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in dit nummer
D

e halve wereld loopt er snipverkouden bij deze dagen. 
Snotteren, hoesten, een lekkende neus, waterige 
oogjes, u kent dat wel. De meeste mensen grijpen 
dan naar de klassieke middelen: een forse lepel 

vliersiroop of een kop straffe kruidenthee. 

Niet zo bij de Zemstenaar. De behandeling van een banale 
verkoudheid leidde hier bijna tot een heuse catastrofe. Dat zat 
zo: onze voorzitter, een vooruitziend man, wilde de redactie 
beschermen tegen allerlei virussen. Hij zwaaide met een nieuwe 
Japanse studie, waaruit blijkt dat de meest efficiënte manier om 
een verkoudheid of griepje te bestrijden een stevige pint bier is. 
Bier bevat namelijk hop. En hop blijkt een bijzonder doeltreffend 
middel om het virus in kwestie te vernietigen. Eén klein nadeel: 
het moet  in grote hoeveelheden worden gebruikt. Dus liet de 
voorzitter meteen drie grote vaten aanrukken.

De mannelijke leden van de redactie waren laaiend enthousiast. 
Zij lieten zich met veel plezier – om gezondheidsredenen 
bovendien! –  een bijzonder hoge dosis van het nieuwe 
wondermiddel toedienen. Waar dat toe leidde hoeven wij u 
niet uit te leggen. Maar wat iedereen compleet verraste was 
de furieuze reactie van de vrouwelijke redactieleden. U moet 
weten, beste lezer, dat wij bij de Zemstenaar over de dames 
in het algemeen niet mogen klagen. Dat zijn één voor één 
aangename, vriendelijke en geestige meisjes, breeddenkend 
en ruim van begrip. Maar dit was blijkbaar een brug te ver. Van 
alles kregen de venten naar hun hoofd geslingerd: “Zijn jullie niet 
verlegen? Kiekens! Onnozelaars! Als dat hier zo zit, beginnen wij 
met een eigen blad!” Kortom, het kot was te klein.

Uiteraard waren de mannen hier niet goed van. Toen de lucht 
was opgeklaard, bleef vooral die  opmerking over dat eigen blad 
in hun hoofd rondspoken. Bovendien doen de vrouwen sedert 
het voorval een beetje vreemd. Alsof zij iets in hun schild voeren. 
Maar voorlopig zult u, beste lezer, hiervan geen last hebben. 
Kijk, u hebt alweer een parelfris nieuw nummer in handen!

De redactie (PV)

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. april 2013

20%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

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

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

Leireke 38 - 1880 Ramsdonk - GSM 0487 253 316
E-mail: vastgoedstylinghuyberechts@gmail.com

www.vastgoedstylinghuyberechts.be

KLUSDIENST

 Algemene schilderwerken
   Behangwerken
 Laminaat
 Leegmaken van panden
 Algemene klusdienst 

€ 5 kortin
g 

geldig tot 31 maart 2
013

Parketplus Recl  Zemstenaar OK 01-2013 kl.indd   1 12/01/13   11:17
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M
arieke, hoe is jouw 
engagement ontstaan 
voor dit project? 
“Ik word dagelijks 

gevraagd door verschillende 
organisaties en mensen om dingen 
voor hen te doen. De vraag is zo groot 
dat ik haast mijn mailbox niet meer 
durf te openen. Ik kan echt niet aan 
alle aanvragen gehoor geven. Toen 
ik hoorde van Villa Clementina was ik 
echter onmiddellijk gewonnen voor dit 
inclusie-gerichte initiatief. 
Het kinderdagverblijf 
biedt opvang aan 22 
kinderen met én zonder 
beperkingen. Ik hoop 
dat Villa Clementina 
een voorbeeld naar de 
toekomst zal betekenen 
voor onze maatschappij 
waar kinderen met een 
handicap niet meer apart 
hoeven op te groeien en 
weggeschoven worden. 
Kinderen met een handicap 
zijn niet zo verschillend 
van kinderen met een 
normale ontwikkeling. 
De gemeente Zemst 
mag terecht trots zijn op 
dit unieke project waar 
kinderen met én zonder 
beperking van elkaar 
kunnen leren.”

Wat hoop je te bereiken als meter voor 
Villa Clementina?
“Mijn hart gaat echt uit naar dit 
initiatief. Ik heb zelf een opleiding 
kinderverzorging en het eerste jaar 
kleuteronderwijs genoten en voel mij 
erg betrokken. Ik besef echter maar 
al te goed dat er nog niet voldoende 
middelen voorzien zijn om inclusie 
in Vlaanderen onmiddellijk waar te 
maken. Daar moet nog aan gewerkt 
worden. Daarom ben ik heel blij 
dat ik mijn steentje kan bijdragen 
als uithangbord. Ik streef naar meer 
naamsbekendheid en dus ook naar 

meer geld voor het project.”

Kinderarts Katleen Ballon uit Hofstade is 
mede-initiatiefneemster en vertelt: “Wij 
zijn bijzonder trots, dankbaar en blij dat 
Marieke ons project uitgekozen heeft. 
Ouders van kindjes met een beperking 
zeggen vaak dat ze weinig positieve 
voorbeelden hebben. Marieke is het 
levende bewijs dat men ondanks alle 
problemen grenzen kan verleggen en 
veel kan bereiken.”

Op zoek naar opvang voor uw kind? 
Informeer dan bij Villa Clementina of er 

nog een plaatsje vrij is. U kunt contact 
opnemen op het nummer 0475.687.073 
of 015/64.49.64 of via email: info@
villaclementina.be .

U kunt Villa Clementina steunen door 
een gift over te maken op rekening 
BE10 0000 0000 0404 van de Koning 
Boudewijnstichting (Brederodestraat 
21 te Brussel), met de vermelding: 
128/2521/00095. Bij een storting 
van minimum 40 euro wordt door de 
stichting een fiscaal attest bezorgd 
waardoor de giften aftrekbaar 
worden. 

Marieke Vervoort meter van Villa Clementina
Zemst - Rolstoelatlete Marieke Vervoort pakte zilver en 
goud in de 200 en de 100 meter rolstoelsprint tijdens de 
jongste Paralympics in Londen. In de 100 meter verpulverde 
ze meteen het wereldrecord: 19,69 seconden. Vervoort, 
bij sommigen beter gekend als Wielemie, werd voor haar 
prestaties beloond met het Vlaams Sportjuweel en de 
trofee voor Paralympiër van het jaar. Recent engageerde ze 
zich voor het goede doel in Zemst. Ze wordt meter van het 
kinderdagverblijf Villa Clementina,  dat op 9 januari officieel 
zijn deuren opende.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Villa Clementina is een sociaal project. De dagprijs die u voor kinderopvang betaalt, hangt af van uw inkomen.
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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

Nieuw! Homestyling

Uw eigendom zo aantrekkelijk mogelijk 
maken voor kandidaat kopers.

Bij het verkopen 
van uw woning 
deze maand gratis 
restylen of verkoopklaar 
maken van uw woning
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D
e ene kan alleen zichzelf 
verdragen, de andere stuurt nog 
berichten de “gewone wereld” in. 
Voor de ene is het een oefening 

in vergeten,  de andere is nog druk bezig 
met zijn tekst. De ene warmt zich op, de 
andere verstilt… Niets is zo verschillend als 
de manier waarop een acteur het laatste 
kwartier voor aanvang beleeft. Maar voor 
allen is het een zoeken naar evenwicht. Een 
evenwicht – zoals acteur Robbie Cleiren het 
treffend verwoordt – tussen ontspanning 
en concentratie. En net dit spanningsveld 
wou Veerle Eyckermans in beeld brengen. 
Kan dat wel? vroeg ze zich af. Valt die 
concentratie te fotograferen?

Zeven jaar en 11000 beelden
Ja… (zeggen wij in haar plaats). Haar 
zoektocht heeft een prachtig boek 
opgeleverd. Met 236 foto’s en hier en 
daar een geschreven pareltje. Ook al 
was een boek niet meteen wat ze in 
gedachten had toen ze haar collega’s 
vroeg of ze een stille getuige-met-
fototoestel mocht zijn tijdens dat 
laatste kwartier in hun loge. Wat ze dan 
wel in gedachten had?
“Een fototentoonstelling in de inkomhal 
van een schouwburg”, antwoordt Veerle. 
“Ik zag het als een kruispunt tussen 
publiek en speler. De toeschouwers lopen 
langsheen de foto’s de zaal binnen en zijn 

getuige van een moment dat ze anders 
nooit meemaken, namelijk dat waarop de 
acteur zijn personage wordt. Het is een 
lange zoektocht geworden die uiteindelijk 
geresulteerd is in een boek. Zeven jaar 
en elfduizend beelden… waarvan we er 
236 overgehouden hebben. Die laatste 
vijftig ‘wegselecteren’, dat was echte 
horror voor mij, vreselijk!”

Als een varken dat over een hoge muur 

springt
Als we het boek doorbladeren (en dat 
kan je honderd keer doen, je ziet telkens 
andere details), zien we acteurs voor de 
schminkspiegel, we zien er één liggend 
op de grond, één op zijn handen, we zien 
ze hun kostuum aantrekken, we zien ze 
uitbundig lachen of net heel ernstig kijken. 
Hoe zouden we Veerle Eyckermans zien als 
wij achter de lens zouden staan en zij haar 
kwartier voor aanvang beleeft? “Je zou 

Op de loer…   
met de gratie van de collega-acteurs 

Hofstade - We kennen onze 
dorpsgenote Veerle Eyckermans 
als actrice van theaterproducties 
en tv-series (de duivelsmama 
in Kulderzipken bijvoorbeeld). 
Maar zeven jaar lang nam ze 
geregeld plaats áchter de lens, 
waarbij ze een kwartier voor 
aanvang het ultieme moment van 
concentratie van haar collega-
acteurs op beeld vastlegde.

Tekst: Annemie Goddefroy,  
foto: Jean Andries

Veerle en dochter Io, aan wie het boek is opgedragen.
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Vanaf heden ook te Zemst ter uwer beschikking 
voor uitvaartzorg, in ons nieuw filiaal, gevestigd:  

Brusselsesteenweg 72, vlakbij de Post.

Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
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De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

 

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  -  Buitenschrijnwerk

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

de Zemstenaar februari 2013 

een Veerle zien die rust zoekt”, zegt ze 
na enige aarzeling. “Ik doe de dingen 
graag in een bepaalde volgorde: 
eerst schmink, dan kostuum,… Ik zoek 
de stilte op en dan… dan voel ik mij 
zoals Jan Bijvoet het uitdrukt in het 
boek: ‘als een varken dat over een 
twee meter hoge muur springt als zijn 
schuur in brand staat’ (lacht). Theater is 
energie voor mij, altijd. Ook al is het de 
veertigste voorstelling, dat maakt niet 
uit. Enkel de afstanden kruipen soms in 
de kleren, maar zin om te spelen heb 
ik altijd.”

