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

info@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor kwa-

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

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

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

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010

5%
OP GEBOORTEKAARTJES 

EN TROUWKAARTEN

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)

in dit nummer Beste Zemstenaar,

I
edereen wordt de jongste jaren lyrisch als het over de 
Zenne gaat. Zoveel natuurpracht! Die weelderige flora en 
fauna, dat krinkelende winkelende water! Allemaal mooi ui-
teraard. Héél mooi. Nu willen wij de pret niet bederven, zo 

zijn wij niet. Maar er gebeuren de laatste tijd vreemde dingen 
in en rond die Zenne. Wij krijgen meer en meer signalen dat 
daar iets niet klopt.
 
U moet die watervogels eens in de gaten houden. Reigers strui-
kelen over hun eigen stelten, eenden zwalpen over het water, 
wilde ganzen vliegen met hun ogen half open tegen de oevers. 
Ook de vissen lijken het noorden kwijt. Sommige zwemmen ach-
terwaarts, andere ondersteboven. Maar vooral de kikkers rond 
de Zenne bakken het bruin. Elke nacht opnieuw maken die groe-
ne blubberbollen een lawaai waarbij horen en zien vergaan. 
Niet normaal. Dit is geen gekwaak meer, dit is het apocalypti-
sche gebrul van vuurspuwende draken op een rave party.
 
Wat is daar aan de hand, vraagt iedereen zich af. U weet dat 
u voor zoiets kan rekenen op uw glossy magazine. Dus lieten 
wij een staal van het Zennewater analyseren in een gespe-
cialiseerd labo. Tegelijkertijd  stuurden wij onze fotograaf en 
één van onze meest betrouwbare medewerkers naar de Zenne. 
Drie dagen en nachten hebben die jongens in het water gele-
gen. Het resultaat was verbijsterend:  beiden keerden terug 
met een glazige blik in de ogen en een gelukzalige glimlach 
om de mond. Licht onzekere stap ook. En een bijzonder onsa-
menhangend verhaal.
 
Gelukkig bracht de wateranalyse een wetenschappelijke ver-
klaring. Door de scheikundige reactie met de nieuwe planten-
soorten in de Zenne, blijkt het water een alcoholpercentage te 
bevatten van 7 tot 7,5%. Het heeft een bijzonder pittig aro-
ma, met een bittere afdronk en een stevige schuimkraag. En 
het goede nieuws: het is vanaf volgende maand te koop op de 
rommelmarkt in Eppegem. Bestel alvast een bak Zennegod. Of 
begin misschien met een flesje. Proost!

De redactie (PV)
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eigen ophaal- en 
hersteldienst

          
dealer: Stihl, Viking, 

Kubota, etc...

Info: info@
nauwelaertsenzoon.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!Tuinwerken Kristof
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Isabelle en Silvio winnen trouwpartij van 30.000 euro
Eppegem - Isabelle Verheyden (30) en Silvio Debot (32) uit Eppegem zijn de winnaars van de 
Gouden Trouw, een wedstrijd van Gouden Gids. Het koppel krijgt op 10 september een huwe-
lijksfeest voor een waarde van 30.000 euro. 

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

brengen. Elke uitda-
ging is een onderdeel 
van de bruiloft. De 
eerste uitdaging  voor 
de Planners bestond 
in het vinden van het 
juiste vervoer via de 
Gouden Gids. Elke 
volgende maandag 
kregen de Planners er 
een nieuwe uitdaging 
voor het huwelijks-
feest bij, met locatie 
& catering, souvenirs, 
herinneringen, enter-
tainment, dresscode 
en huwelijksreis. Op 
1 juli beslist een jury 
welke Wedding Plan-
ner volgens haar het 
origineelste trouwpro-
gramma bedacht. Wat 
denkwerk en origina-
liteit loont, want de 
winnaar mag het hele 
trouwfeest organise-
ren en krijgt ook een 
goudklomp of de te-

”Na acht jaar zijn we 
nog dolverliefd”, klinkt 
het eenstemmig. ”We 
willen dat aan iedereen 
duidelijk maken op een 
knalfeest om nooit meer 
te vergeten.”

Dat anderen gaan be-
palen hoe hun trouw-
feest zal verlopen is 
voor hen geen pro-
bleem: ”Integendeel, 
het zal heel tof en heel 
speciaal worden, want 
er zullen massa’s nieu-
we ideeën uitgewerkt 
worden en daar staan 
wij voor open”, zeggen 
ze. Ze hopen dat de ze-
vende uitdaging, een 
originele huwelijksreis, 
hen naar een ander 
continent voert. Een 
combinatie van rond-
trekken en strandva-
kantie in Australië zien 
ze wel zitten. 

H
et koppel haalde de top 20 
met de stemmen van familie, 
vrienden en ook van voetbal-
club FC Eppegem en werd als 

winnaar uitgekozen door een jury met 
Kelly Pfaff en Sam Gooris. Silvio speelt 
helemaal geen voetbal bij FC Eppe-
gem, maar de uitbater van de kranten-
winkel had in zijn zaak promotie voor 
het koppel gevoerd en een oproep ge-
lanceerd bij de voetbalploeg om voor 
hen te stemmen. Dat tikte de teller 
stevig aan.

De voorbereiding van hun droomhu-
welijk is ook een wedstrijd. De kan-
didaat Wedding Planners moeten ze-
ven uitdagingen  tot een goed einde 

genwaarde van 30.000 euro.

Silvio Debot heeft een Italiaanse moe-
der en Belgische vader. Zijn grootou-
ders komen uit de Re-
gio di Calabria en 
kwamen naar ons 
land om er in de 
Limburgse mijnen 
te werken. Silvio 
werkt als bediende 
in een bedrijf voor au-
toleasing. “Ik ben zot op 
blondjes”, geeft hij toe. ”Via 
gemeenschappelijke vrienden 
leerden we elkaar kennen. Bij 
haar dertigste verjaardag heb ik 
Isabelle gevraagd en dat huwelijks-

feest wordt een knaller.”
Isabelle is ‘Welkomcenteragent’ op 
Brussels Airport. ”Silvio is altijd goed 
geluimd. ‘La dolce far niente’ zit hem in 

het bloed. Hij is een 
vrolijke gast.” Isa-
belle ging speciaal 
Italiaans volgen 
om met de groot-

moeder van Silvio te 
kunnen praten.

Het Eppegemse paar 
werd ‘gekoppeld’ door hun 

vrienden en ‘wel met volle 
toestemming’, zeggen ze. Ze 

wonen intussen al acht jaar sa-
men en kochten twee jaar geleden 

een eigen huisje, dat ze renoveren. 

“Vrienden hebben 
ons ‘gekoppeld’ 

en het was 
met volle 
goesting”
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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

Zemst – Niet minder dan elf Zem-
stenaars zetten op 25 en 26 juni hun 
tuinpoorten wagenwijd open. Zo 
kon iedereen meegenieten van hun 
noeste arbeid, hun creativiteit en 
hun groot hart voor de natuur.

Zelfs enkele van onze Bekende Zem-
stenaars staken hun bewondering voor 
al dat fraais niet onder terrasstoelen 
of tuinbanken. Zo werd Ronny Mosuse 
samen met onze collega’s van TV Zemst 
op sleeptouw genomen door Mia Cou-
lommier. Aan de Weerdse Vogelzang 
werd de anders zo zoet gevooisde 
Aertbeliën Sylvain zowaar sprakeloos 
na een rondleiding doorheen haar 40 
are grote wandelbostuin.

Zemstse Tuinroute 2011: 
een schot in de roos!

Nog erger verging het Pacale Bal  in 
de Jaak Lemmenslaan. Jan Huyghe 
slaagde er moeiteloos in om haar 
om zijn tuin te leiden. Ook al is die 
46 are! Romantiek en rozen… Uw fo-
tograaf en reporter en ook TV Zemst 
genoten mee vanop de eerste rij. 
Wat kan het leven mooi zijn!

Zeker voor het Eppegemse koppel 
Silvio en Isabelle. Trouwen dankzij 
deelname aan een wedstrijd van 
de Gouden Gids en dan nog op de 
cover van de Zemstenaar prijken, in 
de werkelijk weelderige parktuin (60 
are!) van Regine Huysmans aan de 
Motstraat in Eppegem. 
 AL
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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

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM

VAN CAFé EN zAAL, 
NAAR SKIHUT RUBENSHOF

MAANDAG RUSTDAG

7

Hofstade - Einde maart 2011 opende 
al één van de afdelingen van het gloed-
nieuwe woon- en zorgcentrum – in de 
volksmond nog altijd “rusthuis” – Am-
broos zijn deuren aan de Muizenstraat 
in Hofstade. Vrijdag 10 juni  was het de 
beurt aan het centrum voor dagverzor-
ging. de Zemstenaar was er natuurlijk bij.

In het centrum voor dagverzorging van 
het nieuwe rusthuis Ambroos  worden 
vanaf deze maand zorgbehoevende 
ouderen opgevangen die nog thuis 
wonen, maar die tijdens de weekda-
gen overdag gedurende een zestal 
uren opgevangen worden. Ambroos 
voorziet voor hen in een eigen ver-
voersdienst, met aangepaste auto’s 
en chauffeurs, terugbetaald via de mu-
tualiteiten, waardoor ze thuis kunnen 
worden afgehaald en teruggebracht.
 De eerste vijftig residentiële bewoners, 
die al in het voorjaar hun intrek namen, 
zijn ondertussen goed  ingeburgerd in 

hun nieuwe woonst . De drie aparte 
leefgroepen, met telkens twee eenhe-
den van acht tot negen bewoners, wa-
ren al dadelijk volzet. In juni startte ook 
een vierde leefgroep “Diependaal” vol-
gens het concept van kleinschalig wo-
nen met  nog eens zeventien bewoners. 
Vanaf deze maand zijn er 67 van de in 
totaal 95 woongelegenheden ingevuld. 
“Assistentiewoningen”, de vroegere 
serviceflats, komen er in de laatste fase 
ook, 26 stuks. Deze worden afgewerkt 
tijdens de zomerperiode. De bewoners 
kan je er vinden vanaf september.

