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DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 270 04 62

walter.binst@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor 

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

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

denkbare oplage, naar wens 
gevouwen, gestanst, veredeld 
en/of haarscherp gevouwen. En 
dat allemaal tegen een uitste-
kende prijs/kwaliteitsverhouding 
en indien nodig ook zeer snel. (1 BON PER GEZIN)

WAARDE

BON
Geldig t.e.m. juli 2012

20%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

in dit nummer
L

ang leve de wonderen van het wereldwijde web! 
Waar is de tijd dat het maken van de Zemstenaar 
nog een ambacht was vol toewijding en geduld? 
Onze medewerkers, bleke en magere zonderlingen,  

schreven hun bijdragen ’s nachts bij kaarslicht met een 
ganzenveer  op goudgeel perkament. Zeven ruiters op zwarte 
hengsten haalden de rollen op en brachten ze naar de abdij 
van Binst, waar twaalf monniken alle stukken bundelden en 
negenduizend keer overschreven. In kalfsleren kaften werd 
elke maand opnieuw aan elk huis in Zemst één exemplaar 
bezorgd. Alleen al daarom zijn de eerste nummers van de 
Zemstenaar een klein fortuin waard.

Maar kijk, de wereld is veranderd. Weg zijn de perkamenten 
rollen, de hengsten en de monniken. Hier is tinternet! 
Onze redacteurs schrijven hun stukje vrolijk fluitend op hun 
hypermodern tablet en leveren het met één druk op de knop 
binnen bij de hoofdkaas. Die opent zijn mailbox, laat in de 
voormiddag op een schaduwrijk terras in het zuiden van 
Frankrijk, na een royaal ontbijt van baguette met kruidenkaas, 
een zacht gekookt eitje, sneetje cavaillon of twee, een 
kop sterke koffie en ach, waarom niet, het leven is mooi, 
een glas flinterdunne, koele Châteauneuf-du-Pape rosé. De 
azuurblauwe lucht geurt naar lavendel, met een zweempje 
tijm en een vermoeden van rozemarijn. In de cipressen en 
de afgebladderde platanen knisperen de krekels. Een jonge 
hagedis kruipt langs de okergele muur, een mus trippelt 
door het warme stof. Nog snel een duik in het rimpelloos 
lachende zwembad, even bekijken die handel, hop, luchtige 
druk op de knop en de hele boel zit al bij Ellen en Marijke. 
De meisjes lurken even aan hun cocktail op het witte strand 
van een baai in Rhodos, doen wat knip- en plakwerk en hop, 
de Lou maakt het werk af. Geeuwend komt hij om half elf 
aan bij zijn hoogtechnologisch grafische apparatuur, start het 
zaakje op en een kwartier later liggen tienduizend fonkelend 
nieuwe nummers van uw glossy magazine te blinken in de 
zon. Geniet ervan, beste lezer!

De redactie (PV)
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AXA bankagent 
en 

verzekeringen 
 

 

 

Vanaf 16 juli tot 31 augustus 2012: 
 

Met de I-plus Welcome 
spaarrekening van AXA bank 
kiest u voor een toprendement: 

1,60 % basisrente + 

0,40 % getrouwheidspremie 
Kantoor VAN PRAET bvba 
Brusselsesteenweg 97 
1980 ZEMST 
Tel: 015/61.30.03  
Fax: 015/61.03.06 
Onafhankelijke makelaar nr. 45769 AcB 
On nr 0466 792 803 www.kantoorvanpraet.be 
E-mail: info@kantoorvanpraet.be 

 

De basisrente is voor elke storting 
gedurende 6 maand gewaarborgd. 
Het geld blijft steeds beschikbaar. Tijdelijk 
aanbod onder voorwaarden. Vanaf 15.000 EUR 
tot max. 500.000 EUR. 
Meer informatie via ons kantoor 
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“V
oor alle duidelijkheid, 
circusartiest is nog iets 
anders dan clown”, valt 
Axel met de deur in huis. 

En dat laatste moet je wel letterlijk 
nemen. Want de kamer binnenkomen 
met een koprol en handenstand is ten 
huize Guérin dagelijkse kost. Zeker als 
zijn Engelse studiepartner Winston in 
de buurt is. 

De hele dag spelen
Tijdens zijn middelbare studies L.O. & 
Sport aan BimSem Mechelen kreeg Axel 
wel een beetje de smaak van het circus 
te pakken: hij volgde avondlessen in 
het circusatelier Circolito (Begijnhof, 
Mechelen). Beetje jongleren, 
éénwieleren en nog wat andere leuke 
dingen, genre Peter Sagan in de Tour 
de France. Helemaal vreemd was 
zijn keuze dus niet, hoewel hij zijn 
toekomst eerder zag als sportleraar of 
fysiotherapeut. Maar in juli 2010 ging 
hij op bezoek bij zijn naar Engeland 
uitgeweken papa in Bristol. Hij maakte 
er kennis met de School for Acrobatics 
and Aerial, zeg maar de school voor 
(lucht)acrobatie, deed mee aan een 
auditie en werd toegelaten. 
Nog even een retourtje Elewijt. Afscheid 
nemen van mama, zus Luna, broers 
Maxim, Yarno en Yesse en vriendin Lina. 
Het grote avontuur kon beginnen. A 
dream came through!

“Ik was echt excited”, vervolgt Axel in 
sappig Vlaams-Engels. “De eerste zes 
weken waren een soort proefperiode. Ik 
maakte kennis met vier specialisaties: 
grond- en luchtacrobatie, manipulatie 
– zeg maar jongleren – en physical 
theatre. Dat laatste was really cool. 

Het was echt fysiek 
bewegingstheater. 
Een voorbereiding 
op grotesk acteren, 
op clown zijn. Ik 
beleefde er de 
geweldigste tijd 
van mijn leven. Ik 
mocht de hele dag 
spelen. Gewoon 
super!”

Bachelor in circus 
and performance 
art
“In januari 2011 
moest ik een 
beslissing nemen. 
Ik koos voor acrobatie. Eerst alleen: ge-
woon turnen en evenwichtsoefeningen. 
Nadien met een (vaste) partner: Win-
ston Reynolds, een Engelsman, maar 
afkomstig uit Zweden. Het was ander-
half jaar knokken. Met aan het eind van 
de rit een presentatie. We behaalden 
een onderscheiding als beste acro duo!”
Eind goed, al goed, zou je denken. Niets 
is minder waar. Axel ziet dit pas als het 
begin. Deze maand begint hij aan een 
speciale circuscursus in de Fontys-kun-
stenhogeschool van Tilburg in Nederland. 
Want hij wil per se zijn diploma van ‘Bach-
elor in Circus and Performance Art’ halen. 
Een gezonde ambitie, zo lijkt me. Maar 
valt daar ook van te leven, wil ik weten? 
Axel: “Mijn doel is om later shows te 
verkopen aan theaters. Een beetje gen-
re Kommil Foo. Maar dan zonder zang, 
en met veel mime!” Hij vervolgt: “ De 
eerste vijftien jaar wil ik er zeker voor 
gaan. Met een creatief en origineel 
concept. Solo of met een groep.” Oké, 
maar stel dat je gekwetst raakt (test ik 

nu zijn maturiteit)? “Ik ga er elke dag 
voor trainen, zoals een sportman. En 
mijn medespeler is daarbij mijn (tegen)
gewicht. Dat geeft kracht”. 

Een jongensdroom die waarheid wordt. 
Schitterend toch? Maar met zin voor 
realiteit. Want hoewel nog maar twin-
tig, heeft Axel al een Plan B, namelijk 
osteopathie en kinesitherapie. Zover 
zijn we (gelukkig) nog niet. Want nu 
Axel dichter bij huis gaat studeren en 
wekelijks kan pendelen naar Tilburg, 
zou hij ook graag weer bij de scouts 
van Elewijt gaan. Als leider. Back to the 
roots. Spelen met kinderen van De Re-
genboog. Waar hij zelf nog zo’n leuke 
herinneringen aan heeft. 

Elewijt – “En wat ga je nu studeren?” De 
klassieke vraag van een ouder aan het eind van 
het secundair onderwijs. Hopend op een deftig 
antwoord. “Circusartiest”, antwoordde Axel. En 
zo geschiedde. Axel trok naar Bristol (Engeland) 
en keerde twee jaar later terug met een diploma 
in ‘Circus and Performance Arts’. Zeg maar 
dynamische acrobatie. Met onderscheiding, 
alstublieft! Opgelet, hier komt hij!

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Wil je Axel aan het werk zien? Ga naar 
zijn site: www.akkeaxelg.weebly.com.
Je kunt hem ook bezig zien op 
YouTube. Tik in: axel/winston/acroduo.
Wil je hem boeken voor een feestje? 
Mail hem op: akkewiet10@hotmail.com.

Axel en Winston: elkaar in evenwicht houden. Dat is het leven, niet?

Acrobaat Axel



6 de Zemstenaar augustus 2012 



7de Zemstenaar augustus 2012 

 

Garage

LAUWERS
brusselsesteeNweG 497

zemst (eppeGem)
tel 02 251 94 36

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

“Natuurlijk zijn ook de monitors An, 
Gerda, Emma en Geert bijzonder 
trots”, benadrukt An Van Der Poel. 
“Per week hebben de gymnasten 
tweeëneenhalf uur getraind op 
hun oefeningen op de balk, barre, 
sprong, herenbrug, rekstok en 
vloer. Alles moest tot in de puntjes 
afgewerkt zijn, en ze konden zich 
geen foutjes veroorloven. Er was 
telkens een (soms zéér strenge!) 
jury om alles goed te beoordelen en 
punten te geven. Met deze ervaring 
van de wedstrijden hopen we om 
volgend jaar minstens even goed 
te doen, of misschien wel beter. 
We danken zeker ook de talrijke 
supporters die op de wedstrijden 
aanwezig waren.”

“De selectie ploeg maakt deel 
uit van de wedstrijdgymnasten, 
net zoals de groepen acro en 
trampoline. Ook deze ploegen 
hebben een schitterend jaar achter 
de rug. Uit de recreanten van 
turnkring Excelsior Eppegem, die al 
vanaf de kleuters kunnen beginnen 
te turnen, worden kinderen 
gekozen om zich te ontplooien 
in de specifieke disciplines. We 
kunnen daarbij rekenen op een 
volledige ploeg van enthousiaste 
en geschoolde monitors. 
Momenteel genieten de kinderen 
van een welverdiende vakantie om 
er op maandag 3 september met 
volle energie terug in te vliegen”, 
besluit An.  

Excelsior Eppegem 
trots op hun medailles

Het turnjaar is op zijn einde, en de selectieploeg van 
turnkring Excelsior Eppegem heeft dit seizoen weer heel 
wat medaille’s behaald. Dertien meisjes en twee jongens 
namen dit jaar deel aan recrea-wedstrijden toestelturnen 
in St. Stevens-Woluwe, Oostakker en Mortsel. In totaal 
verzamelden ze samen 12 gouden medailles, 30 zilveren en 
1 bronzen medaille. 

Tekst en foto: Jean Andries

Evita, Merel, Anneleen, Truus, Louka, Helena, Jef, Enya, 
Marie, Charlotte, Margot, Jana, Eline, Robin en Britt.
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Na de beelden op tv van onder 
andere woestijnvisreporter 
Arnout Hauben in Man Bijt 
Hond, zagen Bram en zijn 
familie de uitdaging wel 
zitten om ook de “Camino” 
te lopen. Zou de tocht haar 
reuma kunnen genezen, dan 
vertrok mama Inge vandaag 
nog. “Jammer genoeg geloof 
ik daar niet echt in”, zegt 
ze spijtig, “al zal het droge, 
warme klimaat me zeker 
goed doen.”
Voor Bram was de Dodentocht 
ook wel een idee. Maar 
daarvoor moet je tenminste 
zestien jaar oud zijn, en die 
is ook zo rap voorbij. Ze 
gaan niet de hele afstand 
wandelen, want daarvoor 
hebben ze niet lang genoeg 
vakantie. Wel moeten ze 
minstens 100 km stappen 
of 300 km fietsen om een 
“echte” bedevaarder te zijn.

Voorbereiding
Al van in januari trainen de De Smetjes 
elk weekend door veel wandelingen van 
tien tot vijftien kilometer te maken. Voor 
fanatieke geocachers als zij, is dat niet 
echt een opgave. De wandelGPS gaat 
trouwens mee naar Spanje deze zomer, 
want langsheen de pelgrimsroute 
liggen verschillende caches verborgen, 
en die willen ze zeker ook meepikken!
Verder moet er ook een stukje 
administratie afgewerkt worden, want 
om officiëel te kunnen trekken, moet je 
eerst lid worden van het Genootschap 
van Santiago de Compostela. Zij 
geven je een stempelboekje en een 
geloofsbrief. Met het stempelboekje 
kan je onderweg onderdak krijgen 

bij privépersonen of in refugios, en in 
elk dorp het bewijs van je doortocht 
verzamelen. De geloofsbrief vermeldt 
je vertrekplaats, of je te voet of 
met de fiets gaat, en wanneer je 
vertrekt. Hij wordt in Santiago de 
Compostela afgestempeld en dan krijg 
je een Compostela als bewijs dat je de 
bedevaart hebt voltooid.

