurtfotograaf was er als 
de kippen bij. Vervolgens was het 
trappen tot in het Blosodomein van 
Hofstade. Even was het pauzeren 
en dan weer dapper over de grote 
brug. “Dat werd beloond met een 
grote ijstaart”, zegt moeder Nele.

Zoals elk jaar was het winterfestijn van de Vrolijke 
Vrolijke Vrienden een schot in de roos. Gasten konden 
er à volonté genieten van heerlijke stoofschotels, een 
varkentje aan het spit, barbecue en heerlijke soepen. 
Daarnaast was er een spetterend optreden van Sili-
con Carne. De negen vrienden uit heel Zemst schonken 
2000 euro aan de gemeente Zemst voor de werking 
van Kaktus. Kaktus organiseert in de zomer de speel-
pleinwerking voor de mindervalide kinderen van de 
gemeente. Noteer alvast 11 februari 2012 voor  het 
volgende spetterende feest aan de Eppegemsesteen-
weg te Elewijt.
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Onder de   mensen Foto’s: Jean Andries
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Op de parking van transport Vergo aan de Gul-
derij in Weerde zetten Luc en Arlette voor de 
vierde keer gastvrij de poorten open voor het 
buurfeest “Van Spoor tot Spoor”. En het werd 
andermaal een groot succes. Aperitief, een kip-
penkraam met lekkere gebraden kippen, hap-
jes, snacks en vooral de vele sympathieke buren 
zorgden voor een onvergetelijk feest. “Hop naar 
de vijfde editie”, zegden Andrea, Anne Marie, 
Marie-Claire, Rita, Brigitte en Krista in koor.

KFC Eppegem kan een heel seizoen rekenen op veel spelers, goede spe-
lers en heel goede spelers. Maar er is geen enkele bij die onmisbaar 
is. Op de foto echter staat een andere soort spelers. Hier gaat het wel 
degelijk over zij die onmisbaar zijn. Zijn er altijd en overal om de club 
te helpen. Zonder deze vrijwillige super-spelers is er geen voetbal. Een 
dikke mercie voor deze fantastische mensen, uiteraard ook voor de vele 
anderen die niet op de foto staan, want er zijn er nog velen! 

Frans Schoeters uit Hofstade werd honderd 
jaar en dat werd gevierd. Frans werd geboren 
in Mechelen op 18 mei 1911. Na zijn huwe-
lijk verhuisde hij naar Hofstade in 1936. Het 
gezin Schoeters kreeg één dochter Josephine, 
twee kleindochters en vier achterkleinkinde-
ren. Frans werkt graag in de tuin. En ook nu 
nog bakt hij zijn brood zelf. Frans is sociaal en 
graag omringd door familie en vrienden. De 
groepfoto met niets dan gelukkige mensen is 
daarvan een bewijs. Proficiat Frans!, binnen vijf 
jaar komt de Zemstenaar zeker terug.

Heren 2 van Zenneblok speelde de eindron-
de van de beker van Brabant in de Federatie van 
de Vriendschap. In de halve finale had het  de 
handen vol met Leefdaal, maar won met  3-1. 
Tegenstander in de finale was Volley Herent. De 
eerste twee sets kenden eenzelfde verloop als in 
de halve finale: 1-1 en alles opnieuw te herdoen. 
Set 3 ging naar Zenneblok, maar in set 4 kwam 
Herent eerst op. Zenneblok knokte terug en kon 
de set nog winnen. Voor de tweede keer op rij 
mocht de beker mee naar Eppegem! De beker-
winst werd stevig gevierd.
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Negentig jaar werd Germaine Ayerant 
afgelopen maand (uiterst rechts op de 
foto). Gedurende dertig jaar - maar liefst 
een derde van haar leven - ging ze elke 
maandag mee wandelen met de Weerd-
se vrouwen van de KAV. Sinds een paar 
jaar vlot dat stappen niet meer zo goed. 
Gelukkig heeft Germaine haar privéchauf-
feur Hilde Lambrechts (op de foto naast 
Germaine), die haar naar alle cafeetjes 
brengt waar de rest zijn welverdiende 
pint gaat drinken. Hilde over Germaine: 
“Ze is altijd goedgezind, als ze er maar bij 
kan zijn!” de Zemstenaar wenst haar alvast 
nog veel biertjes op maandag toe.

Links: Een tennisveld van de Wehzel in Elewijt werd 
overdekt en dat wordt door de leden bijzonder gewaar-
deerd. Graag wilden enkele toekomstige kampioenen 
poseren voor een leuke foto.  
Rechts: Het interclubteam Heren 60 van tennisclub De We-
hzel werd in de bloemetjes gezet door het gemeentebe-
stuur. Ze kregen de sportkampioenentrofee 2010-2011.

André Van Geysel en Jeanne Marie De 
Raes uit de Heidestraat 156 in Zemst 
vierden op 26 mei de zestigste verjaar-
dag van hun huwelijk. André werd op 5 
april 1931 als enig kind geboren aan de 
Zemstse Brug. André’s hobby is fietsen 
en tien jaar geleden fietste hij nog naar 
Lourdes. Jeanne werd geboren op 19 juli 
1932 in een gezin van twee zussen en 
twee broers. Samen kregen ze een zoon, 
Hugo die in Weerde woont. Hun twee 
kleinzonen bezorgden het jubilariskoppel 
al vijf achterkleinkinderen.
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FC Zemst blies het fameuze New Masterstornooi nieuw 
leven in. Daniël en Johan Devos, Makhtar Bouchdig en 
Raf Van den Eynde zorgden voor een perfect georga-
niseerde dag. De zon deed volop mee, de sfeer zat 
erin van begin tot einde. Winnaars van het tornooi 
waren de jongens van Verbr. Hofstade, die in de finale 
ZVK Tramalant versloegen. En met een sterk staaltje 
“in één keer halve liter bier drinken” van specialist 
Thomas Dhoore, pakten de mannen van de Weerdse 
Bierfeesten de beruchte zuipbeker.

Om de zestigste verjaardag van de 
Chiromeisjes en de vijfenvijftigste van 
de Chirojongens te vieren, nodigde de 
jeugdvereniging alle buurtbewoners 
van Eppegem uit voor een verjaar-
dagsfeest. Een barbecue, een rom-
melmarkt en optreden van verschillen-
de groepen zorgden voor het nodige 
amusement. 

Willem Alenbergh en Maria Absillis uit de Damstraat 
in Weerde vierden op 22 mei hun diamanten bruiloft. 
Rufin werd geboren op 19 december 1925 in Weerde, 
was eerst schildersgast en werd dan zelfstandig schil-
der en behanger. Maria werd in Battel geboren op 18 
november 1928. Het jubilerend koppel leerde elkaar 
kennen op de kermis in Weerde. Rufin en Marie heb-
ben een dochter Erna. Allebei houden ze van activitei-
ten van OKRA. Ruffin speelt ook petanque en Marie 
zingt in het koor.