Verhaal
Of het dàt is wat ze wil doorgeven 
aan haar leerlingen (heel wat Zemstse 
jongeren hebben Veerle als leerkracht 
Woord aan het conservatorium in 
Mechelen)? “Mmm, ja…”, komt er. 
“In het theater is de enige vorm van 
bestaan het ‘nu’. Samen een verhaal 
vertellen, daar gaat het om. Het is 
leuk als je dat uit die jonge mensen 
kunt halen. Ik geef hen graag een 

improvisatie-opdracht.”
Wanneer zien we Veerle zelf nog 
eens in een verhaal op ons scherm? 
“Dat is nog even geheim”, is het 
antwoord… en meer krijgen we 
écht niet losgepeuterd…nog even 
wachten dus.
En het verhaal dat ze met haar boek 
wou vertellen, is dat ‘af’? “Neen zeker 
niet”, zegt ze stellig. “Ik kan dat nog niet 
loslaten. Het liefst zou ik (een selectie 
van) de foto’s groot laten afdrukken 
en tentoonstellen in een mooie ruimte 
zodat ze tot hun volle recht komen. Ik 
heb er al enkele op een formaat van 
1,20 op 90, zo schoon! Ik blijf er maar 
op broeden. Het is zoals Eric De Volder 
zei: ‘“Er hangen nog boterhammen 
aan’. Ik ben nog onderweg met de 
foto’s. Het boek is een eerste stap, ik 
zie het als een cadeau.”

Wilt u het cadeau doen (aan uzelf of 
aan iemand die van woord en beeld 
houdt): Kwartier voor aanvang, Veerle 
Eyckermans, uitgeverij Lannoo. 

Met dank aan 
Grasmaaiers Verbinnen en Iuste advocaten
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V
alentijnpostbode
Op 14 februari wordt ook in 
Estland Valentijn gevierd. 
Vorig jaar was ik op mijn 

school de Valentijnspostbode. 
Iedereen stak ’s ochtends bij het 
binnenkomen van de school brieven 
en kadootjes voor vrienden en liefjes 
in de Valentijnsbrievenbus, en ik 
mocht die dan persoonlijk gaan 
bezorgen doorheen de hele school. 
We zaten natuurlijk wel maar met 
honderdzeventig leerlingen! Benieuwd 
hoeveel van mijn Vlaamse vrienden een 
kaartje of kadootje aan mij zullen geven 
met Valentijn…

Mijn gastzus is begonnen met de 
theoretische rijlessen op school. 
Hoewel ik een jaar jonger ben, heb 
ik dat in Estland al achter de rug. Wij 
leren ook autorijden op school maar 
al vanaf zestien jaar en niet alleen 
de theorie. We hebben schoolauto’s, 
waarmee de praktijkrijlessen worden 
gegeven. Dat kan je er ook wel aan 
zien.

In de auto hang je in België achteraan 
een witte “L” op blauwe achtergrond, om 

te laten 
z i e n 
dat de 
bestuur_
der een 
leerling is. 
In Estland 
moet je op 
je dak of achter je ruit een gele driehoek 
zetten met een stuur op.

Als je tussen zestien en achttien jaar 
een voorlopig rijbewijs hebt om te leren 
rijden, noemen wij dat een baby bear 
licence. Dan moet steeds iemand die 
al langer dan twee jaar zijn rijbewijs 
heeft, bij je in 
de auto zijn als 
je rijdt.
Je echte 
rijbewijs kan je 
pas behalen op 
achttien jaar.

Als je minder dan twee jaar je rijbewijs 
hebt, moet je vooraan en achteraan in 
de auto een groen blad roheline leht 
hangen, zodat iedereen weet dat je 
nog niet zo’n ervaren chauffeur bent. Ik 
heb begrepen dat “een groen blaadje” 
in het Nederlands eerder in de context 
van oudere mannen met jongere 
vrouwen wordt gebruikt.

Veel jongeren in mijn Estse vriendenkring 
hebben al op hun zestien een auto, 
maar ik woon dan ook in een landelijk 
gebied, en men knijpt al eens een oogje 
dicht als je autorijdt met je voorlopig 
rijbewijs en zonder begeleider. Mijn pa 

heeft mij ook al wel eens laten rijden…

In de winter kan je in Estland op bevroren 
meren gaan rijden, lekker schuiven en 
slippen. In de sneeuw hier zou dat ook 
wel leuk zijn, maar er is nergens genoeg 
open ruimte om het risico op deuken te 
beperken.

Snelwegen zoals de E19 met drie 
rijstroken in elke richting heb je niet of 
nauwelijks in Estland. Twee maal twee 
heb je wel rond Tallinn. 

Al die verlichting hier is wel extra veilig: 
bij mij in de buurt zijn er vaak putten in 
de weg, die je in het donker moeilijk 
kan ontwijken, en dan spreek ik nog 
niet over overstekende herten en 
elanden, die zelfs een terreinwagen tot 
een hoop schroot kunnen herleiden!

Veiligheid op de weg is bij ons ook 
een heet hangijzer: je moet altijd , 
ook overdag, je lichten aandoen en 
je veiligheidsgordel dragen. Helkur 
reflecterende strips zijn verplicht ook 
als voetganger en ook in de zomer. 
Een vriendin van mij kreeg een boete 
toen ze in de zomer bij klaarlichte dag 
rondliep in een zomerjurkje zonder haar 
reflecterende strip! 

Hallo, Ik ben Liisika Palu, Estse van 
geboorte, Zemstenaar voor een jaar. 
Intussen zijn van dat jaar al meer dan vijf 
maanden voorbij, maar de verwondering 
blijft!

Tekst: Liisika Palu, vertaling en foto: Ilse Van de Velde

Liisika bij de ijssculpturen in Brugge.

Op weg met Liisika
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Bezoek onze toonzaal van > 350 m2
dinsdag tot vrijdag van 9 - 17.30

zaterdag van 10 - 17h

Hoge Buizen 33 1980 Eppegem tel. 015 / 34 26 08
(evenwijdig met Brusselsesteenweg : grote baan Mechelen - Vilvoorde)

info@alplacart.be                        www.alplacart.be

Schuifdeurkasten en dressings op maat

speciale voorwaarden bij afgifte van deze bon

Fabrikant Traiteur & 
Home-cooking 
service

 

  

Traiteur &
Home-cooking service

 1981 Hofstade
Fax: 015 34 83 62

Zemstsesteenweg 111 
Gsm: 0495 90 66 36

www.h6traiteurservice.be

Bekijk ons valentijnsmenu 
op onze website
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Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem

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

Hoge buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE
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Vind ons leuk op Facebook
Een mens moet mee met zijn tijd. Een glossy magazine natuurlijk ook. Dus vindt u voortaan uw 
maandblad ook terug op facebook. Op de pagina van de Zemstenaar kan u allerlei leuke dingen 
delen met de redactie: pittige verhalen, stijlvolle foto’s, interessante nieuwsjes, kortom alles 
wat het medium zo boeiend maakt. Onze bevallige medewerksters Lobke en Sofie leiden een en 
ander in goeie banen. Zij staan te popelen om vriendjes te worden!

Vertel ons je sappigste verhalen 
of je leukste weetjes en wie 
weet lees je ze de volgende 
keer in de Zemstenaar

Lees al enkele previews van 
het komende nummer

Ontdek unieke foto’s van 
achter de schermen

Deel je mooiste of origineelste 
foto ‘s met ons
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“I 
shot the sheriff, but I didn’t 
shoot no deputy…” Magische 
woorden van Bob Marley, die 
sinds 1973 deel uitmaken van 

menig collectief (muzikaal en ander) 
geheugen, maar verder niets te maken 
hebben met onze député. Hoewel…

Tom: “Een provincie kan je vergelijken 
met de bassist in een rockgroep: hij blijft 
op de achtergrond en is voor het grote 
publiek minder bekend. Toch bepaalt 
hij mee het succes van de rockgroep. 
Als de gemeente een rockgroep zou 
zijn, dan is de provincie er de bassist 
van. Ik beschouw het als één van mijn 
taken om die rol van de provincie beter 
bekend te maken.”

Woonloket
Kan je dat even verduidelijken met een 
voorbeeld?
“Neem nu fietspaden, één van mijn 
stokpaardjes inzake verbeterde en 
duurzame mobiliteit. Bijvoorbeeld in de 
Vekestraat (Elewijt) en de Nedergemlaan 
(Eppegem). Beide fietspaden zijn er 
gekomen mede dankzij een provinciale 
subsidie van 40%. Een ander voorbeeld 
is huisvesting. Wie ouder wordt en wat 
minder mobiel is, kan van de provincie 
subsidies krijgen om bijvoorbeeld een 
aangepaste inloopdouche te laten 
plaatsen, om zijn woning aan te passen 
aan een rolstoel, enzovoort. Stuk voor 
stuk steunmaatregelen waardoor men 
langer in zijn eigen vertrouwde huis en 
omgeving kan blijven.”

Maar hoe weten de mensen dat en wat 

moeten ze doen om daar 
te kunnen van genieten?
“Wel, dat is één van mijn 
taken als gedeputeerde: 
ervoor zorgen dat deze 
mogelijkheden op grotere 
schaal bekend raken. 
Bijvoorbeeld door het 
woonloket in de gemeente 
te promoten (en te 
financieren) of door de 
mutualiteiten doeltreffend 
te informeren.”

Geen evidente keuze
Een gedeputeerde wordt ook wel ‘be-
stendig afgevaardigde’ genoemd. Titels 
die de man in de straat weinig zeggen. 
Kan het niet eenvoudiger?
“Je zou het kunnen hebben over 
een schepen op provinciaal niveau. 
Dat verwoordt best de functie. We 
vergaderen wekelijks, zoals het college 
van burgemeester en schepenen in 
de gemeente. Maar dan wel zonder 
een burgemeester. Het hoofd van de 
deputatie is immers de gouverneur, maar 
dat is geen politiek ambt (hij wordt niet 
verkozen, maar benoemd). Bovendien is 
het budget waarmee wordt gewerkt van 
een andere grootorde. Vergeleken met 
Zemst is dat een verhouding van 165 
miljoen euro tegenover 25 miljoen euro.”

Een duur beleidsniveau, met andere 
woorden. Een kritiek die we in de 
aanloop naar de jongste verkiezingen 
meermaals te horen kregen…
“165 miljoen is natuurlijk veel geld, maar 
vergeet niet dat er 65 gemeenten zijn 

in de provincie en dat er in totaal 1,1 
miljoen mensen wonen. Het is waar dat 
veel mensen de provincie niet kennen en 
dus vragen stellen over de meerwaarde 
ervan. Ik ben ervan overtuigd dat 
dit vooral is omdat men niet goed 
weet wat de provincie allemaal doet. 
Mijn voorgangers Toine De Coninck 
(sp.a, Elewijt) en Jean-Pol Olbrechts 
(CD&V, Grimbergen) hebben met de 
realisatie van het Sportimonium (in het 
Blosodomein in Hofstade) bewezen 
dat een gedeputeerde nuttig werk kan 
leveren voor zijn gemeente of regio.”