De route
Bram en Inge gaan de meest gebruikte 
en bekendste Route de France volgen. 
De gemiddelde pelgrim stapt zo’n 20 
tot 25 km per dag en vertrekt voor 7 
uur ’s morgens, om rond 14 uur in de 
herberg en de winkel te geraken. Daar 

zijn twee moeilijkheden mee: 
7 uur is te vroeg om in een 
hotel ontbijt te kunnen krijgen 
en Bram en Inge willen maar 
zo’n 12 tot 15 kilometer per 
dag lopen. Bovendien is 
deze tocht tegelijk ook de 
gezinsvakantie, en moesten 
papa Dany en zus Laura er ook 
iets aan hebben. Dus logeren 
ze op een camping,  eerst in 
Sarria, daarna in de buurt van 
Santiago. ’s Ochtends wordt 
er gestapt, in de namiddag is 
er een gezinsactiviteit.

Wat denkt de rest van de fa-
milie?
Laura: “Die gaan gewoon 
gebrekkelijk terugkomen, 
want ze willen in de namiddag 
ook nog gaan geocachen. 
Ik kijk vooral uit naar het 
zwembad op de camping!”
“Ik steun Inge”, onderstreept 
Dany, “maar ik heb niet 
dezelfde ambitie. Als zij zich 
daar goed bij voelt, moet ze 

vooral haar doel proberen te bereiken!”

En onderweg?
Het plan is om in elke kerk waar ze 
voorbijkomen een kaarsje te doen 
branden. “Dat doen we nu eigenlijk ook 
al”, zegt Bram. Ze nemen ook een steen 
mee van thuis om die symbolisch – als 
een last – af te leggen in Foncébadon 
aan het Cruz de Ferro. Voorbij Santiago, 
aan de kust, is er een rots, Cabo 
Finisterre, waar pelgrims hun kleren 
verbranden als teken van een nieuw 
begin. “Maar daar hebben wij geen tijd 
voor”, zegt Inge, ”want wij moeten op 
tijd terug zijn voor het geocaching event 
in Aarschot.” 

Jongste Caminoganger: een tienjarige uit Hofstade

Hofstade – In augustus gaat Bram De Smet, samen met zijn mama Inge Schelkens en de hond 
Kwispel in tien dagen van Furela in Noord-Spanje naar Santiago De Compostela stappen, 
langsheen de vermaarde bedevaartsroute.

Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Jean Andries
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                      • Vers van Bakkerij Van Eeckhout
Tervuursesteenweg 233 • B-1981 Hofstade • GSM: 0496/52 58 03 • lutgart@versbroodnodig.be

www.versbroodnodig.be

 Vers van Bakkerij Van Eeckhout
GSM: 0496/52 58 03 • lutgart@versbroodnodig.be

• Stap 1
• Stap 2
• Stap 3
• Stap 4

muntinworp
keuze makenneem wisselgeldopen luik & neem uw brood

Hoe bedien ik een broodautomaat?

BEZ
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BROODNODIG
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E 
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!!

BROODNODIG IS EEN ZELFBEDIENINGSWINKEL:
• Zeer ruim & overzichtelijk assortiment.
• Dagvers brood en sandwiches.
• Alle dagen open van 05 u. ’s morgens t.e.m. 24 u. ’s avonds.
 U komt dus langs wanneer het u past.
• U staat niet op straat, maar in een echte, verzorgde winkel.
• Eenvoudig in gebruik, uiterst hygiënisch & veilig.
• U koopt een brood in alle rust op max. 30 sec.
• En bovenal…

                ZALIG LEKKER brood!

NIEUW De Mechelkorn•	8-granenbrood•	met	biergist	van	brouwerij	HET	ANKER	te	MechelenStem Mechelen tot ambassadeur 
Vlaanderen Lekkerland - stemmen kan via 

www.radio2.be t.e.m. 26 augustus
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®
Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk

Compas

kent u onze UNIEKE werkmethode?

U wenst een gratis 
waardebepaling 

of een vrijblijvend gesprek 
over vastgoed?  

Aarzel niet ons te contacteren!

Ook in de 
vakantieperiode 

staan wij voor u klaar

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
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M
et die prestatie staat Van 
Innis tussen legendarische 
sportgrootheden als de 
Finse atleet Paavo Nurmi, 

de zwemmers Mark Spitz en  Michael 
Phelps en supersprinter Carl Lewis.
Hubert werd geboren in 1866 
in  Elewijt als negende kind in het 
gezin Van Innis. Hij was nog geen 
tien, toen hij zijn eerste pijlen schoot 
bij de vereniging Sint Hubertus op 
de wipweide langs de Barebeek in 
Elewijt. Op zijn veertiende won hij 
in Tilburg de prestigieuze Grote Prijs 
van de koningin van Nederland en dat 
deed hij nadien nog zeven keer.
In 1900 nam hij voor het eerste 
deel aan de Spelen van Parijs. Daar 
haalde hij twee keer goud en één 
keer zilver. Voor zijn tijd was Van 
Innis eigenlijk een prof. Dat was 
mogelijk omdat hij in Schaarbeek 
een bloeiende bierhandel  en café 

uitbaatte, waar hij ook 
de schuttersvereniging, La 
Fraternité  oprichtte. Hij 
trok van de ene schieting 
naar de andere, waarbij 
hij soms op één dag aan 
meerdere wedstrijden 
deelnam.
Van Innis nam niet deel 
aan de Spelen van 1904, 
1908 en 1912. Die vonden plaats in 
de Verenigde Staten, Groot-Brittannië 
en Zweden. In 1920 was Antwerpen 
de stad van de Olympische Spelen. 
Daar was Van Innis natuurlijk wel bij. 
Hij haalde er vier gouden en twee 
zilveren medailles. Hubert Van Innis 
is nog altijd de beste boogschutter 
ooit op Olympische Spelen. In 1933 
werd hij nog eens wereldkampioen 
boogschieten in Londen. Hij was toen 
67 jaar. Hij stierf in 1961.

Bor s tbee ld 
en hulde-
schieting
“Toen van 
Innis tachtig 
werd, lieten 
zijn schutters-
k a m e r a d e n 
e e n 
b o r s t b e e l d 
maken. Om 
het perkje en 
het beeld te 
f i nan c ie ren 
werden alle 
s c h u t t e r s -

verenigingen aangeschreven en een 
fonds Van Innis opgericht”, weet Roger 
De Broeck uit Elewijt, die als knaap 
Van Innis nog op doel zag oefenen op 
een stuk grond aan het Sweynbeer. 
“Aan de schuttersweide langs de 
Barebeek en de Tervuursesteenweg 
werd een lapje grond gekocht van 
Hubert Cnops, om het bronzen beeld 
van de Brusselse kunstenaar Jan 
Ferket te plaatsen. Dat gebeurde met 
een groot inhuldigingsfeest op 15 juni 
1947, waaraan 300 schutters uit heel 
het land deelnamen. Grond en beeld 
kostten ongeveer 75.000 Belgische 
franken en werden nadien geschonken 
aan de gemeente Elewijt (nu Zemst), 
dat nog steeds voor het onderhoud 
instaat.”
“Het beeld staat er wat verloren”, 
meent Willy Collijs, secretaris van de 
wipmaatschappij Sint Hubertus. “Om 
de roemrijke Elewijtse sportman te 
gedenken wil ik er tijdens de spelen 
een Olympische vlag laten hangen. 
Op maandag 11 augustus is er ook 
de jaarlijkse herdenkingsschieting 
op de wippen aan de Driesstraat in 
Elewijt.” 

Hubert Van Innis, onze meest succesrijke Olympiër
Elewijt - Als dit nummer van de Zemstenaar verschijnt, 
zijn de Olympische Spelen van Londen reeds halfweg. 
Sporters uit 204 landen kampen er in 26 disciplines 
voor de medailles. Sinds de Spelen van 1900 in Parijs 
wonnen de Belgen 139 medailles, waarvan 37 gouden. 
Elewijtenaar Hubert Van Innis is met voorsprong de 
meest succesrijke Belg op de Spelen. Van 1900 tot 
1920 schoot hij zes keer goud en drie keer zilver in 
het boogschieten. Hij kreeg een borstbeeld aan de 
wipweide.
  Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
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TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

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

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

www.tuinenvanvlasselaer.be

De vijfde editie van Pleinpop 
was ook dit jaar een groot 
succes. Dansgroep Impuls zorgde 
voor een enorme ambiance, met 
de Vlaamse schlagerkoningin 
Laura Lynn ging het publiek 
helemaal uit de bol en Sergio, 
de verrassingsgast van vijf jaar 
Pleinpop, maakte het feest 
volledig. JA

Liefde is...
Piet Van Grunderbeek, medewerker van het 
eerste uur aan de Zemstenaar en schepen van 
Sport, trad uitgerekend op de Vlaamse feestdag 
in het huwelijksbootje met Eva Van Messem. 
Dat betekende drie maal feest, want Piet is ook 
geboren op 11 juli. Het huwelijk werd onder meer 
dan ruime belangstelling voltrokken, want Piet is als schepen van buurtwerking ook lid 
van tal van Zemstse verenigingen. Redactieleden van de Zemstenaar bouwden stevig 
mee (of wat dacht u?) aan een leuk feestje in café De Rut in Weerde. Op de foto 
(v.l.n.r.): Juliaan, Bart, Piet, Eva, Karin, Paul, Ellen, Alex, Kristel en Jean. AL

Pleinpop

12
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AAnvAARDEn DIEnStEnchEqUES 
vOOR Al UW StRIJKWERK

bereikbaar tijdens de 
wegenwerken 

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

Tervuursesteenweg 257

1981 Hofstade (Zemst)

Tel 015/61 66 98

Info@jsdheylen.be

www.jsdheylen.be

De verzekeringsspecialist 
voor particulier en kleine KMO

 

Bankservice op uw maat 
en persoonlijk advies
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RUBEnShOF
BIJ lIEvE

cARDIJnStRAAt, EPPEGEM

vAnAF AUGUStUS 
cAFé In EEn nIEUW KlEEDJE

MAAnDAG RUStDAG

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

GSM 0475/869 163

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

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

In een jongere editie van uw lijfblad 
de Zemstenaar hadden we het al 
aangekondigd: de heemkundige kring 
De Semse heeft een fraaie facelift 
ondergaan. Niet zomaar wat botox 
her en der rond gespoten, neen… 
een architecturaal en esthetisch 
verantwoorde verfraaiingoperatie. 
Neusje van de zalm: de vernieuwde 
Staminee. Op een blauwe 
maandagavond vond ik het welletjes 
en vleide me neer in een comfortabel 
zitje. Ik trakteerde mezelf op het bier 
van de maand. Van hoge gisting, 
maar met heel veel goesting. Met zorg 
geschonken door een tappervrijwilliger. 
“Eerst een pilsje bij de Pieper, dan wat 
sterkers op het plein”…. 

Levendigerplein
Op de Pinksterjaarmarkt, de 
Kinderhoogdag en Pleinpop kon u 
het al met eigen ogen vaststellen: dit 
oogt best leuk. Een ruim en gezellig 
café met een overdekt, zuidwaarts 

gericht terras en knappe sanitaire 
voorzieningen, ook vlot toegankelijk 
voor personen met een beperking. 
Het aanvankelijk wat kil ogende plein 
met sporthal heeft er een duidelijke 
troef bij gekregen. Papa’s en opa’s (of 
mama’s en oma’s) hebben voortaan 
een excuus om wat later thuis te 
komen: “ja, ik moest nog even naar 
de bib met de kleine”. En achter je 
kroost hossen op het plein hoeft ook 
al niet meer. Vanop het terras van de 
Staminee behoud je gegarandeerd 
het overzicht. Aan het einde iedereen 
tevreden naar huis. Heerlijk toch? 

Ga je mee op Staminee?
Zemst – We dromen allemaal van lekker lange, warme 
zomeravonden! Even weg van thuis en alle ‘ik moet nog dit, 
ik moet nog dat’. Geen gedoe met de barbecue. Gewoon 
een leuk terraske doen. Na een flinke fietstocht of een 
stevige wandeling. Aan het Plein van de Verdraagzaamheid. 
Hartje Zemst, bij De Semse bijvoorbeeld. In hun vernieuwde 
Staminee. En neem madame ook maar mee!

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

De Staminee van de Semse: verdraagzaam toeven in een relax rustpunt.

