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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,

C
risis, overal crisis. Een mens hoort niks anders meer. 
Het land in een uitzichtloze politieke crisis. De euro in 
een diepe crisis. De zomer in een nog diepere crisis. En 
ergst van al: ook de horeca in de crisis van zijn leven. 

Rookverbod, meneer! Waar moet dat toch naartoe?

Gedroomd moment voor sommige mensen om te beginnen zagen 
en klagen. Politieke crisis? Allemaal de schuld van de Walen! Poli-
tiekers zijn trouwens allemaal zakkenvullers. De euro, nog zoiets. 
Wat wilt ge, die Grieken en Portugezen liggen toch liever op hun 
luie gat in de zon dan te werken? En die kwakkelzomer, da’s de 
schuld van die kweddelaar van een Deboosere. Opwarming van 
de aarde? Wat kent die opgekrulde poedel daar van? En dat café-
bazen het zout op hun patatten niet meer verdienen? Maar goed 
ook! Ze moesten dat verbieden, die staminees met al dat lawaai!

Pas op, ’t is nog niet gedaan. Ze komen pas goed op dreef nu.  
Kwakende kikkers? Vergiftigen! Kraaiende hanen, kirrende duiven, 
loeiende koeien? Afschieten! De zesde auto die hier vandaag voorbij-
rijdt? Bel de flikken! En als die krijsende snotneuzen van die vervloekte 
kindercrèche hiernaast niet rap opdonderen, slepen we de hele boel 
voor de rechter! Aha! Wij zullen eens zien, zie! Niet met ons, hé!

Zucht. Gelukkig wonen wij in Zemst. Dit soort verzuurde pekel-
haringen vind je hier niet. Hier woont alleen vrolijk volk. Geen 
regering? Ach, ze zijn er mee bezig. Koning Bert heeft alle stoute 
jongens ruzie gegeven, ’t zal nu wel vooruitgaan. En na regen 
komt zonneschijn. Leve de Grieken, de Portugezen, de Spanjaar-
den en de Italianen! Euro of niet, daar schijnt tenminste de zon! 
Rookverbod in de stamkroeg? En dan? Gaan wij toch gezellig op 
het terras zitten! Kunnen wij daar een beetje bijkletsen, lachen 
en zwanzen. In Zemst kan zoiets nog!

Maar stel u voor, beste lezer, beeld u even in dat het toch de 
foute kant opgaat. Van rookverbod naar lachverbod, van lachver-
bod naar spreekverbod. Dan is er nog altijd de Zemstenaar. Die 
kunnen ze u niet afpakken!

De redactie (PV)
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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

...onze winkel is terug open vanaf vrijdag 5 augustus...
Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19

WO+DO GESLOTEN

Onze broodautomaten blijven 
open tijdens de grote vakantie
met wel 15 broodsoorten 
uniek in de regio
Waar vindt u onze broodautomaten?
•	 Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade
•	 Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade
•	 Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen
•	 Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen
•	 Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen

24u / 24
7 dagen / 7

Van Eeckhout
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E
en onderschrift op het bord Crip-
ple Block Valley maakt meteen 
duidelijk waar het hier op staat: 
“Anyone who comes at his place 

is dead. Anyone who passed it was lucky.” 
Oef, wij leven nog. Aan de blokhut hangen 
er een paar vastgespijkerd die minder ge-
luk hadden: de schedel van een roofdier, 
de opgezette kop van een vervaarlijk rund, 
pelsen, staarten, geweien. Op de hoek 
van de houten bank staart een opgezet 
prairiebeest ons aan. En in een boom 
hangt de opgezette kop van een beer. 
Slik, wij zullen ons maar braaf neerzetten.

Cripple Block Valley is geen plek voor 
stijve sterrenchefs. Get out of here, Pe-
ter Goossens! Op de barbecue geen tra-
lala van liflafjes en snuisterijtjes, alleen 
vlees. Véél vlees. Als opwarmer een berg 
worsten en satés. Om mee te beginnen. 
En dan het echte werk: twee kolossale 
hompen rundsvlees, elk met de omvang 
van een forse kanonbal. Op het vuur 
pruttelt een reusachtige ketel saus met 
bruine bonen. Stevige kost, sober, lek-
ker. En op de achtergrond geen strijkers-
kwartet of chansonnier, wel Johnny Cash, 
The Eagles en Neil Young. Mannen die 
weten waarover ze het hebben. Met een 
goedkeurende knik van Big Danny.

Rond de blokhut zitten zo’n twintig rau-
we, maar eerlijke venten. Hoeden en ge-
ruite hemden zijn de dresscode. Maar ook 
de Civil War dwaalt rond: Jerry draagt de 
grijze pet van de mannen van het Zuiden, 
den Bochte de blauwe van die van het 
Noorden. “Met die ratten uit het Noorden 
kan je niks aanvangen”, sist Jerry. Ook 
Manolito en Pasquinel zijn er. Cowboy 
Eddy komt buiten in een rode Long John. 
Een wat? Een onderhemd met knopen en 
een lange onderbroek in één stuk. Trap-
per Hoeikes draagt een muts, gemaakt 

van een gevilde prairievos en laarzen met 
bevervellen. Pistolen bengelen in holsters 
aan de gordels, de tweeloop wordt bo-
vengehaald. “Museumstuk, zeker?” pro-
beren wij. Neen, zo blijkt. Cowboy Eddy 
vult de lader en stopt het ding in de han-
den van uw dienaar. Met twee rake tref-
fers haal ik een adelaar uit de lucht en 
leg ik een prairiehaas neer. Of toch bijna.

Tijd voor een gesprek met initiatiefnemer 
Luc Hoeikes Van Noyen. In het dagelijkse 
leven één van de vele hardwerkende ge-
meentewerklieden, in zijn vrije tijd kunst-
schilder, tekenaar, beeldhouwer en dromer.

Vertel eens, Hoeikes, hoe is dit tot stand 
gekomen?
“In de jaren zeventig en tachtig hielden wij 
op deze plek met de mannen van 60-61 
elk jaar een barbecue. Dat was altijd een 
supergezellige bedoening. Een paar jaar la-
ter nodigde ik  bij mij thuis 
de Jerry, de Shaker, Marc 
en cowboy Eddy uit. Daar 
ontstond het idee om met 
een jaarlijkse barbecue te 
beginnen onder het motto 
“de cowboys”. Een jaar la-
ter maakten wij van deze 
wei Cripple Block Valley. En 
sindsdien elk jaar opnieuw, 
al vijftien jaar lang.”
En wie wordt er dan uit-
genodigd?
“Elk jaar zijn we met zo’n 
twintig mannen. Sommi-
gen zijn er bij vanaf het 
begin, anderen haakten 
af, nog anderen kwamen 
er in de loop van de jaren 
bij. Vorig jaar waren er 
voor het eerst zelfs twee 
cowboys bij van het ei-
land in het zuiden, Big 

Danny en Jan Horse Power 285.”
Geen vrouwen?
“Neen. Toen we de allereerste keer bijeen-
kwamen, hadden alle gasten, om uiteen-
lopende redenen, geen vrouw of vriendin. 
We hebben toen afgesproken om onze 
cowboyweekends zonder vrouwen te doen. 
En dat heeft nog  nooit problemen opgele-
verd, dus gaan wij dat ook zo houden.”

De avond valt, cowboy Sven steekt het 
kampvuur aan.  De tongen worden los-
ser, de sterke verhalen komen boven. 
Over de barbier van Block Valley. Over 
Geronimo, Apacheleider. Over Marc VH 
en Jerry, onoverwinnelijk in het kaarten, 
maar valsspelers volgens sommigen. 
Over springen door het kampvuur. Over 
hoe je beter geen hond kust. Maar dit 
is een deftig magazine, dus wij houden 
het hierbij. Met een goedkeurende knik 
van sheriff Dirk. 

Cowboys aan het feest in Zemst

Zemst -  Eén weekend per jaar ligt een stukje van Zemst in de mythische Far West. Dan wordt 
een weide aan het Schom omgedoopt tot Cripple Block Valley. Strikt voorbehouden voor ruige 
mannen met stoppelbaarden en een donkere blik in de ogen. Vrouwen niet toegelaten. Maar de 
Zemstenaar wél. Voor één keer weliswaar, maar hey man! Wij waren erbij! Een exclusief verslag 
van een exclusief genootschap.
      Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries

De vijf pioniers: staande v.l.n.r. de Shaker en Marc, zittend 
v.l.n.r. de Jerry, den Hoeikes en cowboy Eddy.
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Dimi Buelens bij de helikopter van Rago  
van waaruit hij observeert en info door-
geeft aan de grondploegen. S

lechteriken pakken, dat doe je 
graag?
“Veel kijkers denken inderdaad 
dat wij vooral ingezet worden 

om criminelen op te sporen, maar ons 
takenpakket is veel uitgebreider. Wij 
observeren  tijdens massabijeenkom-
sten, hangen in de lucht tijdens een 
Europese Top in Brussel, leveren foto’s, 
zoeken naar illegalen in de haven van 
Zeebrugge, doen waarnemingen tijdens 
bos- en heidebranden en kijken er op 
toe of boeren zich aan het mestdecreet 
houden om hun velden te bemesten. Als 
men ons oproept voor luchtsteun zijn we 
erbij. Ik bestuur de camera, een techno-
logisch hoogstandje van 400.000 euro 
goed geïnvesteerd belastingsgeld.”

Vermiste personen terugvinden, dat 
moet een grote voldoening zijn?
“De cel Vermiste Personen doet ook vaak 
een beroep op ons. Op zoek gaan naar 
mensen die dementeren of kinderen die 
verloren lopen komt vaak voor. Het is 
een opluchting en een grote voldoening 
als we die snel en levend terugvinden, 
maar daar stopt het. We willen heel be-
wust geen te grote emotionele betrok-
kenheid met slachtoffers en hun familie. 
Als onze opdracht volbracht is, stopt voor 
ons het verhaal. Vorig jaar maakten we 

1558 vluchten, waarvan 45% onvoorzie-
ne opdrachten. We hebben 21 personen 
teruggevonden, waarvan 18 levend.”

In de serie werd er al op de heli gescho-
ten. Niet bepaald een prettig gevoel?
“En niet gespeeld, want al de opnamen 
zijn authentiek. Het beeldmateriaal is 
niet in scène gezet, maar pure realiteit. 
Sommige conversaties zijn achteraf wel 
opgenomen en toegevoegd. Wij nemen 
ons werk uiteraard ernstig en kunnen 
ons niet bekommeren om enkele mooie 
acties en gespierde uitspraken om een 
tv-serie te kleuren. 
Het risico dat een wilde schutter de heli 
raakt vanuit een rijdende auto is klein. 
De onderplaat van de heli is ook bepant-
serd. Een lucky shot kan natuurlijk, maar 
we hebben nog maar een paar keer een 
kogelinslag gevonden. Ik denk dat het 
risico om beschoten te worden groter is 
voor de politiemensen die op de grond 
achtervolgen en arrestaties doen.”

Blijkbaar wordt er in de serie ook nooit 
teruggeschoten?
“Klopt. Wij zijn ongewapend en boven-
dien is dat ook onze opdracht niet. Als 
luchtwaarnemer heb ik een veel betere 
kijk op de situatie dan de mensen op 
de grond. Wij zijn de speurende ogen 

die de patrouilles van de lokale en fe-
derale politie beneden informeren en 
naar het target leiden. Een heli in de 
lucht is 18 grondploegen waard.”

Rago krijgt door de serie wel een heel 
positief imago.
“De serie toont onze inzetbaarheid en de 
resultaten. Mensen krijgen daardoor een 
positieve kijk op de politie. Onze eerste 
bekommernis is ‘helpen’ en niet ‘straffen’.
Wij vormen een hecht team dat ook bui-
ten de diensturen samenklit. Met en-
kele mensen met een muzikale achter-
grond vormen we de UBB, de Ugly Baird 
Basterds en daarmee treden we af en 
toe ook op voor een goed doel.”