Jean Steenackers en Josée Van Gucht uit Weerde vierden op 15 
mei hun diamanten bruiloft. Jean werd op 25 augustus 1928 in 
Londerzeel geboren en had drie broers. Josée werd in Wintam 
geboren op 3 november 1930 en had drie zussen. Vanaf 1960 ves-
tigden ze zich in de Heidestraat 23 in Weerde. Hun gezin telt twee 
kinderen, Marc en Bieke. Het diamanten paar heeft vier kleinkin-
deren en bijna drie achterkleinkinderen.
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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

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

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

DRANKENcENTRALE LOUIS NIJS

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

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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Politiek, een strijd om de macht
Zemstenaar schreef essay als tegengif tegen politieke apathie

Zemst - Voor de verre buitenstaander lijkt het wel of ons land op politiek vlak in een diepe slaap 
is gesust. Voor fervente supporters van het politieke machtsspel die nog niet vervallen zijn in 
afkeurend boegeroep, is deze tijd er één van reflectie over deze impasse. Zo ook bij Paul Lerno 
uit Weerde, die zijn gedachten neerschreef in een essay over politiek: een strijd om de macht.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

“Het is niet mijn bedoeling 
geweest een academisch 
werkstuk te maken, maar 
mijn ideeën te ordenen en 
op papier te zetten. Het 
stoorde mij in 2007 dat de 
pers zo vaak speculeerde 
over het aantal dagen die 
nodig zouden zijn om tot 
een regering te komen. Wat 
doet het aantal dagen er 
toe? Werken aan de inhoud 
van een goed akkoord, daar 
staat geen termijn op“, zegt 
auteur Paul Lerno.

Zijn bevindingen staan sinds 
eind maart in een keurig 
boekje: Politiek, een strijd 
om de macht. Ook al klinkt 
de titel op het eerste gezicht 
zwaar, voor politiek geïnte-
resseerden leest het essay 
vlot. Het is geschreven voor 
een algemeen publiek. Wat 
niet wegneemt dat zijn be-
toog heel goed onderbouwd 
is en getuigt van een de-
gelijke vakkennis. De voor-

in Brussel. Paul en zijn vrouw zijn afkom-
stig uit Lokeren, maar door zijn beroep 
is hij in onze streek verzeild geraakt. 
Beiden zijn ze tijd- en streekgenoten 
van Miet Smet en Wilfried Martens. In-
teresse, opleiding, kennis en ervaring 
resulteerden dus in dit naslagwerkje, 
zeer handig voor studenten pol & soc.

“Met macht is niks mis, indien het func-
tioneel is. Hier in België worden we 
sinds 2007 geconfronteerd met tal van 
belangenconflicten. De franstaligen be-
roepen zich op dat wettelijk  ingebouwd 
mechanisme waardoor je een dictatuur 

van de minderheid krijgt en 
dat werkt niet. Onze grond-
wet is  ondemocratisch. Alles 
is te herleiden tot art. 35 van 
de grondwet: het definiëren 
van de bevoegdheden van 
de federale regering, het 
duidelijk maken van de be-
voegdheden, dat om belan-
genconflicten te vermijden 
die het land onbestuurbaar 
maken. Het belangrijkste is 
van België een beter land te 
maken, door het goed te her-
vormen, niet ?”

Volgens Lerno is de homoge-
nisering van de bevoegdhe-
den de sleutel. Maar daarvoor 
is enige halsstarrigheid van 
de Vlamingen vereist, anders 
blijft de deur van de belangen-
conflicten op een kier staan. 
Die deur moet volledig dicht. 
Aan die dictatuur van de min-
derheid moet een einde ko-
men, daar moet aan gewerkt 
worden, maar laat daar geen 
termijn op staan. Zo zou men 

beelden die hij aanhaalt zijn uiteraard 
ontleend aan de Belgische politieke 
situatie, maar dat betekent niet dat er 
voor Nederlandse lezers geen interes-
sante parallellen te ontdekken vallen, 
zo schrijft hij in zijn voorwoord.

Paul Lerno doctoreerde in de politieke 
en sociale wetenschappen aan de uni-
versiteit van Antwerpen. Zijn studies en 
opleiding verraden zijn politieke inte-
resse,  maar vóór zijn pensionering zat 
hij in een ander milieu, dat van kunste-
naars in spe. Hij was meer dan dertig 
jaar directeur van het Sint-Lukasinstituut 

zijn kerngedachte kunnen omschrijven.

Met zijn essay beperkt hij zich tot be-
langrijke aspecten van het politieke 
machtsspel. Het is niet zijn bedoeling 
geweest “volledig te zijn”, maar zijn in-
zichten maken een kritische en sociale 
participatie mogelijk en kunnen dus als 
tegengif dienen voor de wijdverspreide 
politieke apathie: de ziekte van elke 
democratie. Aldus de auteur.

“Politiek. Een strijd om de macht” van 
Paul Lerno is uitgegeven  bij www.
boekscout.nl. 

Paul Lerno, bijgestaan door zijn vrouw Hilda Marquenie, toont zijn essay over 
politiek: een leidraad voor politieke volwassenheid.



30 de Zemstenaar juni 2011 

VERS BROOD NODIG?
Onze broodautomaten 

staan voor u klaar 
met 10 broodsoorten 

uniek in de regio

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

WO+DO GESLOTEN

Waar vindt u onze broodautomaten?
•	 Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade
•	 Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade
•	 Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen
•	 Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen
•	 Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen

24u / 24
7 dagen / 7

Onze winkels:

Van Eeckhout
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D
e tijd dat 
elke club een 
j e u g d w e r -
king had van 

duiveltjes tot junioren 
ligt al enkele jaren de-
finitief achter de rug. 
De voorbije seizoenen 
hadden alleen FC Ep-
pegem en FC Zemst nog 
minstens één ploeg ac-
tief in elke jeugdreeks 
en waren er al diverse 
samenwerkingsverban-
den tussen VV Elewijt, 
Verbr. Hofstade en VK 
Weerde. Vanaf volgend 
seizoen komt hierin een 
vastere structuur, met 
twee nieuwe projecten. 
Jeugdspelers kunnen 
voortaan terecht bij de 
tandem FC Eppegem – 

onderwijs. Kleuters en kinderen van U6 
tot U11 blijven onder de kerktoren in 
Elewijt, Hofstade én Zemst. Bij de U13 
bundelen Elewijt en Zemst de krachten, 
bij de U15 en U17 treden Hofstade en 
Elewijt samen aan.”
Imbrechts ziet de drie jeugdafdelin-
gen in de toekomst nog meer naar el-
kaar toe groeien: “Op langere termijn 
streven wij naar één verruimde jeugd-
samenwerking tussen onze drie clubs. 
Belangrijkste element is dan niet meer 
in welke deelgemeente een jonge voet-
baller toevallig woont, wél dat hij of zij 
een uitstekende opleiding krijgt.” 
Om hun gezamenlijk project toe te lich-
ten, organiseren de drie clubs samen 
een infoavond op woensdag 22 juni om 
20u in de kantine van FC Zemst.