Praktisch
De Staminee is open en voor 
iedereen toegankelijk:
•	op maandag- en dinsdagavond 

van 19 tot 22 uur
•	elke tweede dinsdag van de 

maand van 14 tot 18 uur
•	bij gelegenheidsactiviteiten
•	op vraag van verenigingen

de Zemstenaar augustus 2012 
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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

 

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

320

 

Steurs  Consultancy Bvba
        ° Btw advies
        ° Personenbelasting  – Vennootschapsbelasting 
        ° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
        ° Interim- management

Eddy Steurs 
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool 

Hofstraat 4               tel : 0478/647 232
1982 Elewijt        eddy.steurs@telenet.be
                                       Btw : BE 0844 533 072     

pedicure

Voetreflexologie

Fitness begeleiding 
bij zwangerschap

De kracht van kruiden 
(producten voor de voeten)

Nancy Janssens
tel: 0494 08 75 79
tel: 015 61 08 17

nancyke2008@live.be

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

15de Zemstenaar augustus 2012 



16 de Zemstenaar augustus 2012 

“D
aar is hem!” roept 
David en wijst op ’t 
kanaal. De boot is nog 
ver, nog in Humbeek, 

maar de jongen kan zijn geduld 
niet op. Hij maakt gauw nog wat 
“bokkensprongen” met zijn BMX aan de 
kade. Samen met vader Erik en moeder 
Els staat hij met broer Arnaud klaar om 
naar Brussel te varen. “We gaan naar 
Brussel Bad”, zegt Els. “We zien wel 
wat daar allemaal te beleven valt. Een 
dagje er samen uit is wel fijn en die 
boot maakt het eens zo spannend!”

Het is aangenaam verpozen op de 
gezellige boot. Het steeds wisselende 
landschap vaart gestaag voorbij. Alles 
is zo anders van op het water, vanuit 
een ander gezichtspunt.

Aperitiefcruise
De kanaalbus vaart tussen mei en 
september als een klassieke bus met 
een twaalftal haltes. De vaarroute 
loopt dwars door Brussel van de 
zuidelijke naar de noordelijke rand 

en weer terug. Op donderdag vaart 
die tussen Brussel en Kapelle-op-
den-Bos heen en terug en stopt 
ter hoogte van het Bos van Aa, aan 
de Sluisweg, tussen de sluis van 
Zemst en de brug van Humbeek. 
Op de aanlegkade ligt een stapel 
steigerbalken. Zittend wachten kan 
je aan de picknicktafel verderop. En 
parkeergelegenheid genoeg daar. 
Een andere mogelijkheid, en misschien 
korter voor de meeste Zemstenaren, 
is de stopplaats aan de Verbrande 
Brug, aan de Westvaartdijk. Daar 
komt de kanaalbus ook op dinsdag en 
vaart die dag via Brussel verder door 
naar Halle. Je betaalt per afgelegde 

vaarzone. Het basistarief is 4 euro per 
persoon voor de eerste vaarzone met 
telkens 1 euro extra per bijkomende 
vaarzone. Vanuit het Bos van Aa zijn 
het drie vaarzones tot in Brussel, of 6 
euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar 
betalen de helft van de prijs. Kinderen 
jonger dan drie varen gratis. Voor de 
fiets betaal je 1,5 euro per vaarzone.
Iets speciaals is de “aperitiefcruise”: 
’s avonds bij een glas en een vleugje 
achtergrondmuziek genieten van het decor 
van de hoofdstad van op het water. Die 
speciale boot vaart vanaf 19.30u tussen 
Grimbergen en Brussel, maar wel maar 
tot 12 augustus en dit voor 10 euro per 
persoon (één aperitief inbegrepen). 

Zemst – Deze zomer vaart de kanaalbus weer tussen Brussel en de rand en doet dan ook onze 
gemeente aan. Aan het Bos van Aa is een opstapplaats. Van daar uit met de boot naar Brussel 
Bad of verder door tot in Halle, of de andere richting uit naar Kapelle-op-den-Bos. Ook de fiets 
kan mee. Nog een idee voor een originele daguitstap deze vakantie.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

Let wel: reserveren voor alle vaarbeurten is noodzakelijk wil je zeker zijn van een 
plaats op de boot! Dit kan op het nummer 02/218.54.10. Alle verdere informatie 
krijg je daar of op www.kanaaltochtenbrabant.be of www.kanaalbus.be. Dit zijn 
alvast de belangrijkste uren van vertrek:
Enkel op donderdag: Zemst Bos van Aa: 11.55u (richting Kapelle) – 13.05u 
(richting Brussel) – 17.25u (richting Kapelle)
Grimbergen Verbrande Brug: 11.30u – 13.30u – 17u
Op dinsdag: Grimbergen Verbrande Brug (naar Brussel en verder door naar 
Halle): vertrek om 13.30u

Brussels by boat
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 vERhUURt hEt MAtERIEEl 

vOOR KARWEI En FEESt

nU:  

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

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

tuin:

	  
	  
	  

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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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

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

b.v.b.a. AlGEMEnE BOUWWERKEn

CASTEELS - WIJNS

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

 

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
Outdoor living - Vliegramen

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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

Villa Clementina biedt opvang aan 
22 kinderen tussen 0 en 6 jaar. 
Er is plaats voor zeven kindjes 
met een ernstige meervoudige 
beperking en/of medische zorgen 
en daarnaast voor 15 kindjes 
zonder beperking.

Het kinderdagverblijf biedt opvang in 
een huiselijke en groene omgeving. 
Daarnaast worden er diverse 
vrijetijdsmogelijkheden uitgebouwd. 
Villa Clementina kan haar doelen 
alleen bereiken dankzij de inzet van 
vrijwilligers en zoekt medewerkers 
met pit die mee hun schouders willen 
zetten onder dit unieke project.

BEN JIJ EEN
handige Harry of Henriëtta,
m/v met groene vingers,
creatieve duizendpoot,
iemand-met-weinig-tijd-maar-die-
wel-af-en-toe-een-handje-wil-helpen,
snoezelaar die rust uitstraalt,
kindervriend met groot hart voor 
dieren en natuur,
iemand met ideeën,
een welwillende medewerker 
of iemand die wil steunen? 

Stuur dan een mailtje naar info@
villaclementina.be  (t.a.v. Claire Leclef) en 
bekijk samen met het Villa Clementina-
team wat je wil en kan doen. 

Villa Clementina zoekt vrijwilligers met pit
Zemst - In de vorige editie van de Zemstenaar las je al dat Villa 
Clementina, het geïntegreerd kinderdagverblijf voor kinderen met 
en zonder beperkingen, in januari 2013 haar deuren opent. Ben jij 
op zoek naar vrijwilligerswerk in Zemst? Stel je dan kandidaat en 
help zo mee de welzijnsachterstand in onze streek weg te werken.

Tekst: Veerle Mollekens

18 de Zemstenaar augustus 2012 
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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

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

N a a r 
j a a r l i j k s e 
gewoon te 
is er op 
zondag een 
s p e c i a a l 
evenement 
in de tuin 
van taverne 
A m a d e u s . 
Dit jaar 
een ludieke 
k a m p 
tussen de 
B o s l a d i e s 
en ZVK De 

Snorkels. Elke ploeg had 
een speciale coach: Lucia 
en Daniëlla. 
Het kamp bestond 
uit boomstammetjes 
stapelen, een 
fietsparcours afleggen 
met enkele hindernissen 
en touwtrekken.
Het was een geweldig 
spektakel met twee 
topmomenten: Marijke 
vergeet te remmen en 
rijdt in volle charge tegen 
de discobar. Ik probeerde 
met de fiets te jumpen 
over een balk, maar sloeg 
over kop. Gelukkig geen 
gekwetsten.
Tussen de regenbuien 
door konden heel 
wat toeschouwers 
hun lachspieren goed 
gebruiken. Lekker eten, 
drinken, spelen en 
mega-fuiven. Meer hoeft 
dat niet te zijn voor de 
Bosuilen.  

Boskermis

Zemst-Bos - Het weekend van 14 juli was het kermis in 
Zemst-Bos. Van vrijdag tot en met maandag werd er gefeest 
tot in de vroege uurtjes. Jos van de Amadeus zorgde 
voor mosselen, runds- en paardenbiefstuk. Ook enkele 
foorkramers waren van de partij, Studio Gaga zorgde voor 
de muzikale klanken en Etienne stond klaar met paard en 
kar voor een rondritje door Zemst-Bos.

      Tekst en foto’s: Karin Andries

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

De coachen Daniëlle (paarse boa) en Lucia (oranje 
haar) hebben hun ploeg met raad en daad bijgestaan.

Sonja, uitbaatster van Amadeus, stapelde de 
boomstammen voortreffelijk met assistentie van 
Joke Minjauw.

19de Zemstenaar augustus 2012 



20 de Zemstenaar augustus 2012 

F
rans, vertel eens, waarom breng 
jij je taxussnoeisel gescheiden 
naar het recyclagepark?
Ik doe dit om de strijd tegen 

kanker te steunen. Het is erg belangrijk 
dat er zo veel mogelijk taxussnoeisel 
naar de recyclageparken wordt gebracht, 
omdat de jonge naalden van de Europese 
taxus baccata de stof baccatine bevat. 
Na chemische bewerking wordt baccatine 
omgezet in taxol, wat de basisstof vormt 
voor een medicijn tegen kanker. Eén 
vierde van alle kankergevallen wordt 
behandeld met geneesmiddelen op 
basis van taxus. Bij het snoeien moet je 
goed opletten dat het snoeisel voldoet 
aan enkele voorwaarden. Onbruikbaar 
snoeisel belandt immers bij het tuinafval.

Aan welke voorwaarden moet het 
snoeisel dan voldoen?
Voor een goeie verwerking van de taxus 
moet het snoeisel jong en zuiver zijn. 
Onzuiver snoeisel is waardeloos. Daarom 

draag ik er zorg voor dat het taxussnoeisel 
niet met ander tuinafval zoals bladeren, 
onkruid of aarde gemengd wordt.
Ik houd ook rekening met het weer. Het 
snoeisel mag niet nat worden. 
Ik ga pas aan de slag bij droog weer en 

nadat de ochtenddauw verdwenen is. 
De taxus moet zo snel mogelijk verwerkt 
worden. Best breng je het snoeisel nog 
dezelfde dag, maar zeker binnen de 24 
uur naar het recyclagepark. Ik snoei 
mijn haag nooit op zondag, want 
maandag is het recyclagepark in 
Eppegem gesloten.
Er is nog een andere reden waarom 
het goed is om het snoeisel te 
recycleren. Taxus is uiterst giftig 
voor mens en dier. Alle delen van de 
plant zijn giftig behalve het helrode 
vruchtvlees van de bessen. De zaden 

die in de bessen zitten bevatten echter 
ook de giftige taxine. Als de zaadwand 
door kauwen beschadigd wordt dan komt 
het gif vrij. Mijn composthoop ligt in de 
weide achter mijn tuin waar ik schaapjes 
en geitjes houd. Als het snoeisel vermengd 
zou geraken met gras of bladeren dan zou 
dit dodelijk kunnen zijn voor mijn dieren.

Omdat alleen in Vlaanderen en Zuid-
Nederland de traditie bestaat om taxus 
baccata als haagplant aan te planten, is 
Vlaanderen dé belangrijkste leverancier in 
de wereld van de grondstof baccatine.  

Hofstade - Zemst neemt opnieuw deel aan de actie 
Vergroot de hoop. Tot 7 september kan je gratis je 
taxussnoeisel binnenbrengen op het recyclagepark in 
Eppegem. Hiermee steun je de strijd tegen kanker. 
Wetenschapper Frans Van Esch uit Hofstade brengt zijn 
taxussnoeisel gescheiden naar het recyclagepark. Hij 
vertelt ons waarom de taxusinzameling zo belangrijk is 
en waar je voor een goeie verwerking van het snoeisel 
rekening mee moet houden. 