We gaan je dus niet zoveel meer zien 
in Zemst?
“Na twaalf jaar neem ik inderdaad met 
pijn in het hart afscheid van het OCMW. 
Ik blijf wel lid van de gemeenteraad. 
Ik ben dus zeker niet weg uit Zemst. 
De kans blijft dan ook groot dat je mij 
tegenkomt op één of andere activiteit 
in Zemst, op de fiets of in tennisclub De 
Wehzel in Elewijt.” 

Gedeputeerde moet provincie meerwaarde geven
Zemst, Hofstade – De mobiliteit in de Vlaamse rand 
rond Brussel verbeteren, zorgen voor betaalbaar wonen 
in de eigen omgeving, het plaatselijke cultuurbeleid 
meer ontwikkelingskansen bieden… Het zijn slechts 
enkele van de actiepunten die Tom Dehaene (43) 
naar voren schuift als nieuwbakken ‘député’ van 
de provincie Vlaams-Brabant. Maar zo’n député of 
‘gedeputeerde’, wat is dat eigenlijk, wat doet die? 
We vroegen het hem op de man af. 

Tekst: Alex Lauwens,  foto: Jean Andries

Tom Dehaene: “Ik wil van Vlaams-Brabant 
een echte fietsprovincie maken.”
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IMMO ADVICE
is een vastgoedkantoor dat geniet van
een uitzonderlijke ligging te Eppegem.

Reeds meer dan 11 jaar bezit IMMO ADVICE over
commerciële ervaring op het gebied van:

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

Open: di-wo-do: 10u-12u30 / di-avond: 17u-19u
Buiten kantooruren: steeds bereikbaar
voor verdere afspraak !

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.

✓ in- en verkoop
✓ verhuur
✓ realistische schatting

V A S T G O E D K A N T O O R

is een vastgoedkantoor dat geniet van
een uitzonderlijke ligging te Eppegem.

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

voor de ganse regio Eppegem en omstreken.

✓ verkavelingen & projecten
✓ vakkennis
✓ persoonlijke opvolging

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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AXA BANK agent
en

alle verzekeringen

goed gevoel bij mijn auto
goed gevoel bij mijn lening

Vanaf 2,80 %*
De autolening is een lening op afbetaling  onderworpen 
aan de wet op het consumentenkrediet.

Let op, geld lenen kost ook geld.
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  

(*) Tarief comfort autolening, geldig op 10 januari 2013  voor nieuwe wagens  voor 
een bedrag van meer dan 3.700 euro en  voor een bedrag tot 10.000 euro. 
Kan op elk moment herzien worden. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw 
kredietaanvraag en na ondertekening van uw kredietcontract. Vaste debetrentevoet: 
2,80 %. Vast jaarlijks kostenpercentage (JKP): 2,80% voor een lening op afbetaling van 
10.000 euro voor een looptijd van 48 maanden. De maandlast bedraagt 220,30 euro, 
voor een totaal terug te betalen bedrag van 10.574,40 euro.

Kredietgever: AXA bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel

Meer informatie via ons kantoor

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

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 

Hoge Buizen 65

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

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK
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T
ijdens de eindejaarsperiode werd 
het dak gelegd door de ‘Handige 
Harry’s’ van het jeugdhuis. De 
afwerking  moet ook vooruitgaan, 

want met Pasen hopen de clubleden de 
nieuwe locatie in gebruik te nemen. “We 
kozen voor deze oplossing omdat ze ons 
in de schoot viel”, zegt voorzitter Arnaut 
De Weerdt. “Al ruim vier jaar plannen we 
een eigen jeugdhuis, maar we krijgen 
het budget niet rond. Het oorspronkelijke 
gebouw zou ruim 300.000 euro kosten 
en het krediet dat de bank wil lenen, 
is beperkt. Ook een houtskeletbouw 
hebben we overwogen. Dat zou een 
derde minder kosten, maar er waren 
twijfels rond de brandveiligheid en de 
brandverzekering.”

Oude refter
“Via de Facebookpagina Scouts en 
Gidsen Vlaanderen viel ons oog op 

dit aanbod van een Aarschots bedrijf, 
dat deze oude personeelsrefter graag 
kwijt wou. We hebben het gratis 
gekregen, hebben het de eerste week 
van de kerstvakantie zelf ontmanteld 
en een week later de vijf containers, na 
voorbereidend werk door de gemeente, 
getransporteerd en hier opgesteld. 
Samen vormen ze een ruimte van 10 
meter op 15 meter. Precies wat we 
nodig hebben.”

Om het gebouw een beetje comfortabel 
te maken  moet er ook werk gemaakt 
worden van de binneninrichting, het 
sanitair, een behoorlijke geluidsisolatie 
en een likje verf. ”We ramen het totale 
prijskaartje op ongeveer 25.000 euro. 
Dat kunnen we dragen en we hopen dat 
we daarmee de komende tien jaar verder 
kunnen”, legt Arnaut uit. ”Het gebouw is 
wat verder achteruit geplaatst dan op 

de oorspronkelijke vergunning voorzien, 
zodat de ruimte vooraan tegen de dreef 
vrij blijft voor als ooit de middelen 
voor een nieuwbouw toch beschikbaar 
komen. Daar voorzien we nu een 
verharde parking. De nieuwbouw blijft 
een droom, maar is wellicht voor een 
volgende jeugdhuisgeneratie.”

Nog even Gildezaal
In afwachting dat het jeugdhuis 
gebruiksklaar wordt, blijven de 
activiteiten in de Gildezaal, aan 
de kerk, plaatsvinden. “Dat is een 
oplossing, maar het is natuurlijk niet 
ons eigen plekje. De mogelijkheden 
zijn daar ook heel beperkt en de locatie 
mist eigenheid om aantrekkelijk te zijn 
als jeugdhuis. Het samen realiseren 
van dit concept bevordert de teamspirit 
en gaat onze werking zeker een boost 
geven”, verwacht Arnaut. 

De Caravan bouwt in wooncontainers
Elewijt – Tijdens de eerste week van de kerstvakantie, en in sneltempo, hebben de leden van 
jeugdhuis De Caravan een oude bedrijfsrefter in Aarschot ontmanteld en weer opgebouwd aan 
Den Dries. Dat wordt (voorlopig) hun nieuwe stek.
  Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Het klusjesteam van Jeugdhuis De Caravan plaatste de dakelementen. 



20 de Zemstenaar februari 2013 

A
gata, waar 
liggen je roots?
“Ik kom uit 
de provincie 

Warminsko-Mazursie in het 
noordoosten van Polen. 
Mijn geboortestreek is 
geliefd bij toeristen door 
de prachtige natuur. De 
provincie wordt ‘het land 
van de duizend meren’ 
genoemd. Zelf groeide ik 
op in Olsztyn aan de oever 
van de Alle. Olsztyn is 
een grote, drukke stad. In 
Hofstade geniet ik van de 
rust.”

Hoe kwam jij uiteindelijk in 
Hofstade terecht?
“Ik leerde mijn partner 
Philippe kennen in 
Mechelen. Wij hebben 
allebei veel ervaring 
in de horeca en wilden 
samen graag een zaak 
uitbaten. We zochten iets 
waar ook onze katten 
zich thuis zouden voelen 
(lacht). Toen ons oog viel 
op de gelegenheid in 
Hofstade waren we meteen 
verkocht.”

Je bent nog maar twee jaar in België en 
spreekt al uitstekend Nederlands. Hoe 
kreeg je dit voor elkaar?
“Zelf ben ik nog niet zo tevreden hoor, 
wat dat betreft. Pools is een Slavische 
taal en heeft weinig overeenkomsten 
met het Nederlands. Ondanks het feit 
dat Nederlands voor mij een moeilijk te 
leren taal is, doe ik erg mijn best om ze 
zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. 
Ik volgde les bij het CVO in Mechelen 

en schaaf nog 
dagelijks mijn 
kennis bij. Ik pik 
veel op door 
goed te luisteren 
naar de mensen 
die in ons café 
komen.”

Is je leven erg 
veranderd sinds 
je in België 
woont en mis jij 

je geboortestreek?
“Soms heb ik nog wel 
heimwee naar mijn familie 
en vrienden in Polen, maar 
hier wil ik blijven. Hofstade 
heeft alles in huis om 
prettig te wonen. Vlakbij 
de stad en toch in een 
rustige omgeving. 
Er is natuurlijk veel 
veranderd voor mij sinds 
ik hier woon, maar er zijn 
ook overeenkomsten. Zo 
baatte ik ook in Polen een 
eigen horecazaak uit. In ons 
café in Hofstade kunnen 
de gasten een hapje 
eten. De Poolse keuken is 
onbekend in Vlaanderen, 
maar afwisseling maakt 
het leven interessant, 
vind ik. Daarom staan er 
naast Vlaamse gerechten 
ook vaak Poolse op het 
menu. De winters in Polen 
zijn berekoud. Om op te 
warmen drinken de Polen 
veel wodka (lacht) en eten 
we Zurek, een lekkere soep 
met een aangenaam zure 
smaak.” 

Zure soep uit Polen

Hofstade - Home is where the heart is, zong Elvis Presley al in 1962. En dat is precies hoe Agata 
Czepriska uit Hofstade erover denkt. Zij kwam twee jaar geleden vanuit Polen naar België en samen 
met haar partner Philippe baat ze nu café ’t Hof uit in hartje Hofstade. Wij hadden een gesprek met 
haar en vroegen de sympathieke Poolse hoe ze het leven in onze gemeente ervaart.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Geen BelGen, 

wél Zemstenaars
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Mechelen – Muizen – Vilvoorde – Boortmeerbeek - Hofstade

bvba

Winteronderhoud  
NU,  

is probleemloos  
door de zomer

www.nauwelaerts 
enzoon.be
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182

1980 Zemst

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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

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

Dat Lance Armstrong ons allemaal belazerd heeft, hadden we al langer 
in de mot. En dat Oprah Winfrey een eigen tv-zender heeft, weten we nu 
onderhand ook.  Maar vooral een tv-zender die goed boert. Zeg nu zelf: 34 
miljoen euro reclame-inkomsten tijdens de grote LA-biechtshow! En wees 
er maar zeker van dat LA een fl inke commissie zal hebben opgestreken. 
Startgeld zeg maar! Een half miljoen dollar, we zeggen en schrijven 
375.000 euro, neertellen voor een reclamespotje van 30 seconden, geldt 
voor adverteerders in de States zowat als het minimum. En drie miljoen 
dollar, of twee miljoen euro, als maximum. Hallo, bent u nog mee, kijker 
van TV Zemst? 