Vrijwilligers gezocht
Ambroos is op zoek naar creatieve en en-
thousiaste vrijwilligers. Mensen die een 
handje willen helpen: een uitstapje met 
de bewoners maken, een handje toeste-
ken in de cafetaria, een babbeltje maken 
of de krant voorlezen. Je kan je aanmel-
den bij annemie.winters@emmaus.be

BC, foto: JA

Rusthuis en dagverzorgingscentrum
 Ambroos stilaan helemaal open
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ACER 17.3”  7750G  ACER 17.3”  7750G  ACER 17.3”  7750G     TOSHIBA 15.6” C660TOSHIBA 15.6” C660TOSHIBA 15.6” C660   

ACER 15.6” 5750GACER 15.6” 5750GACER 15.6” 5750G   HP P6750 + 23” monitorHP P6750 + 23” monitorHP P6750 + 23” monitor   
   
 

Intel i5Intel i5Intel i5---230023002300   
6Gb DDR36Gb DDR36Gb DDR3   
1.5 Tb HDD1.5 Tb HDD1.5 Tb HDD   
DVDRWDVDRWDVDRW   
Nvidia GT420 (2Gb)Nvidia GT420 (2Gb)Nvidia GT420 (2Gb)   
Draadloze muis&keyboardDraadloze muis&keyboardDraadloze muis&keyboard   
Windows 7 Home PremiumWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Premium   
Office 2010 StarterOffice 2010 StarterOffice 2010 Starter   
+ 23” HP LED scherm+ 23” HP LED scherm+ 23” HP LED scherm   

15,6” LED HD15,6” LED HD15,6” LED HD   
AMD EAMD EAMD E---350350350   
4Gb DDR3 4Gb DDR3 4Gb DDR3    
320Gb HDD320Gb HDD320Gb HDD   
WiFi WiFi WiFi –––   DVDRWDVDRWDVDRW   
Windows 7Windows 7Windows 7   
            Home Premium Home Premium Home Premium    
Office 2010 Starter Office 2010 Starter Office 2010 Starter    
AMD Radeon HD6310mAMD Radeon HD6310mAMD Radeon HD6310m   
 
 

17.3” LED HD17.3” LED HD17.3” LED HD   
Intel i5Intel i5Intel i5---2410M2410M2410M   
4Gb DDR34Gb DDR34Gb DDR3   
120Gb SSD120Gb SSD120Gb SSD   
640Gb HDD 640Gb HDD 640Gb HDD    
DVDRWDVDRWDVDRW———WiFiWiFiWiFi   
Windows 7 Windows 7 Windows 7    
         Home Premium Home Premium Home Premium    
Office 2010 Starter Office 2010 Starter Office 2010 Starter    
AMD Radeon HD6650 (1Gb)AMD Radeon HD6650 (1Gb)AMD Radeon HD6650 (1Gb) 

 

   

   1049 EUR incl BTW1049 EUR incl BTW1049 EUR incl BTW   

Zomer bij PPCZomer bij PPCZomer bij PPC   
 

Brusselsesteenweg 106Brusselsesteenweg 106Brusselsesteenweg 106   
1980 Zemst1980 Zemst1980 Zemst   
TEL 015 410 286TEL 015 410 286TEL 015 410 286   
info@ppcsolutions.beinfo@ppcsolutions.beinfo@ppcsolutions.be   
www.ppcsolutions.bewww.ppcsolutions.bewww.ppcsolutions.be         

Openingsuren Openingsuren Openingsuren    
Din ,woe & don : 14u 19uDin ,woe & don : 14u 19uDin ,woe & don : 14u 19u   

Vrij : 14u Vrij : 14u Vrij : 14u ---   18u18u18u   
Zat : Gesloten in juli/augustusZat : Gesloten in juli/augustusZat : Gesloten in juli/augustus   

Ook te vinden op www.facebook.com/ppcsolutions 

   Knijpt u er tussenuit om te genieten van een welverdiende vakantie?Knijpt u er tussenuit om te genieten van een welverdiende vakantie?Knijpt u er tussenuit om te genieten van een welverdiende vakantie?   
   

Breng uw PC binnen tijdens uw vakantie en gun uw PC ook wat verdiende rust.Breng uw PC binnen tijdens uw vakantie en gun uw PC ook wat verdiende rust.Breng uw PC binnen tijdens uw vakantie en gun uw PC ook wat verdiende rust.   
   

Voor 50 EUR kijken wij uw PC volledig na, zowel hardware als software.Voor 50 EUR kijken wij uw PC volledig na, zowel hardware als software.Voor 50 EUR kijken wij uw PC volledig na, zowel hardware als software.   
   

U hoeft geen afspraak te maken, gewoon binnenbrengen met de boodschap dat u op vakantie vertrekt. En U hoeft geen afspraak te maken, gewoon binnenbrengen met de boodschap dat u op vakantie vertrekt. En U hoeft geen afspraak te maken, gewoon binnenbrengen met de boodschap dat u op vakantie vertrekt. En 
dan spreken we samen af wanneer u de PC weer kan komen ophalen na uw vakantie!dan spreken we samen af wanneer u de PC weer kan komen ophalen na uw vakantie!dan spreken we samen af wanneer u de PC weer kan komen ophalen na uw vakantie!   

   
Alvast een prettige vakantie gewenst van het PPC team!Alvast een prettige vakantie gewenst van het PPC team!Alvast een prettige vakantie gewenst van het PPC team!   

15,6” LED HD+15,6” LED HD+15,6” LED HD+   
Intel i3Intel i3Intel i3---2310m2310m2310m   
4GB DDR3 4GB DDR3 4GB DDR3    
500Gb HDD500Gb HDD500Gb HDD   
WiFi WiFi WiFi –––   DVDRW DVDRW DVDRW    
Win7 Home Premium Win7 Home Premium Win7 Home Premium    
Office 2010 Starter Office 2010 Starter Office 2010 Starter    
Nvidia GT520m (1GB)Nvidia GT520m (1GB)Nvidia GT520m (1GB)   
 
 

   499 EUR incl BTW499 EUR incl BTW499 EUR incl BTW   

   999 EUR incl BTW999 EUR incl BTW999 EUR incl BTW      699 EUR incl BTW699 EUR incl BTW699 EUR incl BTW   
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www.tuinenvanvlasselaer.be

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

Zemst  - De dertien jonge, ge-
engageerde meisjes van FC Zemst 
zien het nieuwe voetbalseizoen 
helemaal zitten. Een heel jaar lang 
plezier maken, zich amuseren en sa-
men voetballen. Vorige jaren verliep 
dit steeds vlekkeloos, waardoor de 
ploeg is uitgegroeid tot een hechte 
vriendenkring, waar plezier maken 
centraal staat. Maar door andere 
prioriteiten heeft een deel van de 
speelsters moeten afhaken. 
Om het nieuwe seizoen te kunnen 
starten, zijn zij op zoek naar nieuwe 

meisjes om de ploeg te vervolledi-
gen. Snelheid of techniek zijn geen 
vereisten, de zin om plezier te ma-
ken des te meer! Hun oproep: “Ben 
je elke woensdag- en vrijdagavond 
vrij? Heb je zin om je voor een jaar 
sportief in te zetten in een toffe 
ploeg? Dan moet je zeker bij ons 
zijn! Heb je interesse? Surf dan naar 
de website van FC Zemst (www.fc-
zemst.be) en klik door naar de pa-
gina ‘dames’. Wij hopen jou volgend 
seizoen te mogen verwelkomen!”
 JA

Dames FC Zemst: 
“Wil jij met ons… voetballen?”

Om het nieuw seizoen te starten, zijn de meisjes van FC Zemst op zoek naar nieuw 
bloed. Op de foto: Sarina Verbinnen, Jasmine Bioui, Sofie Brassine, Ansje Brassine, 
Dorien Vercammen, Cato Peeters, Dagmar Van Dam, Marijke Duverger en Lise Baert.
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3 
pastoors op een rij
Pater Theobald is geen pries-
ter, maar Franciscaan en af-
komstig uit Rekkem bij de 

Nederlandse grens. Eenmaal ingetre-
den,  kwam hij in een klooster in Me-
chelen terecht. Het klooster, vlakbij de 
Adegemstraat, is nu bekend omwille 
van de spectaculaire omvor-
ming tot luxehotel.  De Fran-
ciscanen kregen opdrachten 
buiten hun klooster, ver weg 
zoals de missies in het verre oosten, 
maar ook dichtbij, om hulp te verlenen 
aan parochies. Zo kwam Theobald al 
in 1954 in Weerde terecht, waar hij 
de plaatselijke pastoor bijstond. Eerst 
Louis Prins, dan Jan Deckers en nu 
Frans Metdenancxt. Pater Theobald: 
“Ik kom hier maar occasioneel en ik 
doe geen pastoorswerk. Een pastoor 
heeft veel meer aan zijn hoofd, omdat 

stelling als verantwoordelijke voor 
het ziekenbezoek van het vicariaat 
Mechelen en Vlaams-Brabant, was 
ik zowat de schakel tussen het bis-
dom en de pastoors. Ik bezocht zieke 
en gepensioneerde pastoors en on-
derhield het contact met hen en hun 
familie.” Hij heeft er het talent voor, 

want dat is niet iedereen gegeven. 
Pater Theobald: “Tussen 1986 en 
2006 heb ik wel driehonderd pas-
toors begraven en ben ik ongeveer 
negenduizend keer op ziekenbezoek 
geweest. Achttien jaar lang deed 
ik dat werk alleen en dacht bij mij-
zelf: ik ben de enige die nog novicen 
heeft.” Nooit om een kwinkslag verle-
gen, die Theobald.

1 nieuwe rug, graag
Sinds 1986 woont de pater in Vaal-
beek bij Oud-Heverlee, een studiehuis 
van de Franciscanen, waar ze nog met 
zes zijn gehuisvest. Pater Theobald: 
“En er zijn daar wel zeshonderd deu-
ren!” Binnenkort gaat hij voor de 21ste 
keer mee op reis met de gepensio-

neerden van de gemeente 
naar Duitsland. Ook naar As-
sisi in Italië, naar de thuisha-
ven van Franciscus, de stichter 

van zijn broederorde, reist hij nog. Hij 
is dus bij de pinken. Mensen en cijfers 
houden hem fit. Pater Theobald: “Ik ben 
ook altijd bezig geweest, dat doet er 
veel aan. Maar bij de Okra vraag ik al 
eens of ze daar geen oude rug liggen 
hebben, die zou nog van pas kunnen 
komen”, grapt hij. 
Als de mis gedaan is en hij zijn praatje 
heeft gemaakt met de trouwe kerkgan-

Weerdenaars zijn trots op Theobald, 
hun Pater paraat

Weerde - In bijna alle parochies van onze gemeente kennen ze hem, maar in Weerde het best van 
al: pater Theobald, de trouwe vervanger van pastoor Frans voor de wekelijkse misvieringen. In 
Weerde komt hij al sinds 1954 en volgend jaar in januari wordt hij 90! Maar geen mens die hem 
bezig ziet en hoort, die dat gelooft.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd - Foto: Jean Andries

hij een hele pa-
rochie bedient. 
Ik doe nu en 
dan een mis, en 
dat doe ik heel 
graag. Ook om-
dat ik al zo lang 
in Weerde kom. 
Ik heb samen met 
de pastoors de 
kerk zien veran-
deren.” 

9000 zieken
Pater Theobald: 
“Als pater heb 
je eigenlijk geen 
binding met het 
bisdom. Maar 
door mijn aan-

“Tussen 1986 en 2006 heb ik wel 
driehonderd pastoors begraven”

gers, organist en 
koorleden, staat 
de pater graag 
de wielertoeris-
ten te woord, 
met tekst en uit-
leg over de mooi 
gerestaureerde 
dorpskerk van 
Weerde, die hij 
zo goed kent. 
Dan duikt hij zijn 
auto in, terug 
naar Vaalbeek. 
Pater Theobald: 
“Ik ben geen zon-
dag meer thuis.” 
En dat op de 
drempel van ne-
gentig jaar. 
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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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De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

320

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

12 de Zemstenaar juli 2011 
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“D
it was de belangrijkste 
match en de mooiste 
overwinning sinds ik 
in het vrouwenvoetbal 

stapte”, aldus Kelly Ickmans over haar 
eerste bekerfinale. “Het venijn zat in 
de staart. Op het scorebord stond 1-1. 
In blessuretijd was ik me aan het voor-
bereiden op strafschoppen. In de 93ste 
minuut scoorde Justine Vanhavermaet 
de winninggoal. Ik stopte nog een ge-
maakt doelpunt en het eindsignaal was 
een enorme ontlading. In de kleedka-
mer werden de flessen champagne ont-
kurkt en een ereronde volgde. Daarna 
volgden we samen de mannenfinale 
en vervolgens met de bus naar Sinaai, 
waar in het voetbalchalet gevierd werd 
tot in de kleine uurtjes.”