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Ilse Van de Velde

 

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

•	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

"Eén op vier kankers 
wordt behandeld met 

taxus"

Zemst snoeit tegen kanker
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Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

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

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

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be

DE 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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

vW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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
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klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerKen@sKynet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken

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

L. Huyberechts
Leireke 38 - 1880 Ramsdonk - GSM 0487 253 316

E-mail: vastgoedstylinghuyberechts@gmail.com
www.vastgoedstylinghuyberechts.be

Wij maken uw pand verkoopsklaar

 Wij geven een adviesrapport
   Advies bij uitvoeren van de werken
 Aanpassen en herschikken van meubelen
 Eigen plaatsingsdienst voor meubelen
 Aanpakken van ‘storende’ elementen 

Leegmaken van huis/appartement na sterfgeval/verhuis

 Verwijderen van de volledige inboedel   
 Opkuisen van het pand
 Herstellingswerken door onze eigen klusdienst

KLUSDIENST
U kan steeds een beroep doen op onze klusdienst voor :

   Schilderwerken zowel binnen als buiten                
   Behangwerken   
   Plaatsen van laminaat en kurk     
   Plaatsen of vervangen van stopcontacten/schakelaars
   Tuinwerkzaamheden
   Betegelingswerken    
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J
eugd International Zemst, 
kortweg JIZ, organiseerde dit 
jaar zijn Belgisch zomerkamp 
onder het thema “The future’s 

bright, the future’s Europe”. Na een 
weekendje Brussel en vooraleer verder 
te rijden richting Ardens tentenkamp in 
Wyompont, werd even halt gehouden 
in thuisbasis Zemst.
OCMW-voorzitter Tom Dehaene en 
eerste schepen Bart Nobels schetsten 
de problematiek van de vergrijzing 
en de verschillende zorgvormen om 
daaraan tegemoet te komen. Jongeren 
uit Noord- en Zuid-Europa konden op 
deze manier kennis maken met de 
geboden opvangmogelijkheden en 

de dienstverlening naar buiten toe 
(klusjesdienst, maaltijdenbedeling, 
minder mobielen centrale).
Opvallend in de gesprekken nadien 
was het grote verschil in opvang 
van de ouderen: in zuiderse landen 
gebeurt dat veelal thuis terwijl België 
meer aanleunt bij het Scandinavische 
model. 

Een wereld van verschil
We kregen ook ruim de tijd om te 
verbroederen met, naast de Turken, 
de enige niet-Europese groep van 
het gezelschap: de Palestijnse 
delegatie, afkomstig uit de stad 
Nablus. Toen ik hen samenriep 

voor de foto, 
bleken zij 
slechts met vier 
te zijn, en niet 
met vijf zoals 
aangekondigd. 
“Waar is nummer 
5?” vroeg ik 
bezorgd aan hun 
begeleider. In 
alle sereniteit 
deed hij 
zijn relaas. 

“Maanden al waren we bezig met 
de voorbereiding van deze reis. 
Paspoorten en visa aanvragen, 
reisdocumenten voorleggen…Een 
zenuwslopende bedoening voor 
ons Palestijnen, omdat alles via 
de Israëlische autoriteiten moet 
lopen. Maar samen met de mensen 
van JIZ was alles in orde gekomen. 
Tot D-day. Na een reis van twee 
volle dagen voor een schamele 
100 km nota bene (vanwege de 
checkpoints) vond een Israëlische 
militair - belast met grenscontrole 
– het moment gekomen voor een 
spelletje ‘Palestijntje pesten’. Eén 
lid van het gezelschap dat even 
wat achterop was geraakt, werd 
doodgemoedereerd teruggestuurd. 
Zomaar. Zonder enige reden. 
Gewoon willekeur.” 

Gelukkig kende onze gesprekspartner 
het klappen van de zweep en heeft 
hij zijn drie jonge reisgenoten kunnen 
laten genieten van een heerlijk weekje 
België. Ver weg van het oorlogsgeweld 
en de vernederingen die zij dagelijks 
moeten ondergaan. Een wereld van 
verschil. Met dank aan JIZ.  

JIZ toont aandacht voor actief ouder worden

Zemst – Jongeren uit tien landen brachten onlangs een bezoek aan het Woonzorgcentrum 
Releghem in Zemst. Jonge mensen van 17 tot 22 jaar, die interesse komen tonen in onze sociale 
voorzieningen voor senioren, het is geen alledaags gegeven. Daar wilden we bij zijn.

Tekst: Alex Lauwens; foto’s: Jean Andries, Luc Hermans

 Jongeren uit Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Palestina, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Turkije (en 
België uiteraard) maakten in Zemst kennis met het Belgisch model van seniorenzorg. 

Alex en Mashdi. België en Palestina verbroederen in Zemst.
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Turnkring Excelsior 
Eppegem gaat prat op 
haar belofteploegje met 
acht talentrijke meisjes 
en een jongen (8-9 jaar). 
De gymnastjes werden 
een heel jaar getraind 
om door te stoten naar 
w e d s t r i j d p l o e g e n . 
In Mortsel namen ze 
deel aan het toernooi 
toestelturnen, hun 
allereerste wedstrijd 
was meteen een succes. 

Enkele Vrienden in Elewijt stelden een groepje samen met jonge afgestudeerde/
werkende Elewijtenaren. “Ondertussen hebben we met ons concept al enkele 
evenementen op onze palmares staan en, nog sterker, we hebben meerdere 
sponsors gevonden, waaronder catering bedrijf TM-events. En we kunnen terecht 
in onze vaste kroeg café ’t Steen. We willen aantonen dat je na het studentenleven 
nog steeds actief kan zijn”, zegt Jasper Dautzen.

Kurt Engelen en zijn vrouw Ineta 
Strautina staan vertrekkensklaar voor 
hun huis. Voor hen ligt een fietstocht 
van 1100 km. Elewijt-Kopenhagen. De 
kleine rugzak van 20 liter achteraan hun 
zadel bevestigd, is hun enige bagage 
op hun zelf uitgestippelde tocht. Op de 
17e van deze maand hopen ze  oog in 
oog te staan met het wereldberoemde 
zeemeerminnetje in de Deense 
hoofdstad. Onderweg is tijd ingelast 
voor wat cultureel vermaak. In onze 
volgende editie leest u het verslag van 
hun stevige vakantiefietstocht. (KVW)

Speelplein Kaktus Eppegem zorgt telkens 
weer voor een leuke dag. Een groep van 
ongeveer 200 kinderen van 2,5 tot 15 jaar 
vond er zijn gading. In de voormiddag per 
leeftijdsgroep, in de namiddag mochten de 
kinderen kiezen uit tal van mogelijkheden. 
Een supertof animatieteam en een 
fantastische kuisman Rudy zorgden voor een 
feilloos verloop.

Zowel Sofie De Grave als de enige jongen Lars Vanden Broeck behaalden een 
gouden medaille. Fenne Jansegers, Kato Mergan, Manon Defeche, Klara De 
Greveleer en Emma Tonnelier werden bekroond met zilver. 
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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Dag van de Mantelzorg in de hoeve van het OCMW Zemst. Peter 
Mergits gaf een woordje uitleg over de seniorenadviesraad 
en de kersverse ouderenconsulent Yves Verpoucke. Een 
brochurestand was voorzien. Met een stukje taart en koffie 
eindigde de gezellige namiddag.

De Weerdse Zomerfeesten waren, ondanks de 
weersomstandigheden, andermaal een groot 
succes. De 25ste stratenloop voor de kids 
tot 12 jaar, op een omloop langs landelijke 
wegen rondom de Weerdse visvijver, werd 
gewonnen door Matthias Verschoren uit 
Weerde. Jefke Vandermeiren (twee jaar 
jonger) uit Eppegem werd eervol tweede, 
voor Yannick Mukengeshyi (foto links). De 
3,5 km voor dames en heren werd gewonnen 
door de winnaar van vorig jaar Patrick Apers. 
Alexander Hoogstreyn (Weerde), Jeroen 
Christiaens (Eppegem) en Stef Schaerlaeken 
(Weerde) liepen zich in de kijker en werden 
beloond met eervolle plaatsen.

De Sempstse Duvels is een bloeiende 
en actieve club voor wielertoeristen. 
Wekelijkse doen ze leuke tochten. Zo staat 
er op zondag 12 augustus een fietstocht 
op het programma voor wielertoeristen 
(60, 90 en 130 km) en een gezinstocht van 
25 km. De ritten lopen op rustige wegen 
en mooie landschappen. Vertrekken kan 
tussen 7 en 10.30 u. in de parochiezaal, 
Kloosterstraat, Zemst. De gezinstocht 
loopt door de landelijke omgeving 
van Zemst, uit het vuurwater van de 
wielertoeristen. Vertrek tot 15 uur voor een 
rustige zondagse fietstocht. Zaterdag 11 
augustus spaghettislag van 16 u. tot 21 u. 
in de parochiezaal. 



26 de Zemstenaar augustus 2012 de Zemstenaar augustus 2012 26

Kinderhoogdag in circusjasje op en rond het Plein 
van de Verdraagzaamheid in Zemst. Alles draaide 
rond circus. Kinderen van drie tot twaalf jaar, hun 
ouders, grootouders en vrienden konden genieten 
van de meest spectaculaire voorstellingen.

De uitbaters van café In de Prins uit Elewijt 
reden met de fiets naar Scherpenheuvel, 
een afstand van 90 km heen en terug. 
Na afloop werden de fietsers beloond 
met een barbecue. Het etentje werd ook 
gewaardeerd door andere klanten.

De 27ste editie van Soiree Tropicale was 
van in de namiddag al een groot succes. 
Jeugdhuis De Jeppe en de chiroleiding 
van Eppegem zorgden voor workshops en 
kinderanimatie. Zoeken naar een schat die 
op het terrein begraven lag, was voor de 
kinderen een leuke opdracht (foto links). 
Ook de stand met de snoeptaarten werd 
door de allerkleinsten fel gesmaakt. 
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Op vraag van de Koninklijke Rederijkerskamer De 
Goudbloem namen liefst acht leden van de Elewijtse 
Toneelkring Labyrint traditiegetrouw deel aan de 
Brusselse Ommegang. Deze optocht, met ruim 1500 
figuranten, is een evocatie van de Blijde Intrede in 
Brussel van Keizer Karel in 1549 en vindt jaarlijks 
plaats op de eerste dinsdag en donderdag van juli. De 
Ommegang vertrekt vanop de Grote Zavel en gaat naar 
de Grote Markt, waar een groot spektakel plaatsvindt 
met klank- en lichtspel voor duizenden toeschouwers.
Op de foto: Ger De Broeck, Klem Michiels, Yora, Kami en Jos 
Stappers, Ann Touchant, Ilona Trouwkens en Lynse Vandervorst.

Zaalvoetbalploeg De Snorkels, in een nieuwe outfit, was 
te sterk voor het mannenteam van K&C Diving. Het “zwakke 
geslacht” won met overtuigende 9-3 cijfers.

Ontmoetingsdag met alle nieuwkomers in Zemst. De groep kreeg eerst een rondgang in het gemeentehuis en werd nadien 
langs verschillende bezienswaardigheden in de gemeente rondgereden in de autobussen. Traditioneel eindigde de dag met 
een receptie die bol staat van de streekproducten.

Braderie van de Verenigde Handelaars Hofstade. Tijdens 
de wandel- en fietstocht was er animatie, rommelmarkt, 
eet- en drankgelegenheid in de Bordekensstraat. 
Bugattis en kapperssalon Hij & Zij Creaties zorgden voor 
een heuse modeshow. En dat er heel wat moois te zien 
was, bewijzen de modellen van Bugattis.
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B
art Decoutere is een 
buitenbeentje in de 
zeilsport. Van thuis uit heeft 
hij de zeilmicrobe zeker niet 

meegekregen, want hij is de enige van 
de familie die zeilt. Een uitzondering 
in dat zeilwereldje, vertelt zijn moeder 
Anne: “Bart begon met zeilen in het 
domein in Hofstade. Toen we rond 
het meer wandelden, wees hij naar 
de zeilboten en zei: ‘Dat wil ik ook 
doen.’ We hebben hem ingeschreven, 
hij was toen acht. Dankzij deze stages 
heeft hij leren zeilen in een Optimist 
en later ook in een tweemansboot, 
een Topaz.” 
Maar Bart schakelde al vlug over op een 
S p i r o u , 
e e n 
B e l g i s c h 
bootje dat hij aantrekkelijker vond. 
Hij deed mee aan de Juniors Cup van 
de Spirouklasse en won zowaar een 
boot, weliswaar in bruikleen voor één 
zeilseizoen! De ideale manier om kennis 
te maken met de zeilsport. Na de Spirou 
werd het een Europe, een boot van drie 
meter lang en anderhalve meter breed, 
met een zeil van zeven vierkante meter. 

Daar zeilt hij nu nog mee.

“Het is een heel technische boot. Je 
hebt er veel koordjes aan waarmee 
je de boot heel goed kunt trimmen, 
aanpassen aan licht of zwaar weer. 
Je kan er ook een mast op zetten die 
aangepast is aan het gewicht van de 
zeiler”, licht hij toe.