Logisch dat u al eens gaat zappen. Trouwens, de keuze aan tv-stations 
heeft de jongste tijd orgastische proporties aangenomen. Bij Telenet 
heb ik er 41 genoteerd in het basisaanbod, plus 32 radiozenders en nog 
een tiental teevees in HD! Zenders waar je extra moet voor betalen, heb 
ik er maar niet bijgeteld! Idem dito of zelfs nog wat meer bij Belgacom 
TV. Ik bespaar u details, maar 12 sportzenders of 22 kinderstations…
vind ik eigenlijk genoeg. Als lokaal zendertje stand houden binnen dit 
wildgroeiende woud, is dan ook een waar huzarenstuk. Voor het derde jaar 
op rij reeds! Een standbeeld zullen we er nooit voor krijgen. Dat hoeft ook 
niet. Hoogstens een in klein cursief gedrukte voetnoot in de annalen van 
de tv-historie. Iets groter misschien in de geschiedenis van Zemst. Zeker 
sinds TV Zemst rechtstreeks van op de nieuwe gemeentelijke website kan 
worden aangeklikt. Mooi zo, daar rechts boven in die balk! Op weg naar 
nog meer nieuws!

Dus, maakt uw buurvrouw kunstwerken met gebruikte maandverbanden of is 
uw buurman een kei in het rechtzetten van lege zakken, laat het ons weten. 
Meld het via een mailtje aan alex.lauwens@telenet.be of een belletje op mijn 
mobieltje (0474/056001). 
TV Zemst. U kijkt toch ook? 
 AL

 TV  Zemst  U kijkt toch ook?
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen

 

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
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Onder de   mensen

de Zemstenaar februari 2013 

Burenfeest bij de familie Slembrouck aan de 
Brusselsesteenweg in Zemst. Vader Joris, moeder 
Dorin en kinderen Pieter en Michiel kregen het 
bezoek van de families Annaert, Van Doorselaere en 
Van Roey en maakten er voor de zevende keer op 
rij een gezellig feestje van. “Volgend jaar starten we 
aan de overkant”, glunderden ze in koor. Een foto 
samen met de gelukkige kinderen mocht uiteraard 
niet ontbreken.

De Zemstse KMO-stuurgroep 
en het gemeentebestuur van 
Zemst organiseerden een 
eindejaarsdrink voor Zemstse 
ondernemers en zelfstandigen. In 
een ongedwongen sfeer konden 
de aanwezigen klinken op het 
voorbije en het komende jaar. 
Sierschouwen Van Haesendonck, 
het bedrijf van de voorzitter van de 
KMO-stuurgroep Dominique Van 
Haesendonck, stelde bereidwillig 
een bedrijfsruimte ter beschikking.

KFC Eppegem kan tijdens de wedstrijden steeds rekenen op zijn talrijke supporters. Ook de nieuwjaarsreceptie was een groot 
succes en duurde tot in de kleine uurtjes. Jan Van Asbroeck bedankte alle aanwezigen. “Succes kunnen we alleen boeken als 
we samenwerken: bestuur, sponsors, supporters, vrijwilligers, kortom iedereen voor het zelfde doel en dan kan een mooie 
toekomst niet mislopen. Graag een bijzonder dankwoord aan onze trouwe hoofdsponsors”, zegt de voorzitter.

24
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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De nieuwjaarsreceptie van heemkundige kring De Semse in het erfgoedhuis aan het Plein van de Verdraagzaamheid was een 
groot succes. De heemkring werd opgericht door het gemeentebestuur in 1985 om de gemeente bij te staan in de bewaring 
van erfgoed en de promotie ervan in brede zin. Wie graag meer wil weten kan een bezoekje brengen aan de Staminee, iedere 
maandag en dinsdag open vanaf 19 uur. Op de foto niets dan tevreden gezichten tijdens een gezellig samenzijn.

Nostalgie presenteerde in het Ontmoetingscentrum in Hofstade de derde Revue van 
Zemst voor senioren, met grappen, sketches en nostalgische liedjes met Jacky Lafon, 
een spetterend optreden van showballet The Ronald Lee White Dancers en ambiance 
met David Van Gyck. “Het publiek van Zemst is uniek”, zegden Jacky Lafon en David 
Van Dyck in koor.

De derde VIP-lunch van KCVV Elewijt 
“Lunch van de Leige Portemonnee aan 
een crisisprijs” was een groot succes. Het 
bestuur en zijn feestneuzen zorgden voor 
een gezellig samenzijn. De Koninklijke 
Fanfare Sint-Hubertus bracht ter gelegenheid 
van Driekoningen een bezoek en dat werd 
bijzonder gewaardeerd. Met de zege van 
de eerste ploeg tegen Verbr. Hofstade (7-0) 
was het feest helemaal volledig.
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Judoschool Yoshi-Kan Hofstade leert tijdens 
de wekelijkse trainingen spelenderwijs de 
basistechnieken van het judo. “Ruim veertig jonge 
judoka’s maken veel vooruitgang en verbeteren elke 
week”, zegt trainster Karin Belmans.
Boven: De 4- tot 6-jarigen: Jany  Baetens, Phara Naert, 
Ruben Cox, Jan Korsten, Lisa en Robbe Bosmans, Wout 
Vandeputte, Seppe Van Campenhout, Larisse Vereecke, 
Istas Helena, Seppe Van Rode, Siebe Vandenbroecke, 
Arend en Encas Beullens, Jonas Permentier, Cobi Van 
Meyvis, Zoe Meunier, Jef faes, Kobe en Zoe De Prins 
en Nelle Van Rode met hun trainster Karin Belmans.
Rechts: De 8- tot 11-jarigen: Wout De Win, Robbe 
Verreth, Victor Nicolaes, Hanne Silverans, Niels Op de 
Beeck, Jary Baetens, Wouter Vanderhoeven, Manon De 
Swert, Victoria Carner, Jens Herman, Seppe en Casper 
Van Rode, Toon Mombaerts, Sibe Vandenbroecke, 
Vighor De Cock, Enias Buelens, Ella Cauwenbergh, Luca 
Godts, Simon Caerels, Marnix De Swert, Dennis Wilmots 
en Glenn Patteet met hun trainster Karin Belmans.

De traditionele nieuwjaarsreceptie van VK 
Weerde was een gezellig samenzijn met 
supporters, vrienden en buurtploegen. “De 
club kan terugblikken op tal van geslaagde 
activiteiten, goede sportieve resultaten 
en is financieel gezond. Ook een speciaal 
dankwoordje aan allen die hun steentje 
hebben bijgedragen”, zegt voorzitter Koen 
Van Impe. Het hardwerkende bestuur wilde 
tussen een hapje en een drankje graag op 
de foto. 

Vier Zemstse sportjongeren en een verbrande inwijkeling (wie 
zou dat zijn?) gingen in Zuid-Amerika op hoogtestage voor hun 
voetbalcarrière. Ze gingen onder meer paardrijden in de Andes, 
parapenten, trokken door de Amazonejungle en hier zien we ze bij 
het Titicacameer, het hoogst gelegen meer ter wereld op 4500m. Van 
links naar rechts herkent u Satéke, Michaël Spruyt, Hans Vandermeiren, 
Bram Christiaens en Raf Vandeneynde.
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De jeugd van Elewijt kwam voor de tweede keer samen op 31 december in 
café ’t Steen, waar ze op voorhand nieuwjaar vieren. “De reden hiervan is 
dat iedereen wel op een andere plaats viert. Om het oudejaarsgevoel zijn 
we hiermee gestart. Zoals je ziet op de foto een groot succes met niets dan 
gelukkige aanwezigen”, zegt Kim Bautmans.

Hoog bezoek bij FC Eppegem voor 
de topper tegen SC Wolvertem. 
Johan Boskamp was verrassend een 
aandachtige toeschouwer, dat had 
Yentl Verstraeten vlug opgemerkt. Zij 
was er als de kippen bij om een foto, 
samen met de voetbalkenner van 
Anderlecht. “Ons moeder zal jaloers 
zijn”, glunderde ze.

Luc Van Steenwinkel werd in Ath voor de tweede 
keer op rij kampioen van België met kleurkanaries. 
Met de vijf kleurslagen waarmee Luc deelnam 
behaalde hij vijf keer goud en drie keer zilver en 
brons. “Na meer dan veertig jaar kweken met 
kleurkanaries is dit een schitterende bekroning 
op een prachtige hobby. Een ganse dag ben ik er 
mee bezig. In de zomer is er de kweek en in de 
winter de wedstrijden. Zoals een aantal andere 
Zemstenaren ben ik lid van de Ornithologische 
Vereniging in Vilvoorde. Het zou schitterend 
zijn mochten de vogelliefhebbers in Zemst de 
handen in elkaar slaan en een vereniging in Zemst 
oprichten”, vindt Luc Van Steenwinkel.

Winnen doen de baskettende dames 2 van BK Weerde dit jaar bijna 
niet, maar als het op de sfeer en plezier aankomt, staan ze alvast op 
de eerste plaats! Ook dit jaar heeft elke speelster een opdracht te 
vervullen, zoals deze van Katrien Carteus: “Zorg dat er een foto van de 
ploeg mét burgemeester Coopman in de Zemstenaar verschijnt.” Deze 
opdracht is alvast geslaagd!
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Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plaatsen van cv, 
sanitair- & 
gasinstallaties

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

bvba

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

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

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

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

* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken

* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen

* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrie-

en privaat gronden

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

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
 

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

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

Winnende nummers EINDEJAARSTOMBOLA 2012
552500      5244532    5244979   5246025    5243845    5243251      
5244917    5244776    5243720   5244727    5243533   5244634       
5246132    552004      5244657    669656      246420
Prijzen af te halen  voor einde maart 2013

Sloggi basic voor Dames en Mannen  3 + 1 Gratis
Breng deze advertentie mee naar de winkel en profiteer van
10% korting op een Damesbroek of Dames T-shirt 
                         (Aanbieding geldig tot  28 februari 2013)  
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Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport
Eppegemsestw 18
1982 Elewijt 
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be

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

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

de Zemstenaar februari 2013 

Toekomst verzekerd voor de verbonden in Groot-Zemst
Bij Duivenverbond Groot-Zemst/Schiplaken heeft Jean Ceulemans zijn 
abonnement Algemeen kampioen met verve verlengd. Ceulemans was de 
beste met jaarse Quiévrain, asduif jonge, Noyon oude, Noyon asduif oude en 
behaalde de meeste prijzen. Van der Aerschot was de beste met Quiévrain, 
asduif jaarse en Jean Verbeeck met Noyon jonge. “De duivenbond telt het 
voorbije jaar 2000 duiven minder. Dank zij de spontane medewerking kan 
het verbond Groot-Zemst/Schiplaken blijven bestaan”, zegt voorzitter Suzanne 
Teysen.