Deze job past wel bij je imago van 
‘stoere bink’.
“Ik hou wel van pit in het leven. De drang 
naar avontuur was er al in mijn scoutspe-
riode. Ik hield van een zware trektocht, 
nachtdroppings, kaartlezen en overle-
ven. Die tijd kreeg een logisch gevolg 
met vier jaar paracommando’s, drie jaar 
Rijkswacht, vijf jaar bereden politie, ze-
ven jaar begeleider van geldtransporten 
en sinds 2004 luchtwaarnemer bij de 
luchtpolitie Rago. Ik hou van een gezon-
de portie adrenaline die de sleur door-
breekt. Dit is dus mijn droomjob.” 

‘Den Dimi’ vast gezicht in ‘De Luchtpolitie’
Realityprogramma toont wilde achtervolgingen op het tv-scherm

Elewijt - In het zomerprogramma 
van vtm loopt al enkele weken de 
realityserie  De Luchtpolitie. Daar-
in gaat vtm met de politiehelikop-
ter van op de basis Melsbroek de 
lucht in om criminelen en vermisten 
op te sporen. Eén van de vaste 
gezichten in de reeks is Elewijte-
naar Dimi Buelens. Als luchtwaar-
nemer leidt hij van uit de heli de 
acties op de grond. De al kleurrijke 
en bekende Elewijtenaar wordt nu 
ook een bekende Vlaming.

Tekst:Juliaan Deleebeeck
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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

Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst - 015 62 08 96

Stationsstraat 13B, Haacht - 016 57 35 53

STOCKOPRUIMING 
in Hofstade tot midden september ! 

Eind september steken wij 
de winkel in een nieuw kleedje
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W
IK: Willen is Kunnen… 
Zoveel is zeker. Onder-
getekende kon al even 
het manuscript inkijken 

van het boek dat zal gepubliceerd 
worden naar aanleiding van het eeuw-
feest van WIK. Daarin staat dat op 12 
mei 1912 het vaandel der harmonie 
Willen is Kunnen – Sempst-Laar werd 
ingehuldigd. 

‘Fanfareke’ spelen
Echtgenote Henriette laat de pintjes 
aanrukken. Onze fotograaf komt erbij 
zitten. Trompetten worden bovenge-
haald. De juiste toon 
is gezet!

“Mijn jeugd 
speelde zich af 
rond de Zemst-
se brug. Mijn 
ouders waren 
h a r d -

werkende boeren. 
Hoegenaamd niet muzikaal. Mijn 
grootouders waren dat wel. Zo komt 
het wellicht dat mijn vader sinds mijn 
derde ver-
jaardag op 
de kast van 
de slaap-
kamer een 
t r o m p e t 
v e r b o r g . 
Ik zou ze krijgen zodra ik notenleer 
volgde. Maar dat was natuurlijk zon-
der Coiske gerekend. Met de hulp van 
een kameraad klauterde ik de kast 
op. Mijn geluk kon niet op. Even later 
liep ik  trompettend rond het huis: ik 
kon nu ‘fanfareke’ spelen. Maar niet 

voor lang, want toen vader er achter 
kwam, verdween 

ze weer.”

Omstreeks 1934 
begon Frans no-
tenleer te stude-
ren en in 1939 
behaalde hij 

aan het conser-
vatorium van Me-
chelen zijn eerste 
diploma noten-
leer en trompet, 

met grote onderscheiding. Zelfs de 
oorlog kon de muziekliefde van Frans 
niet bekoelen. Hij sloot zich aan bij 
de Burgerbescherming en oefende 
de verschillende alarmsignalen in. 
Nabij het gemeentehuis kreeg hij 
een vaste post. Met zijn klaroen 

waarschuwde hij de burgers voor 

dreigend gevaar: verzamelen, brand, 
luchtalarm.

Ook tijdens de oorlog leerde hij een 
tweede in-
s t r u m e n t 
bespelen: 
de contra-
bas. Maar 
h e l a a s , 
zijn vingers 

waren te klein, hoe hard hij ook zijn 
best deed om ze te rekken. Slapen 
met de kurken van wijnflessen tus-
sen de opengesperde vingers, het 
kon niet baten! Bij de bevrijdings-
feesten in september 1944 werd hij 
bekoord door de militaire marsmu-
ziek. Hij werd lid – en al snel zelfs 
dirigent - van de Zemstse fanfare 

Sint-Pieter.

In den bak
Frans pres-
teerde het om 

in verschillende 
verenigingen te-

gelijk te spelen. In die naoorlogsjaren 
maakte hij ook deel uit van de Me-
chelse harmonie Iever spant de kroon 
en speelde hij in Vilvoorde bij het or-
kest Frank Benny.

“In die jaren speelden we veel op 
kermissen. Soms twee dagen na el-
kaar. En alle verplaatsingen met de 
fiets, hé! Later met de bromfiets. Naar 
Grimbergen, Meise, Diegem, Zaven-
tem, Kraainem. Overal in de buurt 
hebben we gespeeld. Beginnen om 
7 u ‘s avonds en stoppen rond 1 u 
’s nachts. Dan nog met de fiets naar 
Zemst, over slechte, onverlichte 

Frans Bal, noem het liefde… voor muziek!

Zemst – In september wordt hij 89 jaar. Bijna 80 daarvan worden beheerst door muziek! Waar-
van 42 als dirigent! Wij hebben het over Frans Bal: trompettist, dirigent, muziekmaniak… Noem 
het zoals u wil. Volgend jaar bestaat WIK Zemst-Laar 100 jaar. Bijna een kwarteeuw sloeg hij er 
de maat! Tijd voor een feestje.  de Zemstenaar biedt u al een voorproefje. Vertel ons je verhaal, 
Coiske!  Music maestro, please!

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

“Eén van de mooiste momenten 
was in Lourdes, toen in op 

verzoek van Oscar Juliens voor 
de Vlaamse bedevaarders 

'Il Silencio' speelde.”
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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	  
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Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@telenet.be
Buitenschrijnwerk - Vliegramen  -  alu - pvc - hout

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

Humbeeksebaan 186

1980 Zemst

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

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

wegen. Ook op zondag. En dan op 
maandagochtend vroeg uit de ve-
ren om te gaan werken in Haren, in 
de papierfabriek UPL”. 

Hij vond zelfs nog de tijd voor de 
liefde van zijn leven, Henriette. Frans, 
die ook nog Thebaanse trompet heeft 
gespeeld op het Mechelse stadhuis, 
toen Prins Karel er op bezoek kwam 
na het aftreden van Leopold III, mocht 
ook geregeld mee in den bak van de 
KNS en de Bourla om theaterstukken 
met Luc Philips en Denise Deweerdt 
op te luisteren.

Il Silencio
Stilaan begon het fanfaregebeu-
ren zijn muzikale leven te beheer-
sen. Niet meer als trompetspeler, 
maar als dirigent. Zemst, Hever en 
vanaf 1957 Laar. “In Laar heb ik 24 
mooie jaren beleefd. Ik werd er di-
rect aanvaard en was er de vriend 
van iedereen. Vooral de band met 
de jeugd was geweldig. Want in 
Laar bloeiden de jeugdfanfare en 
het majorettekorps. Het waren 
schone tijden.  We namen deel 
aan concerten, we stapten mee 
op in processies, we luisterden 
dansavonden op, we gingen naar 
internationale tornooien, te veel 

om op te noemen. Maar één van 
de mooiste momenten in mijn le-
ven was zeker in 1976, het jaar dat 
Lucien Van Impe de Tour de France 
won. We waren toen met mensen 
van Zemst en Laar samen op bede-
vaart in Lourdes. Dankzij de toen-
malige garde Oscar Juliens mocht 
ik er voor alle verenigde bedevaar-
ders van Vlaanderen Il Silencio op 
de trompet spelen. Echt indrukwek-
kend!” Frans wordt er zowaar stil 
bij.

Een leven vol muziek. Tussen alle 
repetities en optredens door vond 
Frans zowaar ook nog de tijd om zelf 
te componeren. Zo schreef hij marsen 
ter ere van burgemeester Baeck en 
Frans – Cois van Susken Haas – Van 
Steenwinkel. Tussendoor speelde hij 
zo nog eventjes 20 jaar bij de Corti-
band.

Momenteel doet hij het iets rustiger. 
Al blijven orgel spelen en plaatjes 
draaien nog een dagelijkse bezig-
heid. Klassieke muziek, André Rieu, 
Frank Sinatra en Amerikaanse big 
bands à la Glenn Miller genieten 
daarbij zijn voorkeur. En daar is Hen-
riette ook blij mee. Van harmonie ge-
sproken! 

10

Een greep uit de rijke trompettencollectie van Frans, waarbij zelfs een Amerikaanse 
Galaxi, indertijd gekocht voor 50.000 Bef (1.250 euro). 
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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

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

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

11

“W
e zijn met vijf clubs 
samengesmolten”, 
vertelt stichter–
voorzitter Willy 

Opdebeeck trots. “Nu moeten wij altijd 
uitwijken naar sites buiten de gemeen-
te, ook voor de vissersbeker van Zemst. 
Dit behoort binnenkort tot het verleden.”
Willy, jullie hebben de laatste tijd niet 
stilgezeten?
“Zeg dat wel. Het omvormen van ne-
gen kleine visvijvers naar twee grote 
vijvers was een hels karwei. De ne-
gen vijvers dienden te worden uit-
gediept en met elkaar verbonden te 
worden tot twee grote vijvers.”
En dat is gelukt?
“Er kwam heel wat studiewerk bij kijken. 
En dan nog, bij de werken doken er heel 
wat praktische problemen op. Dankzij de 
goede samenwerking met aannemer en 
gemeente liggen de twee vijvers er nu.”
Zijn de twee vijvers al bevisbaar?
“Zo snel gaat dat niet. De gewenste 
afmetingen van de twee visputten zijn 
er. De eerste visput is 30 op 150 me-
ter. Daar gaan wij vooral brasem op 
zetten. De andere vijver is 25 op 50 
meter en daar wordt op karper gevist.”
De vissers blijven dus nog even op 
hun honger?
“Nog even geduld. De twee visput-
ten liggen er nu. Maar er moet ook 
nog vis worden op gezet. Dat kost 
handenvol geld en we gaan daarom 
een aantal activiteiten organiseren 
die geld in het bakje brengen.”
Wanneer gaan jullie er vis op zetten?

“We maken ons sterk dat we er in 
oktober zo’n 1000 kilo opzetten. Dan 
is het even afwachten. Hoe gaan de 
vissen zich gedragen? Best span-
nend, maar gezien de aanleg van de 
vijvers weloverwogen is, gaan zij zich 
als een vis in het water gedragen.”
Zijn de visputten goed bereiknaar?
“Wij zijn volop bezig met de omge-
vingsaanleg. De terreinen tussen de 
visputten zijn netjes ingezaaid en het 
gras kleurt mooi groen. Ook in par-
king zal er worden voorzien.”
Wanneer mogen wij de eerste wed-
strijd verwachten?
“Hopelijk in maart 2012. Ik ben ervan 
overtuigd dat elke visser uit Zemst en om-
streken hier aan zijn trekken zal komen. 
Momenteel zij wij bezig met het verbou-
wen van het pomphuis. Dit zal voorlopig 
dienst doen als schuilhok voor de vissers 
en ook toiletten zullen er aanwezig zijn.”
Kan er ook een pintje worden ge-
dronken?
“Dat is zeker de bedoeling. De omvor-
ming van landbouw- naar recreatiege-
bied is volop bezig. Dan plannen wij de 
bouw van een nieuwe kantine. Van le-
vensbelang voor het bestaan van onze 
vereniging en alle vissers in Zemst.”
Jullie kunnen elke steun gebruiken?
“Absoluut! Wij zullen begin volgend jaar 
een aantal activiteiten organiseren om 
dit project te laten slagen. Daarvoor re-
kenen wij op de steun van alle sympa-
thisanten. Zodat wij op een ideale ma-
nier kunnen vissen op onze eigen vijvers 
in onze eigen gemeente!” 