Wat dreef je naar vrouwenvoetbal?
“Toen ik nog maar vier jaar oud was, 
wilde ik al voetballen. Van Jan Van As-
broeck en Ben Alexandre mocht ik mee-
spelen bij FC Eppegem en tot mijn tien 
jaar voetbalde ik met de jongens. Even 
koos ik voor paardrijden. Mijn broer 
Yannick voetbalde bij Grimbergen. Een 
vriendin ging voetballen voor Anderlecht. 
Ik vergezelde haar en ik was onmiddellijk 
weer door de microbe gebeten. Ik mocht 

komst ook kindjes (lacht). Tijd brengt 
wel raad. Ik wil minstens nog vier jaar 
voetballen. Zolang ik gespaard blijf van 
kwetsuren en voetballen kan combine-
ren met mijn werk - ik ben kinesiste en 
volg een doctoraat in de kinetherapie 
- zal dat wel lukken. Volgend seizoen 
ligt de lat hoog. Sinaai eindigde op de 
vierde plaats, de top drie moet kunnen. 
Debuteren in de nationale ploeg en bij 
de vier beste doelvrouwen van België 
horen is me al gelukt. Opnieuw de be-
kerfinale bereiken en dan ook winnen 
is met verf onderlijnd. Nog nooit werd 
ik kampioen met een seniorenploeg. 
Kampioen van België worden, is dan 
ook mijn ultieme droom.”

Heb je ook een grote steun en motivatie?
“Mijn vriend Joris Van Vlasselaer en 
mijn opa René missen geen wedstrijd. 
Mijn vader Gilbert en mijn moeder Lily 
zijn een grote steun. Over heel het 
land hebben ze me naar wedstrijden 
gebracht. Allebei hebben ze een groot 
aandeel in mijn sportieve loopbaan. Ik 
ben trouwens afkomstig van een voet-
balfamilie. Mijn overgrootvader Fran-
cois Huybrigs was vice-voorzitter van 
het grote FC Beringen. En mijn broer 
Yannick voetbalt bij FC Zemst” 

Kelly Ickmans van KFC Eppegem 
naar bekerwinst op de Heizel                                                           

Zemst - Het was genieten op 
de Heizel voor Kelly Ickmans. 
In de finale van de Beker van 
België tussen Lierse en Si-
naai stopte de Zemstse doel-
vrouw in blessuretijd de bes-
te Lierse actie in de match. 
De Nederlandse Karin Ste-
vens zette twee verdedigers 
in de wind. De international 
kon Lierse de zege bezor-
gen, maar Kelly pareerde de 
poging met haar knie. De ul-
tieme reflex betekende voor 
Sinaai de bekerwinst.

   Tekst en foto’s: Jean Andries
Kelly Ickmans met broer Yannick, sterkhouders bij Sinaai en FC Zemst Sp.

gaan testen, werd aangeworven en ver-
bleef er tot mijn vijftien jaar. Een jaar la-
ter deed ik de overstap naar OHL Leuven 
en maakte als zestienjarige mijn debuut 
in eerste nationale. Van kwetsuren bleef 
ik niet gespaard. Na een jaar inactiviteit 
deed ik de overstap naar Kontich, dich-
ter bij huis en bovendien ging de club 
ook naar eerste nationale. De ploeg de-
gradeerde. Ik wilde op niveau blijven en 
White Star Woluwe had belangstelling. 
Ik speelde me er in de kijker en beleefde 
er twee fantastische seizoenen. Sinaai 
kende mijn kwaliteiten en een transfer 
was vlug een feit.”

Wat zijn je sterke en je minder goede 
punten?
“Ik ben sterk in de lucht (in tegenstel-
ling tot vele doelvrouwen), één tegen 
één situaties en strafschoppen stop-
pen. Aan meevoetballen en trappen 
met mijn linker moet ik nog werken. Ik 
ben 23 lentes jong en ik kan nog groei-
en. Sinaai en Waasland-Beveren fusio-
neren, dat betekent drie keer trainen in 
de week en een veel professionelere 
aanpak. Ik kijk er naar uit.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik ben een vrouw en wil in de toe-
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 verhuurt het materieel 

voor karwei en feest

nu:  

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

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

Tuin:

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

 

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

 

Ontdek nu ook ons gamma 
aluminium brievenbussen

Ons toonpark zal gesloten zijn van za 16 juli t.e.m vr 5 augustus 2011.  
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E
en middagje thuis, 
de zon schijnt, per-
fect moment om op 
bezoek te gaan bij 

Gilbert. De radioamateur ont-
vangt me met veel plezier. 
Mijn rondleiding start in de 
tuin, waar ik grote en kleine 
zendmasten zie staan. Ik krijg 
er een uitgebreide en profes-

Met een HF-zender, een besturing  voor 
de antennes, een versterker om meer 
power te geven en een  log programma 
contacteer ik mensen over de hele we-
reld.  Of ik het niet vervelend vind om 
tegen niets te praten? Wel, eigenlijk is 
dat juist het leuke. En als ik de persoon 
toch wil zien ga ik via internet met zijn 
roepnaam op zoek naar het profiel en 
zie ik zijn foto staan. Ondertussen heb 
ik al zo’n 270 dxcc, zoals wij dat noe-
men, bevestigd. Dus het aantal landen 
waar ik mensen kon contacteren. Om 
een contact geslaagd te noemen, moet 
je een aantal zaken in orde hebben. Je 
hebt de roepnaam, waarvan de twee 
eerste letters het land voorstellen, de 
band waarop uitgezonden wordt en 
ook het signaal speelt een belangrijke 
rol. Eventueel volgt er dan een gesprek 
waar de technische info van het station 

gegeven wordt.”

Ik hoor het al, jij bent gepassioneerd 
met je hobby bezig. Maakt ze deel uit 
van je leven?
“Tuurlijk wel, het is een passie.  Op 
tv ben ik enkel geïnteresseerd in het 
nieuws, zaken als Idool boeien me 
niet.  Dan kom ik naar mijn radioka-
mer en lees over radio maken, leg 
contacten of ik zoek hoe de zaken nog 
te verbeteren zijn.  Ik ben er al meer 
dan twintig jaar mee bezig, het is dus 
gegroeid. Mijn vader zat in het leger 
en werkte als pilootnavigator, hij was 
ook bezig met radio en morse. Een 
beetje een erfelijk trekje dus. En ook 
mijn vrouw, die is ermee getrouwd. Bij 
de keuze van ons huis hebben we zeer 
bewust voor een grote tuin gekozen. 
Wat is er nu leuker dan vanuit je zetel 

Op één golflengte met de hele wereld
Weerde – Een mast en een kamer vol zendapparatuur, meer heeft Gil-
bert Ickmans niet nodig om gelukkig te zijn. Deze gepassioneerde radio-
amateur legt dagelijks contacten met mensen over heel de wereld.  En 
sinds een aantal jaar mag hij ook de Spaanse koning Juan Carlos tot dat 
lijstje rekenen. Een kijkje in de wondere wereld van het radio maken. 

Tekst: Sofie De Win, foto: Jean Andries

sionele uitleg over elke antenne en zijn 
functie bij. Nadien trekken we naar zijn 
persoonlijke radiokamer of shack, waar 
alleen in uitzonderlijke gevallen vrou-
wen binnen mogen.  “Normaal is het 
hier niet zo proper hoor, maar omdat 
je langskwam moest ik van mijn vrouw 
opruimen”, lacht Gilbert. Daarmee is de 
toon gezet voor een leuk gesprek over 
een hobby die een deel van zijn leven 
geworden is.

Gilbert, vertel eens. Dat radioamateu-
risme, wat is dat?
“Ik kan misschien best eerst vertellen 
dat er een groot verschil is tussen de 
radio die je dagelijks hoort en de radio 
die wij maken. Bij de gewone radio ligt 
de klemtoon op  het commerciële en de 
muziek. Wij als radioamateur laten alles 
in het teken van communicatie staan. 

Radio-amateur Gilbert in z'n shack: “Je kan het zo duur maken als je zelf wil.”
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verre landen te kunnen contacteren? 
Natuurlijk moet je ook wel rekening 
houden met de tijdscodes en het 
is niet zo dat je, als je een schuif 
opentrekt, je meteen met iemand 
kan praten.  Er kruipt dus wel wat 
tijd in. Ik heb vrienden over de we-
reld, spreek een mondje Spaans en 
ook mijn Engels is vrij goed. Vrien-
den uit Istanbul en Hong-Kong ben 
ik al gaan opzoeken. Het doet je 
een beetje dromen.”

Over vakantie en dromen gesproken, 
wat doe je als je weg bent?
“Ik neem het gewoon mee, in mijn 
auto heb ik een mobiel station ge-
installeerd. Ik kan niet zonder. Het 
is niet zo dat ik er alle dagen mee 
bezig ben, 
maar ik heb 
mijn instal-
latie toch 
bij, voor 
moest het 
beginnen kriebelen.  Zo waren we 
ooit op vakantie en dan is het al-
tijd fijn om contact te kunnen leg-
gen met mensen uit België. Puur 
toevallig kwam ik dan in contact 
met vrienden uit de gemeente. Het 
is echt een plezier om op zo’n ma-
nier radio te kunnen maken en wat 
te horen van het thuisfront.”

Ik heb me ook laten vertellen dat 
radioamateurisme een echte functie 
heeft. 
“Bij aardbevingen of overstromin-
gen valt alle stroomt weg. Een sta-
tion zoals wij het gebruiken, draait 
met een generator die geen elek-
triciteit nodig heeft. De perfecte 
oplossing dus voor tijdelijke nood-
communicatie. Zo is het ook ont-
staan, als communicatievorm. Som-
migen gingen zich dan focussen op 
zenden, anderen op het maken van 
antennes en zo vond iedereen zijn 
plekje in dat hele proces. Toen de 
Harald of Free Enterprise zonk, was 
het trouwens ook het radioamateu-

risme dat voor een beetje structuur 
zorgde. Alles werd gelogd op het 
strand, zodat politie en brandweer 
op de hoogte gesteld konden wor-
den.  Je mag natuurlijk niet zomaar 
beginnen zenden. Na een examen 
met technische aspecten krijg je 
een vergunning en code. Spijtig is 
wel dat het examen fel verzwakt is, 
waardoor het technische gedeelte 
en de gedragscode van de hobby 
aan het verwateren is.”

En staat opvolging klaar, Gilbert?
“Helaas niet nee, mijn kinderen zijn 
niet geboeid door mijn passie. Er-
gens had ik dat altijd gehoopt, maar 
je kan niets dwingen, hé. Dus als ik 
er mee ophoud, zal het gedaan zijn, 

vrees ik.  Dat 
heeft veel te 
maken met 
het inter-
net. Vroe-
ger was dat 

echt spectaculair, nu zet je de com-
puter aan, opent internet en heel de 
wereld ligt voor je. Ik heb wel  een 
doos met postzegels van de mensen 
die me een bevestigingskaart sturen 
van ons contact. Ik hou ze bij omdat 
er hier en daar wel specialekes tus-
senzitten. Moest er ooit iemand een 
postzegelverzameling beginnen, dan 
zijn deze er toch al.”

