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Beste Zemstenaar,

U 
weet dat de Zemstenaar niet houdt van 
sensatiejournalistiek. Maar wat wij hier vorige week 
meemaakten, mogen wij u echt niet onthouden.
Bij de redactie gaat de bel. Een oude man met 

een witte baard. Hij draagt een versleten rood trainingspak 
en een baseballpetje met een klein gouden kruis. Zichtbaar 
vermoeid, hangende schouders, doffe blik in de ogen. 
“Hebben jullie even tijd voor mij, waarde vrienden?” 
“Uiteraard, beste man! Kom binnen, neem een stoel en maak 
het u gemakkelijk. Sigaar? Borrel?” 
Ontroerd door zoveel warmte begint de grijsaard zijn 
verhaal: “Mijn naam is Nicolaas. Vergeeft u mij mijn sjofel 
voorkomen, gewoonlijk draag ik een lange rode mantel en 
een mijter. Maar zo durf ik de straat niet meer op. Euhm…, u 
zal mij wellicht beter kennen als Sinterklaas.” 
Wij compleet ondersteboven: “Sinterklaas! Wat brengt u 
hier, goedheilige man?” 
“Och vrienden, ik zie het niet meer zitten. Jaren en jaren doe 
ik mijn best om alle kinderen blij te maken. Samen met Zwarte 
Piet, mijn trouwe helper, elk jaar opnieuw elk dak op om in elke 
schoorsteen een cadeau te droppen. Zwaar werk voor een man 
van mijn leeftijd, maar ik deed het altijd met hart en ziel. Nooit 
heb ik gevraagd naar applaus. En dat er met mij al eens gelachen 
werd, ach, tot daaraan toe. Mijn baard hing wel eens scheef en 
ik sloeg al wel eens wartaal uit. Daar maakte ook Piet zich altijd 
vrolijk om. Maar plots krijg ik de halve wereld over mij heen: 
‘Vuile racist! Zijt gij niet verlegen? Scheer je weg!’ Dit doet pijn, 
vrienden. Als het zo doorgaat, heeft straks de kerstman Gaia aan 
zijn broek omdat hij met rendieren heult. Ik kap ermee. Willen 
jullie alsjeblief deze boodschap verspreiden?”
Dit konden wij niet laten gebeuren. “Kop op, Sint, trek het 
je niet aan. Denk aan de kinderen, die geloven in jou! Weet je 
wat? We zetten je nog eens op de cover van de Zemstenaar, 
net als in 2008!”
Zijn ogen glinsterden. “Echt? Menen jullie dat? Wel, dan 
doe ik er nog een eeuw of drie bij! Samen met Zwarte Piet. 
Of die nu wit, geel, rood of zwart is, maakt niet uit. Als de 
kinderen maar gelukkig zijn!”

De redactie (PV)
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I
n 2009 richtte Cindy Van Dyck 
glamour-blog.com op. In een mum 
van tijd groeide haar initiatief uit tot 
een echte modeblog. Zelfs fashionista’s 

uit Hawaii en de Filipijnen hebben de weg 
naar haar blog weten te vinden. En ook op 
Facebook en Instagram (@cindyvandyck) 
kan de modeblogster op een groot aantal 
volgers rekenen.

Een van de 
eerste Belgische 
modeblogsters
Samen met enkele andere modeblogsters 
was ze een van de eersten in België die 
een modeblog lanceerde. “Mode heeft 
me altijd gepassioneerd. Het is voor mij 
dan ook echt een hobby om te bloggen 
en mijn inspiratie met anderen te delen. 
Als ik er ooit misschien mijn job van kan 
maken, zou dat tof zijn. Maar voorlopig 
hoeft dat niet voor mij en doe ik het puur 
voor de fun,” vertelt de 21-jarige blogster.
Ondertussen hebben al heel wat 
fashionista’s zich aan het bloggen gewaagd. 
Toch weet Cindy zich te onderscheiden. 
“Ik blijf steeds mezelf. Ik volg trends op, 
maar ik zal ze bijvoorbeeld nooit zomaar 
klakkeloos overnemen. Ik zal er steeds 
een eigen touch aan geven. Dat weten mijn 
lezers te appreciëren. Daarnaast vind ik 
het ook heel belangrijk om interactie op te 
bouwen met mijn lezers en volgers. Ik wil 
het niet te oppervlakkig houden op mijn 
blog. Daarom post ik langere teksten dan 
de meeste bloggers en probeer ik steeds 
een persoonlijk verhaal mee te geven.”