Verenigde Zemstse Vissers 
vissen in eigen visputten

Elewijt – Vissen is in! Er was tot nu geen mogelijkheid voor 
de vele Zemstse vissersclubs om in eigen gemeente te vis-
sen. Zij klopten aan bij de gemeente. De clubs verenigden 
zich in oktober 2009 tot de vzw Verenigde Zemstse Vissers 
en de gemeente kocht een site met negen kleine visvijvers 
in de Pater Pennincxkstraat in Elewijt. De negen kleine vis-
vijvers zijn nu omgevormd tot twee nieuwe grote visvijvers. 
Een heel  karwei, waardoor iedereen die wil binnenkort 
naar hartenlust zal kunnen vissen aan het Molenveld.

Tekst: Piet Van Grunderbeek

de Zemstenaar augustus 2011 
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Zemst - Lezers signaleerden ons dat 
we een aantal nieuwe ridders en offi-
cieren tellen in Zemst. Dat kan de Zem-
stenaar niet onvermeld laten.

Op donderdag 26 mei 2011 werden, 
vóór de gemeenteraadszitting, drie 
eremandatarissen gehuldigd. Erebur-
gemeester Louis Van Roost en eresche-
pen Bob Van Steenbergen ontvingen 
uit handen van de burgemeester en 
in naam van Vlaams minister-president 
Kris Peeters de Burgerlijke Medaille Eer-
ste Klasse als “beloning voor de goede 
en trouwe diensten door hen geduren-
de een diensttijd van ruim 25 jaren aan 
het land bewezen.” Dit wil zeggen dat 
ze meer dan 25 jaar politiek actief zijn 
geweest. 
Daarnaast kregen ereschepenen Bob 
Van Steenbergen en André Vandermei-
ren ook nog het ereteken van Ridder 
in de Orde van Leopold II. Deze onder-
scheiding valt hen te beurt voor hun “ja-
renlange inzet”, op voordracht van de 
minister van Buitenlandse Zaken.

Een aandachtige lezer van de Zemste-
naar signaleert ons dat in het Belgisch 
Staatsblad op 27 augustus 2010, op 
bladzijde 55 540, gemeld wordt dat 

ook Eddy Coppens uit Eppegem  bij ko-
ninklijk besluit van 13 juni 2010 gerid-
derd werd tot Officier in de Kroonorde. 

BC, foto: LH

Ridders en officieren in Zemst
Drie eremandatarissen die in de prijzen vielen. 
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DE  7de  TAFEL
.. .  ge l egen  in  he t  c ent r um v an  Peut i e  ( V i l voorde) ,

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

Koken met respect voor het product!

VREDESTRAAT 12 • BE - 1800  PEUTIE - VILVOORDE • 02 - 252 03 07 • INFO@DE7DETAFEL.BE
WWW.DE7DETAFEL.BE
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M
ariss moest in Nederland in 
de categorie van de + 15-ja-
rigen deelnemen, dat bete-
kent in deze wedstrijd de 

reeks van de volwassenen, want hij was 
net 15 geworden. Hij was dus de jongste 
deelnemer in zijn reeks en stootte wonder 
boven wonder door tot de finale. Zijn or-
gelspel bleef indruk maken, want hij werd 
derde laureaat na twee finalisten van 17 
en 19 jaar. Een opzienbarende prestatie 
als men weet dat Nederland een rijkere 
orgelcultuur heeft dan België en er daar 
veel meer wedstrijden zijn.

Muzikale Letten
Mariss speelt nog maar vijf jaar orgel, 
maar hij speelt wel al vanaf zijn tiende 
piano. En nu volgt hij ook trompetles-
sen. Zijn oudste broer Gints speelt ook 
piano op hoog niveau en de jongste 
broer Sandis speelt naast piano ook 
gitaar. De twee oudsten componeren 
ook. Muziek zit hen duidelijk in het 
bloed. Ook Letland. Letse voornamen, 
Lets bloed. Moeder Ineta is afkomstig 
uit Letland. De grootouders zijn daar 
beroepsmuzikanten. Grootvader was 

eerste fluitist in het Lets Symfonieor-
kest en grootmoeder is koordirigente.  
Letland is een muziekland bij uitstek. 
Letten zijn er om gekend een zingend 
volk te zijn. Moeder Ineta en vader Kurt 
uit het naburige Peutie kwamen des-
tijds naar Elewijt afgezakt en dompel-
den er hun kinderen in een waar mu-
ziekbad. Klassieke muziek, de passie 
van de ouders, ging over op de kinde-
ren. Voor die hobby hebben de ouders 
dan ook alles over. Zo resulteerden hun 
muzikaal talent, het beste instrument, 
de beste muziekleraar-pedagoog en 
de aansporingen van vader Kurt uitein-
delijk in dit uitzonderlijk niveau. Mariss 
zijn leraar is Wannes Vanderhoeven, 
orgelleraar aan het conservatorium van 
Mechelen en uitstekend muziekpeda-
goog. Hij begeleidde Mariss zelfs naar 
zijn wedstrijd in Kampen. Binnen in 
de huiskamer van de familie Engelen 
staat naast de blinkende vleugelpi-
ano het indrukwekkend digitaal orgel 
waarop Mariss oefent en concerten 
geeft. Ja, Mariss Engelen, zittend aan 
het orgel thuis, toont trots zijn trofee 
van de wedstrijd in Nederland.

Vlaamse orgeldagen in Sint-Niklaas
Maar Mariss zijn kunde kan men soms 
ook bewonderen in een of andere 
kerk. Deze maand neemt hij deel aan 
een orgelwedstrijd in Sint-Niklaas in 
het kader van de Vlaamse orgelda-
gen. De voorronde van de wedstrijd, 
die open staat voor jonge musici van-
af zeven jaar en semi-professionelen, 
start op donderdag 18 augustus. Aan 
hen de eer om er het nieuwe Flen-
trop-orgel in de Sint-Nicolaaskerk te 
bespelen.
En soms geeft hij een orgelconcert zelfs te 
goed, zoals begin deze maand in de kerk 
van zijn vakantieoord Saulkrasti in Let-
land. Daar speelt hij het programma van 
de komende wedstrijd in  Sint-Niklaas.
Mariss’ voorliefde voor dit machtig 
instrument bloeide open in Praag. De 
klanken van een orgel daar bekoor-
den hem zodanig dat hij overstapte 
van piano naar orgel op zijn tiende. 
Composities schrijft hij wél nog voor 
piano.
“Maar beroepsmuzikant wil ik niet 
worden, wél advocaat.” zegt de pien-
tere puber. 

15-jarige Mariss laureaat van orgelwedstrijd
Elewijt - Vijftien jaar 
is hij, Mariss Engelen, 
en nu al een naam 
tussen de organisten. 
Op het gerenommeer-
de Quintus concours 
voor orgel in Kampen/
Zwolle (NL) in april 
werd hij derde laure-
aat en dat in de reeks 
van de volwassenen. 
Dat belooft! Deze jon-
geman is er eentje 
om in het oog te hou-
den, want binnenkort 
treedt hij weer aan in 
een orgelwedstrijd in 
eigen land.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, 
foto: Jean Andries

Mariss Engelen, zittend aan het orgel thuis, toont trots zijn trofee van de wedstrijd in Nederland.
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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

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

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

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
320
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Bezoek onze toonzaal van >350 m2
   dinsdag t/m vrijdag van 9 -17.30 h
   zaterdag van 9 - 17 h
   maandag op afspraak
Speciale voorwaarden bij afgifte van deze  
bon 

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem

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

Voor u halen wij 
alles uit de kast!

 

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

Opendeurweekend: za 17 en zo 18 september 2011 van 10 tot 17 uur.
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KFC Eppgem
Arnout De Weerdt

1. Jeugd bij KV 
Mechelen (ze-
ven jaar) en 
drie jaar eer-
ste ploeg FC 
Katelijne.
2. FC Eppegem 
is een club met 
ambitie, die 
snel hogerop 
wil. Trainer 

Marc Talbut vindt dat ik heel goed in 
zijn ploeg zal passen. Hopelijk gaan we 
zo snel mogelijk naar eerste provinciale.
Voetbalinzicht, snelheid en altijd veel 
goesting om te voetballen. Aan mijn 
linkse voet moet ik nog wat werken.
4. Mezelf in de ploeg knokken en een 
sterkhouder worden, zodat ik zeker te-
vreden kan terugblikken op een mooi 
seizoen. Van de ploeg verwacht ik spe-
len voor de topplaatsen en een goede 
sfeer.

Nico Verhas
1. Jeugd Strom-
beek, één jaar 
junioren Die-
gem, één jaar 
eerste ploeg 
Gr imbergen, 
twee jaar Tem-
se, drie jaar Vil-
voorde en één 
seizoen Beer-
sel-Drogenbos.

2. Eerste provinciale zegt me wel iets. 
Maarten de Schepper, Bert Van Zee-
broeck, Bart Van Winckel, Koen Baudet 
en Glenn Baetens ken ik van vroeger. 
Allen goede voetballers, we hebben 
een ploeg voor de titel.
3. Aanvallen langs de linkerflank, sterk 

met de bal aan de voet, technisch sterk 
en scoor gemakkelijk.
4. Blessurevrij blijven, veel in de basis-
ploeg, assists geven en scoren. Ik wil 
alvast de ploeg een meerwaarde ge-
ven. Voor een prijs gaan we zeker.

Niels Breuer
1. FC Rams-
donk, KV Me-
chelen, RSC 
A n d e r l e c h t , 
KV Mechelen, 
SV Bornem en 
W i l l e b r o e k -
Meerhof.
2. Ik zat niet 
meer op de-
zelfde golf-

lengte met mijn vorige club. Ja, ik had 
nood aan een andere omkadering en 
een nieuwe uitdaging.
3. Spelinzicht, goede passing, sterke 
linkervoet en een goede mentaliteit.
4. Blessurevrij blijven en mijn beste ni-
veau teug vinden. De ploeg naar een 
hoger niveau tillen en met Eppegem 
naar eerste provinciale met de titel.

Mathias Verhaegen
1. Jeugd Spor-
ting Tisselt, 
preminiemen 
tot eerste 
ploeg (toen in 
derde klasse) 
KV Mechelen 
(1993-2004), 
KSV Bornem 
(2004-2006), 
KSK Kampen-

hout (2006-2008), Dilbeek Sp. (2008-
2009), SK Opwijk (2009-2011).
2. Na anderhalf jaar blessureleed wil ik 
mijn carrière terug op het goede spoor 

zetten. Dit kan bij FC Eppegem: ambitieu-
ze ploeg met goede voetballers en een 
trainer die me kent van bij Kampenhout.
3. Overzicht, linkse voet, inspeelpas zo-
wel lang als kort en goed schot.
4. Zoveel mogelijk goede wedstrijden 
spelen. Voor de ploeg: promotie via ti-
tel of eindronde.

Fifi Solomon
1. Ik ben 31 
jaar en voetbal 
nog voor mijn 
plezier. Ik heb 
een vrouw en 
kinderen en ik 
ben blij dat ik 
mijn talent kan 
gebruiken om 
de ploeg van 
Eppegem te 

ondersteunen. Verder heb ik geen am-
bitie meer om nog op hoger niveau te 
spelen.
2. Omdat ik de trainer van FC Eppegem 
beloofd had dat ik voor hem zou spelen. 
De familie Talbut heeft in het verleden 
al veel voor mij gedaan, dit is een soort 
van dankbaarheid.
3. Kopbalsterk, sterk aan de bal, twee-
voetig en goede techniek.
4. Volwaardig lid van de ploeg worden.  
De ploeg naar eerste provinciale bren-
gen.  

Onze voetbalclubs actief op de transfermarkt
Zemst - Ook dit seizoen kwam de transfercarrousel al 
vlug op gang. Enkele spelers vonden bij onze clubs een 
nieuwe uitdaging. de Zemstenaar stelt ze aan u voor. 
Aan elk van hen stelden wij dezelfde vier vragen.

Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Carrièreoverzicht?
2. Waarom naar een nieuwe club?
3. Sterke punten?
4. Verwachtingen voor jezelf en de ploeg?

Beker van Zemst
Dinsdag 9/8: VV Elewijt – VK Weerde
Donderdag 11/8: SK Laar – Verbr. Hof-
stade en VK Weerde – FC Eppegem
Dinsdag 16/8: Verbr. Hofstade – FC Zemst
Aanvang telkens om 19.30u
Finalewedstrijden op donderdag 
18/8 op de terreinen van VV Ele-
wijt om 19u: 3de en 4de plaats, om 
20.30u: finale. 

17de Zemstenaar augustus 2011 
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FC Zemst SP.
Philippe Van Perck begint aan zijn ze-
vende seizoen bij FC Zemst Sp. “Een 
teken van wederzijds respect”, zegt 
de trainer. “Nog nooit voelde ik me 
zo supergemotiveerd aan het begin 
van een seizoen. Vorig jaar hebben 
we niet goed gepresteerd, we moe-
ten veel beter doen. De club heeft 
prachtig werk gedaan tijdens de 
transferperiode. Kwaliteit, ervaring 
en jeugdig talent komen de kern ver-
breden.”

Fred Eeckhoudt (34)
1. In mijn studententijd Voorde,  daarna 
Liedekerke (1ste provinciale) en terug 
Voorde. Na enkele jaren inactiviteit en 
dank zij Steve Saelens (collega op het 
werk) negen schitterende jaren FC Ep-
pegem.
2. Met Philippe Van Perck, Sven Hae-
ck, Dennis De Bell en Wietse Ceen-
aeme voetbalde ik samen bij Eppe-
gem. Jonas Van de Voorde en Ken 
Vanden Borre kozen ook voor Zemst, 
allen kameraden in het voetbal. De 
honger is groot om weer te kunnen 
voetballen.
3. Technisch sterk, inzicht en polyvalent.
4. Blessurevrij blijven en kampioen spe-
len, ik zal er alles aan doen om mijn 
steentje bij te dragen.

Sven Haeck (34)
1. Jeugd FC Eppegem, Strombeek en KV 
Mechelen. Eerste ploeg Eppegem, Win-
tam, Erps-Kwerps, Strombeek, Kampe-
laaar en Borght.
2. Ik ben een geboren en getogen Ep-
pegemnaar en wilde graag nog eens 
in de buurt voetballen. In Zemst kom 
ik een halve ploeg ex-voetballers (de 
kliek van Eppegem) en vrienden te-
gen, allemaal om er iets gezelligs van 
te maken.
3. Technisch sterk, goede laatste 
pas, doorzicht, vrije trappen en… 
sociaal.
4. Ik wil nog eens tonen in Zemst dat 
ik niet versleten ben. Met de ploeg zo 
vlug mogelijk dertig punten behalen en 
dan naar boven kijken.

Dimitri Hofman (23)
1. Jeugd bij Peutie en Grimbergen. 
Eerste ploeg Grimbergen (vier jaar), 
Vilvoorde, Eppegem en Verbrande Brug 
(telkens één jaar).
2. Veel positiefs gehoord van Zemst, 
niet ver van huis, vele ex-medespelers 
en een mooie accommodatie.
3. Inzicht, traptechniek en vrijschopspe-
cialist.
4. Ik wil graag terug naar het niveau van 
bij Grimbergen. De club heeft goede 
transfers gedaan. De linkerkolom mag 
geen probleem zijn.

Kevin Van Aken (29)
1. Vilvoorde, Borght-Strombeek en 
Borght.
2. Wegens blessures en schorsingen 
mijn plaats kwijt geraakt bij Borght. Ik 
kijk uit naar een nieuwe uitdaging.
3. Ik had met Jurgen Deman en Sven 
Haeck een positief gesprek, dat sprak 
me aan en ik heb niet lang getwijfeld.
4. Basisplaats afdwingen, een meer-
waarde brengen en de jongeren iets 
bijbrengen. Voor de ploeg een mooie 
ereplaats en hopelijk een prijs.

Sander De Coninck (20)
1. Jeugd Diegem, Lierse en eerste 
ploeg Kampelaar.
2. Eppegemnaar, dus kort in de buurt, 
vele ex-Eppegemspelers en een toffe 

club.
3. Technisch sterk, goed overzicht ach-
ter de spitsen en een goede traptech-
niek.
4. Zoveel mogelijk in de basis en ple-
zier maken. Van de ploeg een homo-
geen, sterk geheel maken.

Milos Peric (20)
1. Tot 15 jaar bij Sporting Mechelen, 
dan vier jaar RC Mechelen (U19). SK 
Heffen was een tegenvaller, daarna FC 
Katelijne (nationale beloften).
2. Jurgen Deman heeft me overtuigd. 
Een meerwaarde brengen is mijn streef-
doel.
3. Technisch sterk en linksvoetig. Mijn 
snelheid kan beter.
4. Een plaats afdwingen bij de 15. De 
ploeg heeft veel nieuwkomers, dat is 
een uitdaging.

Jonas Verbeeck (22)
1. Jeugd Diegem in de nationale reek-
sen van duiveltjes tot UEFA’s. Een jaar 
inactief (kruisbanden) en drie jaar CS 
Machelen.
2. Ik was aan neen nieuwe uitda-
ging toe. Ik ken Jonas Van de Voor-
de van bij Diegem. Zemst zocht een 
hangende spits en de link was vlug 
gelegd.
3. Snelheid en goede traptechniek Mijn 
techniek kan beter. 

De nieuwkomers bij FC Zemst SP. V.l.n.r. staand: Dimitri Verhasselt, Sander De Coninck, 
Dennis De Bell, Fred Eeckhout en trainer Philippe Van Perck.

Zittend: Sven Haeck, Dimitri Hofman, Kevin Van Aken, Jonas Verbeeck en Milos Peric.
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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

TOPFORMFIT
Afslanken – Bijkomen – Gewichtsbeheersing

Preventief aan uw gezondheid werken
Sportvoeding – Vitaliteit –Energie  

Vraag uw  “GRATIS “ proefpakket.
Enkel op afspraak : 0477/59.97.13.

Website: www.topformfit.be

BLOEMEN    PLANTEN    BLOEMBINDERIJ

Tervuursesteenweg 260
1981 HOFSTADE

Tel.: 0497/74.44.82

Jaarlijks verlof 
vanaf dinsdag 16 augustus 
tot en met woensdag 31augustus.
Terug open 
donderdag 1 september

Moederdag
MAANDAG 15 AUGUSTUS 

OPEN VANAF 7:30 TOT 18:30
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COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

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

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

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

DRaNKENcENTRalE lOuIS NIjS

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

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
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Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vW auDI
SKODa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
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De nieuwkomers van VK Weerde: vlnr trainer Gunter Pepermans, Kenny Mertens, Milosgvie 
Dalibor, Thomas De Ron, Moad Boucakouka, Jeansen Makengele, Stijn Van der Weegh, 

Edwin Stegeman en Boubker Bouctaoui. (Foto Luc Hermans)

4. Voor mezelf een mooi seizoen, de 
ploeg iets bijbrengen met veel assists 
en af en toe een goaltje meepikken.
Arno Bosmans (19)
1. Jeugd RC Mechelen, Ramsdonk 
en Delta Londerzeel (reserven en  
eerste ploeg)
2. Ik woon in Zemst en van FC Zemst 
niets dan lof gehoord. Ik mocht even 
meetrainen en mijn beslissing was vlug 
genomen.
3. Spits of rechterflank. Snel en stevig 
in duels.
4. In de eerste ploeg is mijn doelstel-
ling. De ploeg is een mix van sympa-
thieke, sociale en goede voetballers, 
met zo een groep moet men in de top-
vijf kunnen eindigen.

Dimitri Verhasselt (32)
1. Jeugd FC Zemst, zes jaar RC Me-
chelen, FC Vilvoorde, als 18-jarige 
naar het buitenland, VK Weerde, SK 
laar (jeugdtrainer) en de cirkel is 
rond. 
2. Ik heb met trainer Philippe Van Perck 
nog gespeeld, ik ken zijn kwaliteiten en 
ik weet hoever ik sta. Ik ben niet ge-
maakt voor de reserven. De bedoeling 
is de eerste ploeg en een meerwaarde 
brengen.
3. Ik kan voetballen, dat je er iets moet 
voor doen is een feit.
4. Na mijn jeugdzonden wil ik terug iets 
tonen, ik heb mijn lesje geleerd. Met de 
huidige kern mag de linkerkolom geen 
probleem zijn.

Dennis De Bell (31)
1. Jeugd FC Muizen en elf jaar in de eer-
ste ploeg van FC Eppegem.
2. Zonder ambitie voor de eerste ploeg, 
terug voetbalplezier vinden tijdens de 
trainingen, aan mijn fysiek werken en 
de goede sfeer erin houden aan de 
toog.
3. Specialist in vrije trappen, dat zullen 
de doelwachters wel ervaren tijdens de 
trainingen.
4. De eerste ploeg is in de breedte 
sterker geworden, de verrassing van 
het jaar wordt Fred Eeckhoudt. 

VK Weerde
Trainer Gunter Pepermans: “Tijdens 
de transferperiode is er zeer gericht 
gewerkt om voldoende evenwicht te 
krijgen in de groep. We haalden een 
mix binnen van jonge gemotiveerde 
en ervaren spelers die nog de ambi-
tie hebben om zich te profileren. Het 
gebrek aan scorend vermogen heb-
ben we weggewerkt met de komst 
van Makengele, gepaard met het 
fit blijven van onze ervaren spitsen 
Ameel en Saber. Het doorgroeien van 
enkele blijvers (d’Hoine en Magid) 
en het aanwezige talent in de mid-
denstrook moeten voor goede pres-
taties zorgen. Als deze groep met 
de nodige concurrentie kan omgaan 
gaat VK Weerde een mooi seizoen 
tegemoet.”

Verbr. Hofstade
Trainer Erwin Vanhalle: “De jeugd van 
Verbr. Hofstade krijgt weer de kans. 
Elke transfer werd goed overwogen. 
Met Brahim Echoubani en Dominique 
Joosten zijn twee aanvallende verster-
kingen vanuit de reserven overkomen. 
Voorts rekenen we vooral op onze opko-
mende jeugdige talenten Bentla Salim, 
Mike De Beck, Arnaud De Muynck enz. 
Tevens zijn enkele jongeren aangetrok-
ken van buiten Hofstade die willen be-
wijzen dat ze hun plaats waard zijn.”

Kernspelers die blijven: Bjorn Christi-
aens, Chakir Darkaoui, Brahim Echa-
bouni, Tom Janssens, Bruno Lociuro, 
Jelle Spinoy, Mathias Tanghe, Lucas 
Vanderick, Kevin Vervoort en Peter 
Van Eetvelde. 

Nieuwkomers en spelers uit de B-ploeg die hun kans krijgen bij Verbr. Hofstade v.l.n.r. 
Rudger Ceunen, Koen Scholle, Kris, Tim Van der Weyden, Arnaut De Muynck, Tristan 

Cuypers, Kjelle Vervoort en Lukas. Zittend: Mike De Voster, Dominque Joosten, Kevin 
Bysschots, Pieter Van Eycken, Jonathan Vanhorenbeeck, Salim Bentla en Bob Bastiaens.
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VV Elewijt
Trainer Ronald De Ridder: “In het 
tussenseizoen hebben we gepro-
beerd een homogene groep samen 
te stellen en binnen het budget 
gestreefd naar een dubbele bezet-
ting binnen een vooropgesteld sys-
teem. Prioriteit ging naar spelers 
van wie we hun kwaliteiten kennen, 
die passen binnen de sfeer van de 
club. Tevens was een goede mix 
tussen jong en ervaring belangrijk.  