Bart neemt regelmatig deel aan 
wedstrijden. Hij volgt ook veel 
trainingen die door de Belgische Europe 
klasse georganiseerd worden, als 
gevolg van zijn uitstekende prestaties. 
Vanaf zijn vijftien jaar doet hij mee in 
het buitenland. Hij eindigt geregeld 

b i n n e n 
de eerste 
drie, ook 

in Engeland en Duitsland. Vorig jaar 
was hij als tweede Belg en derde 
in het algemeen klassement van 
het Open Belgisch Kampioenschap 
de beste jeugdzeiler. Het Europees 
jeugdkampioenschap YEC staat dan 
ook al vier jaar op rij op zijn programma 
en één keer nam hij deel aan een 
wereldkampioenschap. Knap als je 

weet dat enkel de beste zes jongens 
mogen deelnemen aan het YEC en de 
beste drie aan het WK. In Belgische 
wedstrijden zijn er rond de vijfentwintig 
startende boten. “Wij zijn hiermee een 
klein zeillandje. Wil je echte, grote 
wedstrijden varen, moet je naar het 
buitenland. Op een WK starten zowat 
honderd boten. Dat is een groot 
verschil en daar leer je dan ook nog 
beter zeilen”, zegt hij. Bart neemt voor 
het laatst deel aan het YEC, gezien 
zijn leeftijd (19). Je kan hem volgen 
op de blog van de Europe klasse. Hij 
zeilt met het nummer BEL 8 (http://
europeclassbelgium.wordpress.com). 
Maar nu hij aan universitaire studies 
is begonnen die veel tijd opslorpen, 
zijn het zeilen en de wedstrijden wat 
teruggedrongen. Aan het WK neemt 
hij daarom ook niet deel dit jaar. 
“Maar zodra er meer tijd vrijkomt, zal 
ik het tempo van de trainingen en de 
wedstrijden terug opvoeren”, verzekert 
hij. En tijdens de vakanties blijft hij 
jongeren enthousiast maken voor de 
zeilsport, als monitor bij de zeilclub 
van Hofstade en als initiator bij Bloso. 
Zo’n talent wordt graag gevolgd! 

Bart Decoutere zeilt Europees Zeilkampioenschap
Hofstade – De Hofstaadse 
zeilclub (HZC) heeft een 
aankomend talent binnen haar 
rangen: Bart Decoutere zit aan 
het Gardameer in Italië om er 
deel te nemen aan het  Europees 
jeugdkampioenschap zeilen. 
Hij heeft er al internationale 
wedstrijden op zitten met 
uitstekende prestaties. Zeilen 
blijft voor hem een passie, ook 
al zetten zijn studies even een 
rem op de trainingen.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd,  
foto: familie Decoutere

Bart Decoutere met het nummer BEL 8, zoals hij nu aan het werk 
is tijdens het YEC op het Gardameer in de Europe klasse.

"België is een klein zeillandje"
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IMMO ADVICE is een nieuw vastgoedkantoor  
dat geniet van een uitzonderlijke ligging te Eppegem.

✓

✓

✓

✓

Reeds meer dan 10 jaar bezit IMMO ADVICE over 
commerciële ervaring op het gebied van:

 in- en verkoop
 verhuur
 realistische schatting
 vakkennis

IMMO ADVICE
Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Vluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.

zal het kantoor een gevestigde waarde 
Dankzij een menselijke en eerlijke aanpak  

worden voor Eppegem en omstreken.

Buiten kantooruren: steeds bereikbaar 
voor verdere afspraak !

Open:  di-wo-do: 10u-12u30 
 di-avond: 17u-19u
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

V
orig jaar in de lente Open Tuinen, 
nu weer de Kunstenaarsroute. 
Een mooie beurtrol zowaar. 
Er zal dat laatste weekend 

van augustus weer een aangename 
kunstzinnige sfeer heersen, mooi gespreid 
over de deelgemeenten. Liesbeth Salens, 
toeristisch medewerker van de gemeente, 
is bereid om voor de Zemstenaar al even 
een tipje van de kunstsluier te lichten.

OLV in ’t Hammeke
De creativiteit van deze zevende 
K’Route komt al direct tot uiting in twee 
opmerkelijke locaties. Zo werd het 
plaatselijke OCMW bereid gevonden om 
aan kunstenaars de kans te bieden te 
exposeren in de nieuwe serviceflats. Een 
mooi initiatief met als achterliggende 
bedoeling de lokale kunstenaars de 
gelegenheid te geven beter bekend 
te worden door tijdelijk hun werken 
(hoofdzakelijk schilderijen) ten toon te 
stellen in de gangen van de flats.
De tweede unieke locatie situeert zich 
aan de kapel van ’t Hammeke. Na het 
Ambrooskasteel in de vorige editie zullen 
de aquarellisten Diane Vermeulen en 
Paul Van Steen andermaal met 
hun aanstekelijk enthousiasme 
demonstraties geven in dit 
schilderachtige decor.
In de parochiezaal van Zemst kan 
je dan weer genieten van een 
hapje en een drankje terwijl je de 
werken bewondert van Gonda 
Baeck en van een aantal leden 
van de Kunstkring ’t Steen die 
omwille van de toegankelijkheid 

van hun atelier op de eerste verdieping 
van d’Oude School Weerde, opteerden 
voor deze bijkomende locatie.
Bij Ger De Broeck en Klem Michiels aan 
het Molenveld in Elewijt kan je dan 
weer verpozen bij een gedichtenmuur 
en genieten van een stukje acteerwerk 
van toneelkring Labyrint.

Sint-Hubertus
Naast de vele gekende gezichten, nemen 
er in deze zevende editie ook heel wat 
nieuwe kunstenaars deel. Zij openen 
met veel plezier en enthousiasme de 
deuren van hun atelier. Iedereen de 
revue laten passeren zou ons te ver 
leiden. Opmerkelijke disciplines zijn 
ondermeer: monumentale en ruimtelijke 
textielkunst, papierkunst en mixed 
media, sculpturale keramiek, airbrush, 
boekbinden, juwelen ontwerpen en 
smelten, kantklossen, wenskaarten 
maken, patchwork, poppen maken, 
houtdraaien, humoristisch spelen met 
kleuren en papier, woordkunst…
Kortom, er is voor elk wat wils. Zo ook het 
initiatief van Kelly De Koninck van café 
Sint-Hubertus in Elewijt. Zelf exposeert ze 

met haar schilderijen in acrylverf en haar 
tekeningen met pastelkrijt. Daarnaast 
nodigt ze graag nog een aantal gasten 
uit. Via een Kunstwandeling op de 
parking, wil ze de kans bieden aan 
iedereen die op kleine schaal creatief 
bezig is om zich te outen. En om eventueel 
iets te verdienen. Ben je een kei in klei, 
bewerk je leer, maak je gekke foto’s of 
schilder je alleen nachtelijk naakt, neem 
dan contact met Kelly en verdien je plekje 
op haar parking.
Naar goede traditie zal fotoclub Zefoda 
zorgen voor mooie postkaarten van 
enkele werken als souvenir van deze 
Kunstenaarsroute 2012. 

Platform voor Zemstse kunstenaars
Zemst/Hofstade – Kunst in de breedst mogelijke zin, tot muziek en toneel toe, nieuwe, 
opmerkelijke locaties zoals Onze-Lieve-Vrouw in’t Hammeke en de serviceflats van het OCMW… 
In het weekend van 25 en 26 augustus kan je op een dertigtal plaatsen weer kennismaken met 
de creatieve creaties van meer dan tachtig plaatselijke kunstenaars. Dankzij de inzet van bezieler 
Raf Bonte wordt de Zemstse kunstenaars weer een platform geboden om zich te tonen aan hun 
medeburgers. Dames en Heren: de Kunstenaarsroute 2012!

Tekst: Alex Lauwens

Brochures (met plan) zijn verkrijgbaar 
in het toeristisch bezoekerscentrum 
van VVV Toerisme Zemst 
(Sportimonium, Trianondreef 19 – 
Hofstade) of aan de infobalie van 
het gemeentehuis en in het weekend 
zelf bij de deelnemende kunstenaars.
Wie graag vooraf zijn route wil 
uitstippelen, kan vanaf 16 augustus 
de brochure downloaden via  
www.zemst.be/toerisme.
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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!

K U R T   T E M M E R M A N  BVBA  
                                          SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN  

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

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

bvba
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De gemeente Zemst werft aan:

EEN DRUGPREVENTIEMEDEWERKER
Je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het 
intergemeentelijk preventiebeleid i.v.m. psychosociale 
problemen in het kader van drugs- en alcoholgebruik 
en de gevolgen ervan zoals geweld, buurtoverlast, …
Het werkgebied omvat de gemeenten Kampenhout, 
Steenokkerzeel en Zemst.
Vereisten
− je bent ten minste houder van een diploma van het 
hoger niet-universitair onderwijs (bachelor, HOKT of 
gelijkgesteld) in één van de volgende richtingen: sociaal-
agogisch werk, pedagogie, maatschappelijk werk);
− je slaagt voor een selectieprocedure;
− je bent houder van een rijbewijs B.
Wij bieden
maaltijdcheques, premie voor wie naar het werk fietst.
Interesse? Zend uw kandidatuur, met curriculum 
vitae en een kopie van het vereiste diploma, 
aangetekend per post aan het college van 
burgemeester en schepenen van en te 1980 Zemst, De 
Griet 1 in 1980 Zemst vóór donderdag 16 augustus 
2012.  U kunt ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven 
op de Personeelsdienst, tot donderdag 16 augustus 
2012 om 11 uur.
Inlichtingen bij de Personeelsdienst (015/62 71 41) en 
www.zemst.be, onder de rubriek Handel en Werken, 
sectie Jobs.

 

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

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

32 de Zemstenaar augustus 2012 
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Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

5de Spirituele tuindag
in de tuin van de Reiki-Tempel

Zondag 2 September van 11u tot 18u
Humbeeksebaan 15
1980 Zemst-Laar

Inkom Gratis
Meer info:
www.esperanto-centrum.be

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

FC Eppegem werd gevraagd om 
op zaterdag 1 september de 
Coca-Cola Cup te organiseren 
binnen haar accommodatie voor 
duiveltjes U8. Voorzitter PC Brabant 
Luc Verdoodt, secretaris Marc 
Roossens, verantwoordelijke voor de 
organisatie Clement Van Stetegem 
en manager René Vandenplas 
brachten begin februari een bezoek 
aan FC Eppegem en gaven groen 
licht.

“FC Eppegem beschikt over een 
uitstekende infrastructuur”, oordeelt 
Marc Roossens. “Een totaal van 
ongeveer 250 spelertjes, 7000 
toeschouwers en een 800 tal 

voertuigen mag FC Eppegem 
verwachten. De wedstrijden worden 
gespeeld op drie terreinen, die 
verdeeld worden in vier gelijke delen. 
Aanvang vanaf 9 uur. De gemeente 
zorgt voor parkeergelegenheid op 
omliggende gemeentelijke gronden, 
FC Eppegem voor voldoende 
kleedruimte voor de deelnemende 
ploegen en ruim zestig medewerkers. 
Verantwoordelijken Hugo De Leeuw 
en Walter De Kok, voorzitter Jan 
Van Asbroeck en de bestuursleden 
zijn klaar voor een uitstekende 
organisatie. Als de weermaker van 
de partij is, wordt het zaterdag 1 
september een waar voetbalfeest bij 
FC Eppegem.” 

Coca-Cola Cup in Eppegem

Marc Roossens (KBVB): 
“Infrastructuur is uitstekend”

Eppegem - Het Provinciaal Comité Brabant van de KBVB 
organiseert in opdracht van Coca-Cola een jaarlijks 
terugkerend voetbalfeest per provincie of regio. Zaterdag 1 
september is KFC Eppegem aan de beurt. 

Tekst en foto: Jean Andries

Leden van het PC Brabant en medeorganisatoren 
beoordeelden de infrastructuur als uitstekend.

de Zemstenaar augustus 2012 
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E
r was eens… een tijd dat 
Miel Verheyen dé draaischijf 
was voor alles wat met het 
parochiale leven van Zemst St. 

Pieter te maken had. De parochiezaal 
was jarenlang zowat zijn tweede 
thuis. Tot grote tevredenheid van elke 
vereniging die er wat wou organiseren. 
Een tijdje geleden gaf Miel te kennen 
dat hij er wou mee stoppen. Het was 
mooi geweest, maar anderen moesten 
het nu maar eens gaan doen. Miel werd 
op passende wijze in de bloemetjes 
gezet voor al die jaren van belangeloze 
inzet en feilloze service. Een leemte 
diende opgevuld te worden.