Straat als 
inspiratiebron
Haar eigen stijl omschrijft Cindy 
als eerder klassiek. “Je zal me het 

vaakst zien in 
zwarte broeken 
of jeans. Die 
combineer ik dan 
meestal met één 
eyecatcher, zoals 
b i j v o o r b e e l d 
s p e c i a l e 
schoenen of een 
leuke blazer. 
Dat maakt het 
geheel wat 
opvallender. De 
inspiratie voor 
mijn dagelijkse 
outfits vind ik 
meestal op straat. 
Het intrigeert 
me om te zien 
wat mensen 
dragen en hoe ze 
k ledingstukken 
en stijlen 
combineren. Ik neem dan ook 
geregeld elementen over van wat ik 
zie bij anderen en die mix ik dan 
met mijn eigen stijl. Daarnaast laat 
ik me ook graag inspireren door 
wat ik in modebladen of bij andere 
modebloggers zie.”
Steeds op de hoogte blijven van alle 
trends in modeland, vergt natuurlijk 
heel wat speurwerk. “Elke maand neem 
ik een hele stapel magazines door. 
Daarnaast doe ik ook heel wat research 
op internet over de opkomende trends. 
Ik volg ook steeds de Fashion Weeks 
en andere modebloggers op de voet. Er 
kruipt dan ook heel wat tijd en energie 
in om de trends wat voor te blijven. Ja, 
het is best een fulltime bezigheid,” lacht 
Cindy.

Schotse ruiten en 
scubastofjes
“Roze blijft het huidige modebeeld 
kleuren. Maar ook tartan, beter gekend 
als de Schotse ruit, zal deze winter in 
heel wat kleerkasten komen te hangen. 
Een andere trend die we vaak zullen 
terugzien, zijn de scubastofjes die vaak 
voorkomen in truien en rokjes.”
“Wat elke modebewuste vrouw zeker in haar 
kast moet hebben hangen? Dat is een perfect 
zittende zwarte mantel,” luidt het advies van 
Cindy. “Dit soort jas kan je eindeloos met 
allerlei andere kledingstukken combineren 
en past bij bijna alle kleuren. Of je nu een geel 
jurkje draagt of een rood, met een zwarte jas 
erbij zit je steeds goed.” 

Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries

Zemst – Cindy Van Dyck mag zich 
modeblogster noemen. Wat begon als een site 

om met vrienden en familie modetips en ideeën 
uit te wisselen, groeide al snel uit tot een blog 

die dagelijks een duizendtal bezoekers lokt.

De kleren maken
de vrouw

Ladies, we weten alvast waarnaar we op zoek 

moeten tijdens een volgend dagje shoppen!

Voor your daily dose of fashion,  

ga naar glamour-blog.com



6

A
lain Gerardy is luitenant-kolonel 
bij de Luchtmacht, waar hij 
verschillende functies bekleed 
heeft, van vleugeladjudant van 

de Luchtmachtcommandant tot kabinetschef 
van de commandant van de Militaire School. 
In 2008 werd hij benoemd tot attaché en later 
tot adviseur bij het Huis van de Hertogen van 
Brabant. Deze instelling huisvest het personeel 
van de troonopvolger. In die hoedanigheid 
werkte hij o.a. mee aan het sociale programma 
van de prins, organiseerde bedrijfsbezoeken, 
audiënties en talrijke andere activiteiten en 
volgde hij mee de thema’s rond o.a. onderwijs, 
energie en duurzame ontwikkeling.