Kampioenendag bij De Blauwe Duiver in Hofstade. Koen Massart werd 
algemeen kampioen Quiévrain en Noyon. Andere titels werd gewonnen door 
Frans Deckmijn, Gerard Van der Aerschot, Jean Ceulemans en Eugene Wasteels. 
Ook het samenspel van Verbond Zemst Vereniging Witpen Zemst, De Jonge 
Vlucht Eppegem, De Blauwe Duiver Hofstade en Uit de Wind Schiplaken krijgt 
volgend jaar een vervolg. 

JA

Duivenkampioenen in de kijker
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Wanneer gaat de Prins Leopold terug 
open?
Café Prins Leopold op de 
Brusselsesteenweg in Zemst is 
ondertussen bijna twee jaar gesloten. 
Het gebouw is eigendom van de groep 
AB Inbev. Een zekere Harut Harutyunyan 
uit Mechelen huurt het pand en heeft vorig 
jaar een bouwvergunning gekregen om er 
werken in uit te voeren. De bedoeling is 
om de zaal te verfraaien en ook aan het 
café aanpassingswerken uit te voeren: 
de hoofdingang van het café zou aan 
de huidige toegangspoort opzij worden 
gemaakt. Deze werken liggen al bijna een 
jaar stil. Wij vernemen uit goede bron dat 
er binnenkort mogelijk naar een andere 
overnemer wordt gezocht. Wanneer 
die dan de zaak terug zou opendoen 
is nog koffiedik kijken. Er zou interesse 
bestaan om een mechanisch orgel in de 
zaal te plaatsen en dansnamiddagen en 
-avonden voor senioren te organiseren.

En stopt Martha ermee?
Martha van café Willem Tell in de 
Vekestraat in Elewijt houdt al meer 

dan vijftig jaar café en blies 
dit jaar 81 kaarsjes uit. de 
Zemstenaar ving het gerucht 
op dat zij er de brui zou aan 
geven. Een bezoekje in januari 
leert echter dat Martha zeker 
nog niet opgeeft : “De mensen 
vertellen van alles; je moet 
niet alles geloven wat ze 
zeggen, manneke. Zolang mijn 
gezondheid het toelaat blijf ik 
elke dag mijn café openhouden 
van 10 u tot ‘s avonds laat”, klinkt het in 
de haar eigen stijl.

Sint-Hubertus: definitief dicht?
In december 2012 sloot Kelly definitief 
de deur van café Sint-Hubertus aan de 
Tervuursesteenweg in Elewijt achter 
zich. Wellicht zal het café vanwege de 
werken in Elewijt de komende maanden 
geen nieuwe uitbater krijgen.

Nieuw café: Den Dries
Op de hoek van de Driesstraat en de 
Lange Ravestraat in Elewijt opende 
een paar maanden geleden een nieuw 

etablissement de deuren: 
“Den Dries”. Helemaal nieuw 
is het café niet. Vroeger 
was dit de locatie van café 
Congo, later café Rio, maar in 
de volksmond ook den heten  
hoek genaamd.  De nieuwe 
uitbater, Marc De Coene, in 
een vorig leven in de jaren 
’90 cafébaas in Brussel, 
heeft het interieur grondig 
vernieuwd en hoopt  op die 
manier het cafébezoek in 
dit achterin gelegen stukje 
van Elewijt op te krikken. Hij 
mikt zowel op vaste klanten 

overdag als op avondlijke stamgasten. 
Donderdag is sluitingsdag.

In Den Prins: geruchten
Vele geruchten doen de ronde over In 
den Prins in hartje Elewijt, maar niks 
daarvan kan bevestigd worden. De vzw 
Augustinus, eigenaar van de zaak, laat 
die molen nog wat draaien: eerst de 
stand van zaken eens rustig bekijken, 
geen loze uitspraken doen, luidt het daar.

Feestcomité “Rock me Amadeus” in ta-
verne Amadeus
Het is niet allemaal kommer en kwel in het 
cafélandschap. Spectaculair nieuws komt 
vaak uit Zemst-Bos. Daar werd speciaal 
voor het jaar 2013, het jaar waarin Jos 
zestig wordt, een feestcomité “Rock me 
Amadeus” opgericht. Dat comité pakt 
uit met een uitgebreid feestprogramma 
dat aanvangt met een carnavalbal op 9 
februari en op 31 december afsluit met 
een spetterend oudejaarsfeest. Meer 
info over het jaarprogramma vind je op  
de facebookpagina van Sonja Teughels 
of via het trefwoord Rock me Amadeus.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Uw 
reporters ter plaatse volgen de 
evoluties op de voet.

Cafélandschap dooreengeschud
Zemst - Elewijt– Het gaat niet zo goed met het caféleven 
in Zemst. Een aantal zaken sloten de deuren en gaan 
niet terug open of gaan op zoek naar een overnemer. de 
Zemstenaar maakt een stand van zaken voor lezers die 
ook al eens de plaatselijke horeca aandoen. 

Tekst: Bart Coopman en Kristel Vanden Wijngaerd, foto’s: Jean Andries

Café prins leopold staat al heel geruime tijd leeg.

Martha van Willem Tell blijft ondanks haar 
81 lentes onversaagd doorgaan.
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

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

OOK VOOR 
UW KREDIET 

HEBBEN WIJ EEN 
GEPASTE OPLOSSING !

 

Let op, geld lenen kost ook geld.
 

Erkend kredietmakelaar : 120.398

Albert Cluckers nieuwe voorzitter Neos
Op 11 januari hield Neos-
Zemst zijn geslaagde jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie in de 
lokalen van de bibliotheek 
in Zemst. Hierbij werd ook 
overgegaan tot de overdracht 
van de voorzitterszetel van 
Louis Reydams naar Albert 
Cluckers, een geboren en 
getogen Zemstenaar die, 
zoals zijn voorouders sinds 
de 17de eeuw, nog steeds 
in het geboortehuis woont. 
Neos is een zeer bloeiende 
seniorenvereniging waar alles gedaan wordt om de leden cultureel, muzikaal, 
sportief, educatief en culinair te ontspannen, al dan niet met georganiseerde 
uitstappen. De aangeboden drankjes, de uitstekende hapjes en de mooie 
filmbeelden van Joris De Saeger waren de perfecte ingrediënten voor een 
zeer gewaardeerde namiddag. Op de foto het volledige bestuur, met de 
erevoorzitter en de nieuwe voorzitter.  JA

Louis geeft de fakkel door aan Albert.
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Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

 

Garage

LAUWERS
brUsselsesteeNWeG 497

zeMst (ePPeGeM)
tel 02 251 94 36


  
     

 
    

   

“De ene na de andere kwam vragen om 
voor onze ploeg te mogen uitkomen. 
Dat maakt het zo plezant. In die periode 
is Marc Herrremans ook begonnen met 
mijn persoonlijke trainingsschema’s”, 
zegt Lorenzo Pepermans.
“Ik kan terugblikken op een goed 
seizoen met veel ereplaatsen en twee 
overwinningen. Het vlot momenteel 
niet zoals verwacht. Ik werd dan wel 
provinciaal kampioen, in de andere 
crossen had ik veel pech en kan het 
beter. Ik ben negentien jaar. Op die 
leeftijd is het geen ramp, als je eens 
een minder seizoen hebt. In Diegem 
kwam ik bij de start ten val. Ik kreeg 
mijn fiets op mijn gezicht. Erg was 
het allemaal niet, maar ik moest wel 

op de laatste rij starten met een 
32ste plaats tot gevolg. De voorbije 
weken gaat het in stijgende lijn. In 
een snelheidsparcours ben ik op mijn 
best. De positieve lijn doortrekken is 
mijn doel.”

Doelstellingen
De club legt focus op het veldrijden in 
samenwerking met gerenommeerde 
trainers. Lokale renners de kans  geven 
hun sport te beoefenen omringd door 
enkele ervaren mensen. De jeugd 
plezier laten beleven aan deze sport. 
Organisatie van een jeugdwedstrijd 
aspiranten en miniemen in Hofstade 
op 14 juli en een cyclocrosswedstrijd 
in Hofstade op 9 september 2013. 

“De jeugd plezier laten beleven”

Zemst - Cycling Team Zemst, aanvankelijk een ‘eenmansploeg’ 
rond Lorenzo Pepermans, is uitgegroeid tot een heus team, 
waar veldrijders aan hun trekken komen. De club heeft 
zestien renners, onder wie de broers Jordi en Jens Bouts uit 
Hofstade,  Hilde Quintens (twee keer Belgisch kampioen) 
en Tine Verdeyen (provinciaal kampioen Vlaams Brabant) 

                                      Tekst en foto Jean Andries

Cycling Team Zemst, een mooie groep met toekomstmogelijkheden
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Z
o’n vijf jaar geleden wilde Etienne 
tijdens verbouwingswerken aan 
zijn huis ook een stuk bijbouwen. 
Al snel bleek in de funderingen 

een aanzienlijke hoeveelheid Romeinse 
restanten te zitten, afkomstig van een 
oude afvalput. Hij trof er naast keramische 
scherven ook nagels, resten van 
dakpannen en dierlijke beenderen aan.

Eureka! Maar dan?
“Eerst en vooral moet je massa’s afval 
scheiden van het bruikbare materiaal. 
De stukjes die daarvan overblijven, kuis 
ik met een vochtige tandenborstel en 
laat ik drogen. Op basis van de kleur, 
het reliëf en eventuele motieven die zo 
zichtbaar worden, kan ik de scherven 
beginnen sorteren. Ik probeer eerst een 
volledig profiel van het object op te 
stellen, een dwarsdoorsnede zeg maar. 
Van bijvoorbeeld een pot of kruik heb 
ik daarvoor een stuk van de bodem, 
de zijkant en de bovenkant nodig. Dat 
noemt men archeologisch ‘compleet’ 
maken, omdat men op basis van dat 
profiel het voorwerp kan dateren. 

Daarna begin ik te puzzelen: de stukjes 
die passen, plak ik aan elkaar.”

Om tot een resultaat te komen heb je zo 
te zien niet alleen een engelengeduld, 
maar ook veel tijd nodig. Wat maakt 
het voor jou zo de moeite waard?
“Er kruipt ongelooflijk veel tijd in. 
Gemiddeld ben ik er een volledige dag 
per week mee bezig, maar zelfs dat is 
te weinig. Kijk, voor veel mensen is een 
potscherf maar een potscherf. Voor mij 
is het meer dan dat. Enerzijds is het 
een heel bijzondere ervaring om een 
voorwerp van zo’n ouderdom in handen 
te hebben. Wetende dat ongeveer 
tweeduizend jaar geleden iemand het 
op die plaats heeft achtergelaten… 
Het geeft een kick. Anderzijds doe ik 
het ook vanuit esthetisch oogpunt. Het 
aardewerk uit die periode is prachtig. De 
schoonheid en de fijnheid van keramiek 
is sindsdien niet meer geëvenaard, 
vind ik. Een pottenbakker van nu doet 
het zijn Romeinse voorgangers niet na.”