Het Patronaat
KWB, KVLV, de Gezinsbond, ’t Groeit 
(Jong), de Tuimeling, FC Zemst, Okra, 
Missio, Zefoda… je kunt je geen 
Zemstse vereniging voorstellen of ze 
organiseert minstens ééns per jaar wel 
een evenement in de Parochiezaal. Een 
tentoonstelling, een restaurant, een 
quiz… Bij afwezigheid van de Leopold en 
het nog steeds ontbreken van een ander 

gemeenschapscentrum in Zemst, is het 
roeien met de riemen die voorhanden 
zijn: het Patronaat. Neen, niet de 
gesprekspartners van de werkgevers in 
het sociaal overleg, maar wel die zaal in 
de Kloosterstraat. Een gebouw dat voor 
vele doelen geschikt is, maar waar al 
eens wat kosten aan komen, gelet op de 
leeftijd. Koken kost immers geld, niet?
Ik krijg inzage in de boekingsagenda. 
Tot 2014 blijven er weinig bladzijden 
onbeschreven. Wat nu?
Vier mensen bleven niet bij de pakken 
zitten: Guy Bal, Danny Hostyn, Marc 
Muyldermans en Philippe Ackerman 
staken hun grijze massa’s bij elkaar. Zij 
stelden ook vast dat de Parochiefeesten 
een beetje ter plaatse trappelden. Een 
nieuwe impuls zou meer dan welkom 
zijn. Niet in de zin van een commerciële 
exploitatie, maar in de uitbouw van 
de zaal tot een gemeenschapshuis 
voor Zemstse verenigingen. Dat 
was hun conclusie. Geen zaal voor 
communieparties, recepties of 
trouwfeesten, maar een thuis voor 
verenigingen van eigen bodem. En 

liefst tegen een haalbare prijs.

Kunstenaarsroute
De kogel ging in dit geval niet door de 
kerk. Maar door de Parochiezaal. Niet 
langer parochiefeesten voor de pastoor, 
maar ten voordele van de eigen 
verenigingen. In die zin dat zij wat geld 
in het laatje brengen om de zaal op 
een prijsgunstige manier beschikbaar 
te stellen. Afspraak de eerste zondag 
van september, 2 september om 
precies te zijn. Met een gezellig en 
lekker traditioneel gezinsrestaurant 
(van 11.30 u tot 14 u), annex 
springkasteel, gehoorzaamheidsdemo 
door de Elewijtse hondenschool KACEZ 
en… om 15 u de prijsuitreiking van de 
wandel-fotozoektocht. Het betreft hier 
een leuke wandeltocht van een goeie 
8 kilometer, lekker door het Zemstse 
groen. Gewoon ogen open houden 
en een vijftiental foto’s herkennen en 
plaatsen. Super leuk om met kinderen 
te wandelen. Nog tot 31 augustus. 
Je kunt hiervoor deelnameformulieren 
afhalen op een zestal plaatsen 

(zie affiche), o.a. bij 
Zemst Baget aan de 
Brusselsesteenweg in 
Zemst.
In het weekend van 
25 en 26 augustus is 
de Parochiezaal ook 
open. In het kader van 
de Kunstenaarsroute 
(zie elders in dit 
nummer) kan je er dan 
terecht om het werk te 
bewonderen van onder 
andere Gonda Baeck. 
Met een hapje en een 
drankje uiteraard. Ik ga 
alvast even langs. U 
toch ook?  

Sint-Pieter leeft!

Zemst – Een foto-wandelzoektocht, een familierestaurant met springkasteel, een demo van de 
hondenschool… De Parochie leeft! Sinds begin juli konden we niet naast de opvallende affiches 
kijken die her en der opdoken. Er zit duidelijk weer leven in de Sint-Pietersparochie. We gingen 
op zoek naar de verantwoordelijken voor deze reanimatie. Philippe Ackerman gaf tekst en uitleg.

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

Een vaste werkgroep wil de Parochiezaal uitbouwen tot een echt gemeenschapshuis voor Zemstse verenigingen. 
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OPENINGSUREN: Ma-Vr 9u-12u & 14u-19u

ELEWIJTSESTEENWEG 10 - 1980 EPPEGEM (ZEMST)

Za 9u-12u & 14u-18u

TEL: 015/62.33.36   GSM: 0476/77.70.36
E-mail: info@gjmusicworld.be

WWW.GJMUSICWORLD.BE

BLAASINSTRUMENTEN

MUZIEKBOEKEN &
LESMETHODES

Aan Parking achterkant STATION EPPEGEM 

ACCESSOIRES & MUSIC GIFTS, ...

KEYBOARDSSTARTERPACKS & GITAREN

SLAGWERK & DRUMS

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


  
     

 
    

   

 

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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O
p zaterdag 25 augustus 
vertrekken Herman 
Jacquemin, Philip Gysen en 
Peter De Backer samen met 

de collega van Herman, Fransman Lionel 
Tostivint, voor een sportieve tocht die 
zo’n 225 teams van vier samenbrengt 
om fondsen te werven voor projecten 
van Oxfam. We ontmoeten de Zemstse 
drie van team Never Walk Alone bij 
Philip Gysen thuis.

Waarin verschilt de 
Oxfam Trailwalker 
van de Dodentocht 
bijvoorbeeld?
“Dat Herman zich zal 
moeten inhouden, 
want de Dodentocht 
moet je binnen de 
24 uur uitwandelen, 
en nu hebben we 30 
uur!”, zegt Philip.
“Bovendien is dit 
een ploegentocht”, 
vult Peter aan. “We 
moeten samen toekomen!”
“De Dodentocht is wel de aanleiding 
geweest voor deze wandeling”, merkt 
Herman op. “Op het indoorterras van 
de Chiro zocht ik gegadigden om nog 
eens mee te doen en Peter bracht toen 
de Trail aan. Ik wist dat mijn collega 
Lionel wou meedoen, maar we hebben 
lang gezocht naar een vierde man.”
Philip beaamt:”Ik ging oorspronkelijk mee 
naar de infoavond van Oxfam Trailwalker 
als deel van de technische ploeg. Een 
enthousiaste getuige heeft mij toen warm 
gemaakt, in de auto naar huis hebben de 
anderen mij verder bewerkt en bij Peter 
thuis ben ik overstag gegaan. Ze gingen 
inschrijven met een collega als voorlopige 
vierde man, en toen heb ik gezegd: laat 
maar, ik doe mee!”

Hoe verloopt jullie voorbereiding?
“We zijn snel begonnen met 

trainingswandelingen op vrijdagavond: 
van het werk in Brussel terug naar huis 
bijvoorbeeld”, zegt Herman.
“Eind juni hebben we een 
nachtwandeling van 50 km afgelegd in 
de buurt van Leuven. Van Tielt-Winge 
over Holsbeek tot in Weerde, ik ken de 
streek vrij goed”, vertelt Peter.
Philip vult aan: “We hebben ook een 
stuk van de Trail verkend dat we ’s 

nachts moeten doen, in de buurt van 
Eupen en Gileppe. En ik gooi er een 
echte hoogtestage tegenaan eind juli: 
de Dolomieten en Oostenrijk!”

Welke oppeppers voorzien jullie voor 
moeilijke momenten onderweg?
“Voor mij werkt muziek”, bekent 
Herman, “uptempo, energiek, geen 
trage ballades. Verder probeer ik met 
andere stappers te praten, dat verzet 
je gedachten.”
“Ja, ik neem ook muziek mee”, stemt 
Philip in, “bij mij zal Springsteen zeker 
niet ontbreken!”
“Ook de supporters peppen ons op”, 
zegt Peter. “Net als bij de Dodentocht 
voorziet de organisatie een elektronische 
volgchip, waarmee het steunteam je kan 
volgen per computer. Zo weten ze waar 
je bent en kunnen ze je ook fysiek komen 
aanmoedigen. Alleen is er in de Hogen 

Venen een stuk dat niet met de auto 
bereikbaar is, dat wordt wel eenzaam.”
“Bovendien weten we niet zeker of er 
gsm-dekking is op dat traject”, twijfelt 
Herman. “Bij de Dodentocht hielpen 
sms-jes je wel door moeilijke momenten. 
Al kon ik die grapjas die ‘regen 
vanaf de kust’ op zijn buienradar had 
gesignaleerd maar matig waarderen!”

In de Tour wordt meer 
en meer gebruik ge-
maakt van uitgeba-
lanceerde voeding en 
drank op het perfecte 
moment, omdat de 
dopingcontroles geen 
andere trucs meer 
toelaten. Hoe zit het 
met jullie dieet voor, 
tijdens en na?
“Je moet van tevoren 
veel vocht bunkeren”, 
adviseert Peter. “Op 
de site van Oxfam 
staat dat je urine 

steeds transparant moet blijven!”
Philip knikt: “Wij rekenen op de Fie 
(Marc Van Hoof) van ons technisch 
supportersteam om ons daarin te 
adviseren.” 
“Verder zweren we bij gedroogde 
veenbessen en mango’s van de 
Wereldwinkel”, grinnikt Herman. “Zij 
sponsoren ons team trouwens, want 
we moeten 1500 euro meebrengen om 
te mogen starten. Dat bedrag hebben 
we intussen gehaald, maar we zijn blij 
met elke schenking. Sommige teams 
brengen meer dan 8000 euro mee!”

Veel succes en goeie moed, heren!

http://www.oxfamtrailwalker.be/nl/
informatie/teams. 
Never Walk Alone is team 133. Hier 
vind je ook info over de projecten die 
Oxfam steunt met de opbrengst. 

Oxfam Trailwalker
Zemst - Drie Zemstenaars en een Franse 
Brusselaar gaan de uitdaging aan om voor 
Oxfam Solidariteit honderd kilometer door de 
Hoge Venen te stappen in maximum dertig uur.

Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Herman Jacquemin

V.l.n.r.: Lionel Tostivint, Philip Gysen, Herman Jacquemin, Peter De Backer.
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Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst 
015 62 08 96

Stationsstraat 13B, Haacht
 016 57 35 53

 

     

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

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

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

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

Zoekt u de ideale formule voor uw tuinfeest?   

Onze barbecues!
Bekijk ze nu op onze website

NIEUW : 
Woody vanaf 9 maanden 



38 de Zemstenaar augustus 2012 

10.1 “ IPS 10.1 “ IPS 10.1 “ IPS    
Nvidia Terga 3Nvidia Terga 3Nvidia Terga 3   
1 Gb DDR31 Gb DDR31 Gb DDR3   
32 Gb SSD32 Gb SSD32 Gb SSD   
WiFiWiFiWiFi———WebcamWebcamWebcam   
BluetoothBluetoothBluetooth   
Micro SDMicro SDMicro SD   
Micro HDMIMicro HDMIMicro HDMI   
Android 4.0Android 4.0Android 4.0   
 

Asus Tablet 10.1 Asus Tablet 10.1 Asus Tablet 10.1 ”””   TF300TF300TF300   Asus 15.6 Asus 15.6 Asus 15.6 ” ” ” X54X54X54   

Samsung 13.3 Samsung 13.3 Samsung 13.3 ” ” ” NP530NP530NP530   HP 17.3 HP 17.3 HP 17.3 ”””   G7G7G7   
13.3 13.3 13.3 ” ” ” LED HDLED HDLED HD   
Intel i5Intel i5Intel i5---2467m2467m2467m   
4 Gb DDR34 Gb DDR34 Gb DDR3   
500 Gb HDD500 Gb HDD500 Gb HDD   
WiFiWiFiWiFi———DVDRWDVDRWDVDRW   
Windows 7Windows 7Windows 7   
            Home PremiumHome PremiumHome Premium   
Office 2010 StarterOffice 2010 StarterOffice 2010 Starter   
Intel HD 3000Intel HD 3000Intel HD 3000   

17.3 “ LED HD+17.3 “ LED HD+17.3 “ LED HD+   
Intel i3Intel i3Intel i3---2330m2330m2330m   
6 Gb DDR36 Gb DDR36 Gb DDR3   
640 Gb HDD640 Gb HDD640 Gb HDD   
WiFiWiFiWiFi———DVDRWDVDRWDVDRW   
Windows 7Windows 7Windows 7   
            Home PremiumHome PremiumHome Premium   
Office 2010 StarterOffice 2010 StarterOffice 2010 Starter   
Intel HD 3000Intel HD 3000Intel HD 3000 

Wij doen ons best om van deze aanbiedingen voldoende voorraad te voorzien. Indien een product niet Wij doen ons best om van deze aanbiedingen voldoende voorraad te voorzien. Indien een product niet Wij doen ons best om van deze aanbiedingen voldoende voorraad te voorzien. Indien een product niet 
meer voorradig zou zijn op het moment van uw bestelling, zorgen wij in overleg met u voor een even-meer voorradig zou zijn op het moment van uw bestelling, zorgen wij in overleg met u voor een even-meer voorradig zou zijn op het moment van uw bestelling, zorgen wij in overleg met u voor een even-
waardige vervanger.  Voor meer merken, informatie en prijzen kan u altijd terecht op onze website :waardige vervanger.  Voor meer merken, informatie en prijzen kan u altijd terecht op onze website :waardige vervanger.  Voor meer merken, informatie en prijzen kan u altijd terecht op onze website :   

http://www.ppcsolutions.be http://www.ppcsolutions.be http://www.ppcsolutions.be (nieuwe webshop !!)(nieuwe webshop !!)(nieuwe webshop !!)   