Kaartjes?
“Dat is een ander leuk aspect van 
mijn hobby, de kaartjes die je 
krijgt. Daarop staat informatie van 
het land en van het contact. Na al 
die jaren heb ik schuiven vol, maar 
toen we hier juist woonden keek 
de postbode nogal raar. ‘Al die 
post uit verre landen, wat je daar 
mee?’, vroeg hij dan. Ondertussen 
weet hij het wel en schuift ze met 
veel plezier in mijn bus.  Zelf heb ik 
ook kaartjes laten maken met mijn 
naam en wat informatie. Dat doet 
me er trouwens aan denken dat ik 
ze nog moet schrijven.”  

“Ik maak al meer dan  
twintig jaar amateur-radio,  

mijn vrouw is er dus ook 
mee getrouwd.”

Tervuursesteenweg 238, Hofstade
Tel. 015/61 43 17

zondag en maandag gesloten

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

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
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Devroye, De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@devroye.be

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

 

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

17

Zemst-Bos – Het EZV Team staat 
aan de top van de Vlaamse vissers. 
De club won de beker van het Vlaams 
Verbond in Oostende.

De Egleghemse Zeevissers zijn 
ontstaan uit de Hombeekse Eg-
leghemvissers, een zoetwatervis-
club die haar geluk beproeft op 
de Egleghemvijver, de zandwin-
ningput naast de autosnelweg 
E19 Brussel – Antwerpen. In de 
jaren zeventig besloten enkele le-
den, die geregeld ook een lijntje 
uitgooiden in het zilte nat, zich te 
verenigen in een zeevisclub. Het 
kind werd in 1975 boven de doop-
vont gehouden en kreeg de naam 
“De Egleghemse Zeevissers vzw”, 
afgekort EZV. 

“Ondertussen is EZV uitgegroeid 
tot één van de grootste zeevis-
clubs van België”, weet voorzitter 
Jos Breugelmans. “Onlangs won 
de club de beker van het Vlaams 
Verbond 2011 in Oostende. Van 
de 25 deelnemende clubs uit 
Vlaanderen haalden wij het mees-
te gewicht uit het water. Binnen-
kort zijn wij één van de favorieten 
voor de Belgische titel, waaraan 

drie Vlaamse, twee Waalse en 
één club uit het Duitse landsge-
deelte deelnemen.”

“Elk jaar organiseert EZV eind au-
gustus  zijn visbarbecue”, gaat Jos 
verder. “Een evenement dat geld in 
het bakje moet brengen om de vele  
onkosten te  dekken. Twee van onze 
beste vissers en drijvende krachten 
van de barbecue zijn nu geselecteerd 
voor het WK in Livorno in Italië. Om 
die jongens de kans te geven hier-
aan mee te doen, wijken wij dit jaar 
uit naar zondag 6 augustus. Willen 
jullie dit alstublieft vermelden in de 
Zemstenaar? Anders staan al onze 
vaste klanten vergeefs te wachten 
op onze overheerlijke visbarbecue.” 
Bij deze, Jos!

PVG, foto: JA

Egleghemse Zeevissers 
winnen Vlaamse beker

Visbarbecue van de 
Egleghemse zeevissers
Zaterdag 6 augustus 2011 in ta-
verne Amadeus in Zemst-Bos
Grote visbarbecue met keuze uit 
oesters, zeebaarsfilet, paling, lek-
kerbekken, forel, gerookte vissoor-
ten. Ook spiering en kippenbout-
jes te verkrijgen.

De Egleghemse zeevissers tijdens hun vorige barbecue.
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Vleermuizenavond in Zemst

Zemst – Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) en Bosgroep Groene Corridor vzw (BGGC) 
organiseerden in samenwerking met de gemeente Zemst, GBS De Waterleest en Natuurpunt 
Zemst, hun eerste grote activiteit van dit jaar. Een mondvol namen, daarom stak de Zemstenaar 
zijn licht op bij Sarie Van der Aa, projectmedewerkster bij RLGC.
 Tekst: Junior De heyder, foto’s: René Janssen

R
egionaal Landschap Groene 
Corridor richt zich voornamelijk 
op gebruikers van groene ruim-
tes. Hieronder vallen inwo-

ners, natuurliefhebbers, landbouwers, 
jagers, wandelaars, kortom iedereen 
die iets met of in het groen doet. Het 
RLGC is werkzaam in twaalf gemeen-
tes van de provincie Vlaams-Brabant, 
waaronder ook Zemst. Ze organiseert 
twee grote activiteiten rond de natuur 
per jaar. De eerste van dit jaar was een 
thema-avond rond vleermuizen, in het 
kader van de biodiversiteitscampagne 
‘Je hebt meer buren dan je denkt’.

De wondere wereld van de vleermuis
Bijna driehonderd gasten maakten ken-
nis met de wondere wereld van de vleer-

gerestaureerd worden, zodat het tijdens 
de wintermaanden een nog beter onder-
dak biedt aan vleermuizen. 

Met een ‘bat’-detector (een toestel dat 
reageert op de ultrasone frequentie 
van een vleermuis) en een sterke zak-
lamp was het mogelijk enkele beestjes 
te spotten, waaronder kleine dwerg-
vleermuizen.

Er waren ook binnenactiviteiten voor-
zien, met een grote interactieve ten-
toonstelling, een sprookjesvertelster 
voor de allerkleinsten en een lezing 
over hoe vleermuizen in huis te hou-
den. Als afronder werden er krokante 

sprinkhaankoekjes en een vleermuis-
drankje bloody berry (cocktail zonder 
alcohol) geserveerd.

LandschapsDOEdag
Op 25 september organiseert RLGC in 
samenwerking met de Brabantse Kou-
ters de ‘LandschapsDOEdag’ in Asse. 
Je kunt er vrij deelnemen aan een be-
geleide wandeling of fietstocht en ken-
nismaken met de lokale producten en 
ambachten. Er is voorzien in een initi-
atie rond moestuinen en je kunt er sap 
persen van eigen fruit of sculpturen 
maken in hout met een kettingzaag. 
Verder kan je nog een tentoonstelling 
bezoeken rond biodiversiteit en vleer-
muizen. Je komt er te weten hoe je 
zelf of met je familie, vrienden of ver-

muis. Door het goede 
weer maakten velen van 
hen de wandeling in de 
buurt van het kasteel-
domein Linterpoorten 
en tijdens verschillende 
haltes werd het belang 
van de vleermuis voor 
onze natuur toegelicht. 
Er werd een bezoek ge-
bracht aan hun leefge-
bied: het bos, de boom-
gaarden en de ijskelder 
van het kasteel. Deze 
laatste zal door RLGC 

eniging een steentje 
kunt bijdragen aan een 
groenere leefomgeving 
en de bescherming 
van dit sterk bedreigd 
diertje. De start van 
dit evenement vindt 
plaats in de school 
Vijverbeek in Asse om 
9.30u en duurt tot 18u. 
Voor meer informatie 
over de activiteiten in 
onze streek kan je te-
recht op de website 
www.rlgc.be. 
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Kennismaken met de vleermuizenwereld in Zemst.
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D
e Soirée Tropicale voorstellen 
is overbodig. de Zemstenaar 
kijkt met verantwoordelijke 
Tom Cox terug op twee decen-

nia zomerfun. “Wat ontstond uit een be-
scheiden barbecue met enkele cocktails 
is ondertussen uitgegroeid tot een me-
gahappening”, vertelt Cox. “Begin jaren 
tachtig betekende de Soirée Tropicale 
voor vele leden van De Jeppe de start 
of afsluiter van hun vakantie met cock-
tails, een barbecue, zomerse muziek en 
vooral veel plezier. In het begin was de 
Soirée niet meer dan een feestje voor 
een beperkt publiek, het Jeppebestuur 
en de vaste klanten. Tot op de dag van 
vandaag doen nog steeds de wildste 
verhalen de ronde over deze “oersoi-
rées”. (lacht)

“De tropische feestformule won snel 
aan publieke belangstelling en met 
aarzelende pasjes werd alles wat 

grootschaliger aangepakt. De plaat-
selijke Schranshoeve aan de Stijn 
Streuvelslaan was centraal gelegen en 
bood met haar binnenkoer de ultieme 
feestruimte. Er werd een salsagroep 
geboekt, veel helpers opgetrommeld 
en geïnvesteerd in een hoop materiaal 
en een professioneel vuurwerk. Resul-
taat was de eerste Soirée Tropicale 
zoals we die nu kennen, op zaterdag 
11 juli 1987. Het toenmalige bestuur 
had stilletjes gehoopt op vijfhonderd 
man. Om middernacht had de duizend-
ste bezoeker zijn eerste centen er al 
doorgejaagd…”

En de Soirée bleef maar groeien. “Tot de 
negende editie werd er in de Schrans-
hoeve geopteerd voor de kasseien van 
de binnenkoer, maar die ruimte werd in 
de jaren negentig echt te krap”, herin-
nert Cox zich. “In 1996 werd, onder het 
mom van het tienjarig jubileum, geko-

zen voor de aanpalende weide. Diezelf-
de binnenkoer fungeert tot op de dag 
van vandaag enkel nog als decor voor 
de feeërieke verlichting.”

Daar komt nu verandering in. Met de 
introductie van het Soirée Café keert 
de Tropicale terug naar zijn roots. “De 
bedoeling is om de sfeer van de be-
ginjaren terug te brengen. Wij houden 
een gezellige dorpsbarbecue op het 
binnenplein van de Schranshoeve, met 
begeleidende muziek en kinderanima-
tie. Op termijn hopen wij dit kleinscha-
lig initiatief te laten uitgroeien tot een 
heuse gemeentebarbecue, waar de 
oude garde mekaar nog eens kan te-
rugvinden in een gezellige sfeer”, be-
sluit Tom Cox.

Alle info over de 26ste editie van de Soi-
rée Tropicale vind je op www.soireetro-
picale.com of www.dejeppe.com 

Soirée Tropicale terug naar roots

Eppegem – Juli, zomer! Hoog tijd voor de jaarlijkse Soirée Tropicale van jeugdhuis De Jeppe. De orga-
nisatoren pakken dit jaar uit met een nieuw, kleinschalig initiatief: het Soirée Café op vrijdagavond.

Tekst: Paul Verdoodt, foto: De Jeppe

Jeugdhuis De Jeppe is klaar voor een nieuwe Soirée Tropicale.
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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.

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten - 

Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 140 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

 PESS
MEN'S FASHION

Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN
DINSDAG - VRIJDAG  09.00 - 12.30
    13.30 - 18.30
ZATERDAG DOORLOPEND 09.00 - 18.00
ZONDAG   09.30 - 12.00
MAANDAG GESLOTEN

e-mail: pess@telenet.be
www.pess.be

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68
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Geen dromen maar daden

Elewijt – We dromen er allemaal af en toe van 
om iets groots te verwezenlijken. Dikwijls blijft 
het helaas ook bij die droom. Niet voor Elewijte-
naar Jan Biesemans. Zijn eerste gedichtenbundel  
werd in de paasperiode van dit jaar boven de 
doopvont gehouden.