Bij de koning
Op 21 juli dit jaar werd Prins Filip koning. 
Alain Gerardy werd benoemd tot adjunct 
protocolchef bij het Huis van de Koning. 
Dat behelst de organisatie van alle publieke 
activiteiten van de koning en het vorstenpaar, 

zowel binnen als 
buiten het koninklijk 
paleis. Momenteel 
zijn dat voornamelijk 
de Blijde Intredes van 
het vorstenpaar in de 
provinciehoofdsteden 
waarmee hij zijn 
handen vol heeft. Want 
aan zo’n enkele dag, 
die gevuld is met vele 
activiteiten gaat heel 
wat voorbereiding 
vooraf. Veel moet 
immers op het terrein 

zelf voorbereid worden. 
Een heel scenario 
wordt dan opgemaakt 
met de sequentie van de 
activiteiten punctueel 
uitgeschreven. Zo 
groeit een lijvig dossier waarin ook nog alle 
inwendige instructies verwerkt worden. Op de 
dag zelf dient Alain onze koning te begeleiden. 
Niet zo makkelijk, want het programma moet 
nauwkeurig opgevolgd worden en vooral de 
timing gerespecteerd. Nadien volgt dan een 
feedback met de koning ter voorbereiding van 
nieuwe ontmoetingen.

Blijde Intrede
Voor Vlaams-Brabant, in Leuven, was dat 
niet eenvoudig want zij kwamen als eersten 
in september al aan de beurt. Er was dus niet 
veel tijd voor al die voorbereidingen. Maar wat 
nieuw is, is dat koning Filip alle burgemeesters 
van de provincie op die Blijde Intredes 
uitgenodigd heeft, wat zeer geapprecieerd 
werd. Het belangrijkste is evenwel dat zo’n 
dag gesmeerd verloopt en de stress, die met 
zo’n gebeuren gepaard gaat, tot een minimum 

herleid wordt. De koning heeft ook Mechelen 
al aangedaan. Hij was aanwezig op de 
Hanswijkcavalcade en natuurlijk de lancering 
van de nieuwe postzegel. Traditioneel gaat 
hij ook andere vorstenhuizen bezoeken. 
Na dat van Nederland is begin december 
Luxemburg aan de beurt.
Koning Filip en de Nederlandse koning 
Willem Alexander zijn momenteel de jongste 
vorsten van Europa. Door de koninklijke 
paleizen van Europa waait duidelijk een 
nieuwe wind. Dat laat zich al voelen en belooft 
andere nieuwigheden in de toekomst.
Maar de koning zal men wel blijven 
aanspreken met “Sire”. En de koningin met 
“Majesteit” of “Mevrouw”. “Monseigneur” 
is voor alle prinsen en de kinderen van 
de koning spreek je, gezien hun leeftijd, 
voorlopig gewoon met de voornaam aan.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

Werken voor de koning

Hofstade – Koningen blijven tot de verbeelding spreken, zo ook hun entourage. Hoe de 
tijden ook veranderen, er is en blijft die afstand die dient gerespecteerd te worden. Maar 
het is wel fijn wanneer onze gezonde nieuwsgierigheid wordt beantwoord. Alain Gerardy uit 
Hofstade,  die nu voor koning Filip werkt, wou graag wat toelichting geven over zijn functie.

“De koning kiest zelf zijn 
personeel. Deze mensen 
zijn niet altijd van adel

Alain Gerardy leidt mee het 
protocol rond Koning Filip.



7

 

     

WWW.TROLLBEADS.NL • WWW.TROLLBEADS.BE

Bij aankoop van deze unieke kraal en slotje ontvang je de zilveren armband gratis! * 

Verkrijgbaar in 18, 19, 20 en 21 cm.

*Zolang de voorraad strekt.

Krijg je armband      
cadeau!

RUIMTE GERESERVEERD VOOR LOGO EN ADRESGEGEVENS VAN DE JUWELIER

Sprankelende 
actie!