15.6 “ LED HD15.6 “ LED HD15.6 “ LED HD   
Intel i3Intel i3Intel i3---2350m2350m2350m   
4 Gb DDR34 Gb DDR34 Gb DDR3   
500 Gb HDD500 Gb HDD500 Gb HDD   
WiFiWiFiWiFi———DVDRWDVDRWDVDRW   
Windows 7Windows 7Windows 7   
            Home PremiumHome PremiumHome Premium   
Office 2010 StarterOffice 2010 StarterOffice 2010 Starter   
Intel HD 3000Intel HD 3000Intel HD 3000 
 
 

Sinds kort bieden wij naast onze KMO klanten, ook aan onze particuliere klanten Sinds kort bieden wij naast onze KMO klanten, ook aan onze particuliere klanten Sinds kort bieden wij naast onze KMO klanten, ook aan onze particuliere klanten    
een onderhoudscontract namelijk: Alles Inbegrepen!een onderhoudscontract namelijk: Alles Inbegrepen!een onderhoudscontract namelijk: Alles Inbegrepen!   

   
Hiermee kan u op uw beide oren slapen en onderhouden wij uw PC!Hiermee kan u op uw beide oren slapen en onderhouden wij uw PC!Hiermee kan u op uw beide oren slapen en onderhouden wij uw PC!   

   
We hebben 2 tarieven, ofwel de VIP service, 9.95 EUR / maand We hebben 2 tarieven, ofwel de VIP service, 9.95 EUR / maand We hebben 2 tarieven, ofwel de VIP service, 9.95 EUR / maand    

ofwel onze Omnium service aan 14.95 EUR / maand.ofwel onze Omnium service aan 14.95 EUR / maand.ofwel onze Omnium service aan 14.95 EUR / maand.   
   

Vraag meer info in de winkel of op www.allesinbegrepen.beVraag meer info in de winkel of op www.allesinbegrepen.beVraag meer info in de winkel of op www.allesinbegrepen.be 

Alles Inbegrepen!Alles Inbegrepen!Alles Inbegrepen!   

399 EUR incl BTW399 EUR incl BTW399 EUR incl BTW   569 EUR incl BTW569 EUR incl BTW569 EUR incl BTW   

649 EUR incl BTW649 EUR incl BTW649 EUR incl BTW   899 EUR incl BTW 

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 JuliZat: GESLOTEN in JuliZat: GESLOTEN in Juli———AugustusAugustusAugustus   
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•	 Vergaderzaal +- 30 pers
•	 Eerste zaterdag van de 
maand themafuif
•	 Elke vrijdag seniorendag 
(14 tot 19u)

Tervuursesteenweg 812
1982 Elewijt

woensdag gesloten

Wij zijn één jaar 

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

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

F
rans en Agnes, proficiat met jullie 
pensioen! 42 jaar, dat is toch een 
erg lange carrière.
Frans: “We zijn begonnen met 

zuivel. Ik was de eerste met een echte 
vrachtwagen in de buurt. Ze dachten dat 
ik de brouwer was en eigenlijk was dat 
nog niet zo’n slecht idee. Dus namen we 
ook drank mee.”
Agnes: “Het waren lange dagen. Frans 
stond om half zes op, zodat hij rond half 
zeven alles kon inladen en we rond acht 
uur konden vertrekken.”
Frans: “In de zomer viel dat best mee, 
maar de laatste winters was het koud 

en slecht weer. En je wordt er ook 
niet jonger op, hé.” 

Er zijn waarschijnlijk ook verhalen om 
aan de kleinkinderen te vertellen?
Frans: “Je komt veel langs bij oudere 
mensen, omdat ze het moeilijk hebben 
om zelf nog zaken te gaan halen. Ze 
vroegen dan wel eens om een lamp 
te vervangen. Ik heb ooit ook de plon 
gemaakt bij de elektricien. Hij was 
niet thuis en z’n vrouw vond de juiste 
draaitoppen niet.”
Agnes : “Frans deed ook alles op z’n 
gemakske. Ik kreeg ooit telefoon van 

een vrouw die zei: ‘Mevrouw, ik 
heb klachten over één van uw 
chauffeurs. Die rijdt tegen 20km per 
uur door Mechelen. Schandalig!’”

Veel oudere mensen, dan sterft er 
hier en daar wel eens iemand…
Frans: “Natuurlijk. Of mensen die 
vallen. Zo kwamen we op een 
maandag bij een vrouw die op 
vrijdag gevallen was. ‘Melkboer, 
bent gij het? Kunt ge ne keer den 
doktoor bellen?’”

En nu genieten van het pensioen. 
Wat staat er nog op jullie to do lijstje?
Frans: “De laatste weken heb ik veel 
flessen gekregen, dus we hebben 
wel genoeg voor wat feestjes. Waar 
vroeger de facturen lagen, liggen nu 
de vakantiefolders. Natuurlijk zijn 
er ook de kleinkinderen. En het pak 
postzegels dat ik gekregen heb, 
maar dat is voor de winter.”
Agnes: “Tja, ik was altijd de 
meewerkende echtgenote, en als de 
baas op pensioen gaat, dan moet 
ik mee, hé. Het wordt aanpassen 
om nu zelf naar de winkel te moeten 
gaan.”
Frans: ‘ Ik weet het knopke van de 

afwasmachine al staan, dus het komt 
allemaal in orde.”

Lieven en Lief uit Aartselaar nemen alles 
over. Ze zijn reeds actief als melkventers. 
Voor hen is het dus niet nieuw, maar 
wel spannend. Ik ga op bezoek in hun 
Lievekeshoeve.

Jullie hadden al wat rondes hier in de om-
geving, hoe valt dat te combineren?
“Tot een week geleden hadden we een 
aantal melkkoeien. Die zijn nu weg, 
dus was er tijd voor iets anders. Via de 
groothandel hoorden we dat Frans op 
pensioen ging. We kwamen vlot  tot 
een overeenkomst.  Ik ben een paar 
keer meegereden, maar het zal wel 
zoeken worden in Zemst.”

En je hebt niet alleen de zaak, maar ook 
de vrachtwagen overgenomen?
“We hadden een bestelwagen, maar 
veel raakt daar niet in. Bovendien is de 
vrachtwagen gekend en staan mensen zelfs 
al buiten. Iedereen is anders, maar ik zie 
het wel zitten. Zo lang als Frans en Agnes 
zullen we het wel niet volhouden, maar de 
komende veertien jaar zal ik waarschijnlijk 
nog melkboer in Zemst zijn. 

Bedankt, Frans en Agnes!

Eppegem – Na 42 jaar door weer en wind, was het op 29 
juni zover: de allerlaatste ronde van melkboer Frans en z’n 
vrouw Agnes. Een weekje na hun pensioen, ga ik er langs 
voor een babbel.  En ze zien het nog helemaal zitten.

Tekst: Sofie Dewin, foto’s: Jean Andries en Sofie Dewin

Frans en Agnes (boven) geven hun ronde 
door aan Lieven en Lief (onder).

de Zemstenaar augustus 2012 
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FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE
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Onze voetbalclubs actief op de transfermarkt
Zemst - Ook dit seizoen kwam de transfercarrousel vlug op gang. Enkele spelers vonden bij 

onze clubs een nieuwe uitdaging. de Zemstenaar stelt ze aan u voor. Aan sommigen van hen 
stelden we dezelfde vier vragen.

Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Carrièreoverzicht?
2. Waarom naar een nieuwe club?
3. Sterke punten?
4. Verwachtingen?

KFC Eppegem
Kenny Jacobs (27)
1. Ik debuteerde als 17-jarige bij 
Diegem Sp. in vierde klasse en verbleef 
er zes seizoenen, vervolgens een half 
seizoen WS Woluwe, won de Zilveren 
Voetbal met Diegem en werd kampioen 
met vierdeklassers Temse en Bornem. 
Bij Meldert eindigde ik met de ploeg 
op de derde plaats.
2. FC Eppegem is een ambitieuze 
eersteprovincialer en bovendien een 
club uit mijn geboortestreek, waar 
ik goede vrienden heb. Maarten De 
Schepper en Kevin Stuckens ken ik nog 
van mijn periode in Diegem. Ik werd 
vader van een tweeling en moet mijn 
job kunnen blijven combineren met het 
voetbal en mijn gezin.
3. Snelheid, uithoudingsvermogen, 
spelinzicht en ik sta vaak op de juiste 
plaats om te scoren.
4. Als nieuwkomer in eerste 
provinciale zal het aanpassen zijn 
aan het lagere niveau. Het is de 
bedoeling in de linkerkolom goed mee 
te draaien. Als spits wil ik altijd zoveel 
mogelijk doelpunten maken. Maar ik 
ga niet bewust op een lager niveau 
voetballen om nog eens de Zilveren 
Voetbal te winnen. Ik wil in de eerste 
plaats opnieuw plezier beleven en 
zoveel mogelijk scoren en laten scoren.

Jef Vandevoorde (19)
1. Tot preminiemen bij KFC Eppegem, 

daarna negen jaar Diegem Sp.
2. Het terrein van Eppegem is dicht 

bij huis en ik ken de familiale club 
goed. Verder vind ik er heel wat 
vrienden terug.

3. Ik ben groot en 
kopba ls te rk , 
wat handig is 
als verdediger. 
Ik ben ook 
r e d e l i j k 
technisch.

4. Ik hoop zoveel 
m o g e l i j k 
wedstrijden met de eerste ploeg te 
mogen meespelen, in de competitie 
mik ik toch op de linkerkolom.

Claude Vandeheyden (28)
1. Jeugd KV Mechelen, Kontich (1 

j.), Verbr. Hofstade (3 j.) en WS 
Woluwe (3 j. en kampioen).

2. Eppegem is een club met ambitie. 
Al van in de periode bij Hofstade 
trok de ploeg van voorzitter Jan 
Van Asbroeck aan mijn mouw, 
dat overtuigde mij. Met Bart 
De Doncker, Maarten Tordoir en 
Mathias Verhaegen voetbalde ik 
bij vorige clubs, bovendien is mijn 
woonplaats Schaarbeek dichtbij, 
ook dat is positief.

3. Technisch sterk, een goede positie 
en kan het spel bepalen.

4. Zoveel mogelijk spelen, mijn 
steentje bijdragen voor een goed 
seizoen en veel voetbalplezier. Ik 
verwacht een goede middenmoter, 
meedingen voor de eindronde zou 
schitterend zijn. Wie weet? (lacht).

Baba Kourouma (21)
Begeerde 21-jarige middenvelder 
of centrale verdediger bij tal van 
hogere ploegen. Baba had drie jaar 
een contract bij KV Mechelen en werd 

een jaar uitgeleend aan FC Boom. 
Hij is kopbalsterk, snel en heeft een 
uitstekende lange voorzet. “Een 
voetballer die het kon waarmaken in 
eerste of tweede klasse”, oordeelt men 
bij KVM. “Met Eppegem lonk ik naar 
niets minder dan de titel”, laat Baba 
zich ontvallen.

Verlaten de club:
Bert Van Zeebroeck (FC Strombeek), 
Bram Glorieux (FC Zemst), Koen Baudet 
(Zennester Hombeek), Bart Van Winckel 
(Wavria) en Peter Wouters (Delta 
Londerzeel).

DERDE PRVINCIALE 
FC Zemst SP.
Trainer: Michel De Coster (Black Star)
IN: Bram Glorieux (FC Eppegem), Goran 
Bijgelec en Zarko Mladenovic (allebei 
Verbr. Brug), Nils Bullekens en Nico Van 
den Bempt (allebei FC Peutie), Mick De 
Voster (Verbr. Hofstade), Bocar Sarr 
(terug van FC Duffel), Olivier Labeye.
UIT: Dimitri Hofman (FC Melsbroek), 
Ziggi Bruyndonckx en Gil Fantoli (allebei 
VK Weerde)

Bram Glorieux
1. Jeugd KVM, FC Vilvoorde en tien 

De nieuwkomers van KFC Eppegem, v.l.n.r. Kenny Jacobs, Baba 
Kourouma, Claude Vanderheyden en Jef Vandevoorde.
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jaar FC Eppegem.
2. Met Sven Haeck, Wietse Ceenaeme 

en Yannick Ickmans voetbalde 
ik bij FC Eppegem en dat waren 
schitterende jaren. Die vrienden 
vind ik nu terug bij FC Zemst, dicht 
bij huis en een logische stap, hé. 
Met nog veel ambitie kom ik naar 
roodgeel en ik hoop mijn steentje 
te kunnen bijdragen voor goede 
resultaten.

3. Polyvalent, clubspeler, sociaal en 
karakter.

4. Samen met andere ervaren 
spelers de jeugd opkrikken. Met 
de gerichte transfers in de top 
vijf eindigen moet kunnen en, 
wie weet, misschien alvorens te 
stoppen nog eens promoveren naar 
tweede provinciale. Het zou de 
bekroning zijn van een schitterende 
voetbalcarrière. 

Nico Vandenbempt
1. Jeugd bij FC Vilvoorde, KV Mechelen, 

Strombeek, Diegem, terug KV 
Mechelen, Steenokkerzeel (1 j.) en 
FC Peutie (1 j.)