Tekst: Katia De Vreese, foto: Jean Andries

D
e eerste gedichten van de 
auteur dateren van zijn stu-
dententijd, en toch heeft het 
jaren geduurd vooraleer hij 

de stap zette naar een gedichtenbun-
del. Nochtans was het niet Jan Biese-
mans die ik als auteur van de gedichten 
kon terugvinden. U weet wel, deze da-
gen googlen we allemaal wel eens. Zo 
kwam ik via de titel Enkelingen raken 
de einder bij een zekere auteur Fyne 
Fréderic Eden terecht. 

U schrijft onder een pseudoniem?
"Inderdaad, ondanks het feit dat de 
meeste auteurs nu onder hun eigen naam 
schrijven. Het is voornamelijk omdat het 
hele opzet rond de bundel – de afspra-
ken met de uitgeverij, de contacten, het 
opsturen van werk, zelfs de verkoop – via 
het internet gebeurt en ik op die manier  
mijn eigen leven toch nog wat privé kan 
houden. Eerder schreef ik al gedichten on-
der de naam Fyne. Het werd uiteindelijk 
Fyne Fréderic Eden: een naam die voor mij 
goed klinkt en iets heeft."

Wat bedoelt u met de titel?
"Velen onder ons hebben talenten. Of 
het nu schrijven, schilderen of iets an-
ders is. Weinigen zetten echter de stap 
om er iets meer mee te doen, het te 
tonen aan al wie het wil zien of horen. 
Diegene die de stap wel durft te zet-
ten, komt ergens terecht waar men het 
niet voor mogelijk acht, soms verder 
dan de werkelijkheid."

Wat is het thema van de bundel?
"De liefde! In al haar facetten. Het is als 
een tijdslijn die doorheen de bundel 
loopt. In het begin is er de moederlief-
de, de eerste liefde die je meemaakt 
op deze wereld. Je groeit op, wordt 
verliefd, wordt ouder, je trouwt, krijgt 
kinderen, gaat werken. Liefde vind je 

der in het romantische genre?
"Neen. Maar wat mijn volgende werk 
wordt, weet ik nog niet. Het kunnen ge-
dichten zijn, misschien wel een roman. 
Een verhalenbundel behoort ook tot de 
mogelijkheden. We zien wel. Ik heb al-
vast de smaak te pakken."

Vraagt u soms advies aan uw vrouw 
over uw werk?
"Dat gebeurt, maar ze heeft alle ge-
dichten van deze bundel niet vooraf 
kunnen lezen. Sommige moesten een 
verrassing blijven! Als auteur krijg je 
ook af te rekenen met wat kill your 
darlings in het vakjargon wordt ge-
noemd. Een extern persoon - en niet 
alleen mijn vrouw - zorgt voor de kriti-
sche noot. Ook kan ik voor mezelf op 
een bepaald ogenblik uitmaken of ik 
niet te veel afwijk van de oorspronke-
lijke bedoeling en of ik mijn werk niet 
te graag begin te zien. Zeer ingrijpen-
de beslissingen moeten dan geno-
men worden: schrappen! Het kunnen 
schrappen van woorden en zinnen en 
terug tot de essentie, de oorsprong 
van de eerste gedachte komen, dat 
is niet altijd eenvoudig. Maar het 
draagt wel bij tot de vervolmaking 
van het gedicht."

Auteurs hebben dikwijls een muze, 
heeft u die ook?
"Jazeker. Vrouwen. Mijn eigen vrouw 
en dochter. Ook een goede vriendin is 
een bron van inspiratie! Toen ik de vijf-
tig naderde, was mijn ‘Napels zien’ een 
marathon lopen. Voordien liep ik al wel 
en was aangesloten bij een jogging-
club uit Machelen, waar ik trouwens 
vandaan kom. Via een programma van 
Woestijnvis heb ik in 2000 kunnen 
deelnemen aan de marathon van Am-
sterdam. Na een jaar lang trainen was 
dit een fantastische ervaring. Toen ik 
bijna zestig werd, was mijn volgende 
droom een boek publiceren, wat bij 
deze gebeurd is."
De auteur vond een uitgeverij in Ne-
derland (www.freemusketeers.nl) die 
zijn boek Enkelingen raken de einder 
(ISBN 9789048418244) wou publi-
ceren, wat in België tot nog toe niet 
gelukt was. De samenwerking verliep 
heel vlot, wat de vervulling van een 
droom, een gedichtenbundel uitbren-
gen, alleen maar mooier maakte. Een 
boodschap van een dichter naar éénie-
der met een talent…
Meer weten? Jan Biesemans,  
j.biesemans@telenet.be, Kasteelstraat 
39, Elewijt, 015/349234. 

ook in vakantie, 
vrienden, gebeur-
tenissen, kleuren, 
seizoenen, noem 
maar op. De lief-
de voor een stad, 
een streek, een 
land. Liefde is 
alom aanwezig in 
ons leven. Het is 
een thema waar 
enorm veel over 
te schrijven valt."

Gaat u dan ver-
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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

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

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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Onder de   mensen
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Al twaalf jaar houdt men 
in de Linterpoortenlaan de 
gewoonte aan om een Pink-
steraperitief te organiseren. 
Alle buren werden dit jaar 
uitgenodigd om een glaasje 
te komen drinken bij Chantal 
De Rey. De locatie varieert 
van een plaatselijke oprit tot 
een kasteeltuin, maar steeds 
is  het de gelegenheid bij 
uitstek om wat bij te praten 
of de buren te leren kennen. 
Samen met het buurtfeest en 
de glühweinavond zorgt het 
Pinksteraperitief mee voor 
een gemoedelijke sfeer.

Traiteur ’t Schurre in Eppegem opent een nieuwe traiteurwinkel en dat werd gevierd met een receptie. “We zorgen steeds 
voor de beste kwaliteit en zorg voor het product. Zowel af te halen in de winkel als op bestelling. We verzorgen ook feesten, 
babyborrels en catering evenementen”, zegt Bruno Bovri.

Om en bij de vierhonderd Zemstse senioren genoten op 23 en 24 mei onder een stralende zon van een leuke uitstap: 
een boottocht op het zeekanaal Brussel - Schelde. Aan boord – hoe kan het ook anders – zorgden allerlei lekkere dran-
ken, een fijne lunch en de gezellige muziek van de Boektons ervoor dat het onvergetelijke momenten werden. Niet in 
het minst voor de organisatoren Katrien en Carine van de Thuisdiensten en de Minder Mobielen Centrale van het Zemst-

se OCMW, die erin 
slaagden om – on-
danks alle techni-
sche problemen en 
andere zorgen – 
het hoofd koel, en 
vooral boven wa-
ter te houden (om 
maar in de termen 
van het weer en 
het evenement te 
blijven)!
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Onder de   mensen Foto’s: Jean Andries
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De Sempstse Duvels genieten van een glas champagne 
na hun deelname aan de cyclosportieve wedstrijd Les 
Trois Ballons in de Franse Vogezen. Alle dertien deelne-
mers behaalden mooie resultaten binnen hun leeftijds-
categorie. Het eerste weekend van juli staat La Marmot-
te in de Franse Alpen op het programma.

De gemeente Zemst was 
er bij de cursus thuiscom-
posteren vanaf het be-
gin bij. In totaal werden 
in het werkingsgebied 
van de intercommunale 
Incovo al vijftien cursus-
sen georganiseerd. Ze-
sentwintig Zemstenaren 
volgden de cursus. De 
gemeente feliciteert en 
bedankt de Zemstse 
kandidaten met een gra-
tis compostvat en een 
attest van Incovo.

Het was genieten van 
de knabbel- en babbel-
fietstocht in Zemst. De 
Fair Trade trekkersgroep 
en de gemeente Zemst 
organiseerden een fiet-
stocht waarbij organisa-
toren een eerlijke handel 
en duurzame landbouw 
wilden promoten. Op 
voorhand waren er 225 
ingeschreven en nog 
37 op de dag zelf. De 

prachtige fietstocht, waarin de meanderende Zenne wordt afgewis-
seld met avontuurlijke paadjes en bosrijke gebieden, doorheen mooie 
en rustige wijken en vele plekjes werd een groot succes, zoals blijkt 
uit de foto met gelukkige deelnemers tijdens een bezoek bij land-
bouwersbedrijf Van Haesendonck (foto boven). Andere haltes waren 
Oxfam Wereldwinkel (foto rechts) en het Elewijt Center.
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Voor de veertiende keer 
organiseerde KK Streven 
een fietsrally. “De voorbije 
vier keer een tegenvaller, 
nu eindelijk mooi weer”, 
zegde voorzitter Bart Van-
dermeiren. “Ongeveer 200 
deelnemers doen een af-
stand van 25 km, iedereen 
wordt beloond met een 
mooi geschenk. De eerste 
prijs is een fietsweekend 
voor twee personen. Met 
dank aan onze sponsors.”

De veertiende sterrit, 
georganiseerd door 
WTC De Zennetrap-
pers uit Eppegem, is 
een gezinstocht van 
30 km en een trip 
van 60 of 80 km voor 
wielertoeristen. Het 
werd andermaal een 
groot succes. Na af-
loop wilden de spor-
tievelingen graag op 
de foto. 

De sportraad huldigde haar kam-
pioenen en reikte de trofeeën 
van sportverdienste en sportlau-
reaat uit. Freddy Keuleers (tafel-
tennis) kreeg de trofee van sport-
verdienste. Hij won met één stem 
verschil van Carine Nijs. De trofee 
van sportlaureaat ging voor de 
tweede keer naar Andre Lafère. 
Een veertigtal sportkampioenen 
kreeg ook een trofee.

Wielertoerist Georges 
De Coninck werd op 12 
juni 93 jaar en dat ging bij 
WTC De Zennetrappers 
niet onopgemerkt voor-
bij. Sinds 1980 – toen 62 
jaar – is Georges trouw 
lid. Met zijn 93 lentes 
fietst hij nog elk week-
end mee, een unicum. Na 
een fietstocht van 80 km 
werd Georges gevierd 
met taart en champagne. 
En zijn specialiteit is dan 
nog bergop rijden, met 
veel flair en gedurfd met 
een groot verzet.
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Elewijt-kermis was op de parking 
van café ’t Steen andermaal een 
groot feest. Silicon Carne zorgde 
voor een enthousiaste sfeer. Het 
talrijk publiek waardeerde het 
unieke optreden en amuseerde 
zich bij Chris en Alain tot in de klei-
ne uurtjes.

Van 21 maart tot en met 1 
april volgden een veertigtal 
senioren de basiscursus com-
puter. Al deze deelnemers 
hebben hun eerste stappen 
op de digitale snelweg gezet 
en hebben actief meegewerkt 
aan het verkleinen van de di-
gitale kloof. De deelnemers 
mochten een getuigschrift in 
ontvangst nemen.

De laatste weken van dit schooljaar werden bijna 
driehonderd drinkbussen verdeeld onder de kinde-
ren van de derde kleuterklassen in Zemst. Hiermee 
willen de scholen, in samenwerking met de ge-
meente en de provincie Vlaams-Brabant, de brikjes 
en blikjes van de speelplaats weren. Omdat gratis 
gadgets soms vlug op de afvalberg terecht komen, 
werden de drinkbussen te koop aangeboden aan 
een vierde van de winkelprijs.