Bij de tandem FC Eppegem – VK Weer-
de ligt de nadruk op de kwaliteit van 

de opleiding: “Bij FC 
Eppegem leeft de am-
bitie om door te stoten 
naar eerste provinciale 
of zelfs nationaal voet-
bal”, legt jeugdcoördi-
nator Walter De Kok uit. 
“Daarom laten wij onze 
jeugd niet alleen spe-
len in de gewestelijke, 
maar ook in de provin-
ciale reeksen. Dit heeft 
een positief effect op 
het technisch niveau 
van de jonge voetbal-
lers. En wij krijgen er au-
tomatisch een grotere 
instroom van spelers 
bovenop. Dat leidde de 
voorbije jaren tot een 
probleem qua infrastruc-
tuur. Bij VK Weerde be-
stond een omgekeerd 

Jeugdvoetbal volop in beweging

Zemst – Er beweegt heel wat in het Zemstse jeugdvoetbal. SK Laar blijft rustig bouwen aan zijn 
eigen weg, maar binnen de vijf clubs die actief zijn in de KBVB tekenen zich nieuwe krijtlijnen af. 
Vanaf volgend seizoen smelten de jeugdwerking van KFC Eppegem en VK Weerde samen tot één 
geheel. Anderzijds bundelen VV Elewijt, Verbroedering Hofstade en FC Zemst de krachten.
      Tekst: Paul Verdoodt, foto: Els Van Camp

Jonge voetballertjes krijgen volop de kans op een degelijke opleiding, waar ook in Zemst.

VK Weerde of bij het driespan VV Ele-
wijt – Verbr. Hofstade – FC Zemst.

Voorzitter Bart Imbrechts van VV Elewijt 
licht de samenwerking tussen Elewijt, 
Hofstade en Zemst toe: “Wij hebben 
in Elewijt al enkele jaren een tekort in 
diverse jeugdcategorieën. Vorig jaar 
werkten wij daarom bij de U17 en de 
U15 samen met Hofstade. Toen jeugd-
coördinator Marc Duverger van FC Zemst 
ons polste over een mogelijke samen-
werking bij de U13, zijn wij met de men-
sen van Zemst rond de tafel gaan zitten. 
Daar ontstond het idee om er ook de 
vrienden uit Hofstade bij te betrekken. 
Resultaat is een samenwerking tussen 
onze drie jeugdafdelingen, waarbij wij 
elke jonge voetballer de garantie bie-
den dat hij in om het even welke leef-
tijdscategorie aan de slag kan. We vol-
gen hierbij een beetje de lijn van het 

probleem. De club heeft een gloednieu-
we accommodatie, maar kampt al jaren 
met een tekort aan jeugdspelers. Onze 
samenwerking leidt dus tot een win-
winsituatie. De jongsten, van U6 tot en 
met U9, blijven elk in hun eigen omge-
ving trainen en spelen. Vanaf de U10 is 
er een complete vermenging en worden 
de terreinen van beide clubs gebruikt 
door één en dezelfde jeugdafdeling. 
Daar om ook werd Robby Commers, 
jeugdcoördinator bij VK Weerde, opge-
nomen in de sportieve jeugdcel van FC 
Eppegem. Met deze nieuwe structuur 
willen wij een volgende stap zetten 
om onze doelstelling te bereiken: een 
jeugdopleiding van hoog niveau uitbou-
wen in eigen gemeente. Op die manier 
hopen wij een waardig alternatief te 
bieden tegen de uitstroom van talent-
volle jongeren naar clubs als Grimber-
gen , Diegem en Woluwe-Zaventem.” 
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UITVAARTZORG - FUNERARIUM
Anthony verheyden B.V.B.A.

Funerarium: Tervuursesteenweg 246 – Hofstade
Winkels: Molenveld 17 – Elewijt, Brusselsesteenweg 47 - Zemst

www.uitvaartzorg-verheyden.be,  015/ 61 61 61 

Vanaf heden beschikken wij over een eigen funerarium 
waar u waardig afscheid kan nemen van uw dierbare.

 Uw dierbare kan steeds na afspraak begroet worden, alle dagen.
 Uitvaartverzorging in gans Zemst.

Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUStE
ADVOCATEN

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Tervuursesteenweg 238, Hofstade
Tel. 015/61 43 17

zondag en maandag gesloten
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FC Eppegem weer net niet 

veel nieuwe moed kijken we uit naar 
een nieuw en beter seizoen.”

JA

Glenn Breugelmans was de beste transfer bij FC Eppegem. 

Eppegem - Na twee gemiste titels 
op rij, met telkens een deelname aan 
de eindronde, hoopte de club dit sei-
zoen in de barragewedstrijden haar 
doel waar te maken. De eerste wed-
strijd bij Stokkel (3-2) was de eerste 
teleurstelling. Winst tegen Lovenjoel 
(4-1) bracht weer hoop, maar Stok-
kel was te sterk voor een uitgeblust 
Lovenjoel. De ontgoocheling was 
enorm bij de roodgroene club.

“We moeten in eigen boezem kijken”, 
stelt voorzitter Jan Van Asbroeck. “De 
zwakke prestatie bij Stokkel heeft ons 
de das omgedaan. Andermaal werd be-

wezen dat inzet en kracht nodig 
zijn. En dit in elke match én van 
iedere speler.”
“In de competitie konden we 
niet wedijveren met Pepin-
gen, zestien punten verschil 
zegt genoeg. Maar we gooien 
de handdoek niet. Onze doel-
stelling op termijn blijft eerste 
provinciale en liefst met een 
titel, aanvankelijk had ik er 
een andere mening over.”
“De kern voor volgend seizoen 
is volledig. Alleen Jaspers en 
Moras verlaten de club. Met 
De Weerdt, Verhaegen, Solo-
mon, Verhas en Breuer hebben 
we ons doelgericht versterkt, 
Kevin Stuckens en Maarten De 
Schepper komen terug. Met 
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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

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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

33de Zemstenaar juni 2011 

Zemst - FC Zemst is officieel een 
club met een ster. Na een grondige 
doorlichting van de jeugdwerking 
mocht jeugdcoördinator Marc Duver-
ger op een gala-avond in Antwerpen 
een award in ontvangst nemen.
De kwaliteitslabels worden uitgereikt 
door Foot PASS, een internationaal 
erkende organisatie, gespecialiseerd 
in de audit van voetbalclubs. Er wordt 
gewerkt op vier niveaus: regionaal (1 
ster), provinciaal (2 sterren), natio-
naal (3 of 4 sterren) en elite (5 ster-
ren). FC Zemst werd doorgelicht op het 
eerste niveau, waarbij clubs ofwel het 
label basic krijgen, ofwel één ster, het 

hoogst haalbare in deze categorie.
“Die jongens gaan grondig te werk”, 
vertelt een fiere Duverger. “De voorbije 
maanden werd heel onze jeugdwer-
king onder de loep genomen. Beleid, 
organisatie, opleiding, ondersteuning, 
communicatie, accommodatie, doorstro-
ming naar de eerste ploeg, alles werd 
grondig geëvalueerd. Tijdens een au-
dit ter plaatse werd alles en iedereen 
uitvoerig bekeken en ondervraagd. Het 
doet dan ook veel plezier dat wij die 
ster behaalden. Het geeft ons een ob-
jectieve basis om aan te tonen dat wij 
bij FC Zemst niet slecht bezig zijn.”