Sommige spelers hebben al meer 
bewezen dan andere, maar dat is 
geen enkele garantie op succes. De 
sterkte van de groep zit niet enkel 
in de transfers maar vooral dat bij-
na iedereen gebleven is, de jonge 
spelers zijn weer een jaar rijper ge-
worden. Resultaten kunnen beko-
men worden met een goede sfeer 
in de voltallige groep, maar vooral 
door hard te werken!” 

www.tuinenvanvlasselaer.be

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

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

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

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

De nieuwkomers: bovenaan vlnr trainer Ronald De Ridder, Mohamed Chaboun, Rafael 
Pfaff, Glen Ceulemans, Joey De Groen, Jess De Vreese en Tom Bautmans. Onder: 

Cheffi Dhevy, Younes Belkhiri, Mike Trouwkens en Jason Hoogstoel. Afwezig: Kevin 
Ameel, Davy Davids, Nourdine Kaboue en Mohamed Zitoune.

Brood bakken 
met De Semse 

Naar stilaan jaarlijkse traditie 
komen op donderdag 11 au-
gustus de bakkers weer brood 
bakken zoals in de tijd van 
toen.  Plaats van dit gebeuren 
is zoals steeds de prachtig 
gerestaureerde en in ere her-
stelde bakoven in de tuin van 
Paul Buelens en Marie-Louise 
Van Campenhout, Halvesteen-
straat 16 te Zemst –Laar. Af-
spraak om 14 u. De toegang 
is gratis. De organisatie is in 
handen van de heemkundige 
kring De Semse.

AL
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eigen ophaal- en 
hersteldienst

          
dealer: Stihl, Viking, 

Kubota, etc...

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

 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:

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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Immo Advice opende begin juli een gloed-
nieuw vastgoedkantoor aan de Brussel-
sesteenweg in Eppegem (het vroegere 
Fortiskantoor). Immo Advice heeft meer 
dan tien jaar commerciële ervaring op ge-
bied van in- en verkoop, verhuur, realisti-
sche schatting en vakkennis.

De Open Tuinroute in Zemst 
was een schot in de roos. De 
weermaker was van de partij 
en de deelnemers kregen een 
massa kijklustige genietende 
bezoekers. Mia Coulommier 
uit de Vogelzang in Weerde 
was niet weinig fier op haar 
tuin en toont de trolleus (ko-
gelbloem).

Emily Bisschops van Reko Rollerclub Zemst werd op de skeelerpiste in Evergem Belgisch 
kampioen in de categorie miniemen meisjes. Voor de leeftijd van 7 tot 9 jaar werden er 
twee afstanden gereden. Emily behaalde op de 750 meter de gouden medaille, op de 
1500 meter zilver. In Brugge op de openbare weg eindigde ze op de 500 meter sprint derde 
en sleepte hiermee een bronzen medaille in de wacht. In de laatste wedstrijd, 1000 meter 
sprint, behaalde ze haar tweede gouden medaille. 

Reko Zemst organiseerde van 
4 tot 7 juli hun eerste van de 
vier zomerkampen. Vijfenveer-
tig kinderen van vijf tot elf 
jaar, waaronder een groot ge-
deelte nieuwkomers, recrea-
tie- en competitieleden, leer-
den onder leiding van Gaby 
Deckmijn de basistechnieken 
van skeeleren.
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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De firma Verhaeren organiseerde een 
groots evenement voor haar werkne-
mers en hun gezinsleden. Gezien het 
aantal inschrijvingen werd al snel uitge-
weken naar een aangrenzende weide 
om het evenement zo familiaal en kind-
vriendelijk mogelijk te maken. Een reuze 
barbecue, circustenten, lange rijen ban-
ken en tafels, een muziekbandje, kinder-
animatie, een ballonnenclown, kinder-
grime, springkastelen en dit alles onder 
een stralende zon. Een groepsfoto, met 
niets dan gelukkige gezichten, mocht 
dan ook niet ontbreken.

De derde mtb-toertocht in Zemst-Laar over-
trof ruimschootshet succes van de voorgaan-
de edities. Aanvankelijk was de weermaker 
niet van de partij maar met 547 inschrijvin-
gen (vorig jaar 271 nvdr) was Rudi Moens 
een gelukkig man. De opbrengst van de 
organisatie van de KWB Zemst-Laar, in sa-
menwerking met solidariteitsgroep Malu-
Kanu (“liefde voor Mali”), gaat volledig 
naar een goed doel. Op de foto de deel-
nemers van Amadeus (Bos), ‘t Sleipend 
Derajeurkje (Laar), Transport Scheers, WTC 
De Verbruggelingen (Weerde), KM Project 
(Laar) en de Sempste Duvels (Zemst).

Voor het eerst in tien jaar was er opnieuw een 
liggende wipschieting in café Zandtapijt in Hof-
stade. De kermisschieting werd georganiseerd 
door Manuel Meul, met medewerking van de 
Damiaanschutters. Veertig deelnemers hadden 
de hoofdschotel in het vizier. Marc Ceulemans 
was uiteindelijk de verdiende laureaat. 

Chiro Tijl Zemst vertrok op dinsdag 19 juli met 
150 kinderen (van 6 tot 18 jaar), 26 leiders 
en 10 kookouders voor tien dagen op kamp 
naar Tenneville–Wyompont. Op de foto de 
enthousiaste groep vlak voor het vertrek. 
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Met de geboorte van Aidyn maakt de familie Plehier een 
viergeslacht compleet. Overgrootvader Julien Plehier is 84 
jaar en 60 jaar getrouwd met Leontinne Muydermans. Hun 
zoon Erik is 56 jaar en zijn zoon is 27 jaar en vader van 
Aidyn. Zes maanden geleden mocht hij zijn zoontje ver-
welkomen, waardoor het viergeslacht compleet was, tot 
grote blijdschap van de familie. (foto Luc Hermans)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de gemeente voor 
de vierde keer een Kinderhoogdag en Pleinpop. Tijdens 
de kinderhoogdag konden alle kids tussen 3 en 12 jaar 
samen met hun ouders en familie genieten en proeven van 
het beste en lekkerste aan cultuur voor het jonge volk. Het 
familiepark De Sierck had enorm succes. De allerkleinsten 
konden zich uitleven op het springkasteel. Aansluitend 
volgde de vierde editie van het zomerfestival Pleinpop. 
Hoofdact was Belle Perez. Het succes van Eddy Wally met 
1500 toeschouwers werd ook dit jaar bereikt.

Ons redactielid Karin Andries behaalde de 3de prijs met 
Primula en de 29ste prijs met Timona van de 109 deel-
nemers in het parcours 80cm. Op de foto staat Karin met 
haar fans na haar foutloos parcours en 11de plaats in het 
parcours van 90cm.  Drie prijzen en leuke fans, haar dag 
kon niet meer stuk.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert taverne Amadeus 
een wedstrijd tussen de Amadeus Ladies en ZVK De Snor-
kels. Dit jaar was het niet buikschuiven, maar “the bos gar-
den cross”. Met waterballonnen en eieren gooien tijdens 
een kruiwagenrace bracht heel wat volk op de been. De 
dorpsvedettes, de Italiaanse Lucia en de Russische Rooie 
Zita waren ook weer van de partij. De Snorkels scoorden 
de meeste punten en gingen met de beker aan de haal.  

Het was een zonnige dag, toen de mantelzorgers uit 
Zemst door het OCMW  letterlijk in de bloemetjes werden 
gezet. Al wie zich inzet voor zorgbehoevende familieleden 
werd uitgenodigd en kreeg heel wat informatie over seni-
orenverblijf Ambroos in Hofstade en het eigen WZC Releg-
hem. Een kleine attentie, lekkere taart en koffie zorgden 
voor een mooie afsluiter. 
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Aan de Schaliënhofstraat in Zemst-Bos kennen ze iets van feesten. Telkens weer trakteren de 
jarigen van de maand met hapjes, drank en een gezellig samenzijn bovenop. In juni was het 
de beurt aan Bert Caemaeker (16), Andre Van den Eynden (75), Denis Van den Eynden (46), 
Anna Andries (71) en het echtpaar Dirk Nauwelaerts (50) en Lieve De Keye (51). “Met dank 
aan de gemeente Zemst voor de geschonken bank”, zeggen de buren in koor.

In de Vredelaan in 
Weerde organiseerde 
Greta Lauwers een 
eerste straatfeest. “In 
enkele jaren tijd kreeg 
onze straat ongeveer 
de helft nieuwe inwo-
ners. Snel werden een 
vijftal gezinnen bereid 
gevonden om mee te 
werken, nadien groeide 
dit aantal tot meer dan 

WTC Verbruggelingen 
organiseerde ter gele-
genheid van de KWB 
zomerfeesten voor het 
vierde jaar op rij een 
fietshappening, ten 
voordele van Harte-
kinderen vzw. Een fan-
tastische rit door het 
Hageland of een plaat-
selijke familiale rit. En 
het werd een groot 
succes, met 484 deel-
nemers aan de start, 
het grootste aantal tot 
op heden. Op de foto 
enkele dapperen aan 
de start.

twintig. Het 
was een gigan-
tisch succes. Zo-
wel bij het op-
stellen van de 
tenten en ande-
re benodigdhe-
den, als bij het 
opruimen na het 
feest, werd er 
massaal mee-
geholpen. Zeker 
voor herhaling 
vatbaar”, vindt 
Greta.
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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

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken

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

Reservatie gewenst

De beste 

‘Golden’ mosselen 

van de streek

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

www.cleynhensklinkerwerken.be 
Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE
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Zemst-Laar - Wil je de been-
tjes eens strekken, individu-
eel, in groep, met familie of 
met je vereniging? Doe dan 
de Laarse Wandeling. Op ie-
der tijdstip van het jaar is er 
wat te beleven.  Ongekende 
wandelweggetjes van Zemst-
Laar worden een ware ontdek-
kingstocht.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

V
anessa, uitbaatster van het 
Hof van Laar kreeg het lumi-
neus idee om wandeltoch-
ten te organiseren in haar 

eigen streek. Een uitgebreide gids 
met een plan en een hoop geschie-
denis is bij haar en op de dienst toe-
risme van het gemeentehuis in Zemst 
gratis verkrijgbaar. De tekeningen 
in de gids zijn van onze onvolprezen 
huiscartoonist RUMO, foto’s en tek-
sten van Theo Slachmuylders en de 
legenden werden aangebracht door 
Roger Van Kerckhoven. 

De route is 7,8 km lang en je kan ze 
op een kleine twee uurtjes wandelen 
beëindigen. De tocht kan ook met de 
mountainbike of door fietsers gereden 
worden. Wie graag begeleid wil worden 
door een gids, kan dit aanvragen door 

een simpel telefoontje naar Vanessa.

Wie meer informatie wenst, belt naar 
015-610138 of gaat langs bij het Hof 
van Laar, Humbeeksebaan 177 in 
Zemst-Laar. 

Wandelen in Zemst-Laar

Vanessa knipte het lint door, en daarmee werd de tocht van 7,8 km door Zemst-Laar ingehuldigd.
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Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Leden van de Marnixring Noordrand 
hebben in Weerde 11 juli gevierd. 
Gedelegeerd bestuurder Herman 
Jacobs noemde de samenkomst een 
bewustwordingsmoment en acht het 
tijd dat er knopen worden doorge-
hakt  en keuzes worden gemaakt.
Marnixring Noordrand werd in 2005 
opgericht en telt leden van elke po-
litieke en pluralistische strekking. De 
club is a-partijpolitiek en a-filosofisch 
en onderscheidt zich van andere ser-
viceclubs door de Nederlandse taal 
en cultuur te promoten en solidariteit 

en verdraagzaamheid te bevorderen.
De leden komen iedere maand sa-
men voor bespreking van een actueel 
Vlaams onderwerp.
In het najaar staat er in d’ Oude School 
in Weerde een politiek cabaret op het 
programma. Jonge cabaretiers krijgen 
er op 7 oktober gelegenheid om zich 
in het circuit in te werken.
Marc Van der Borght (02-251.91.81) 
en Erik Binst (015-33.69.46) zijn de 
aanspreekpunten voor de regio.  Info 
op www.marnixring.org. 