Zand erover?
W a n n e e r 
Etienne ons 
meeneemt naar 
zijn werkkamer, 
gidst hij ons 
door zijn 
ve rzamel ing. 
We zien allerlei 
a a r d e w e r k , 
bronzen munten, 
haarspelden, 
en tot onze 
verbazing zelfs 
een maalsteen 

en bijlen uit het Neolithicum. 

Heb je er nooit aan gedacht dit ten toon 
te stellen?
“Daarvoor heb ik nog te weinig materiaal. 
Ik weet ook niet hoelang ik dit nog zal 
kunnen doen, en aan het tempo dat 
het vooruitgaat… Bovendien ligt de 
gemiddelde Zemstenaar niet wakker 
van het Elewijt uit de Romeinse periode. 
Deels ligt de oorzaak hiervan bij het 
gemeentebestuur. Asse en Grobbendonk, 
twee gemeenten met een gelijkaardig 
verleden, hebben een Romeins museum. 
Elewijt niet. Door nalatigheid van de 
bevoegde instanties is bovendien alles 
overbouwd. Er zit nog een schat aan 
archeologische resten in de Elewijtse 
bodem, maar jammer genoeg zal het niet 
meer mogelijk zijn die te onderzoeken. Dat 
geldt trouwens niet alleen voor Elewijt. De 
oude vicus was ook een handelsplaats. 
Rondom moeten er landbouwbedrijven 
geweest zijn. Vooral in Weerde, Eppegem 
en Perk moeten daarvan resten terug te 
vinden zijn.”

Mocht iemand zoiets aantreffen, mogen 
ze jou dan contacteren?
“Zeker en vast. Wanneer iemand denkt 
een archeologisch restant gevonden te 
hebben, wil ik dat graag proberen te 
determineren en melden aan het CAI 
(Centrale Archeologische Inventaris, 
nvdr). Ze moeten daarbij geen schrik 
hebben dat ik dan heel hun tuin kom 
omspitten hoor (lacht).”

Dan is het goed. Succes ermee!
U kan Etienne Vandepitte bereiken op dit 
adres: etiennevandepitte@hotmail.be 

Etienne Vandepitte 
in de ban van het oude Rome

Elewijt - Een enkeling die weet dat Elewijt in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling een 
belangrijke vicus (grofweg ‘dorp’ in het Latijn) was in onze streek. Minder bekend is het dat de 
Elewijtse bodem nog steeds tal van restanten prijsgeeft die herinneren aan dat rijke verleden. 
Etienne Vandepitte (58), geboren en getogen Elewijtenaar, weet er alles van. Romeinse 
potscherven die hij uit zijn geboortegrond opgraaft, restaureert hij in hun oorspronkelijke vorm.

Tekst: Brecht Put,  foto: Jean Andries
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Professionele	  IT	  diensten	  voor	  zelfstandigen,	  vrije	  beroepen	  en	  KMO	  
	  

Portael-‐IT	  BVBA	  	  -‐	  	  Kreupelstraat	  37	  	  -‐	  	  1980	  Eppegem	  
0475/53.92.89	  	  -‐	  	  info@portael-‐it.be	  	  -‐	  www.portael-‐it.be	  	  	  

	  
Ontwerp	   &	   implementatie	   van	   netwerken,	   IT	   advies	   en	   support,	   databeveiliging,	   back-‐up	   oplossingen,	   periodiek	   &	   preventief	  
onderhoud,	  security	  analyse,	  systeemherstel,	  herinstallaties,	  leveren	  van	  hard-‐	  en	  software,	  	  …kortom	  uw	  uniek	  IT	  aanspreekpunt	  

Nico Vergaelen, BIV 506.573
www.compasvastgoed.be  
www.century21compas.be
info@century21compas.be

Tel: 015 62 16 06

Bel gerust voor 
een gratis 

waardebepaling 
van uw woning!

Alle binnen-& buitenschilderwerken 
Plaatsen gyprocwanden & plafonds 

Opkuisen en plaatsen parket 
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H
oe is dit begonnen voor jou ?
“Als jonge knaap raakte ik 
in de ban van Kung Fu, de 
televisiereeks met David 

Carradine. Via kungfu en judo kwam 
ik bij taekwondo en deed jaren aan 
competitie. In Deurne richtte ik een club 
op en na mijn verhuis naar Elewijt deed 
ik dat hier opnieuw in 1999. We zijn 
gestart boven de drankencentrale en 
waren heel blij toen de Budohal er kwam. 
Die is intussen ook al aan uitbreiding 
toe. Gevechtssporten zitten in de lift.”

Leg eens uit waar taekwondo om draait.
“Taekwondo is in de eerste plaats 
nadrukkelijk een verdedigingssport  en 
het is dan ook nooit de bedoeling een 
gevecht op te zoeken, wel het uit de 
weg te gaan. Vechtersbazen zullen hier 
dus nooit hun gading vinden en zijn dan 
ook niet welkom. De sport beoefenen 
is één aspect, maar daarnaast zorgt 
taekwondo op persoonlijk vlak voor meer 
rust, zelfvertrouwen en zelfbeheersing en 
heeft ze dus een grote opvoedkundige 
waarde. Hoffelijkheid, vriendschap, 
doorzettingsvermogen en concentratie 
zijn eveneens waarden die onlosmakelijk 
verbonden zijn met de sport.
Taekwondo is voor tachtig procent 
gebaseerd op traptechnieken.  Vooral 
die traptechniek en het opbouwen 

van souplesse 
vormen de basis 
bij de training 
in het begin. 
Later volgen blokkeringen, stijlvormen, 
breektesten  en zelfverdediging. 
Taekwondo wordt zowel recreatief als in 
competitie beoefend. Je wordt ingedeeld 
volgens leeftijd, gordel, gewicht en 
geslacht. In België is er een Vlaamse 
en een Waalse bond. In tegenstelling 
met sommige andere sporten heeft de 
taekwondofederatie een eenvoudige 
duidelijke structuur onder toezicht van 
de internationale federatie en zijn er 
geen meerdere schimmige bonden met 
hun eigen regeltjes en reglementen.”

Net als bij judo wordt je niveau dus  be-
paald door de kleur van je gordel.
“Als beginneling start je met een witte 
gordel. Je bent dan een tiende Kub. Vanaf 
dan kan je opklimmen tot eerste Kub met 
onderweg aangepaste gordelkleuren. Als 
je die periode succesvol doorworsteld hebt, 
kan je voor een zwarte gordel eerste Dan 
gaan. Zo kan je dan verder doorgroeien 
tot Grootmeester negende Dan, het 
hoogste niveau. Let wel, tussen die Dan-
levels zitten jaren verplichte wachttijd. 
Vanaf vierde Dan ben je meester en mag 
je een club leiden. Ikzelf ben momenteel 
zesde Dan. Hiervoor moest ik eveneens 

een eindwerk maken in het Engels. Zesde 
Dan is het  hoogste niveau dat je in België 
kan halen. Om nog hogerop te geraken 
moet ik na een wachttijd van zes jaar naar 
Korea. Ik ben vast van plan dit later ook te 
verwezenlijken.”

Vertel eens wat over T-JOO, je club.
“T-JOO telt vijfenveertig leden. 
Jongens, meisjes, dames en heren 
van uiteenlopende leeftijd en niveau. 
Er wordt getraind onder leiding van 
gediplomeerde trainers in de Budohal  in 
de Driesstraat in Elewijt.  De trainingen 
zijn aangepast aan het publiek. Natuurlijk 
worden competitiesporters degelijk 
klaargestoomd. Bij jongere kinderen 
verloopt alles op een meer speelse manier 
en bij oudere mensen wordt aandacht 
besteed aan een rustige opbouw van de 
conditie. Mensen die willen kennismaken 
met de sport kunnen gratis en vrijblijvend 
enkele proeflessen bijwonen.”

Op de Pinkstermarkt dit jaar kan je 
T-JOO aan het werk zien tijdens een 
demonstratie. Geïnteresseerd?  Meer 
info op de website www.t-joo.be.  

Theo Huysmans, 
Meester zesde Dan 

Elewijt - Taekwondo is een ongewapende 
gevechtssport en komt oorspronkelijk uit 
Korea. Letterlijk betekent taekwondo “de 
weg van de voet en de vuisten”. Theo 
Huysmans (47) uit  Elewijt is al meer dan 
dertig jaar een gepassioneerd beoefenaar 
van de sport.  Hij is de oprichter en bezieler 
van T-JOO, de taekwondoclub die haar basis 
heeft in de Budohal. Daarnaast is hij ook nog 
marketingverantwoordelijk bij de Vlaamse 
Federatie.

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Kleding 

American Outfi tters • Atelier Assemblé
Ben Sherman • Bench • Bluebay • Desigual
Fred Perry • Liu Jo • Mer du Nord • Paul Smith 
Jeans • Polo Ralph Lauren • Sevenoneseven
Scotch and Soda • Stones and Bones • Terre 
Bleue  

Schoenen 

All Star • Ash • Banaline • Bisgaard • Beberlis 
Bluebay • Camper • CKS • Compagnucci 
Daniele Tucci • Develab • Franco Romagnoli 
Geox • Kavat •  Koel • Lelli Kelly • Little David 
Maa • MOD8 • Momino • Naturino • Ninette 
en Fleur • Ocra • Papanatas • Perché no?
Pom d’Api • Red Rag • Replay • Rondinella
Stones and Bones • Terre Bleue • Timberland
Zecchino d’oro

Carmi, 
je gaat er naar 

toe voor je 
lievelingsmerk.

Carmi winkels:
Zemst - Brusselsesteenweg 129 - 015/627.373
Korbeek-Lo - Tiensesteenweg 8 - 016/468.468

Zondag open - Dinsdag gesloten

Reserveer of koop online
op www.carmi.be

Bezoek ons ook op Facebook

Carmi_Communie_202x267_v3_NL.indd   1 17/12/12   15:44
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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, ...
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V
oor het ontwerp van haar 
kunstwerken laat Francine 
zich inspireren door 
edelstenen en mineralen. 

Uit de kleurige kristallen die ze vindt 
op rommelmarkten en ruilbeurzen, 
distilleert ze de structuren en kleuren die 
ze dan vertaalt naar een basistekening. 
Francine maakt haar eigen grondstof: 
ze kleurt de wol, zijde of katoen zelf 
met natuurlijke producten. Daarvoor 
gebruikt ze vruchten, bladeren, zelfs 
takken. “De voorraad draad voor het 
hele wandtapijt moet ineens gekleurd 
worden, omdat het quasi onmogelijk 
is achteraf exact dezelfde kleur nog te 
maken”, legt Francine uit.