2011 staat geboekstaafd als het Europees 
Jaar van de Vrijwilliger. Maar in Zemst is een 
jaarlijks feest voor de vrijwilliger ondertussen 
al een stevige traditie geworden.  Op 29 april 
was het Ontmoetingscentrum van  Hofstade 
goed gevuld met driehonderd feestvierders. 
Een dankwoord van de burgemeester, hapjes 
en tapjes à volonté, een stevige muzikale act 
van de Gizonband, het jonge talentgeweld uit 
de buurt, maakten dat de vrijwilligers genoten 
van hun feest en zich engageerden om zich met 
een nog groter enthousiasme en motivatie be-
langeloos te blijven inzetten.
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Van café 
Rubenshof 

naar skichalet
Eppegem - Twee jaar geleden kwam café en 
zaal Rubenshof in het hartje van Eppegem te koop. 
De gemeente besliste om het café in de dorpskern 
te behouden en kocht het pand aan.
De laatste dag van het Rubenshof in Eppegem, op 
5 juni 2011, werd met een rode stift onderlijnd. 
Lieve Cornelis verwende haar trouwe klanten met 
hapjes en drank. Het laatste vat moest eraan en 
dat was geen probleem voor de dorstige aanwe-
zigen op het terras en aan de toog. Het volkscafé 
wordt nu volledig gerenoveerd, met behoud van 
het authentieke karakter en de mooie herkenbare 
voorgevel. Alleen de buitenmuren blijven overeind 
en op de verdieping komt een appartement. De 
zaal, die om veiligheidsreden niet meer gebruikt 
werd, zal plaats maken voor twee sociale wonin-
gen, waarvoor de gemeente subsidies aanvroeg. 
Tijdens de afbraak en de renovatie zou cafébazin 
Lieve al die tijd zonder inkomen vallen. Zo zocht 
de gemeente een alternatief en viel het oog op 
een blokhut/skichalet, dat als tijdelijk café dienst 
zal doen. Op vrijdag 17 juni werd de blokhut/ski-
chalet, recht tegenover het café, geopend. Ook bij 
deze gelegenheid waren de vrienden talrijk aan-
wezig.

JA

Tom Van Ingelgom (13) uit Zemst-Laar 
doet het steeds maar beter. De jongere 
uit Zemst-Laar werd mountainbiker van 
het jaar, Vlaams kampioen bij de aspiran-
ten en behaalde twaalf overwinningen. 
In de derde MTB-toertocht in zijn eigen ge-
meente reed Tom zich op een mooi parcours 
van maximum 60 km in de kijker. Zoveel mo-
gelijk mooie klassementen rijden in heel 
Vlaanderen is zijn streefdoel.

JA

Tom is mountainbiker 
van het jaar

28 de Zemstenaar juli 2011 
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENchEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

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
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T
oen papa Marcel het mo-
nument ter ere van Tom 
Simpson passeerde, liet 
kleine Thimo de boom-

grens achter zich. Rechts van 
hem Le Chalet Reynard. Nog 
even achterom blikken naar 
mama. Zij volgt al op een res-
pectabele afstand. Dan recht de 
trappers op en tongue in cheek 
(h)op naar de top! Ik hijg al bij 
het aanhoren van het verhaal. 

Op papa’s fiets
Op minder dan een boog-
scheut van de fietshandel van 
een ander aanstormend lokaal 
wielertalent, Lorenzo Peper-
mans, woont Thimo met zijn 
oudere tweelingzussen en zijn 
jongere broer. Tussen twee 
examens in, mogen we op de 
koffie. Mama Claudia en het 
vier weken oude vondelingen-
katje Malou bieden aange-
naam gezelschap.
“Die kampioenstitel kwam 

Hoewel de jongste weken alles in een 
stroomversnelling raakte – Thimo won 
eerder dit jaar ook het interclubkampi-
oenschap in Wiekevorst - gebeurt ten 
huize Willems alles beredeneerd.  Niet 
gaan zweven, is ook de boodschap die 
hij meekrijgt van zijn mentor Patrick – de 
Witte – Verschueren uit Hombeek. Deze 
ex-prof (onder andere bij Lotto) legt de 
Mechelse Dijlespurters een strak oefen-
schema op: gemiddeld  ongeveer tien uur 
trainen per week, op zaterdag en/of zon-
dag wedstrijden rijden. Alleen de maan-
dag is rustdag. Want je mag niet verge-
ten, zo’n nieuwelingenwedstrijd is het 
eerste jaar 60 à 70 km; de tweedejaars 
fietsen maximaal 80 km. In de winter of 

bij slecht weer is het trainen op 
de rollen of mountainbiken.  

Fietsen, niet feesten
Thimo, wiens beide ouders af-
komstig zijn uit Limburg, maar 
die zich om professionele re-
denen in 1990 in Zemst heb-
ben gevestigd, weet dat de 
weg nog lang is.
“Ik ga zelden naar feestjes 
en de dag vóór een wedstrijd 
al helemaal niet”, merkt hij 
op.  Niet bepaald makkelijk 
met jeugdhuis Tramalant in 
de buurt, bedenk ik. “Geen 
probleem”, zegt Thimo. “Ik 
hou van fietsen en wil er alles 
voor doen. Maar eerst moet 
ik me nog toeleggen op de 
school.” Thimo loopt school in 
het Koninklijk Atheneum Pit-
zemburg in Mechelen. Hij volgt 
er – hoe kan het anders? – de 
richting Economie-Sport! Thimo 
heeft grote bewondering voor 
Alexander Vinokourov. “Ook 

Thimo Willems, het nieuwste wielergeweld van Zemst

Zemst – Zomer 2007. Met mama en papa op vakantie naar Frankrijk. Fietsen mee op de auto. 
Zullen we even de Mont Ventoux beklimmen? In exact 2u 10min staat Thimo boven op de reus van 
de Provence. Leeftijd toen: elf jaar. Vier jaar later, op 22 mei, kampioen van Vlaanderen bij de 
eerstejaars nieuwelingen in Genk. Wie is die kerel? Een nieuwe Lucien Van Impe in Zemst?  de 
Zemstenaar zocht en vond hem, omzeggens in zijn achtertuin.  
 Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

Thimo Willems wil deze zomer graag  enkele wedstrijden winnen, of minstens top 3 rijden. 

een beetje onverwacht”, steekt Thimo 
aarzelend van wal. “Ik koers ook maar 
sinds vorig jaar echt in competitie. 
Voorheen reed ik af en toe al mee 
met mijn papa, die lid is van Sport en 
Steun, de wielerclub uit Zemst-Bos. Op 
zondagochtend al eens naar Geraards-
bergen, de Muur op, en tegen het mid-
dageten weer thuis.”
“Zo is dat”, beaamt mama. “En dat nog 
niet eens op z’n eigen fiets. Thimo kreeg 
zijn eerste koerstweewieler toen hij tien 
was. Twee jaar later mocht hij een afdan-
ker van zijn papa verder gebruiken. Een 
koersfiets kost immers flink wat euro’s en 
in een gezin met vier kinderen moet er al 
eens gerekend worden.”

zo’n geblokte kerel, een echte spie-
renbundel, die nooit afgeeft en steeds 
blijft aanvallen. In eigen land kijk ik 
vooral op naar Philippe Gilbert.” Thimo, 
die inderdaad niet van de grootsten is, 
kent ook zijn zwaktes: “Spurten is niet 
bepaald mijn ding. Ik weet dat en ga 
er hard aan werken om ook dat nog te 
verbeteren”, besluit hij vastberaden. 

Mooie woorden om mee af te sluiten. 
Eerst nog wat studeren, want morgen 
wacht er weer een examen. Best maar 
eerst dat diploma halen. We hebben 
weer een naam meer om naar te zoeken 
in de uitslagentabellen van de maan-
dagkrant. 

30 de Zemstenaar juli 2011 
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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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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

SOLDEN
    -50%-30%-20%
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Er zijn sprookjes: De prin-
ses en de kikker, De kikker-
koning, De kikkerprins (van 
de Gebroeders Grimm)…. 
Er zijn fabels: De Kikker en 
de schorpioen, of De Kik-
ker die even groot als een 
os wilde zijn (van Jean de 
La Fontaine)… Er is de 
realiteit: De Kikkers van 
de Zenne (daar aan die 
mooie Weerdse molen).

Vaarwel vuile Zenne!

Aan de oevers van de Zenne zitten kleine, jonge kikkers

U bent klaarwakker, u heeft niet gedronken, u leest het goed, 
geachte Zemstenaar.
Het is definitief gedaan met die vuile, stinkende Zenne. We 
moeten opnieuw naar de barometer kijken om te weten wan-
neer het weer gaat veranderen! Meer nog, sinds kort worden 
de oeverbewoners van deze ooit zo naar rotte spruitjeslucht 
geurende rivier vol met Brusselse kak en pis, op zwoele zomer-
avonden uit hun dolle dromen gehouden door kwakende kikkers!
Vrouwen die klagen dat ze het gesnurk van hun eigen man niet 
meer horen: in de wijde omgeving van de Watermolenstraat en de 
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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

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

Reservatie gewenst

Jaarlijks verlof

tot 6 juli

Daarna NIEUW 

MOSSELSEIZOEN

Weerdse molen is het nachtelijkse kost. 
Daarbij die molen… langs dat Zennepad… waar Rubens ooit 
wulpse welvingen ontwaarde en een mateloos meanderende 
waterloop zich met haast naar Weerde spoedt, daar tieren nu 
welig de groene Zennewierslierten, daar paren de woerden 
weer op hun eendje(s), daar drijft straks weer drabbig dril in 
het ritselende riet van een schone oever. 
U gelooft me niet? Wandel de Weerdse Kronkels en aanhoor, 
aanschouw, geniet!

AL
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accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

 

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

 

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

33de Zemstenaar juli 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
AFSLUITINGEN

SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN

GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS

TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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Eppegem - Traditiegetrouw 
werd het seizoen van KFCE af-
gesloten met een schitterend 
teerfeest, met ruim 130 deel-
nemers. Voorzitter Jan Van As-
broeck: “Inderdaad was het al 
de vierde maal dat onze sup-
portersclub dit evenement or-
ganiseerde. Ik wil ze als voor-
zitter van de club hiervoor nog 
eens extra bedanken, maar ze-
ker ook voor hun inzet tijdens 
het ganse seizoen. Een sup-
portersclub met zoveel leden 
is voor een club van tweede 
provinciale iets om echt fier 
over te zijn. Deze mensen doen 
er wekelijks alles aan om onze 
ploeg in optimale omstandig-
heden te laten spelen. Het 
feest was tot in de puntjes ge-
organiseerd en een gepaste 
afsluiter van een mooi, maar 
net niet goed genoeg sei-
zoen 2010 - 2011. Het bestuur 
van Eppegem hoopt nog heel 
lang met deze supporters de 
roodgroene kleuren te kunnen 
vertegenwoordigen. Bedankt 
Alain, Marc en Peter en alle 
helpende handen.”

Voorzitter Jan Van Asbroeck: 
“Een supportersclub om fier op te zijn”

Tekst en foto’s Jean Andries

Peter Wouters: 
“Bedankt supporters, bestuur, 
trainers en medespelers!” 