2. Ik voelde een neerwaartse trend en 
heb terug ambitie om hogerop te 
gaan. Ik hoorde niets dan lof over FC 
Zemst. Manager Jurgen De Man 
overtuigde mij om zijn eerlijkheid 
en ik voelde me onmiddellijk goed 
in de groep.

3. Technisch sterk, goede linkervoet, 
hard schot en stevig in duels. Met 

Steenokkerzeel en Peutie twee 
keer killer van FC Eppegem.

4. Veel goals maken, assists geven 
en mijn kwaliteiten tonen. Van de 
ploeg verwacht ik veel inzet, een 
goede sfeer op en naast het veld 
en een plaats in de top drie.

VK Weerde
Andy Beukelaers
1. Jeugd FC Zemst, KV Mechelen (8 jaar 

tot reserven), Lyra (3e klasse), SK 
Kampenhout (3 j., 1e provinciale), 
Nossegem (1 j.), Hofstade (2 j.) en 
Tisselt (1 j.)

2. Via vrienden Ben Clarembaux 
en Danny Usewils. VK Weerde 
is een ambitieuze ploeg en 
terug voetballen in Zemst gaf de 
doorslag.

3. Technisch sterk 
en scorend 
vermogen.

4. Veel scoren en 
assists geven. 
Voor de ploeg 
zo snel mogelijk 
het behoud 
verzekeren. De 
twee wedstrijden 
tegen FC Zemst 
zijn met stift 
onderlijnd.

Dimitri Martens
1. Jeugd Anderlecht 

tot beloften, Hamme (1 j. 2de  
klasse) en Grimbergen (1 j. 1ste  
ploeg).

2. Na een jaar inactiviteit konden 
nieuwkomer Aubry Crock en beide 
trainers me overtuigen.

3. Flankspeler op nummer10, snelheid 
en twee voeten.

4. Titularis en terug voetbalplezier 
beleven. In voetbal weet je nooit 
hé, ik geloof in de titel.

Trainers Gunter Pepermans en Johan 
Schellemans
IN: Aubrey Crock (Verbr. Brug), Gil 
Fantoli en Ziggi Bruyndonckx (allebei 
FC Zemst), Dario Asselman (Woluwe-
Zaventem), Andy Beukelaers 
(Tisselt), Kenneth Matthijs 
(Denderleeuw), Abdoul Marchouhi 
(Bonheiden, Tom Versees (Elewijt), 
Dimitri Martens (Grimbergen), Frank 
Marin (Melsbroek) en Ben Clarembaux 
(komt terug).
UIT: Johan Neleman (Verbr. Brug), 
Boubker (GR Katelijne), Stijn Van 
der Weegh, Hannes Van Goethem 
(Hofstade) en Nick Sintebin 
(Humbeek).

Verbr. Hofstade
Trainer Bruno Lociuro
1. Jeugd Sp. Mechelen tot eerste 

ploeg, Sp. Haacht, FC Walem, terug 
Sp. Mechelen, Tisselt, SK Heffen en 
Verbr. Hofstade.

2. Mijn spelerscarrière is stilaan 

De nieuwkomers bij FC Zemst: v.l.n.r. boven Bram Glorieux, Mick De Voster, Bocar Sarr, 
Zarko Mladenovic, Issa Abdoul Nassirou, manager Jurgen Deman en trainer Michel De 

Coster. Onder: Nico Vandenbempt, Nils Bullekens, Goran Bijelic en Olivier Labeye.

De nieuwkomers bij VK Weerde.
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Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.: 0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd   1 29/02/12   12:35

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Hoge buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Juwelier
Kerkstraat 232

1851 Humbeek
02/269.17.08

Juweliervanlaer.be

Nieuwe merken

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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eigen ophaal- en 
hersteldienst

          
dealer: Stihl, Viking, 

Kubota, etc...

Info: info@
nauwelaertsenzoon.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

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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voorbij, wellicht nog enkele jaren 
speler-trainer en nadien 100 
procent trainer. De kans die ik 
kreeg van het bestuur heb ik met 
beide handen gegrepen, samen 
met mijn jeugdvriend Kristof 
Schippers.

3. Ik heb niet de minste trainers 
gehad, waardoor ik zal trachten hun 
sterke punten over te brengen naar 
de spelersgroep

4. Van Verbr. Hofstade een hechte 
groep creëren, iedereen dient voor 
elkaar te werken en dan gaan we 
een mooi seizoen tegemoet.

Trainer Kristof Schippers
1. Jeugdspeler KVM tot en met UEFA’s, 

Rita Berlaar (2 j. derde klasse), Lyra 
(2 j.), Kontich (1 j. en kampioen), 
Schriek (1 j.), Sp. Mechelen (3 j.) en 
VV Elewijt (2 j.).

2. Wegens aanhoudende blessures 
kreeg ik zin om als trainer iets te 
bewijzen. Vroeger dan verwacht als 
hoofdtrainer maar een unieke kans 
die ik met twee handen wil grijpen.

3. Gepassioneerd door het voetbal.
4. Ervaring opdoen en mezelf op 

termijn bewijzen. De kennis die 
ik meegekregen heb van trainers 
Vercauteren en Van den Buys 
trachten over te brengen naar de 
groep. Met de sterke teamgeest 
met mijn nieuwe club in de 
linkerkolom kunnen eindigen.

IN: Niels Pittevils (RC Mechelen, Karim El 
Attabi (FC Katelijne), Youssef El Morabit 
(SK Heffen), Michel Giraud (Apollo 
Gellik), Gajanovic (SK Nossegem), 

Zoubar El Bouchtati (Messelbroek 
Bonheiden), Faysal Bentla (FC Kontich), 
Hannes Van Goethem (VK Weerde), 
Jochen Walschaers (Tisselt), Timothy 
Van den Heuvel (Duffel), Laurent 
Ilja, Daniel Cauwenberghs, Glenn 
Pepermans (juniores) en Jochen 
Walschaerts (Sp. Tisselt)
UIT: Chakir Darkaoui (FC Peutie), 
Mathias Tanghe (Lyra), Mick De Voster 
(FC Zemst) en Koen Scholten (studeren 
buitenland).

KCVV Elewijt
Trainer: Ronald De Ridder
IN: Yannick Bonnast (spits Berg-
Op), Didier Francoys (flank 
Kampelaar), Lago Damas de 
Carvalho (spits Braine), Ken 
Sels (verdediger Ranst), Yannick 
Somers (verdediger Haacht), 
Sam Van Tilt (half Berg-Op), 
Tom Verlinden (verdediger RC 
Mechelen) en Bruno Vermeeren 
(doelman).
UIT: Danny Van Keer en Michael 

Pollefoort stoppen maar blijven bij de 
club. Pioma Lopa gaat naar Berg-Op. 
Karboue Norredin verlaat de club.

SK Laar
Dezelfde spelers zijn gebleven. De 
ambitie is beter doen dan de vijfde 
plaats van vorig seizoen en de jeugd 
een kans geven. Twee allerkleinste 
jeugdploegen komen de club 
versterken, meteen een totaal van 
zeven jeugdploegen. Voetbal leeft bij 
SK Laar. 

De nieuwkomers bij Verbr. Hofstade: v.l.n.r.: voorzitter Werner Keersmaekers met nieuwkomers 
Kristof Schippers, Zoubair El Bouchtati, Daniel Cauwenberghs, Hannes Van Goethem, Laurent 

Ilja, Krstan Gajanoviv, Niels Pittevils, Jochen Walschaers en trainer Bruno Lociuro.

De nieuwkomers bij KCVV Elewijt

SK Laar: voorzitter Jan Emmerechts en 
jeugdvoorzitter Luc Moens

BEKER VAN GROOT-ZEMST
7 augustus: SK-Laar-Verbr. Hofstade (20 u.)
                   VK Weerde-FC Zemst (19.30 u.)
                   FC Eppegem-SK Laar (19.30 u.)
9 augustus: FC Zemst-VV Elewijt (19.30 u.)
15 augustus: Finale terreinen FC Eppegem
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Veerle, hoe ben je bij 
de Zemstenaar terecht 
gekomen?
“Ik moet zowat het 
enige redactielid zijn dat 
gesolliciteerd heeft om te 
mogen deel uitmaken van 
de redactie. Ooit stond er in 
het maandblad een oproep, 
één van mijn vriendinnen 
had dat gezien en vond dat 
wel iets voor mij. Ik heb dan 
naar Jean gebeld en zo is 
mijn kandidatuur vrij snel 
aanvaard (lacht).”

Wat is je leukste de 
Zemstenaar-ervaring tot nu 
toe?
“Ik vond de reportage over 
het gezin dat aan Geo 
caching doet, heel fijn. Ik 
ging samen met hen op 
stap in het Vriezenbroek en 
zo zag ik dat natuurgebied 
op een manier als nooit 
tevoren. Moest ik deze 
reportage niet gedaan 
hebben, zou ik nooit op 

zo’n zoektocht geweest 
zijn. Dat is het leuke aan 
de Zemstenaar, je leert 
mensen op een andere 
manier kennen en je ontdekt 
dingen die helemaal nieuw 
voor je zijn (zo sta ik er 
bijvoorbeeld van versteld 
hoeveel vrijwilligers er 
in Zemst zijn die zich 
belangeloos inzetten voor 
vanalles en nog wat).”

Met wie zou je wel eens op 
blind date willen?
Zonder aarzelen: “Matthias 
Schoenaerts” (en dan start 
er een gesprekje over de 
troeven van onze Belgische 
trots, waar Jean zijn oren 
van gaan fluiten en waarvan 
enkel de woorden ‘schoon 
ogen’, ‘knap poepke’ en 
‘charmante kerel’ voor 
publicatie vatbaar zijn).

Wat wil je zeker nog eens 
meemaken?
“Ik heb een vriendin die 

al meermaals in Nieuw-
Zeeland is geweest en 
haar verhalen doen me 
watertanden om daar ook 
eens naartoe te trekken. 
Ik ben wel al in Australië 
en Tasmanië geweest, 
maar Nieuw-Zeeland staat 
dus absoluut nog op mijn 
verlanglijstje. De natuur 
moet er prachtig zijn en je 
vindt er zeerobben, pinguïns 
en zo meer die absoluut 
niet mensenschuw zijn. Zalig 
toch!”

Wat mag er zeker niet in je 
badkamerkastje ontbreken?
“Scrubzout, en liefst van de 
Dode Zee, dat is goed voor 
vanalles. Je krijgt er een 
zachte huid van, er komt een 
soort van olie vrij wanneer 
je dat gebruikt en die zou 
geneeskrachtig zijn.”

Wat neem je mee naar een 
onbewoond eiland?
“Mijn kookpotten, want ik 

ben het gewoon om op een 
deftige manier te kunnen 
koken, elke dag iets 
lekkers te kunnen eten. 
Eén van mijn favoriete 
gerechten is gebakken 
zeetong, met verse 
frietjes en zelfgemaakte 
mayonaise.”

Welke geur maakt je blij?
“De geur van seringen. We 
hadden die plant vroeger 
thuis in de tuin, hij staat er 
nu nog. Dat ruikt zo lekker. 
Ook van rozengeur word ik 
blij. Dat doet me denken 
aan mijn grootmoeder, die 
gebruikte altijd rozenwater.”

Wat is je favoriete feestdag 
van het jaar?
“Kerstmis, dat is zo’n leuk 
familiefeest, echt gezellig. 
In de winter als het donker 
is, al die lichtjes die overal 
branden, de huizen zijn 
versierd. Daar word ik vrolijk 
van.”

Aan den toog met Ellen

•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

•  Gepatenteerde gelaste scharnier-
systemen in aluminium met 
roestvrije (INOX) scharnieren 

•  Alle RAL kleuren of zelf- 
reinigend krasvrije structuurlak-
ken 

Exclusief in kwaliteit

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst 
tel. 015 41 41 42  - fax 015 41 41 44

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 

201108ZemstenaarAdverts.indd   1 23/08/11   01:04

Deze maand is het de beurt aan één van onze nieuwere redactieleden om aan mijn 
vragenvuur onderworpen te worden. Veerle Mollekens woont net als ik in “Tofstade” en 
toch kenden we elkaar voor de Zemstenaar helemaal niet. Reden te meer om samen met 
onze huisfotograaf, Jean Andries, naar ’t Steen te trekken voor weer een fijne editie van 
“Aan den toog met...”!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries
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lassing (geen schroeven) 

•  Gepatenteerde gelaste scharnier-
systemen in aluminium met 
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Totaalservice in optiek

•

•
•
•

 ogentest: opmeten van de sterkte
van uw glazen
 aanpassing van contactlenzen
 uiterst verzorgde montage in eigen atelier
 snelle en onberispelijke service

Twee ervaren opticiens tot uw dienst

Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108 • Zemst

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