Van €133 
voor € 89

89.-
Promo

Onze merken:
Rodania - Diesel
Emporio Armani

Fossil - Guess
Oliver Strelli

Junghans - Officina 
Del Tempo

 Marc Coblen
Danish Design - Casio

Lotus - Ice-watch
 Michel Herbelin

Service in eigen atelier

Kerkstraat 234 - 1851 Humbeek
tel. 02 269 17 08
OPEN dinsdag t/m vrijdag 9u-12u / 13u30-18u30u
 zaterdag 9u-12u / 13u30-18u
OOK GEOPEND op zondag 8, 15 , 22 en 29 december
en op maandag 23 en 30 december

j u w e l i e r v a n l a e r . b e

Juwelen
DBozarts

Nona Silver
Nona Gold
Innocence

Viventy  -  Lizzy
Casa Jewelry 
Bronzeallure

Dji Dji 
Duepunti

Jack Terweduwe 
Kipling

Waardebon €25
* Korting niet cumuleerbar met andere kortingen of acties.
 Slechts 1 bon per gezin. Geldig tot 15/12/13

bij aankoop van min. € 175*

✂

Koopzondagen open 9u-12u, 13u30-17u / maandag tot 18u

Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
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P
atrick, wat is eigenlijk 
steigerhout?
Patrick: “Steigerhout is 
grof gezaagd, ongeschaafd 

vurenhout van de fijnspar. Grote planken 
worden gemaakt om op de steigers te 
gebruiken, een onmisbaar hulpmiddel 
voor de vakmensen in de bouw. De 
planken zijn soms meer dan 5 meter lang, 
ongeveer 19 cm breed en 3 cm dik. Het 
vurenhout heeft een lange vezel en is heel 
taai, maar wel zacht. Een onbehandelde 
steigerplank vergrijst buiten na zeven 
maanden. Het duurt dan nog wel even 
vooraleer de plank of het meubelstuk 
egaal grijs is. Meubels uit steigerhout zijn 
vrij goedkoop, onderhoudsvriendelijk en 
toch duurzaam. Het is hier bij ons nog 
vrij onbekend, maar in Nederland zit het 
écht in de lift en zie je dat het hout vaak 
buiten gebruikt wordt voor terrassen, 
bloembakken en andere decoratieve 
stukken.”

Vanwaar jouw interesse in 
steigerhout, want je hebt eigenlijk 
een zaak in natuursteen? 
“Ik heb inderdaad al twintig jaar een 
eigen zaak in natuursteen. Ik werk alleen 
en alles wordt ambachtelijk gemaakt. 

De zaak is gevestigd 
in Hoboken. Mensen 
stonden dikwijls versteld 
dat ik die zware materialen 
alleen hanteerde. Dat 
is trouwens één van 
de redenen waarom ik 
met steigerhout ben 
gestart. Het is veel lichter 
materiaal om te bewerken, 
zalig! En ik kan ook 
veel creatiever zijn. Een 
andere reden: wij waren 
op zoek naar een mooie, 
eenvoudige, houten 
keukentafel en gingen wat neuzen op 
internet. Na lang zoeken zagen we een 
prachtige tafel in steigerhout en we waren 
onmiddellijk verkocht. Ik ontdekte dat 
het een prachtige houtsoort was die 
allerlei verschillende bewerkingen kan 
ondergaan en daardoor ook veel variatie 
biedt in de afwerking. Zo heb ik voor de 
keukentafel een combinatie gemaakt met 
hetzelfde graniet als ons werkblad. Het is 
een artikel geworden waar ik best trots op 
ben (lacht)!”

Ambachtelijk meubels maken 
is toch niet meer zo evident 

tegenwoordig. Heb je ooit andere 
jobs gedaan?
“Ik heb richting elektriciteit gestudeerd 
en eigenlijk nooit een specifieke opleiding 
gevolgd om hout te bewerken. Ik ben ooit 
gestart bij een bedrijf dat natuursteen 
bewerkte. En op een dag kwam er iemand 
van de concurrentie mij vragen of ik zijn 
bedrijf wilde overnemen. Na een korte 
bedenktijd en overleg met mijn vrouwtje 
zijn we er volledig voor gegaan. Het was 
een hele uitdaging om zelf een bedrijf te 
leiden. Ik werk nu al jarenlang met mijn 
handen...” “En die zijn ondertussen 
goud waard”, voegt zijn vrouw Ann er 
grappend aan toe. 