PV

Jeugdwerking FC Zemst krijgt kwaliteitslabel

Jeugdcoördinator Marc Duverger en clubvoorzitter Jan 
Verbinnen met het kwaliteitslabel van FC Zemst.
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Ecostream Hoofdkantoor
Ecostream NV
Krommewege 24D 
9990 Maldegem
T: 050 71 51 01
E: info@ecostream.be
W: www.ecostream.be

Contacteer onze lokale adviseur in uw buurt!

Dirk Van Roey
Hofstadeveld 22
1981 Hofstade - Zemst 
T: 0478 53 00 23
E: familie.vanroey@telenet.be

Kiezen voor Ecostream
is een bewuste keuze
VOOR UZELF
VOOR ONS
VOOR HET MILIEU

“De zon is een natuurlijke bron van 
energie die we effi  ciënt kunnen ‘vangen’ 
en gebruiken. Zelf elektriciteit produceren 
met een systeem op zonne-energie is 
twee keer voordelig. Je bent zelf een 
kleine energieproducent en verlaagt zo je 
energiefactuur. Bovendien verdien je geld 
dankzij de groenestroomcerti caten.
Zo ontvang je per 1000 kWh opgewekte 
stroom een groenestroomcerti caat van
330 euro, gegarandeerd voor twintig jaar.
Het maakt niet uit of je die energie zelf 
gebruikt of aan het net teruglevert.
Die  nanciële tegemoetkoming geldt trouwens 
zowel voor gezinnen, scholen als bedrijven.
Een doorsnee gezin kan twee keer per jaar
330 euro verdienen, elk jaar opnieuw.
Voor grotere organisaties is dat natuurlijk meer, 
afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie die 
ze produceren.

Ons bedrijf, Ecostream, is al meer dan twintig jaar 
actief op het vlak van zonne-energie. En ons team 
is bijzonder bedreven en gedreven. We geloven dat 
iedereen recht heeft op duurzame energie.
Zonne-energie is daarvan een belangrijk onderdeel. 
Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvende 
off erte op maat en stap samen met ons duurzaam 
het jaar 2011 in!

weensens

Familie Benoit, Hofstade

> Vermogen installatie: 4725 Wp

> Jaarlijkse opbrengst: 4600 kWh

Alweer een tevreden klant!

opmaak advertentie zemstenaar.indd   1 16-12-2010   16:21:11
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www.tuinenvanvlasselaer.be

De jongste peters en meters van Zemst
Zemst - Sinds 2000 nemen de leerlingen van het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Tuimeling 
uit Zemst deel aan het natuurproject Educatief Natuurbeheer van Natuurpunt in samenwerking 
met de Provincie Vlaams-Brabant. Met dit project maken de leerlingen tijdens drie stappen ken-
nis met de natuur in Vlaanderen en meer bepaald met die in hun buurt. Aangezien deze school 
al meer dan tien jaar deelneemt aan het project, heeft Natuurpunt besloten om de Tuimeling het 
peterschap over het Kollintebos in Zemst toe te kennen. 

Tekst en foto Jean Andries

* te communiceren over het project 
Educatief Natuurbeheer via hun 
website, schoolkrantje,…
* ook de komende jaren de han-
den uit de mouwen te steken voor 
het natuurbehoud in Vlaanderen 
* verder te werken aan Educatief 
Natuurbeheer.
U ziet het, de toekomst van de na-
tuur in Zemst is verzekerd! Inlich-
tingen over het project Educatief 
Natuurbeheer: rosan.heremans@

O
p donderdag 19 mei werd 
het peterschap aan de 
enthousiaste petertjes en 
metertjes van het zesde 

leerjaar van de Tuimeling uitgereikt 
door de plaatselijke Natuurpuntafde-
ling Kanaalregio bos van Aa en de bur-
gemeester van Zemst, Bart Coopman, 
en in aanwezigheid van directeur Bal. 
Hierna vertrokken de leerlingen onder 
begeleiding van Tine Podevyn en Rosan 
Heremans van Natuurpunt op natuuront-
dekkingstocht, waarbij ze het 
resultaat van hun harde werk 
van de laatste maanden kon-
den bewonderen en het ge-
bied verder ontdekten.  

De Tuimeling engageert zich 
met het peterschap om:
* lid te zijn van Natuurpunt 
* het natuurgebied mee te 
helpen beschermen

natuurpunt.be of 0477/82.38.00 en www.
natuurpunt.be/educatiefnatuurbeheer.  
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H
et Bos van Aa moet zowat het 
enige bos zijn dat eigenlijk 
geen bos is. Vroeger was het 
een landbouwgebied met lan-

ge dreven en laagstamboomgaarden. Be-
gin jaren zeventig van vorige eeuw werd 
het door de overheid onteigend voor de 
aanleg van de nieuwe zeesluis op het ka-
naal vlakbij. Er werd een aarden omwal-
ling aangelegd rond een 120 ha groot 
gebied. Binnen die dijk werd slib gestort 
dat afkomstig was van de aanleg van die 
zeesluis. Zo ontstond een immense wa-
tervlakte die via de Aabeek afliep.

Moet er nog zand zijn?
In 1982 begon de firma De Dijcker met 
zandwinning uit de restanten van het op-
gespoten slib. Zware vrachtwagens reden 
sindsdien elke dag af en aan, wat voor de 
nodige overlast zorgde. Ook de waarde-
volle natuur had zwaar te lijden onder de 
zandwinning. De jaren negentig luidden 
het verzet in tegen de gang van zaken. 
De actiegroep MENZZ (Moet Er Nog Zand 
Zijn) ijverde voor de bescher-
ming van het Bos van Aa als 
natuurzone en verzette zich 
fel tegen plannen als de uit-
breiding van de zandwinning, 
de bouw van een verbrandingsoven en de 
aanleg van een motorcrossterrein. MENZZ 
kreeg de massale steun van buurtbewo-
ners en samen bereikten ze hun doel: in 
2000 werd het Bos van Aa op het gewest-
plan ingekleurd als natuurgebied. 