Supportersclub Rood-Groen KFC Ep-
pegem huldigde tijdens het jaarlijkse 
teerfeest de meest verdienstelijke 
speler van het voorbije seizoen. 
Peter Wouters werd laureaat, vóór 
Glenn Breugelmans en Maarten 
Tordoir. “Niet verwacht”, reageert 
Peter. “Koen Baudet, Glenn Breu-
gelmans, Bart De Doncker Bart en 
Gunter Vercammen verdienen ook 
die eer. Regelmaat is misschien mijn 
grote verdienste. Met dank aan trai-
ner Mark Talbut, achter de spitsen 
met het nummer 10 is mijn beste po-
sitie. De positieve lijn doortrekken 
is mijn doel. Volgend seizoen ligt de 
lat hoger en de concurrentie is gro-
ter. Graag een pluim voor suppor-
tersclub Rood-Groen KFC Eppegem, 
het bestuur en de supporters, waar 
ik steeds een goede band mee heb. 
Langs deze weg wil ik ook mijn me-
despelers bedanken, zij hebben een 
groot aandeel in mijn succes.”

De laureaten Peter Wouters, Glenn Breugelmans en Maarten Tordoir, omringd door medespelers en bestuursleden van Rood-Groen FC Eppegem.

De meest verdienstelijke speler Peter Wouters, beste transfer 
Glenn Breugelmans en Maarten Tordoir werden door de 

supportersclub letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

FC Eppegem omringd door de fantastische groep Les Filles 
de Malines.

De sympathieke Peter Wouters is duidelijk ook de vriend 
van de Eppegemse jeugd.

Advertentie
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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

 

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

Drankencentrale louis niJs

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

36 de Zemstenaar juli 2011 
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D
e kapel staat in de Bosstraat, 
schuin tegenover de Schaliën-
hofstraat in Zemst-Bos. Oor-
spronkelijk stond op de plaats 

van de kapel een boom met daarin een 
klein houten kapelletje. Jarenlang heeft dit 
houten kapelletje stand gehouden en heel 
wat mensen hun gebeden aanhoord, maar 
op een bepaald moment was het toe aan 
vernieuwing. In 1961 werden de handen 
in elkaar geslagen om een stenen kapel 
te bouwen. Jan Leemans nam de architec-
tuur op zich. Martin Vertongen en Emiel 
Cantinjaeu namen het metselwerk op zich 
en vonden al snel nog enkele helpers. Na-
tuurlijk moest de kapel gebouwd worden 
op een stuk grond van iemand. Clementine 
Cantinjaeu was eigenaar van de grond en 
gaf toestemming om de kapel te bouwen. 
Dochter Lily Gaudaen heeft ondertussen 
de grond geërfd en is fier dat deze kapel 
op haar eigendom staat.
Werkhanden, een plan en de toela-

Al jaren maken heel wat mensen zich vrij 
voor het onderhoud van de kapel. Aline 
Cools komt elke dag met een gevulde 
fles water achter op de fiets voor de 
bloemen en planten zorgen. Vera Verton-
gen zorgt ervoor dat de kapel er steeds 
proper uitziet. Pierre de Souter noemen 
we de kunstschilder van de werkgroep. 
Met een heel fijn penseeltje schildert 
hij netjes het Mariabeeld bij. De kapel 
wordt op tijd en stond ook versierd  met 
kaarsen, die de bezoekers meebrengen 
of die worden gekocht van de giften die 
aan de kapel worden achtergelaten.

Maria Liza Spruit, medeoprichtster en 
vrouw van de bouwer van de kapel, ver-
liet ons op 8 mei. Haar wens was om deze 
kapel blijven te onderhouden om haar te 
gedenken. De familie Vertongen en vrien-
den helpen haar wens te vervullen. Haar 
foto kreeg een plaats in de kapel.

We zijn nu vijftig jaar later en de kapel 
is toe aan renovatie. Electro Vertongen 
heeft reeds zijn bijdrage geleverd door de 
kapel een degelijke toegang te geven. 
Steentjes en boordstenen werden aan-
gelegd. De privé-tuinbank van Maria Liza 
staat ook bij de kapel. Maar het gebouw 
is toe aan een nieuw dak, wat natuurlijk 
centen kost. Yves Verpoucke, lid van de 
seniorenadviesraad van Zemst, diende 
een aanvraag in bij de gemeente om de 
kapel verder te renoveren. De bezoekers 
hopen allemaal op een positief antwoord. 
Na de renovatiewerken werd er al afge-
sproken om een feestje te bouwen.  

Kapelletje in Bosstraat 50 jaar
Zemst-Bos – Het kapelletje in de Bosstraat is niet alleen een 
gebedsplaats voor mensen uit de buurt en randgemeentes, 
maar ook een plek voor een gezellige babbel en samenzijn.  
Hoe de kapel tot stand kwam vertellen verschillende zorgzame 
mensen in geuren en kleuren aan de Zemstenaar . Vooral de 
familie Vertongen leverde hier een grote bijdrage.
      Tekst: Karin Andries

ting waren in orde, nu nog 
het materiaal. De kapel werd 
gebouwd met stenen van het 
kippenhok van de toenmalige 
boerderij "Schaliënhof", met 
stenen van de oude kerkmuur 
van Zemst en vooral veel han-
denarbeid van de families 
Cantinjaeu en Vertongen. Mar-
tin Vertongen en zijn vrouw 
Maria Liza Spruit legden hun 
hart en ziel in dit project. Op 8 
mei 1961 werd uiteindelijk de 
kapel ingewijd door de broer 
van Clementine, een prelaat, 
en dit in aanwezigheid van 
de toenmalige pastoor van 
Zemst. De kapel is toegewijd 
aan Onze-Lieve-Vrouw. 
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Weerde – De Sint-Sebastiaansgilde 
bloeit als weleer. De oudste vereniging 
van Zemst werd opgericht in 1783. Het 
oorspronkelijke doel van de gilde was 
het verdedigen van het dorp en het 
hertogdom Brabant. Maar de laatste 
jaren houdt de gilde zich vooral bezig 
met boogschieten.  Door het groeiend 
aantal leden had de gilde dringend 
nood aan een nieuwe kapwip. Die 
staat nu fier te pronken aan de Dorps-
straat in Weerde. “De officiële inhuldi-
ging van de nieuwe wip heeft plaats 
op 28 augustus”, zegt bestuurslid Jean 
Juliens fier.

Jean, is iedereen welkom bij de officiële 
inhuldiging op 28 augustus? 
“Jazeker. Iedereen die van deze prach-
tige sport houdt of die wil leren hoe je 
een boog moet spannen, is welkom. 
Die dag is er van alles te doen. De 
senioren van Neos krijgen initiatieles-
sen en kunnen ook meedoen aan de 
wedstrijden. Een Bruegelbuffet, mu-
zikale omlijsting en voldoende vocht 
zullen voor de nodige ambiance zor-
gen.”

De gilde kent een echte heropleving?
“Dat was nodig. Met de jaren zijn 
de leden van de gilde ouder gewor-
den of weggevallen. Maar de gilde 
mag niet verdwijnen. Wij willen de 
tradities in ere houden en wij bren-
gen nieuwe leden samen in een ka-

meraadschappelijke sfeer. Jong en 
minder jong vinden opnieuw de weg 
naar de gilde en daar zijn wij enorm 
blij mee.”

Vandaar de nieuwe kapwip?
“Die was hoognodig om iedereen zijn 
geliefkoosde sport te laten beoefe-

staande wip Naast het boogschieten 
dragen de leden van de gilde ook hun 
traditionele klederdracht, houden zij 
optochten en doen zij aan volksdan-
sen. Wij zijn heel blij en fier dat deze 
oeroude traditie in ere wordt gehou-
den. Zoiets mag nooit verdwijnen.”

PVG, foto: JA

Nieuwe kapwip voor Sint-Sebastiaansgilde

Een aantal leden van de Sint-Sebastiaansgilde voor de nieuwe kapwip aan de Dorpsstraat in Weerde.

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!

nen. Zo’n nieuwe wip kost han-
denvol geld. Mede dankzij een 
subsidie van 20.000 euro van-
wege het gemeentebestuur kon-
den wij dit project realiseren. 
Elke maandag – als het weer het 
toelaat – zijn er trainingen in 
de Dorpsstraat. Op regelmatige 
tijdstippen houden wij schiet-
wedstrijden op de liggende en 
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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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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

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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

G
een nieuw recept
Bij slagerij Coppens-Dirix 
zijn de pensen, net als bij 
andere slagers in Zemst, 

een specialiteit. Bij hen is dat al zo 
sinds de jaren  vijftig. Ze genieten dan 
ook grote faam in Zemst en omstreken. 
In heel Vlaanderen zijn pensen populair. 
Omdat bloedworst bijna overal gege-
ten wordt in België, bestaan er vele 
namen voor. In de Kempen spreekt men 
vooral van 'beulingen', in het Hageland 
en Klein-Brabant van 'zwarte pensen', 
terwijl men in Zuidoost-Vlaanderen 
vaak 'zwarte trippen' of 'zwarte triepen' 
zegt. In West-Vlaanderen spreekt men 
eerder van 'bloelink'. De Brusselse va-
riant heet 'bloempanch'. Het ontbreekt 
ons dikwijls aan gestructureerd chau-
vinisme om eigen specialiteiten van 
gebak en koekjes, bier en kaas, vlees-
waren en worsten, fruitsap, mosterd, 
honing en vele andere specialiteiten in 
de kijker te zetten. Maar André en Romy 
slaagden erin om hun Zemstste pensen 
te laten erkennen als streekproduct. 

"Het verhaal van de slagerij begint bij 
mijn ouders", vertelt Romy. "Mijn pa Ju-
lien Dirix, nu 79, begon als 17-jarige te 
werken in de slagerij van zijn oudere 
broer Louis in de Hoogstraat. Daar 
werden ook pensen gemaakt volgens 
een eigen recept. Later namen mijn ou-
ders de slagerij van nonkel Louis over 
en in het begin van de jaren negentig 
kregen mijn man en ik de leiding over 
de slagerij. Al die tijd is het recept van 
de pensen niet veranderd."

Geen reebok
Zonder de details te verklappen, 
wil Julien wel vertellen dat de zwar-
te pensen bereid worden met het 
bloed en het vlees van varkens die 
afkomstig zijn van een kweker uit 
Katelijne. Ook de korst van grote 
pensenbroden, eieren, kruidnagel en 
een boeket van kruiden worden aan 
de bereiding toegevoegd. 
De witte pensen worden op hun beurt 
bereid met mager varkensvlees en 
gekruid met muskaatnoot en banda-

Onze populairste pensen 
Zemst - Dit is nu eens nieuws om trots op te zijn: slagerij 
Coppens-Dirix haalde afgelopen maand de pers met de er-
kenning van hun zwarte en witte pensen als streekproduct 
door het Vlaamse steunpunt voor Streekproducten. 

Tekst: Bart Coopman - Foto’s: Jean Andries

De Familie Coppens-Dirix is fier met de erkenning van hun pensen als streekproduct.
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Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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

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

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

GSM 0475/869 163

•	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 05foeli. Eieren en broodkruim dienen als 

bindmiddel. Het broodkruim haalt men 
uit de grote pensenbroden die daar-
voor speciaal gebakken worden door 
een lokale bakker. Of er soms ook wat 
reebok in gemengd wordt, zoals in de 
populaire tv-serie Van vlees en bloed, 
ontkent Julien met klem. "Daar kan je 
in pensen niks mee aanvangen", luidt 
zijn commentaar.