Waar kunnen de Zemstenaren uw 
meubels kopen?
“De mensen zijn altijd welkom bij ons 
thuis (Marjoleinstraat 19 in Elewijt) 
om een kijkje te nemen, want uiteraard 
staan er bij ons een aantal artikelen 
tentoongesteld. Het atelier is in Hoboken 
omdat we daar de zaak met natuursteen 
runnen. Voorlopig blijft de locatie daar, 
maar alles kan van bij ons thuis geregeld 
worden, zodat de mensen niet tot in 
Hoboken hoeven te rijden.”
Info: 015 616 488, www.firmavangorp.be 

Tekst en foto: Karin Andries

Hout in de steigers 
Elewijt -  Al gehoord van steigerhout?  Of je nu op zoek bent naar een eettafel, een 

salontafel, een bloembak of een bed van steigerhout, vakman Patrick Gosselin kan alles 
maken en leveren. Hij combineert zelfs steigerhout met natuursteen. Prachtig!

Ann en Patrick zijn 
gecharmeerd door 

steigerhout.
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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
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:  
    9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u

Na afspraak

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

 

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
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H
oe en wanneer is het 
allemaal begonnen?
“We zijn vrienden die elkaar 
een paar jaar geleden leerden 

kennen. In 2010 lanceerden we ons eerste 
album. En sindsdien gaat alles vlotjes. 
Eigenaardig genoeg gaat het allemaal 
beter in het buitenland dan 
hier in eigen land. Daarna 
volgden nog enkele singles. 
Deze losse singles, dat zullen 
er een zestal zijn, worden 
in maart uitgebracht op een 
mini-album.”

Jullie hebben al heel wat 
landen bezocht. Welke landen 
staan op jullie lijstje?
“We hebben inderdaad al enkele 
landen bezocht: Nederland, 
Zwitserland en Luxemburg. En dan 
hebben we nog het Brazilië-verhaal.”

Je maakt me nieuwsgierig.
“Een Braziliaan had ons 
opgemerkt op You Tube. Later 
bleek hij een bekende Braziliaan 
te zijn die op MTV presenteerde 
en zijn eigen radioprogramma 
had. Hij begon onze nummers 
tijdens zijn radioshows te draaien 
en heeft ons uitgenodigd om naar 
Brazilië te komen. En zo zijn we 
daar in 2011 beland om promo 
te voeren op verschillende 
radiostations.”

Nog niet zo heel lang 
geleden zijn jullie naar 
Brazilië teruggekeerd. 
Dit keer om op te treden 
in een voetbalstadion. 
Hoe komt zoiets tot stand?
“Toen we in 2011 naar Brazilië gingen, 
hebben we daar enkele vrienden 

gemaakt. Zij waren enorm fan van 
Palmeras. We wilden deze mensen een 
plezier doen. Op de marathonradio van 
Peter Van de Veire (MNM) droegen we 
T-shirts van Palmeras en zo ging de bal 
aan het rollen op de social media. We 

k r e g e n 

heel wat reacties van fans van Palmeras. 
Zo hebben we dan een liedje voor de 
fans gemaakt. Later kregen we de vraag 

om dit nummer live te gaan zingen in het 
voetbalstadion.”

Coldplay heeft jullie promofilmpje 
van de single Horizon opgenomen 
op hun officiële website. Vertel eens 
wat meer over dat promofilmpje.