Te veel grondaanvoer?
Om de inrichting als natuurzone mogelijk te 
maken, kreeg de firma De Dijcker in 2004 
een milieuvergunning voor het opvullen 
van de groeven, ontstaan door de zand-

winning. Deze opvulling moet gebeuren 
volgens een afwerkingsplan en volgens 
overeengekomen volumes van grondaan-
voer. Om een en ander in goeie banen te 
leiden, werd in 2009 een “begeleidings-
commissie Bos van Aa” samengesteld, 
met vertegenwoordigers van exploitant 
De Dijcker, eigenaar Waterwegen en Zee-
kanaal, de gemeenten Zemst en Kapelle-
op-den-Bos, de provincie Vlaams-Brabant 
en deskundigen van onder andere INBO 
(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). 
Over de hoeveelheid aan te voeren grond 
ontstond vorig jaar een meningsverschil. 
Berekeningen toonden aan dat er al vol-
doende of zelfs te veel grond werd aange-
voerd.  Maar de milieuvergunning uit 2004 

geeft De Dijcker het recht om nog een gro-
te hoeveelheid grond aan te voeren.

Laatste vrachtwagens
Hierover werd nu een compromis bereikt. 
Het resterende volume aan te voeren 
grond wordt opgeslagen in de aarden 
wal rond het gebied, die hierdoor een 
breedte krijgt van 50 meter. Op 23 mei 
liet de Milieu-inspectie alle activiteiten 
in het Bos van Aa stilleggen. Volgens de 
firma De Dijcker gaat het om een misver-

stand en een onjuiste interpretatie van 
het dossier. Leuk gevolg voor de om-
wonenden is wél dat er voorlopig geen 
vrachtwagens meer af- en aanrijden.
Het échte einde van de grondaanvoer 
schat De Dijcker ergens in het najaar: “Vol-
gens onze milieuvergunning mochten wij 
einde maart 2011 nog 400.000 ton aan-
voeren, wat overeenkomt met ongeveer 
13.500 ritten. De gemiddelde aanvoer per 
dag wordt geschat op 120 ritten. Dit najaar 
zou dus alles aangevoerd moeten zijn.”

Eindelijk rust
Voor de inwoners van het nabijgelegen 
Zemst-Laar en Humbeek komt hiermee 
een einde aan jarenlange ellende.  Mil-

joenen tientonners reden dag in 
dag uit het Bos van Aa in en uit, 
met alle ongemakken van dien: 
verkeershinder, lawaaioverlast, 
stof in de zomer, slijk in de winter, 

straatverzakkingen, daverende huisge-
vels, trillende vensters, enzovoort. Alle-
maal verleden tijd, de omwonenden kun-
nen opnieuw rustig ademhalen.

Ook voor de natuur in het Bos van Aa bre-
ken gouden tijden aan. Het gebied wordt 
al enkele jaren beheerd door Natuurpunt, 
net als het vlakbij gelegen Kollintebos. 
De organisatie stelt alles in het werk om 
de waardevolle flora en fauna te bescher-
men. En kan er nu voluit voor gaan. 

Eindelijk rust in Bos van Aa

Zemst – De ellende met zware 
vrachtwagens in en rond het 
Bos van Aa is weldra voorbij. 
Het af- en aanrijden van talloze 
tientonners loopt na de zomer 
ten einde. De aarden wal rond 
het gebied wordt eerst nog fors 
verbreed. En dan kan het Bos 
van Aa zich ten volle ontplooien 
als waardevol natuurgebied.

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

Miljoenen vrachtwagens met zand 
reden dag in dag uit naar het 

“Bos van af en Aan”

Aan de jarenlange stoet vrachtwagens in en rond het Bos van Aa komt weldra een einde.
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Ontdek nu ook ons gamma 
aluminium brievenbussen

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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WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

 vERhUURT hET MATERIEEL 

vOOR KARWEI EN FEEST

NU:  

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

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

tuin:
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Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plAAtsen vAn cv, 
sAnitAir- & 
gAsinstAllAties

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

bvba

Bosontginning
WIllEMS b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be

Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52

Fax: 015/62 05 04
* Kappen en slepen van bomen

* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken

* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen

* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrie-

en privaat gronden

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.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
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Yannick Heylen 

B
elgië ademt motorcross. Heel 
populair, massa’s toeschouwers, 
spektakel van de bovenste 
plank. Talloze wereldkampioe-

nen hebben ons land op de kaart gezet. 
Een indrukwekkende lijst: René Baeten, 
Roger De Coster, André Malherbe, George 
Jobé, Eric Geboers, Jacky Martens, Joël 
Smets, Steve Ramon en last but not least 
the legend, nummer 72, Stefan Everts. 
Iedereen kent ze en houdt ervan. Maar 
deze prachtige sport dreigt te verdwijnen 
door een gebrek aan omlopen. Niemand 
wil een crossparcours in de buurt. Minder 
of geen mogelijkheden meer om te trai-
nen. Willen wij nog genieten van de cross 
is het de hoogste tijd om hier iets aan 
te doen. Er is in Vlaanderen nog plaats 
genoeg om elke crosser zijn ding te laten 
doen. Op dit moment dus niet. Wegens 
niet voldoende omlopen wijken Yannick 
en papa Dominik wekelijks uit naar het 
buitenland. Ga er maar aan staan!

Yannick, hoe zien jouw weekends er uit?
“In het seizoen zijn wij elk weekend op 
pad met de mobilhome. Wedstrijden 
meedoen in Nederland, Frankrijk, Italië 
en noem maar op. Gelukkig heb ik mijn 
familie die er voor zorgt dat ik mijn pas-
sie, het crossen, kan beoefenen.”

Hoe ben jij tot het crossen gekomen?
“Mijn papa wou graag crossen toen hij 
jong was. Maar hij mocht niet van thuis. 
Zo niet met mij. Toen ik vijf was, kreeg ik 
al een brommertje om te crossen in de 
wei.  Een Husqvarna. In België mag je 
niet crossen onder de twaalf jaar. Daar-
om zijn wij naar Nederland gegaan. Daar 

is een nationale jeugdwerking waar je 
vele wedstrijden kan rijden.  Veel zand 
en plezant. Mijn eerste wedstrijd reed ik 
in Reet, dat was zwaar zand en te dunne 
bandjes, daar leer je van.”

Wie leerde jou op?
“Ik kreeg privétraining van Marnicq Ber-
voets op de weinige parcours die wij 
nog hebben. Op woensdagnamiddagen 
in Lommel of Genk. Vaak ook in Frankrijk. 
Daar heb ik echt veel van opgestoken.”

Je rijdt bijna altijd in het buitenland?
“Dat klopt. In België zijn er te weinig 
mogelijkheden. Vaak neem ik het op 
tegen leeftijdsgenoten uit Nederland. 
Daar is meer strijd en niveau. In 2007 
stond ik met een 65 cc aan de leiding 
in het Nederlands kampioenschap.  Na 
een zware val met een schouderbreuk 
werd ik uiteindelijk nog tweede.”

Heeft de bond jou daar opgemerkt?
“Ja, zo mocht ik in 2009 mee naar het 
EK in Polen. Meer dan honderd deelne-
mers waarvan er veertig mochten star-
ten. En ik was erbij.”