Aan de muur in haar atelier hangt een groot 
raamwerk waaraan ze de scheringdraden 
van haar weefwerk vastmaakt. Dat 
raamwerk hebben leerlingen van een 
technische school naar haar 
aanwijzingen gemaakt. Francine 
bouwde haar expertise op aan 
de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten in Antwerpen. 
“Ik liet de modestudenten 
kostuumontwerpen en 
historische details maken in 
baalkatoen, om in de vingers 
te krijgen hoe stof voelt en 
valt.” Met de theaterstudenten 
experimenteerde ze met andere, 
ongewone materialen, vezels en 
lijm. Zo maakten ze bijvoorbeeld 
kostuums voor een ballet. Deze 
baan combineerde Francine 
met het werk in haar eigen 
atelier, toen nog in Schiplaken. 
Later ging ze lesgeven aan 
de Erasmushogeschool 
Brussel-Vilvoorde, waar ze de 
tuinarchitecten in spe artistieke 
vakken onderwees.

In 2000 ging haar echtgenoot met 
pensioen. Francine vroeg vervroegd 
pensioen aan, ze verkochten hun 
hebben en houden en gingen in 
Fontenille, in de Franse Lot “in de 
natuur” wonen. Daar leefde ze met 
haar man negen jaar op een afgelegen 
domein van acht hectare, waar ze 
de natuur als haar laboratorium 
gebruikte en volop experimenteerde 
met allerlei materialen. Zo kocht ze 
een lot oude onderbroekjes, waarvan 
de elastieken totaal vergaan waren. 
Ze sneed ze in hele kleine stukjes en 
brouwde er een soort papier-maché 
van, waarmee ze dunne, viltachtige 
maskers maakte.

“Door de andere lichtinval in het zuiden 
kreeg ik een verschillende kijk op kleur 
en ben ik meer geel gaan gebruiken in 
mijn werk”, vertelt Francine. Onder de 

indruk van de weidse landschappen, 
begon zij aquarellen met verschillende 
technieken en grondstoffen te maken. 
Zo schilderde ze de indrukwekkende 
luchtvormen eerst op glas en drukte ze 
dan af op papier.

Na de onvergetelijke jaren in Frankrijk 
kwam Francine terug in België wonen, 
in Elewijt. Sinds vorig jaar werkt zij mee 
aan de Zemstse Kunstenaarsroute.  
Samen met haar dochter Tamara 
Stroobant, Master in de Grafische 
Kunsten, stelt zij haar werken tentoon, 
van 30 maart tot en met 27 april 
2013 in het VOC, Guldenstraat 27 in 
Mechelen. Francine’s monumentale en 
ruimtelijke textielkunst, Mixed Media en 
papierkunst worden er geconfronteerd 
met de grafiek en foto’s uit het werk 
van Tamara. Benieuwd of het talent 
erfelijk is!

Francine, een leven vol kunst

Elewijt - Francine Van Boeckel is een textielkunstenares met een heel eigen aanpak. Ze maakt 
ruim bemeten wandtapijten voor publieke plaatsen, maar ook voor privépersonen. Ze werkt 
steeds in opdracht en haar wandtapijten hangen onder andere aan het rectoraat van de VUB, in 
de faculteit Tandheelkunde in Jette, en op de vroegere RTT.

Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Jean Andries

“Ik kocht een lot oude onderbroekjes, sneed ze in hele 
kleine stukjes en brouwde er een soort papier-maché van”
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www.tuinenvanvlasselaer.be

 

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

M
o c h t  
H a l l o 
Televisie 

aanbellen, ik gaf 
hem een djoef op zijn 
mulle, want mannen 
van dat kaliber komen 
hier niet binnen. Maar 
wat zou ik tonen 
mocht een beleefde 
journalist van de 
Zemstenaar  hier 
aanbellen, vroeg ik 
me af? Wel, ik heb wel 
wat. Een uit de hand 
gelopen verzameling 

muziek, een niet onaardige verzameling 
Guinness  glazen en een ouderwetse 
sjiekenbak met daarin mijn verzameling 
botsballen. Toen mijn kinderen nog kids 
waren had ik elke vakantie de running 
joke dat ze per centenbak die ze, al 
dan niet toevallig, tegenkwamen één 
botsbal mochten draaien. Ik heb dus 
botsballen uit vele Europese landen. 
Erg groot is de verzameling niet. Twee 
bokalen vol, een honderdtal misschien, 
maar elke botsbal heeft zijn verhaal 
en herinnering.  Mocht ik ze kunnen 
onthouden hebben, was het helemaal 
mooi.
Dus voor 2013 is het jas aan en de 
straat op. Hallo, de Zemstenaar gaat 

Hallo, 
de Zemstenaar!

Zemst – Wie ooit afleveringen van de geweldige reeks “In 
de gloria” heeft bekeken, herbekeken en dan nog eens, kent 
ongetwijfeld nog  de rubriek Hallo Televisie, waarin de brutale 
journalist Tom Van Dijck ongegeneerd huizen  binnenvalt op 
zoek naar een verhaal achter de voordeur.  Ook Man bijt 
hond en heden Iedereen beroemd of rubriekjes als Achter de 
gevel hebben ons vertrouwd gemaakt met reportages over 
aandoenlijke neuroten met uit de hand gelopen hobby’s, te 
kleine garages en triviale curiosa.

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

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

Jeroen werpt een blik op Fanta.
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benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

Beste lezer, heb je ook aanleg voor deze afwijking? 
Verzamel je graag iets en mag het te bewonderen staan 
in ons maandblad? Aarzel niet en contacteer ons op  
info@dezemstenaar.com. We komen graag binnenstormen 
voor “De verzamelaar van de maand”! 

 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:

in zijn dorp zoek naar   originele 
collecties, waardeloze verzamelingen 
en onbestemde partijen die alleen 
pathologische verzamelaars bezitten.  
Het is erg koud buiten en we haasten 
ons richting Zemst-centrum. Aan de 
verkeerslichten zie ik twee grote ramen 
met ontzettend veel brillen, maar het 
blijkt een handelaar. Nee, die tellen 
niet mee. We steken de straat over 
en bellen aan bij student Jeroen 
Ackerman. “Hallo de Zemstenaar hier. 
Jeroen, verzamel jij iets dat onze 
lezers in vervoering kan brengen?” 
Ja, hoor! Bingo at once. Jeroen heeft 
namelijk een verzameling  die hij nooit 
zal weggooien, terwijl het product 
eigenlijk specifiek gemaakt is om weg 
te gooien. Hmm, benieuwd stappen 
we binnen, struikelen over een hond of 
zoiets en volgen Jeroen nieuwsgierig 
naar zijn  studentenkamer, die eruit 
ziet zoals een  studentenkamer er 
moet uitzien. Dan wijst Jeroen naar de 
bovenkant van een vintage kleerkast. 
“Heermijnentijd, Jeroen, wat een 
geweldige batterij blikjes Fanta heb je 
me daar bij elkaar  verzameld. Vertel!”
“Eigenlijk is het een verzameling van 
toen ik wat jonger was. Ik ben er nu 
niet meer zo mee bezig. Ik heb er zelfs 
een aantal weggesmeten tot ik er net 
voldoende had om mijn kast te vullen.  

Het drankje lust ik zelfs niet. Als vrienden 
blikken meebrengen uit het buitenland 
moeten ze het zelf opdrinken, want 
alle blikjes die hier staan zijn leeg. Ze 
mogen dan ook weer niet geblutst zijn. 
Het is eigenlijk begonnen toen we naar 
Nederland reden en ik daar de Pomelo 
Fanta tegenkwam die wij in België al 
een tijd niet meer hadden.  Je had in het 
buitenland smaken en combinaties die 
hier niet meer verkocht werden omdat 
de afzetmarkt hier te klein was. Vanaf  
dan ging snel. Op zoek in nachtwinkels, 
neuzen in Afrikaanse shops , vrienden 
op vakantie erop attent maken, je 
probeert alsmaar uit te breiden, hé. Zo 
gaat dat met verzamelen. Ik heb een 
vijftigtal blikjes Fanta van over heel 
Europa, Israël, Griekenland, Algerije, 
... in diverse drukken, talen, smaken 
en combinaties. Hier eentje met drie 
smaken: een Fanta meloen- citroen- 
appel en speciaal met nog wat ginseng 
erbij. Al die combinaties en variaties 
bestaan hier niet.  Dus is het toch een 
beetje uniek. ” 

Indiana Jones zal niet afgunstig opkijken 
voor wat blikken Fanta. Een Nobelprijs zit 
er niet in voor deze collectie maar dat is 
naast de kwestie.  Hallo de Zemstenaar 
trekt op pad naar het mooie verhaal 
achter al die hebbedingen. 
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

bij inleveren 
van deze bon: 
GrAtIs DVD 
PlAYer bij 

aankoop van 
een lG tV

enkel geldig in de 
maand februari 2013

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

Adv_De Zemstenaar_2012.indd   1 13/04/12   14:02
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de oude 
Zemstenaar

1 - Het Pannenhuis
Op p. 30 grasduinen wij doorheen het steeds 
veranderende Zemstse cafélandschap. Maar wie 
herinnert zich nog de legendarische tent Het Pannenhuis 
op de Brusselsesteenweg in Zemst? Tweede van links 
is cafébaas Frank, uiterst rechts staat Rita, zijn zwoele 
Hollandse madam.

2 - Duivenmaatschappij Recht voor Allen
Op p. 29 zetten wij de duivenkampioenen in de kijker. 
De winnaars poseren fier met elk een trofee in de 
handen. Maar kijk eens naar Jean Andries, de keizer van 
duivenmaatschappij Recht voor Allen uit Zemst. Die krijgt 
niet alleen een trofee in zijn handen gestopt, hij krijgt 
zelfs een kroon op zijn hoofd en een erelint omgegord. 

3 - De Elewijtse Gordels
Op p. 36 maakt u kennis met Theo Huysmans, meester 
zesde Dan bij taekwondoclub T-JOO. Benieuwd wat hij 
er zou van terecht brengen tegen deze groep jongeren 
van jiu-jitsuclub De Elewijtse Gordels, een foto uit 1988.

4 - Nieuwelingen in Elewijt
Op p. 33 poseren de jongeren van Cycling Team Zemst. 
Maar koersen doen ze in Zemst al veel langer, ook op 
de weg. Op de foto de plaatselijke renners Benny Van 
Gysel en Marc Vercammen, die zich in de kijker reden in 
een wedstrijd voor nieuwelingen in Elewijt.

Zemst – Nil novi sub sole. Niks nieuws 
onder de zon, wisten de oude Romeinen al. 
Dat geldt ook voor Zemst natuurlijk. Om het 
oude gezegde kracht bij te zetten, graaide 
de Zemstenaar  gretig in zijn oude doos. En 
vond er foto’s die naadloos aansluiten bij 
sommige verhalen en artikels uit 2013. Wij 
nemen u mee naar de tijd van toen!

Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries
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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU
CAFé IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

“I
k ben opgegroeid in de 
buurt van Zaventem, 
waar de vliegtuigen 
je natuurlijk de hele 

dag over het hoofd scheren. Daar 
ontstond mijn fascinatie  voor 
vliegtuigen”, begint Daniël zijn 
verhaal. “Als kind begon ik dan ook 
al snel modelvliegtuigjes in elkaar 
te knutselen. Hele weekends kon 
ik daaraan spenderen. Bovendien 
kocht ik die niet gewoon in de 
winkel, ik maakte ze zelf. Ik begon 
eerst met plannen op schaal te 
maken, naar het voorbeeld van de 
echte modellen. Nadien bouwde ik 
ze uit in hout en voorzag ze van de 
nodige apparatuur. Eenmaal klaar 
trok ik ermee naar happenings waar 
ik ze kon laten vliegen. De grootste 
die ik ooit gemaakt heb was een 
C-119, een vliegtuig dat door 
de Amerikaanse luchtmacht werd 
gebruikt voor transporten. Mijn 
modelbouw had een spanwijdte 
van maar liefst 3m40!”

Gedurende vele jaren schuimde 
Daniël alle vliegshows van België 
af maar na verloop van tijd was 
hij toe aan een nieuwe uitdaging. 
“Die vond ik een tiental jaar 
geleden toen ik via mijn neef een 

proefversie van een vluchtsimulator 
op mijn computer kon uitproberen. 
Zo ben ik er uiteindelijk in gerold 
en ondertussen beschik ik over 
een breedbeeldscherm voor het 
vliegtuig zelf en drie kleinere 
schermen om de instrumenten van 
het vliegtuig te kunnen bedienen”, 
vertelt Daniël. 

Bijna elke grote luchtvaart-
maatschappij heeft een virtuele 
tegenhanger. Daniël is lid van die 
van SN Brussels Airlines en kan 
via internet verbinding maken 
met het commandocentrum van de 
maatschappij. “Van hen krijg ik op 
geregelde tijdstippen opdrachten 
die ik binnen een bepaalde termijn 
moet afgerond hebben. Mijn 
recentste vlucht was van Brussel naar 
Frankfurt. Zo’n virtuele vlucht verloopt 
steeds volgens reële tijd, maar je kan 
die wel onderbreken zodat je niet 
verplicht bent om de hele reis in een 
trek door te doen. En je kan natuurlijk 
ook je automatische piloot opzetten 
waardoor je even kan gaan eten,” 
aldus Daniël.

“Ondertussen heb ik reeds meer 
dan duizend vluchturen op mijn teller 
staan en ben ik captain long range. 

Weerdenaar 

vliegt 
virtueel de wereld rond

Weerde - Wekelijks legt Daniël Degreef heel wat kilometers 
in het luchtruim af. Een vliegbrevet heeft hij niet, wel een 
indrukwekkende vluchtsimulator waarmee hij vliegtuigen 
van achter zijn computer kan besturen. Sinds een tiental 
jaar is hij aangesloten bij een virtuele vliegclub die hem 
geregeld de opdracht geeft naar verschillende luchthavens 
over de hele wereld te vliegen. de Zemstenaar mocht virtueel 
meevliegen.

Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries
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Gulderij 9 - 1980 Weerde 
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45

GSM 0475/869 163

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

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

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

Meestal vlieg ik met een Boeing 
737 of een Airbus A230, afhankelijk 
van de afstand die ik dien af te 
leggen”, zegt de Weerdenaar. 
Volgens hem is vliegen op zich 
niet zo heel moeilijk, maar bij het 
opstijgen en landen komt heel wat 
meer kijken. “Vóór je vertrek dien je 
eerst een vluchtplan op te stellen 
en in te geven in de boordcomputer. 
Bovendien moet je op voorhand 
ook enkele zaken berekenen zoals 
het brandstofverbruik dat onder 
meer afhankelijk is van het aantal 
passagiers dat je vervoert, je lading 
enzovoort. Wanneer je vliegtuig 
eindelijk de lucht ingaat, moet je 
ook rekening houden met factoren 
zoals windrichting, snelheid en 
hoogte. En ook de landing dient 
te gebeuren volgens enkele 
zeer nauwgezette procedures. 
De vliegclub waarvoor je vliegt 
houdt bovendien je hele vlucht 
nauwlettend in het oog. Zoals je 
ziet is het niet gewoon een kwestie 
van even achter het stuur plaats te 
nemen.”

Gelukkig kan je bij je eerste vluchten 
op heel wat ondersteuning van je 
vliegclub rekenen. “De vliegclub 
waarbij je aangesloten bent stuurt je 

niet zomaar het luchtruim in. Je krijgt 
eerst lessen en geleidelijk aan leer je 
het vliegtuig besturen. Daarna mag 
je in Zaventem eens opstijgen en 
landen. Pas daarna krijg je je eerste 
vluchten en die zijn voornamelijk  van 
korte afstand zoals  van Brussel naar 
Oostende bijvoorbeeld”, licht Daniël 
toe. 

“Wat ook heel leuk is, is dat 
het vliegsimulatieprogramma 
heel erg uitgebouwd is. Het 
bedieningspaneel stemt overeen 
met dat van een echt vliegtuig. Elke 
knop heeft een functie die je af en 
toe wel eens nodig hebt. Daarnaast 
kan je voor je vertrek de instellingen 
van je vlucht configureren. Zo kan 
je bijvoorbeeld instellen dat je een 
noodlanding zal moeten maken. Dat 
houdt het allemaal wat spannend 
natuurlijk! Bovendien zitten 
alle luchthavens van de wereld 
in het programma en wel zeer 
gedetailleerd. Als je op Zaventem 
taxiet heb je een prachtig uitzicht op 
de skyline van Brussel waarbij je het 
Atomium en andere grote gebouwen 
kan onderscheiden. Zo verken ik alle 
luchthavens van de wereld vanachter 
mijn computer”, besluit de virtuele 
piloot.

Daniël Degreef toont zijn imposante apparatuur om vliegtuigen virtueel te besturen.
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Katia, ben jij geboren en 
getogen in Zemst?
Neen, ik ben afkomstig van 
Oost-Vlaanderen, meer 
bepaald uit Gavere, waar 
enkele wielerhelden vandaan 
komen (lacht). Mijn man 
woonde in Eppegem, ik heb 
hem leren kennen toen we 
samen studeerden in Gent. 
Toen we afstudeerden, zijn 
we eerst twee jaar in Frankrijk 
gaan wonen en werken. 
Daarna zijn we terug naar 
België gekomen en toen 
moest er beslist worden 
waar we een praktijk zouden 
openen, na wat zoeken, werd 
dat eerst Eppegem en sinds 
2000 Elewijt.

Dierenarts, dat is in mijn 
ogen zo’n boeiend beroep. 
Vertel me daar eens wat 
meer over: welke dieren 
behandel je zoal?
Ik ben afgestudeerd 
voor grote huisdieren en 
inwendige ziektes. Dat 
leek me toen de meest 
avontuurlijke dienst, je 
mocht dan ook een beetje 

boer spelen (lacht). Die 
eerste jaren in Frankrijk deed 
ik dan ook voornamelijk 
koeien, paarden ,schapen, 
enzovoort. Maar dat was 
heel intensief en ook een 
beetje gevaarlijk. Ik deed in 
die tijd veel vervangingen 
en werkte ook bij oudere 
dierenartsen, zij waren 
bezig met het omschakelen 
naar kleine huisdieren en 
daardoor heb ik ook veel 
bijgeleerd. Toen we in Zemst 
begonnen, deed mijn man 
de grote dieren en ik de 
kleinere. Dat was een ideale 
combinatie om kinderen 
en werk te combineren. Nu 
doe ik nog steeds vooral de 
kleinere dieren, maar jammer 
genoeg komt er steeds meer 
administratie bij kijken. 
Vroeger had ik gezegd dat ik 
nooit bureauwerk wou doen, 
maar in de praktijk hoort dat 
er toch voor een heel groot 
stuk bij. Maar het blijft wel 
heel afwisselend werk, je 
hebt veel sociaal contact 
en ik zit nooit in de fi le. 
Allemaal positieve dingen 

dus!
Het is nu februari, de maand 
van de liefde, dus ik kan niet 
anders dan je te vragen: vind 
je Valentijn belangrijk?
(Bloost) Aangezien het een 
vaste dag is, is het voor een 
stuk toch wel een gewone 
dag, zoals de andere. Maar 
ik probeer toch iets te doen, 
dat hoeft niet de grote 
tamtam te zijn, maar er aan 
denken, dat hoort er voor mij 
bij.

Wat is je favoriete plekje in 
Zemst?
Mijnen hof! Hij is groot 
genoeg en heel divers. In elk 
hoekje is er iets anders, iets 
moois. Ik werk daar ook heel 
graag in, voor mij is dat pure 
ontspanning. Mijn tuin maakt 
me ondernemend, ik ben dan 
constant aan het plannen, 
ook al worden niet al die 
plannen ook daadwerkelijk 
verwezenlijkt. Ik doe daar 
inspiratie op.

Welke geur maakt je blij?
De geur van koffi e ’s morgens. 

Ik heb dat écht nodig. 
Nochtans, toen ik zwanger 
was, kon ik dat absoluut niet 
verdragen. En de geur van kip 
aan ’t spit ook niet. Dan wist 
mijn man meteen hoe laat 
het was. Na de bevalling was 
dat ook meteen weer voorbij. 
Vreemd wat die hormonen 
met je doen hé.

Waarvoor mogen ze je ’s 
nachts wakker maken?
Voor mijn beroep (lacht). De 
telefoon staat naast mijn 
bed, waar ik ook ben, ik 
neem altijd de telefoon op. Ik 
zeg ook tegen klanten dat ze 
naar mijn gewone telefoonlijn 
moeten bellen, mijn huis staat 
vol telefoons, dus ik ben altijd 
snel bereikbaar. Mijn gsm 
daarentegen, die steekt altijd 
wel ergens, in een jaszak of 
in een handtas, die zie ik 
vaker niet dan wel. Tenzij ik 
buitenshuis ben natuurlijk, 
dan wordt mijn gewone 
telefoonlijn doorgeschakeld 
naar mijn gsm en dan hou ik 
hem wel de hele tijd binnen 
handbereik.

Aan den toog met Ellen
Elewijt – Het sneeuwt behoorlijk als ik met Katia De Vreese afspreek in ’t Steen voor mijn maandelijkse 
babbel met de redactie. Katia ken je als dierenarts of misschien wel als supporter van FC Eppegem. 
Buiten was het ijskoud, maar binnen was het dankzij deze goedlachse dame gezellig warm!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries
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en Katiaen Katiaen Katiaen Katia

•  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 
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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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