JD, foto JD

Marnixring Noordrand 
viert 11 juli

Het kernbestuur van Marnixring Noordrand steunt initiatieven ter 
bevordering van het Nederlands en de Vlaamse cultuur.
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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

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM

VAN CAFé EN zAAL, 
NAAR SKIHUT RUBENSHOF

MAANDAG RUSTDAG

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

 

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

Buurtfeesten, kermissen, nachtwandelingen, fietstochten,? U kunt het zo 
gek niet bedenken of TV Zemst is er (geweest)! Niets of niemand ontgaat 
aan het alziend oog van uw locale TV-zender. Drie volwaardige ploegen 
doorkruisen uw gemeente. Per ploeg een cameraman en een reporter. 

Na minder dan een jaar is TV Zemst op kruissnelheid gekomen en heeft het 
zich een vaste plaats toegeëigend in het locale medialandschap.

Vanuit iedere uithoek van onze gemeente worden ook ideeën aangereikt.  
Een researchteam houdt zich dan weer bezig met het zorgvuldig natrekken 
van informatie. Zo wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een “Ten 
huize van … Bekende Zemstenaars”. Gaande van Rik Verhaeren, over In-
grid Baeck, tot graaf Antoine d’Ursel!

Maar concreet nu. Wat mag u in augustus dan zoal verwachten qua TV-nieuws? 
Alweer drie journaals in augustus. Op 3, 17  en 31 augustus om precies te 
zijn. Een greep uit het geplande aanbod:
•	 een paardenjacuzzi, met professionele kijk erop van een veearts;
•	 een cocktailfeest in den Druugen Airing; 
•	 een gesprek met Zemst-kenner Roger Van Kerckhoven; 
•	 impressies van een buurtkermis; 
•	 reacties van café-bazen en klanten op het recente rookverbod.
•	 en nog zoveel meer…

TV Zemst gaat ook naar de 100 km-Dodentocht in Bornem (12-13 augus-
tus). En gaat er niet alleen alle Zemstse deelnemers (trachten te ) volgen, 
maar in het bijzonder de deelnemers die dag en nacht gaan stappen voor 
Muco (zie artikel op pag. 41 in dit nummer van de Zemstenaar).

Vergeet ook niet dat u steeds zelf filmpjes kunt posten of TV Zemst 
kunt verzoeken om een reportage te maken. Gewoon surfen naar  
www.tvzemst.be en ‘Idee voor Reportage’ aanklikken. Of even mailen of 
bellen (neen, geen faxke sturen!) naar uw dienaar: alex.lauwens@telenet.
be; gsm: 0474/056.001. Hij doet de rest.

AL

Wat is er op TV  Zemst?
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENchEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

Keurslager 
Benny & Danielle

Tervuursesteenweg 49, 1981 Hofstade
015 41 41 29

zondag & maandag gesloten

el
ke

 d
ag

 o
pn

ie
uw

Kwaliteit

Bij afgifte van deze bon krijgt u 
een gratis geschenk

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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D
uivel doet al … Pierre

Trots stelt 
Conny uit 
Zemst-Laar 
Pierre Van 
Hemelrijck 
voor. Hij is 
de man die 
zijn hart en 
ziel geeft 
aan SK Laar. Achtenzeventig is hij en 
zijn lang leven is het voetbal en al wat 
er bij komt kijken. Pierre slaat niet één 
dag over om alles eens te inspecteren. 
Hij staat paraat voor het kalken van de 
lijnen,  onderhoud van de kleedkamers, 
een reparatiewerkje hier en daar. Je ziet 
hem achter de toog om een frisse pint te 
tappen, in de keuken om een steakske te 
bakken voor de  ploeg of op het veld om 
een wenend kind een koekje toe te stop-
pen. Een brede glimlach en een moedige 
knipoog zijn z’n handelsmerk.
Enkele jaren geleden verloor Pierre 
in het chalet het bewustzijn.   Toen hij 
bij zijn positieven kwam en de ambu-
lance klaar stond om hem te vervoeren 
naar het hospitaal, had hij daarvoor 
geen tijd, want “op zondagmorgen 
moesten de lijnen worden gekalkt.” 
Deze gekende oud-beenhouwer zingt 
dan ook nog dapper mee in het kerkkoor. 
Dik in de bloemetjes gezet door alle SK-
Larenaren…..bedankt Pierre!

Bezige bij… Paula
Zus Diana uit Hofstade dacht aan Paula 
Behets. Hoewel Paula zelf kinderen noch 
kleinkinderen heeft, vind je haar ge-

zwind als helpende hand bij FC Verbroe-
dering Hofstade. Daarnaast houdt ze De 
Rode Roos open op kaartnamiddagen 
en kan je ze spotten op restaurantdagen 
van school De Kriekelaar. Handig als ze 
is, maakte ze de vlaggen voor suppor-
tersgroep Rood-Geel, inclusief de hele 
grote die ooit vermeld werden in de 
Zemstenaar. Nog wat tijd over? Dan vind 
je haar als 
vrijwilliger 
in De Pol-
der, het 
woonzorg-
centrum in 
Mechelen. 
Als man-
telzorger 
doet ze 
ook nog 
de noodzakelijke boodschappen voor 
haar moeder: apotheker, mutualiteit, 
bakker… En wat zo merkwaardig is: au-
torijden doet ze niet! Alles gebeurt met 
het openbaar vervoer. Ze is nu op per-
manent verlof en weldra op pensioen. 
Geniet ervan, Paula!

Duizendpoot… Karel 
Nummer drie wordt met veel sympathie 
voorgedra-
gen door  
Goele van 
de Sint-
Hubertus-
harmonie 
uit Elewijt. 
“Karel is al 
sinds 1958 
secretaris 
van onze 
harmonie”, 

zegt Goele. “Hij doet dit super en nog 
altijd met heel veel plezier!” De hele be-
stuursploeg is het met haar eens dat hij 
een ongelooflijke kei is op gebied van 
organisatie en administratie.Bij heel wat 
activiteiten is Karel de spilfiguur en niet 
in het minst bij de organisatie van de 
verbroederingsweekends met het Muzik-
verein uit Hillesheim (Duitsland) en het 
jaarlijks muzikantenweekend in Malle. 
“Ons jaarlijks teerfeest zou zonder Karel 
niet zijn wat het altijd is”, vat Goele sa-
men.En wat voor het tv-programma niet is 
gelukt, kan uiteraard wel voor de Zemste-
naar… dikke “stip” voor Karel!. 

Haantje de voorste… Peter
”We slui-
ten de rij 
met Peter 
Verheyen,  
alom ge- 
en bekend 
in Zemst. 
Hij werd 
v o o r g e -
d r a g e n 
door Octa-
ve Bavin. Alles in en rond De Hemen is Pe-
ter zijn ding: Chiro Tijl, jeugdclub  Trama-
lant en de overkoepelende vzw Chirome 
kunnen op zijn inzet rekenen. Peter is dag 
in dag uit in de weer met het verzame-
len van oude materialen voor het goede 
doel. Dit bracht de jeugd van Zemst al en-
kele schitterende reuzententen op. Met 
zijn technisch vernuft weet Peter perfect 
welke klussen moeten gedaan worden. 
Nu en dan nog inspringen als leider in 
de Chiro, mee op kamp als kookouder, te 
veel om op te noemen. Zoveel enthousi-
asme….tof Peter! 

Vrijwilligers maken het verschil!
Zemst - We schreven het al eerder: 2011 is het Europese Jaar van de Vrijwilliger, en daar wou de 
Zemstenaar iets mee doen. We gingen op zoek dé vrijwilliger van het jaar en vroegen eens rond 
in Zemst: “ Ken jij iemand wiens vrijwillige prestaties jou zijn opgevallen? Iemand die actief is 
of was in onze gemeente en kosteloos zijn of haar steentje bijdroeg tot het welslagen van een 
project of activiteit of als helpende hand overal paraat staat?” Kortom, we zochten iemand die 
écht bijzonder is en we vonden er vier! Hier zijn ze: Pierre, Paula, Karel en Peter. Proficiat en een 
virtuele dikke pluim vanwege de Zemstenaar.
      Tekst: Nicole Van Erp
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Verzekeringsmakelaar 

•		Onafhankelijk	van	maatschappij
•		Eigen	schadebeheer

Agentschap bank

•		Volledige	bankservice
•		Concurrentiële	producten
	

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

Wij verzekeren uw financieel welzijn!

Zemst - Manon en Margo Maessen uit de Jaak Lemmenslaan in 
Zemst zullen de jongste editie van Pleinpop niet licht vergeten. 
Dankzij de Zemstenaar kregen beide zusjes de kans om Belle Pe-
rez te ontmoeten. En die pakten zij met beide handen. 

“Het was een toffe madam. Ik denk dat we meer tijd in de voorbe-
reiding gestoken hebben dan dat de ontmoeting zelf duurde. Maar 
zo gaat dat nu eenmaal bij supersterren, zeker”, laat Margo weten. 
Ook Manon vond het allemaal leuk.  Zonder stil te blijven staan bij 
het zangtalent van deze grote dame, poseert ze gewoon mee alsof 
ze dit al altijd deed.  Foto hier, foto daar.  Hier wordt nog lang over 
nagepraat ten huize Maessen.

Kato, Britt en Stien hadden minder geluk, maar hun ontgooche-
ling was van korte duur.  Het optreden van Belle Perez maakte 
alles weer goed.
 PV

Manon en Margo 
ontmoeten Belle Perez
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Packard Bell Liberty TabPackard Bell Liberty TabPackard Bell Liberty Tab   Packard Bell 15.6” TS11Packard Bell 15.6” TS11Packard Bell 15.6” TS11   

ASUS 17.3” K73ASUS 17.3” K73ASUS 17.3” K73   HP G5450 + 22” monitorHP G5450 + 22” monitorHP G5450 + 22” monitor   
   
 

Intel i3Intel i3Intel i3---210021002100   
6Gb DDR36Gb DDR36Gb DDR3   
1 Tb HDD1 Tb HDD1 Tb HDD   
DVDRWDVDRWDVDRW   
Nvidia GT520 (1Gb)Nvidia GT520 (1Gb)Nvidia GT520 (1Gb)   
WIFIWIFIWIFI———Muis&KeyboardMuis&KeyboardMuis&Keyboard   
Windows 7 Home PremiumWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Premium   
Office 2010 StarterOffice 2010 StarterOffice 2010 Starter   
+ 22” HP LED scherm+ 22” HP LED scherm+ 22” HP LED scherm   

15,6” LED HD15,6” LED HD15,6” LED HD   
I5I5I5---2410m2410m2410m   
6Gb DDR3 6Gb DDR3 6Gb DDR3    
500Gb HDD500Gb HDD500Gb HDD   
WiFi WiFi WiFi –––   DVDRWDVDRWDVDRW   
Windows 7Windows 7Windows 7   
            Home Premium Home Premium Home Premium    
Office 2010 Starter Office 2010 Starter Office 2010 Starter    
Nvidia GT540M (1Gb)Nvidia GT540M (1Gb)Nvidia GT540M (1Gb)   
 
 

10.1” Touch Tab10.1” Touch Tab10.1” Touch Tab   
Nvidia Tegra 250Nvidia Tegra 250Nvidia Tegra 250   
1Gb DDR21Gb DDR21Gb DDR2   
16Gb SSD16Gb SSD16Gb SSD   
WiFiWiFiWiFi———WebcamWebcamWebcam   
Android 3.0Android 3.0Android 3.0   
Micro SD slotMicro SD slotMicro SD slot 

 

   

   399 EUR incl BTW399 EUR incl BTW399 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!   

17.3” LED HD+17.3” LED HD+17.3” LED HD+   
Intel i3Intel i3Intel i3---2310m2310m2310m   
4GB DDR3 4GB DDR3 4GB DDR3    
500Gb HDD500Gb HDD500Gb HDD   
WiFi WiFi WiFi –––   DVDRW DVDRW DVDRW    
Windows 7Windows 7Windows 7   
               Home Premium Home Premium Home Premium    
Office 2010 Starter Office 2010 Starter Office 2010 Starter    
Nvidia GT540m (1Gb)Nvidia GT540m (1Gb)Nvidia GT540m (1Gb)   
 
 

   749 EUR incl BTW749 EUR incl BTW749 EUR incl BTW   

   749 EUR incl BTW749 EUR incl BTW749 EUR incl BTW      649 EUR incl BTW649 EUR incl BTW649 EUR incl BTW   
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Hofstade - De directie van het Blo-
sodomein in Hofstade pakt uit met een 
nieuw initiatief. Op zondag 21 augus-
tus wordt er voor de eerste keer de 
Stranddag georganiseerd.