Daarna werd je geselecteerd voor de 
Belgische selectie voor de  Coupe de 
l’Avenir in 2010.
“Top! Niemand minder dan Joël Robert 

volgde mijn prestaties. Geselecteerd wor-
den als één van de drie piloten voor het 
nationale team van twaalf tot vijftien jaar 
is een hele eer. Wij werden knap tweede 
na Nederland, individueel was ik derde.”

En dan het WK  85 cc in augustus 2010 
in Darduignon in Frankrijk?
“Als enige Belgische deelnemer onder 
tachtig piloten, dat was pas stress 
man. Een kick waarvan ik veel heb ge-
leerd. Je zoekt je grenzen op en voelt 
hoe ver je kan gaan.”
 
Je bent net geen 15, Roczen en Herlings 
achterna?
“Dromen mag zeker? Dolgraag zou ik vol-
gend jaar meedoen in de MX1 of MX 2. 
Heel ambitieus, maar ik ga ervoor. Marc 
Herremans begeleidt mij momenteel. Fy-
siek en mentaal zal hij mij klaarstomen.”

Heb jij nog tijd voor school:?
“Jawel. In de week naar school en in het 
weekend weg. Crossen! Vorige week 
was ik nog tweede op het Europees 
Kampioenschap 85 cc in Arco Di Trento 
in Italië. Allemaal niet vanzelfsprekend. 
Met dank en mama en papa en iedereen 
die er mee voor zorgt dat ik mijn passie 
kan blijven beoefenen. Ik hoop dat alle 
motorcrossfanaten in Zemst mij steunen 
in mijn race naar het grote werk!” 

scheert 
hoge toppen

Elewijt – Motorcross! Ons 
landje is in die sport altijd al 
toonaangevend geweest. Bel-
gië was en is de bakermat van 
de cross. Nu ook in Zemst. De 
vijftienjarige Yannick Heylen is 
flink op weg om het te maken. 
Niet evident, in een sport die 
bijna nergens nog welkom is.

Tekst: Piet Van Grunderbeek
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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

VerVang  
uw oud bad  

door een  
nieuwe douche  

op 1 dag !

Hogenakkerhoekstraat 1  9150 Kruibeke   
Tel. 03/773 26 80  fax 03/773 26 81
www.bathinbath.com  info@berghwater.be 

                                               EEN FRISSE WIND DOOR JE BADKAMER

advertentie_zemst2.indd   1 30/05/11   15:22
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“De Krol” nieuwe jeugdcoördinator van SK Laar
Zemst-Laar - Alain Van Steenwinkel, in de volksmond “de krol”, 
stopt na twinitg jaar als trainer bij SK Laar.  Samen met en-
kele  spelers blikken we terug. Het interview werd voorbereid 
en afgenomen door Nina, Ward, Kobe, Gregor en Sander. de 
Zemstenaar nam de notulen.  Een jeugdige, luidruchtige ervaring.
  Tekst: Karin Andries

A
lain, of zeggen we beter 
Krol? Hoe ben je tot deze club 
gekomen?
Krol: “In 1978 of 1979, timing 

weet ik niet meer exact, werd er naar 
jaarlijkse gewoonte een jeugdwedstrijd 
Bos tegen Laar georganiseerd. Ik speel-
de mee in het kamp van Bos.  Uiteinde-
lijk in 1980 werden de handen in elkaar 
geslagen en ontstonden de scholieren 
van SK laar.”

Van speler naar trainer. Kan je je eerste 
training nog herinneren?
Krol: “Tijdens een gezellige babbel in 
het plaatselijk café wist Bert Van Capel-
len, toen voorzitter van het feestcomité 
van SK Laar, mij te overhalen om trainer 
te worden bij SK Laar.  Ik begon bij de 
pupillen onder begeleiding van Jan Van 
Erp.  Een zeer bekwame trainer ,van wie 
ik de knepen van het vak leerde.  Tijdens 
mijn carrière heb ik alle categorieën (pu-
pillen, mini-miniemen, miniemen, cadet-
ten) getraind.  Een ervaring waar ik met 
fierheid en voldoening op terugblik.”

Wat is je hoogtepunt op SK laar?
Krol:  “Er zijn twee hoogtepunten die mij 
meteen te binnen schieten. Dat was het 
winnen van de fairplaybeker bij de mi-
ni-miniemen in 1997. Wij hadden toen 
een zeer slecht seizoen achter de rug 
(alle matchen verloren) en door de fair-
play beker te winnen was ik echt geluk-
kig voor mijn spelers, want blijven mo-
tiveren was toen een zware opdracht.  
Mijn tweede hoogtepunt was het kam-
pioenschap bij de miniemen in 2009-
2010. In het hele seizoen hadden we 
één match verloren. Dit werd uitbundig 
gevierd met barbecue en dansfeest.  
Deze ploeg, die ondertussen cadetten 
geworden zijn, begeleid ik nog steeds.  

Een super ploeg met een geweldige 
teamspirit!”

Wat was je slechtste ervaring tijdens je 
trainerscarrière?
Krol: “Echt slechte ervaringen heb ik 
niet gehad. Wel wat minder goede mo-
menten, af en toe moet je hard ingrij-
pen. Maar uiteindelijk is dit specifiek 
aan het trainen van een jeugdploeg vol 
met tieners die aan het puberen zijn.  
Soms boek je vooruitgang en dan weer 
even niet en zo zijn er steeds ups en 
downs.  En gelukkig heb ik nooit zwaar 
gekwetsten gehad tijdens mijn trainin-
gen of matchen.”

Op welke manier heb je trainingstactie-
ken aangeleerd?
Krol:  “Zoals ik al zei heb ik praktische 
begeleiding gehad van Jan Van Erp en 
kennis van collega’s binnen SK Laar.  Ik 
heb ook cursussen van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond van Antwerpen 
gevolgd, waar aanpak en manier van 
trainen op een professionele manier 
wordt aangeleerd. Daar heb ik les ge-

Balcaen, vroeger trainer van de eer-
ste ploeg, dus geen onbekende op SK 
Laar.”

Wat zijn je toekomstplannen ?
Krol: “Ik zal geen trainer meer zijn, maar 
ik blijf nog wel het aanspreekpunt voor 
de jeugd.  Ik word jeugdcoördinator bij 
SK Laar. Je zal mij ook nog regelma-
tig langs de zijkant van het veld zien 
staan. En momenteel ben ik begonnen 
met “start to run”, misschien wordt dat 
mijn nieuwe passie? Er is geen echt af-
scheid, ik blijf een luisterend oor  voor 
de jeugdploegen van SK Laar.” 

k r e g e n 
van Ro-
b e r t 
Goethals, 
Bert Van 
L i n g e n 
en Patrick 
van Steen-
brugge.”

Mag je al 
ve rk l ap -
pen wie je 
opvolger 
wordt?
Krol: “Ja 
hoor, Paul 

Alain Van Steenwinkel, ‘De Krol” in de volksmond.