Geen eenheidsworst
Ere wie ere toekomt. Klant Erik Moens 
gaf de aanzet bij de vzw Streekproduc-
ten om het dossier voor de erkenning 
van de pensen op te starten. "Ik voelde 
het meteen aan als een erkenning voor 
de jarenlange traditie. De bereiding 
gaan we niet veranderen", zegt slager 
André. "Nu er op elke straathoek een ma-
gazijn staat, moet je iets vinden om je in 
te specialiseren. Onze pensen zijn speci-
aal en geen 
industriële 
eenheids-
worst." Of 
dat in de 
t o e k o m s t 
ook zo blijft, ligt in de handen van de 
dochters Julie en Céline. Kandidaat-
schoonzonen hebben alvast een streepje 
voor als ze zich tot de slagersstiel willen 

gepromoveerd!
omscholen en op termijn de zaak willen 
overnemen. Net zoals dat met André het 
geval was, krijgen ze naast de dochter 
ook het recept van de pensen mee.

Geen unicum
Het is zoals u al kon lezen, een klant van 
slagerij Coppens – Dirix die de moeite 
deed om de erkenning van streekpro-
duct binnen te halen. Uiteraard zijn er 
elders in groot-Zemst nog pensen te 
krijgen. We gingen bijvoorbeeld even 
langs bij Luc en Adi (en Jens) uit Hof-
stade om te vragen of er ook daar een 
traditie van pensenbak is:
“Jazeker”, weet Adi, “ons recept van 
pensen dateert van begin de jaren 
1900, en is natuurlijk een familiege-
heim, al vier generaties lang. Drie ge-
neraties hebben wij in Haren bij Brussel 
een slagerij gehad. In 1992 openden wij 
onze slagerij in Hofstade, met hetzelfde 

recept, en 
met succes. 
Onze zoon 
Jens  is al 
de vijfde 
generatie; 

hij werkt nog maar kort in onze slage-
rij.” Jens zelf vindt er het volgende van: 
“Pensen van bij Louis-Marcel-Jozef-Luc? 
Dat geheim is binnenkort van... mij.” 

Ook Luc, Adi en Jens uit Hofstade maken nu al vijf generaties pensen met een geheim recept.

“Beulingen, zwarte triepen, 
bloelink, bloempanch: 

Vlaanderen heeft veel woorden 
voor de typische lekkernij”
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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

Al een onderhoud laten doen aan je kachel?   Wacht niet tot de zomer voorbij is!
Bel ons: 02 751 50 14 en geniet van onze zomerkorting.

Hoge Buizen 57 
1980 Eppegem

Zomeractie: onderhoud van kachels en benodigdheden
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Pinksterjaarmarkt opnieuw een succes
Zemst - Tijdens de 34ste Pinksterjaarmarkt in Zemst was de zon niet van de partij, maar voor de 
300 standen en 10.000 bezoekers die de straten bevolkten was het andermaal een voltreffer. de 
Zemstenaar was er ook en nam enkele leuke sfeerbeelden. 

Jean Andries

Bij de sneltest EHEC-
bacterie van Prof 
Maximiliaan d’Ursel was 
Gerda Van de Vliet er als 
de kippen bij voor een 
onderzoek. Uiteraard was 
Gerda volledig vrij van 
bacteriën.
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TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT DE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAET bvbabvbabvbabvbabvbabvbabvbaTRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT

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

Vakantietijd, komkommertijd!.Maar niet voor TV Zemst dat op de jaarlijkse 
Pinkstermarkt in Zemst uitpakte met een heuse EHEC-test. Wie het wou, 
kon een stukje komkommer proeven en zich dan door een lokale we-
tenschapper, Herr Doktor Maximilian d’ Ursel, kostenloos op de EHEC-
bacterie laten testen. Een geslaagde verborgen camera-act, met Ket-
net-presentator Max La Menace in een glansrol!

Ook de babbelbox leverde enkele uren uniek beeldmateriaal op. Diverse 
lokale talenten werden ontdekt, niet in het minst een komisch damesduo 
– Tatie & Gosia. Om naar uit te kijken!

Van een heel andere orde was de Zemstse Tuinroute. Bekende Zemste-
naars Pacale Bal en Rony Mosuse togen mee op pad en fleurden en kleur-
den een aantal Zemstse tuinen nog meer op.
Sfeervolle beelden die u reeds in het journaal van 29 juni kon zien, maar 
die nog geruime tijd te bekijken blijven! Echt de moeite waard!

En wat mag u in de nabije toekomst nog zoal verwachten van TV Zemst?
Een greep uit de geplande reportages:
•	 2 juffen van de Kriekelaar in Hofstade die met pensioen gingen
•	 de MTB-toertocht ten voordele van het Mali-project in Zemst-Laar
•	 de ploegvoorstelling van voetbalclub VK Weerde
•	 een sfeerverslag van Tramnooi, het volleybal-tornooi van jeugdhuis 

Tramalant
•	 de kinderhoogdag en Pleinpop
•	 en… totaal nieuw: het Politiek Uurtje, waarin de Zemstse partijen hun 

zegje mogen  doen!

Vergeet ook niet dat u steeds zelf filmpjes kunt posten of TV Zemst kunt 
verzoeken om een reportage te maken. Gewoon surfen naar www.tv-
zemst.be en ‘Idee voor Reportage’ aanklikken! Of even mailen of bellen 
(neen, geen faxke sturen!) naar uw dienaar: alex.lauwens@telenet.be, 
0474-056 001. Hij doet de rest.  

AL

Wat is er op TV  Zemst ?

 Diana’s HobbyPatch  
         ***** KREASELEN  IS ONZE HOBBY ***** 

Tervuursesteenweg 328, 1981 Hofstade-Zemst – 
 www.hobbypatch.be -  www.hobbypatch.info – info@hobbypatch.be 

    Patchwork en Handwerkwinkel met Klaslokaal. Tel 015/61-79-36 of GSM 0473-53-99-70 

          Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag 10 tot 12.15 uur en 13.30 tot 17.30 uur, 
 

 20 JAAR HOBBYPATCH = 20 % KORTING MET DEZE BON 
Bij aankoop van € 10.00. één bon per creatieve persoon. 



45de Zemstenaar juli 2011 
Adv_De Zemstenaar.indd   1 20/05/11   08:44

Eppegem – Naar aanleiding van de 
dorpsfeesten op 14 augustus wordt het 
bier Zennegod opnieuw gebrouwen. de 
Zemstenaar nam een voorproefje.

Vorig jaar werd Zennegod voor het 
eerst gebrouwen ter gelegenheid 
van de Zennefeesten. De gemeente-
raad besliste toen de Zennefeesten 
eenmalig op touw te zetten om de 
verbetering van de waterkwaliteit 
van de Zenne onder de aandacht te 
brengen. Het was bovendien precies 
150 jaar geleden dat de burgemees-
ters van Zemst, Weerde en Eppegem 
in dramatische brieven aan het pro-
vinciaal gouvernement van Brabant 
protesteerden tegen de ondraaglijke 
stank van de Zenne. Vandaag genie-
ten wandelaars na eeuwen ellende 
weer van allerlei flora en fauna in en 
rond de mooie Zenne. Hoe anders dan 
met een origineel biertje moest deze 
heuglijke kentering in de verf worden 
gezet?

De link om een bier te brouwen kwam 
er niet toevallig. Tot 1914 brouwde 
aan de oever van de Zenne in Eppe-
gem de brouwerij Symons een blond 
en donker bier. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werden de koperen 
brouwketels opgeëist door de Duitse 
bezetters. De brouwerij werd daarna 
nooit heropgestart. In de brouwe-

rij huist vandaag 
de bloemenwinkel 
’t Zonneke. Dit jaar 
wordt een tweede 
brouwsel besteld ter 
gelegenheid van de 
kermis in Eppegem.

Het bier dankt zijn 
naam aan de wens 
dat mensen de Zenne 
zouden gaan ervaren als een GODsge-
schenk in plaats van de stinkende riool 
die ze gedurende meer dan tweehon-
derd jaar is geweest.
Zennegod Blond en Donker zijn een 
bijzonder lekker, ongefilterd en on-
gepasteuriseerd natuurbier van hoge 
gisting. Het bevat oervlaamse ingre-
diënten: water, gerstemot, hop en 
gist. Het bier heeft een lage afdronk 
met een bittereffect. De gerst van de 

Triest in Kapelle-op-den-Bos en ge-
schonken in een speciaal daartoe ont-
worpen glas.

Op 14 augustus vindt, na één jaar 
onderbreking, ook weer de traditi-
onele rommelmarkt plaats in Eppe-
gem. Informatie over deelname aan 
de rommelmarkt op 0479/686012 of 
0478/350381.

AB

Zennegod duikt weer op

Qrs 2011 - adv Zemstenaar - regio Mechelen.indd   1 23/06/11   16:13

donkere wordt 
gemout op ho-
gere tempera-
tuur, vandaar zijn 
donkere kleur. 
De blonde heeft 
7% alcoholvolu-
me, de  donkere 
7,5%.

Het bier wordt 
gebrouwen in mi-
crobrouwerij Den 
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Elewijt - Ga uw zolder op, graaf in uw kelder of kijk in de spiegel, 
want de organisatoren van de Sint-Hubertusprocessie van Elewijt 
hebben uw hulp nodig. Ze zijn namelijk op zoek naar een hertenkop. 
Niets gevonden? Geen probleem. Andere figuranten ook welkom. 

Pinkstermaandag is traditioneel een hoogdag in Elewijt. Voor 
de  406e keer is daar de Sint-Hubertusprocessie uitgegaan, 
waar zowaar het hele dorp aan meedoet, hetzij als proces-
sieganger, hetzij als toeschouwer. Steeds meer huizen zijn 
getooid met processie- en andere vlaggen en de straten zijn 
versierd. Het leven van Sint-Hubertus, zijn bekering, de vererin-
gen, de verenigingen, allemaal passeren ze de revue. Wie jam-
mer genoeg niet meer van de partij is, is het hert, wegens té 
oud en versleten om nog mee te gaan in de processie. 

Van jager tot bisschop
Het hert speelt nochtans een belangrijke rol in het leven van Sint-
Hubertus. Volgens de overlevering werd hij destijds als rijke jonge 
jager tot inkeer gebracht door een hert met een kruis in zijn gewei 
dat hij plots op zijn tocht tegenkwam. Jonge knaap Hubertus kon 
zijn boog niet trekken, liet het hert ongemoeid en bekeerde zich, 
waarna zijn leven een totaal andere wending nam. Hij schopte 
het tot bisschop en tot wat hij nu is: een heilige. Daarom deze 
oproep aan alle lezers: wie kan de nog enige processie van groot-
Zemst meer luister bijbrengen met een hertenkop? 

Elewijt dankt u
Vroeger ging het hert mee in de vorm van een opgezette her-
tenkop, maar de laatste jaren dus niet meer. Als u toevallig een 
hertenkop in huis heeft, opgezet of op doek geschilderd of iets 
dergelijks, en die even wil afstaan voor de processie, zullen de 
Elewijtenaren u eeuwig dankbaar zijn. Ook wie op de een of de 
andere manier zijn medewerking wil verlenen, gewoon door mee 
te stappen in de processie of een vlag uit te hangen, neem dan 
contact op met iemand van het processiecomité: Frans en Maria 
Bautmans  015/61.24.77, Hubert De Broeck, 015/61.56.01 of Emiel 
Verbruggen 015/61.17.81 of de redactie van dit roemrijke blad.

KVDW

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vw auDi
skoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

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

Oproep!     Wie heeft er een hertenkop?

De dorpsgenoten van weleer zingend en dansend ter verering van Maria en Sint-Hubertus.
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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