Centrumverantwoordelijke Myriam 
Dewael: “Met de Stranddag mik-
ken wij op amusement voor de hele 
familie. Van 13u tot 18u kunnen 
klein en groot genieten van een 
ruim sportaanbod: beachvolleybal, 
beachvoetbal, waterpolo, kajak-
ken, vlotten, klimmen, enz. Daar-
naast is er de nodige animatie, met 
springkastelen, glittertattoo, pop-
penkastvoorstellingen, clownoptre-
dens, kinderdisco, waterstructuren, 
strandspelen, te veel om op te noe-
men. De nadruk ligt op strandsfeer, 
amusement en sport. En als uitsmij-

ter sluiten wij om 19u af met een 
openluchtfilm op het strand.”

Alle info op www.bloso.be/Centra/Hofstade.
 PV

Eerste stranddag in Blosodomein Hofstade
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UITVAARTZORG - FUNERARIUM
Anthony Verheyden B.V.B.A.

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

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

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

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

 

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 !
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P
aul, hoe zijn jullie ontstaan en 
hoe lang bestaan jullie?
“De club werd opgericht sa-
men met de toenmalige di-

recteur van de Kredietbank in Hof-
stade en kreeg daardoor de naam 
“Beleggingsclub Hofstade”. Onze be-
leggingsclub is momenteel één van de 
oudste en werd opgericht op 24 mei 
1984. Dit houdt in dat we ondanks de 
diverse beurscrisissen die 
zich in de periode van ons 
bestaan hebben voorge-
daan nog steeds actief zijn.”

Wat is de doelstelling van de club?
“Het doel van de club is om de portefeuil-
le van de club, die bestaat uit de toetre-
dingsgelden van de leden, te maximali-
seren. Van elkaar ervaringen opdoen met 
betrekking tot beleggingen in aandelen, 
alsook met elkaar van gedachten wisse-
len over alle micro en macro economische 
elementen en po-
litieke factoren, 
die een invloed 
hebben op de 
beurswaarden van 
aandelen, die no-
teren op alle mark-
ten in de wereld.”

Paul, waar en 
wanneer zien de 
leden elkaar? 
Hoeveel leden 
telt de club eigen-
lijk?
“Er wordt ge-
werkt met echt 
geld en echte 
beleggingen. De 
maandelijkse ver-

gaderingen vinden plaats elke tweede 
donderdag van de maand in het zaaltje 
van café “In De Prins”, maar  omwille van 
de verbouwingen hebben deze vergade-
ringen nu plaats in de vroegere pastorie 
te Elewijt. Momenteel bestaat de club 
uit 21 leden uit de wijde omgeving van 
Zemst. Het oudste lid van de club is 84 
jaar en het jongste 40. Bij de leden zijn 
er drie vrouwen en 18 mannen.”

Kan iedereen zomaar lid worden? Of 
heb je financiële achtergrond nodig?
“Iedereen kan lid worden van de club, 
mits betaling van een minimum van tien 
aandelen in de club, die men binnen de 
vier jaar dient op te voeren naar tach-
tig. Men hoeft geen speciale kennis te 
hebben met betrekking tot aandelen-

beleggingen,   maar uiteraard dient er 
een sterke interesse te zijn voor deze 
vorm van beleggingen.”

Paul, Wat hield de wedstrijd juist in?
“De club is sedert haar bestaan lid van 
de Vlaamse Federatie van Beleggings-
clubs (VFB). In het kader van de VFB 
werd een wedstrijd georganiseerd tus-
sen de beleggingsclubs, de zogenaam-

de VFB-Trofee. De bedoeling 
hiervan was om de interesse 
voor beleggingsclubs te ver-
groten. Elke club kon deel-
nemen aan deze wedstrijd, 

die startte op 1 juli 2010. Een trofee 
wordt toegekend aan de club die de 
hoogste winst creëerde na zes maan-
den, dus op 31 december 2010, na één 
jaar op 30 juni 2011 en na drie jaar op 
30 juni 2013. De trofee na zes maan-
den en één jaar bedraagt 1500 euro. 
De beleggingsclub Hofstade heeft zich 

ingeschreven voor 
deze wedstrijd en 
wij zijn er in ge-
slaagd om de eer-
ste trofee (na zes 
maanden) binnen 
te halen met een 
winst van 22,3% .
Om je een idee te 
geven: in diezelfde 
periode bedroeg 
de winst van de 
Bel 20 10,4%. De 
trofee werd ons 
overhandigd op 
de jaarlijkse hap-
pening die de VFB 
organiseert op 30 
april in Metropolis 
te Antwerpen.” 

Beleggen kan je leren!
Hofstade  - Er wordt niet alleen gestreefd naar de beste schaker of een award voor het beste 
boek, ook beleggingsclubs wedijveren naar een trofee.  “Beleggingsclub Hofstade” streefde niet 
alleen mee, maar ging er ook mee aan de haal.  de Zemstenaar vroeg zich af hoe het eigenlijk 
allemaal in elkaar zit. Paul Heymans, voorzitter Beleggingsclub Hofstade, licht toe.
 Tekst: Karin Andries

“De belegginsclub werd opgericht 
in 1984. Ondanks de diverse 

beurscrisissen, bestaan we nog steeds”

De Beleggingsclub Hofstade  haalde de eerste VFB-trofee binnen met een winst van 22,3%.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

Tuinwerken Kristof

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
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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

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

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

ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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D
e internationaal gelauwerde 
film Adem van onze Zemstse 
regisseur Hans Van Nuffel, 
heeft mucoviscidose bij het 

grote publiek bekend gemaakt. Deze 
ziekte, waarbij taai slijm de luchtwegen 
en de vertering blokkeert, is nog steeds 
ongeneeslijk. Een tijdsintensieve behan-
deling kan heel wat symptomen voorko-
men en verlichten, maar is zeer duur. 

Ardennentocht
Toen Herman Jacquemin en Anne Verste-
ven op een oudejaarsfeestje hun spor-
tieve plannen voor 2011 ontvouwden, 
gaf Herman te kennen dat hij graag 
nog eens de Dodendocht wou stap-
pen. Anne, die zelf een drietal tochten 
op haar palmares heeft staan, was er 
meteen voor gewonnen. Ook andere le-
den van het gezelschap (Philip Gysen, 
Jan-Bart Touchant, Agnes De Greef en  
Johan De Prins) zagen deze uitdaging 
zitten, hoewel zij nog nooit zo’n stap-
marathon hadden ondernomen.
De idee van mucosponsoring kwam pas 

ter sprake bij de jaarlijkse Ardennentocht 
van de Zemstse Oud-Chiro. Iedereen ken-
de Hans en zijn zus Katrien, beide muco-
patiënten. Toen Herman praatte over een 
kennis die aan een wandeling voor een 
goed doel  had deelgenomen, was de 
link meteen gelegd. Philip bleek nog een 
andere mucopatiënt te kennen, Jeroen 
Truyens, tevens medewerker aan Adem. 
Jan-Bart kende dan weer Dautzen Jas-
pers, de zoon van een collega-leraar uit 
Elewijt. Theo Versteven (vader van Anne, 
en met zijn 67 lentes en vijf Dodentocht-
deelnames zelf al een ancien) schaarde 
zich achter het initiatief. Er werd contact 
genomen met de Belgische Vereniging 
voor Strijd tegen Mucoviscidose. Van dan 
af was er geen weg meer terug. Zeker 
voor Agnes, Jan-Bart, Johan en Philip die 
voor het eerst zouden deelnemen. 

Sponsoren
Trainen was dus de boodschap. Dat doen 
ze ondertussen al zo’n drie maanden. Elke 
vrijdagavond 20 à 25 km stappen. Want 
ze willen hun onderneming tot een goed 

einde brengen. Net zoals de meer dan 
10.000 anderen die op 12 en 13 augus-
tus aan de 42ste editie deelnemen. 
Vorig jaar mocht het organiserende jeugd-
huis Kadee 69 deelnemers uit groot Zemst 
begroeten. 27 daarvan waren van Zemst 
zelf. Dit jaar worden dat er wellicht meer, 
want wie  als Zemstenaar wil meestappen 
ten voordele van Hans, Katrien, Jeroen, 
Jasper en alle andere mucopatiënten, kan 
dat. Maar dan dient wel onverwijld contact 
te worden genomen met Herman Jacquemin  
herman.jacquemin@telenet.be; tel. 
0479/65.65.47. Je krijgt dan zo’n helgroen 
T-shirt waarmee je duidelijk herkenbaar 
bent, ook in de donkere wandelnacht. 
Maar stappen doe je op je eigen tempo, 
benadrukt Herman. Al stap je natuurlijk 
veel sterker in groep.
Meer mucostappers betekent ook meer 
sponsors. En daar is het hem om te 
doen. Want elke week wordt er in ons 
land één kind met muco geboren.

Vandaar ook deze oproep van Herman: 
“Geef mucopatiënten een duwtje in de 
rug, door een storting op 523-0801012-
61 van de Mucovereniging vzw, 1160 
Brussel, met als vermelding “Doden-
tocht t.v.v. Muco-Zemst”. Voor giften 
vanaf 40 euro ontvang je begin 2012 
automatisch een fiscaal attest.

Je kunt de Zemstse mucostappers uiter-
aard langs het parcours gaan aanmoedi-
gen. Een gedetailleerde routebeschrijving 
vind je op www.dodentocht.be. Via inter-
net kan je hen natuurlijk ook ‘op de voet 
volgen’. Via een chip aan de wandelschoen 
zie je waar ze zich bevinden en met welke 
snelheid ze stappen. Gewoon op http://
tracking.dodentocht.be, een naam of een 
gemeente intikken, en je weet alles over 
de deelnemers van je eigen gemeente.  

     Dodentocht Bornem
Zemstenaars stappen 100 km voor muco

Zemst – De Dodentocht in Bornem. 100 km stappen binnen 24 uur. Een supersportieve uitdaging. 
Daar een goed doel aan toevoegen geeft de prestatie een extra dimensie. En dát willen een 
aantal Zemstenaars dit jaar doen. Zij gaan dag en nacht stappen om geld in te zamelen voor 
muco. Wij trainden even met hen mee en hadden nog genoeg Adem voor enkele vragen aan 
mede-initiatiefnemer Herman Jacquemin.

Tekst: Alex Lauwens

Johan, Herman, Theo, Anne, Agnes, Jan-Bart en Philip (v.l.n.r.) zijn er helemaal klaar voor.
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Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

M
eester Van haecht in de 
bloemetjes
Paul Van haecht, direc-
teur van de vrije basis-

school De Zonnewijzer,  is met pensi-
oen. Daarom werd er in Weerde voor 
hem op 29 juni een heus verrassings-
feest op poten gezet. 
’s Morgens werd Paul thuis afgehaald 
door een deel collega’s die zich on-
herkenbaar hadden uitgedost als een 
deel van zijn harem. Op de in thema 
versierde feestbus, met aangepaste 
muziek, werd Paul getrakteerd op 
een ontbijt. Aangekomen aan de 
Zonnewijzer stonden alle leerlingen 
hem op te wachten in een erehaag. 
De kinderen waren feestelijk aange-
kleed: meisjes met een bloem in het 
haar, jongens voorzien van strik of 
stropdas. Enthousiast zwaaiden alle 
leerlingen hun directeur toe met fel-
gekleurde zakdoekjes.  Daarna werd 

Paul ontvangen in de turnzaal van de 
school waar hij mocht plaatsnemen 
in een Arabisch tentje. Er wachtte 
hem een moeilijke taak: onder het 
toeziend oog van de ganse school 
moest Paul zijn vrouwelijke, geslui-
erde collega’s herkennen. Niet mak-
kelijk, maar met wat hulp van de kin-
deren is het hem toch gelukt!
Buiten stond Paul nog een extra ver-
rassing te wachten. Hij mocht het 
naambord onthullen van de speel-
plaats. Voortaan heet deze officieel: 
“Het meester Van haechtplein.” 
Als klap op de vuurpijl kwam er dan 
een grote taart aangereden waarvan 
alle leerlingen mochten smullen. Een 
prima afsluiter van een fantastisch 
feest voor - als we de leerkrachten en 
de leerlingen mogen geloven - een 
fantastische directeur! 
Vanaf september wordt Paul in Weer-
de opgevolgd door Ann Lowet. 