Dit groepje kinderen nam het interview af van De Krol.
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B
art troont ons onmiddellijk 
mee naar zijn JIZ-room. Een 
biotoop met T-shirts, affi-
ches, flyers, foto’s… herin-

neringen aan twaalf mooie jaren al. 
Maar ook werkplek voor subsidieaan-
vragen, voor de opmaak van program-
ma’s. 

The churchpub
We zeggen en schrijven september 
1998 (Westerlo – Anderlecht: 6 – 0, 
wie herinnert het zich niet!) als een 
8-tal jongeren van de Zemstse Jeugd-
raad op kamp trekt naar Portugal, n.a.v. 
de Expo 98 in Lissabon. Zij ontmoeten 
er een groepje Engelsen en meteen is 
de toon gezet. Een jaar later trekt een 
groepje o.l.v. den Bouts, Bart Graus en 
de Noye (Steven Van Noyen) naar het 
Lake District, in het Noorden van Enge-
land, tegen de Schotse grens aan. JIZ is 
geboren.
En ze zullen nooit meer vergeten dat 
een spiegelei in het Engels ‘sunny side 
up’ heet, en niet ‘horse-eye’, met een 
knipoog naar wijlen Willy Nelson.
Vanaf dan gaat het hard, heel hard. Er 
wordt stevig vergaderd, liefst in een 
Weerdse kroeg, alweer in de scha-
duw van een kerktoren. Mede door 
toedoen van de Witte Nees, wordt 
De Jaak  het epicentrum van brain-
stormsessies, de uitvalsbasis, de 
broedplaats voor ideeën. Maar Het 
Schoonzicht werd ook een vaste waar-
de waar met de jaren Nederlanders, 
Engelsen, Polen, Turken, Spanjaar-
den, Italianen, Slovenen, Tsjechen, 
Cyprioten, Esten en Israëli leerden 

genieten van real belgian beer. Deze 
traditionele Bel-
gische kroeg 
staat voor velen 
sindsdien in het 
geheugen ge-
grift als the churchpub. Een obligate 
stop die niet in het programma mag 
ontbreken.

gauw een flinke bundel A4-tjes, met 
een gedetail-
leerd program-
ma, inclusief 
doelstellingen, 
activiteiten en 

methodiek, en vooral gefundeerde 
verantwoording van het opzet in het 
kader van een opgelegd thema.

Kei-cool op kamp met JIZ
Elewijt – Chiro, Scouts, Tramalant, De Jeppe, Elawaat… Allemaal supertof en mega-cool. Je kan 
er omzeggens elke week naartoe. Maar, je bent jong en je wilt wel eens wat… meer, wat… 
anders. Weg van onder die kerktoren, je blik verruimen, contact hebben met jongeren uit an-
dere landen, kamperen, sporten, citytrippen, diepgaand discussiëren. Zonder je portemonnee 
pijn te doen. Yes! Welnu, dan is er JIZ! Jeugd International Zemst. Kei-curieus als steeds toog 
de Zemstenaar op pad. Op zoek naar de motor van JIZ. En vond Bart – den Bouts – Haemhouts. 
Op minder dan een boogscheut van Den Druugen Airing, en zowaar in de schaduw van de Ele-
wijtse kerktoren, o ironie.

Tekst: Alex Lauwens. Foto: Jean Andries

Den Bouts met zijn onafscheidelijke hoed, als handelsmerk van JIZ.
We all love €urope
Twee tot drie 
kampen per jaar, 
wordt vaste prik. 
Maar de drempel 
moet laag blijven, 
zeker op financi-
eel vlak. Er wordt 
gewerkt onder de 
koepel van JINT, 
het internationale 
Youth In Action-
programma van 
de Europese Com-
missie. Aanspraak 
maken op subsi-
dies betekent een 
project uitwerken 
waarbij de jonge-
ren worden aan-
gemoedigd om 
Europees te den-
ken, Europeaan 
te zijn en inter-
cultureel te leren. 
Voor het kamp in 
België, dat jaar-
lijks plaatsvindt 
begin juli, bete-
kent dat toch al 

“Het intercultureel leren 
is de hoofdbetrachting van 

de uitwisseling”.
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Tuinwerken Kristof

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

Tervuursesteenweg  358, 
Hofstade-Zemst - 015 62 08 96

Stationsstraat 13B, 
Haacht - 016 57 35 53

Zondag 12 juni:
VERWEN VADER

Extra attentie 
bij aankoop van een 

herenpyjama en badslip 
of minimum 2 badslips !
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DE WIT cvBA
VERZEKERINGSMAKELAARS

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

Tervuursesteenweg 662

1982 Elewijt

bij Tinne en Fluppe

b.v.b.a. AlGEMEnE BOUWWERKEn

CASTEELS - WIJNS

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

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

GSM 0475/869 163
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Zo zal het kamp van deze zomer 
(van 2 tot 9 juli, eerst drie dagen 
Brussel, nadien vijf dagen  Odeigne 
– Ardennen; provincie Luxemburg) 
in het teken staan van de Europese 
bewustmaking in het kader van het 
Jaar van de Vrijwilliger. JIZ zal hier-
aan een diepere zin geven door 
activiteiten te organiseren rond het 
thema ‘armoede’. 
Kostprijs van zo’n kamp voor de 
deelnemer: 175 euro. Dit bedrag 
omvat transport, logies, verzeke-
ring, activiteiten. Stukken goed-
koper, zinvoller en gezonder dus 
dan vier festivaldagen in Werch-
ter. Trouwens, er zijn heel de zo-
mer door festivals. Werchter kan of 
mag dus geen excuus zijn. Dat ge-
ringe bedrag is pas mogelijk door 
de subsidies vanuit JINT (na goed-
keuring van het project) en een 
inbreng van de provincie Vlaams-
Brabant, de gemeente Zemst, plus 
een aantal kleinere sponsors. Om 
het plaatje rond te maken gaan de 
medewerkers wel pintjes tappen 
op festivals als Maanrock en Dra-
nouter.

60 paar laarzen
Op logistiek gebied zit JIZ al ja-
ren gebeiteld. De samenwerking 
met de Weerdse chiro is een voor-
beeld op dat vlak. Het hele Arden-
nenkampement dient voor JIZ, Chi-
romeisjes, Chirojongens, en WOL 
(Weerdse Oud Leiding, n.v.d.r.). 