Directeur van Zonnewijzer 
en juf Janine en juf Rita van de Kriekelaar 
Hofstade/Weerde - Op woensdag 29 en donderdag 30 juni 
was het feest in de Zonnewijzer in Weerde en in de Krieke-
laar in Hofstade. Om oudgedienden directeur Paul Van haecht 
en juf Janine en juf Rita te bedanken voor al die fijne jaren 
hadden hun collega’s en kinderen een dag vol verrassingen 
voorbereid. Geloof ons: onze leerkrachten en leerlingen zijn 
zeer vindingrijk.

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries
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Directeur Paul Van haecht bij zijn harem in de Zonnewijzer.
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Gulderij 9 - 1980 Weerde 
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45

GSM 0475/869 163

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

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

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

Juf Janine en Rita nemen met spijt in het hart afscheid van hun kleuters.

Ook Kriekelaar zwaait juffen uit
Op 30 juni werden de twee juffen al 
rond half negen in stijl opgehaald. In 
Hofstade deden ze dat met een knal-
gele jeep. De juffen werden feestelijk 
onthaald door een erehaag van kinde-
ren. Bij een hapje en drankje met hun 
persoonlijke butler, konden de twee 
kleuterjuffen genieten van een spette-
rende kinderhappening met een leuke 
act of dans van alle klassen en als af-
sluiter het liedje Ik hou van jou. 
Juf Janine was de juf van de derde 
kleuterklas. Samen met haar kleuters 
maakte ze grootse kunstwerken. Ie-

dereen zal haar herinneren als de 
“creatiefste” juf van de Kriekelaar. 
Juf Rita was de zorgjuf van zovele 
kleuters. Altijd opgewekt en met een 
grote inzet en zorg heeft ook zij voor 
honderden kleuters klaar gestaan.  
De Kriekelaar vroeg aan de Zemste-
naar om de twee juffen nog eens 
extra in de bloemetjes zetten en te 
bedanken voor de vele, leuke jaren: 
“Bedankt, juffen, voor de vele kleuters 
die jullie hebben voorbereid op stap 
naar het eerste leerjaar. Geniet nog 
in goede gezondheid van een welver-
diende hele, hele lange vakantie!” 

met welverdiend pensioen 
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ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be
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U
nidentified flying object
Een unidentified flying object 
(ofwel een ufo) is de Engels-
talige benaming voor een 

ongeïdentificeerd vliegend voorwerp. 
Hiermee wordt elk in de lucht waarge-
nomen fenomeen bedoeld waarvan de 
aard niet kan worden vastgesteld. De 
meeste ufo’s blijken later normale na-
tuurverschijnselen te zijn. 

Groetjes uit Eppegem
Op de achterzijde van de postkaart 
staat het volgende: “- 13. Zemst: Ufo 
boven het kerkveld/1969 uitgegeven 
door VAB Zemst – Weerde – Eppegem 
(A. ver Elst, Veldenstraat 8 – 2940 
Zemst) – 1974”
Hieruit blijkt dat de foto afkomstig is uit 
1969, maar de postkaart werd pas in 
1974 gepubliceerd. Het adres leidde mij 
naar de Regionale Beeldbank Mechelen, 
en zo bij het Archieffonds ver Elst in Zemst. 
Al staat hun adres op de achterzijde, toch 
hebben ze mij moeten teleurstellen. Deze 
postkaart is niet terug te vinden in hun 
archief. Door de foto te onderzoeken kon-
den ze mij wel de precieze locatie mee-
delen waar hij zou genomen zijn. De kerk 
op de achtergrond is de kerk van Zemst. 
De benaming Kerkveld wijst ook in die 
richting. Het gaat om het gebied achter 
de Schoolstraat richting Zenne, waar nu 
de verkaveling Edgard Tinelstraat en Jaak 
Lemmenslaan gevestigd is.

Belgisch Ufomeldpunt
Ik contacteerde het Belgisch Ufomeld-
punt in verband met deze postkaart 
en eventuele meldingen uit Zemst. Da-
gelijks worden er tientallen meldingen 
geplaatst over vreemde waarnemingen 
over de hele wereld. Een koppel in Eppe-
gem zag op 15 augustus 2009 een licht-

bol voorbij hun huis vliegen. De meeste 
waarnemingen kunnen verklaard worden 
door een natuurverschijnsel, een licht-
show van een dichtbijzijnde discotheek, 
een vallende ster of een vliegtuig. 
Omdat de postkaart niet onmiddellijk 
kon worden verklaard, werd ik in con-
tact gebracht met Wim Van Utrecht, een 
man met dertig jaar ervaring met het 
fenomeen ‘ufo’. 
“Als hij het antwoord niet weet, dan 
weet niemand het”, zei Wims collega. 
“Deze foto is zowel bij het meldpunt 
als bij CAELESTIA (onderzoeksinitiatief 
waarvan Wim projectleider is) volkomen 
onbekend. Ook de ‘Catalogus der Belgi-
sche UFO-waarnemingen (een lijst van 
meldingen samengesteld in 1971 door 
Edgar Simons), leert dat 
er geen melding van een 
ufo uit Eppegem, Weerde, 
Zemst, Elewijt of Hofstade 
bekend was op dat ogen-
blik. Hetzelfde geldt voor 
de catalogus van de Soci-
été Belge pour l’Etude des 
Phénomènes Spatiaux (sa-
mengesteld door M. Vande-
relst in 1983). Ook hierin 
zijn geen meldingen te vin-
den die gerelateerd kunnen 
worden met de foto.
 “Mijn eigen archief bevat 
evenmin een verwijzing 
naar de foto, noch in de 
kranten of tijdschriften uit 
die periode, noch in mijn 
persoonlijke waarnemings-
dossiers”, zegt Wim.
“Zonder de omstandighe-
den te kennen waarin de 
opname tot stand kwam, 
is het vermoeden groot dat 
het hier om een vervalsing 

gaat, mogelijk een klein, omhoog gewor-
pen object. Dat kan een eetbord zijn, een 
onderlegger, een deksel van een kookpot 
of eender wat. Niet alleen de schuine 
stand wijst in die richting, ook het ont-
breken van luchtperspectief – omwille van 
onzuiverheden in de atmosfeer worden 
objecten minder donker en minder scherp 
omlijnd naarmate ze zich verder van de 
het oog of van de cameralens bevinden 
– doet een object dichtbij de camera ver-
moeden (merk op dat het luchtperspec-
tief bij de kerk goed te zien is).”
De zoektocht was moeizaam, en jam-
mer genoeg heeft het me niet dichter 
bij de waarheid gebracht. Is dit nu een 
vervalsing of blijft dit een twijfelachtig 
mysterie…  

Een mysterieuze postkaart… 

Eppegem –  Op 15 augustus 2009 zag een koppel uit Eppegem een lichtbol voorbij hun huis 
vliegen. Dit was niet de enige waarneming in Zemst. Bij het bekijken van een verzameling oude 
postkaarten trok één merkwaardige postkaart uit 1974 mijn aandacht. Hierop staat een foto met 
een vliegend object, met als benaming “ufo boven het kerkveld in Eppegem”. De foto is vrij wa-
zig, maar op de achterzijde staan er genoeg gegevens om op onderzoek uit te trekken. 

Tekst: Amy Baudelet
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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
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Elewijt - “Jullie gaan nu toch 
nog niet stoppen, hé?” of “Welke 
datum zal het volgend jaar wor-
den?” Vragen die de Vrienden 
van Driesrock de laatste maan-
den vaak moesten horen. Maar 
neen, Driesrock stopt niet. Op 
zaterdag 3 september wagen zij 
het erop voor de derde keer en 
zoals elk jaar komen ze origineel 
uit de hoek.
Driesrock 2011 gaat van start 
met de beproefde formule van de 
twee voorgaande edities: een 
rommelmarkt in de voormiddag 
als opwarmertje en vanaf de mid-
dag bijt de Elewijtse jeugdhar-
monie de spits af. Diverse jeugd-
groepen volgen elkaar daarna 
op.  Meer daarover vind je op 
www.driesrockelewijt.be.

Songfest inspireert
Songfest 2011, het songfestival 
voor mensen met een beperking, 
dat dit voorjaar in Hasselt werd 
georganiseerd, heeft een grote in-
druk nagelaten. Bij niet iedereen 
is deze liedjeswedstrijd even be-
kend. De Vrienden van Driesrock 
zijn dan ook blij dat ze Condoz en 
Special Proud, twee deelnemende 
groepen, konden overtuigen om 
op hun podium te staan. Nadien 

Songfest inspireert derde Driesrock
De vrienden van Driesrock gaan er ook dit jaar weer voluit voor.

Elewijt - Lien Boone is er in geslaagd om, 
na vier jaar hegemonie van Patrick Merckx, de 
titel van clubkampioene bij KACEZ Elewijt bin-
nen te rijven. Met haar zevenjarige Mechelaar 
Bo sleepte ze de titel “gehoorzaamheid” in de 
hoogste categorie in de wacht.
Lien is bezeten van honden. Ze is niet alleen re-
gelmatig op stap met haar viervoeter, maar traint 
bij de Elewijtse club ook de puppies. “Met Lien 
heeft de Elewijtse hondenclub jong bloed bin-
nengehaald en dat is hard nodig”, weet voorzit-
ter Marc De Fraeye, die zelf kampioen werd in de 
vierde categorie. “Dit geldt in Zemst een beetje 
als het goede voorbeeld van teamgeest en or-
ganisatie. Zo breidt het rood-witte team momen-
teel zijn kantine uit. Dat doen we grotendeels 
eigenhandig. Met de steun van de gemeente 
(KACEZ kan rekenen op een investeringssubsi-
die) en vele helpende handen kunnen we voor 
ruim 25.000 euro ons bouwwerk realiseren.”
 JA

Lien Boone clubkampioen 
KACEZ Elewijt

volgen 2nd en De Kl*ten van An. 
In de vooravond komt de rijpere 
jeugd aan bod met Babydry, Bee-
hive Buzz en Greyandgreen. De 
Elewijtse UBB Band rondt de festi-
viteiten af.   De presentatie wordt 
verzorgd door een vroegere buur: 
Staf Coppens.
Driesrock blijft altijd een beetje 
genieten en nazomeren. Laat je 
onderdompelen in een nazomerse 
sfeer, in gekende en minder geken-
de maar steeds bruisende muzieks-
kes. Geniet van het moment met 
een aardig bord paëlla of scampi, 
een koel drankje in de hand, gezel-
lig keuvelend met je buur, vriend,  
De Vrienden van Driesrock heb-
ben het hart op de juiste plaats. 
Ze doen het voor een 
goede buurt, voor het 
plezier en als het even 
kan … voor het goede 
doel. Dit jaar zal een 
mogelijke winst ge-
schonken worden 
aan KKOL (Kinderen 
en Kanker Ouderver-
eniging Leuven vzw) 
en aan Zonnestraal 
(zorgboerderij voor 
personen met beper-
king).

BC
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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



48 de Zemstenaar augustus 2011 

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