Een twaalf à vijftien leden tellen-
de vaste crew maken het de JIZ-
deelnemers naar hun zin. In Brus-
sel wordt gelogeerd in één van 
de twee jeugdherbergen die onze 
hoofdstad rijk is..
“Goede logistiek en dienstverle-
ning zijn essentieel”, vertrouwt 
Bart mij toe. “Ik herinner me 2005, 
toen er een delegatie Koerden bij 
was. Zij kwamen van dicht tegen 
de grens met Iran. Die gasten stap-
ten van het vliegtuig met alleen 
een klein rugzakske. Niet eens een 
pulletje bij of iets tegen de regen. 
Zelfs geen slaapzak! Germaine van 
de Jaak is toen in allerijl een tiental 
slaapzakken gaan kopen! En 2006, 
nog zoiets. Een echte rotzomer. Erik 
Moens is toen langs alle winkels 
in de buurt van het kamp gereden 
om botten te gaan kopen. 60 paar 
a.u.b. Maar iedereen was gediend 
en we hebben die nu nog, voor het 
geval dat…”  

Behalve het eigen ‘Ardennenkamp’, 
trekt JIZ deze zomer ook naar Tsje-
chië (van 27/7 tot 6/8) en naar 
Lecce in Italië van 1/9 tot 9/9. Deze 
buitenlandse kampen kosten 250 
euro, vlucht inbegrepen! Qua leef-
tijd wordt gemikt op deelnemers 
van 16 tot 25 jaar.
Inschrijven kan nog tot 26 juni, bij 
Bart Haemhouts (boutsjr@skynet.
be; 0486-49 07 16) of bij Erik 
Moens (0496-50 72 73).
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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

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

 

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

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

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
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TV Zemst speelt kort op de bal en 
legt de vinger aan de pols van het lo-
cale nieuws. Er zijn maar liefst 3 jour-
naals gepland in de maand juni:op 
de woensdagen 1, 15 en 29 juni!

Wat kunt u zoal zien in het journaal 
van 1 juni?
•	 GBS De Regenboog die het pe-

terschap heeft gekregen over do-
mein Vriezenbroek

•	 De Zemstse senioren op boot-
uitstap

•	 Een beachvolleybal-tornooi bij 
de Jeppe

•	 Een kijk op perikelen rond het 
Bloso-domein

•	 De plechtige geloofsbelijdenis 
van de Weerdse 12-jarigen

•	 En nog zoveel meer….

Journaal, sport, agenda… en als er 
belangwekkende dingen gebeuren, 
is er zelfs een speciale nieuwsflash 
in de vorm van breaking news.

Dat TV Zemst een vaste plaats ver-
worven heeft in het Zemstse me-
dialandschap, staat buiten kijf. On-
afhankelijke metingen via Google 
Analytics tonen een steeds stijgend 
aantal bezoekers en paginaweer-
gaves!
Het is ook andere gemeenten niet 

ontgaan. Voor een stad als Mechelen 
geldt TV Zemst zelfs als inspirerend 
voorbeeld. Een gegeven waar we fier 
mogen over zijn!

Het is meteen ook de stimulans om 
nog beter te doen, om TV Zemst toe-
gankelijk te maken voor iedereen. 
Binnenkort zal TV Zemst dan ook 
geen voorrecht meer zijn voor PC-
bezitters, maar zal iedereen die di-
gitaal tv kijkt, via de rode knop van 
de afstandsbediening, de journaals 
van TV Zemst kunnen bekijken op de 
digitextpagina’s van Ring TV. Meer 
nieuws volgt!

Ondertussen wordt ook druk gewerkt 
aan de kookprogramma’s en staat de 
integrale verslaggeving van sport-
wedstrijden in de steigers. Reeksen 
als ‘Ten huize van….bekende Zem-
stenaars’ zijn een volgend idee. Het 
gonst gewoon achter de schermen!

En vergeet niet dat u steeds zelf film-
pjes kunt posten of TV Zemst kunt ver-
zoeken om een reportage te maken. 
Even surfen naar www.tvzemst.be  en 
’Idee voor Reportage’ aanklikken! Of 
even mailen of bellen naar onderge-
tekende (alex.lauwens@telenet.be; 
0474-056 001). Hij doet de rest.

AL

Wat is er op TV  Zemst ?
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Zemst – Vanessa Geerens uit Vilvoorde 
is de nieuwste koningin van Zemst! Ik hoor 
u al denken: “Zemst een nieuw koningin? 
Kan toch niet!” Toch wel. De wipschutters 
van De Vereniging in Zemst kroonden op 
1 mei Vanessa tot nieuwe kampioen!
Even een woord uitleg, want boogschie-
ten is niet even gekend als voetbal. Je 
schiet met je boog naar een staande wip, 
een metalen paal met een hele hoop ‘vo-
geltjes’ (nvdr houten blokjes met pluimen). 
Elk jaar organiseert elke club onder zijn 
leden een koningsschutting. Degene die 
als eerste de hoogste vogel neerschiet, 
is de nieuwe koning(in). Op 1 mei schoot 
Vanessa al tijdens de eerste ronde raak en 
werd daarmee koningin voor één jaar.

Het is niet de eerste keer dat je de bes-
te bent, niet waar?
“In 2006 was ik al eens koningin. En 
net als toen ben ik het ook deze keer 
samen met mijn vriend Bart. Maar ik 

schoot de hoge er al meteen met mijn 
eerste schot af. Bart had in zijn club 
meerdere pogingen nodig.” (lacht)
Je bent ook al eens keizer geweest, 
wat houdt dat juist in?
“Elk jaar kampen alle leden van de ver-
schillende clubs tegen mekaar. Degene 
die dan wint, is keizer. In 2007 ben ik 
keizer geworden van ons verbond.”
Hoe lang schiet je al?
“Een jaar of acht. Mijn vader deed het 
en ik ging eens mee kijken. Iedereen 
zei dat ik het ook eens moest proberen 
en zo gezegd, zo gedaan.”
Heb je tips voor beginnelingen of geïn-
teresseerden?
“Je moet het echt graag doen om het 
goed te kunnen. Als je het niet graag 
doet, is de fun er snel af. Het is ook 
niet zo’n hippe sport. De meeste deel-
nemers zijn iets oudere mensen. En tus-
sen de verschillende rondes moet je 
soms lang wachten. Maar die tijd doen 

we snel-
ler voor-
bij gaan 
door een 
beetje te 
kaarten.”  
Moet je 
vaak oe-
fenen of 

Zemst heeft een nieuwe koningin!

Geïnteresseerden zijn welkom tijdens 
de schuttingen op 3 juli, 30 juli, 14 au-
gustus, 11 september en 16 oktober. 
De wedstrijd start telkens om 14.30u 
en duurt tot ongeveer 18u. De schut-
tingen vinden plaats in Den Turfput, 
naast het voetbalveld van Zemst.

trainen?
Vanessa: “Dat valt goed mee, hoor. Je 
gaat natuurlijk zo vaak je zelf wilt. Er zijn 
mensen die tot vier keer per week gaan 
schieten. Zelf ga ik minstens één keer in 
de week, meestal op zondag.”

EVDW
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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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Totaalservice in optiek

•

•
•
•

 ogentest: opmeten van de sterkte
van uw glazen

 aanpassing van contactlenzen
 uiterst verzorgde montage in eigen atelier
 snelle en onberispelijke service

Twee ervaren opticiens tot uw dienst

Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108 • Zemst

tel. 015 61 65 80 • fax 015 61 20 04 • www.optiekdeboeck.be