“Het was de tweede single na 
onze volledige plaat en we waren 
op zoek naar een originele manier 
om onze muziek te lanceren. We 
hebben dat ‘lanceren’ letterlijk 
genomen en hebben USB-
sticks met onze muziek erop 
aan heliumballonnen gehangen. 
Om het voor iedereen spannend 
te houden, hebben we er een 
wedstrijd van gemaakt en een 
belofte op de stick gezet dat de 
verste vinder een persoonlijk 
bezoekje van ons kreeg.”

Waar is de verste stick dan 
terechtgekomen?
“Heel toevallig is de verste stick in 
Denemarken beland. Belofte maakt 
schuld, dus zijn we in de auto 
gesprongen en naar Denemarken 
gereden. Na 800 km rijden, 
kwamen we aan bij de eerlijke 
vinder. We hebben hem een T-shirt 
en een cd gegeven. En we hebben 
er een akoestische set voor hem 
gespeeld. Later op de dag zijn 

we gewoon terug naar huis 
gekeerd.”

Jullie zijn voortdurend 
met elkaar op stap, 
is jullie vriendschap 
daartegen bestand?
“Wij zitten qua muziek op 

dezelfde golflengte. In plaats van ruzie te 
maken, tappen we moppen en lachen we.”

Tekst: Elien De Win, foto: Garcia Goodbye

 Garcia Goodbye
Je kan Garcia Goodbye volgen op hun 

website: www.garciagoodbye.com 

of via hun facebookpagina: 

www.facebook.com/hellogarciagoodbye.

“Belofte maakt schuld, dus 
sprongen we in de auto en 

reden naar Denemarken

Groeten van

Jens Leen, drummer van de band.

Eppegem - Jens Leen en Tommy Gontie vormen samen de popgroep Garcia Goodbye. Jens, de 
drummer van de band, woont nog maar een klein jaar in Zemst. Ze zijn al in heel wat landen 

bekend, maar de kans is groot dat je hen nog niet kent. de Zemstenaar ging een babbeltje slaan.
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COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

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

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

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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

 

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     
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Hohoho! Santa is coming!
Ik ben een sucker for Christmas en normaal gezien houden mijn collega’s van de 
redactie mij in toom. Maar aangezien er last minute enkele gaatjes vrij waren in 
ons glossy magazine, mocht ik mij onverwacht eens helemaal laten gaan! Je vindt 
hier enkele do-it-yourself ideetjes om snel wat kerstsfeer in je huis te brengen...
         Tekst en foto’s: Ellen Van de Wijgaert    

Wij hebben enkele jaren verbouwd, dus 
onze kerstboom vorig jaar was helemaal 
daarop gericht! Met overgebleven stukjes 
hout, nagels en schroeven heb ik mijn 
echtgenoot aan het werk gezet. Nog wat 
leuke kerstversiering erbij en hij was klaar. 
Niks dan complimentjes gekregen dat jaar!

Wie minder tijd (of goesting) heeft, kan 
gewoon zijn ladder open plooien, daar 
wat lichtjes rond draaien, hier en daar 
een kerstbal en klaar is kees!

Naast kerstverslaafd ben ik ook 
internetverslaafd. Surfend op 
pinterest (een absolute aanrader voor 
al wie inspiratie zoekt) kwam ik een 
foto tegen van een kerstboom in een 
valies! Geweldig! Ik had nog enkele 
kerstballen liggen die hier perfect 
voor zijn, printte een slinger af met 
een leuk tekstje (tip: zoek via Google 
op freebies of free printables en je 
vindt gigantisch veel leuke dingen die 
je gratis en voor niets kan printen), 
hing wat lichtjes in mijn koffer en 
ziehier het resultaat!

Oh joy
Zin in een origineel kerstkaartje? Zoek op Google naar enkele leuke accessoires om je kerstshoot op te vrolijken (de 
beste resultaten vind je met de zoekwoorden photo props christmas). Ga je met de hele familie op de foto? Doe matching 
outfits aan (bv. allemaal met iets rood), kies voor een lichte achtergrond en je hebt gegarandeerd een leuk resultaat! Wat 
vind je van de mijne?

Rocking around the christmas tree
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Counting the days

Toen ik klein was, kreeg ik elk jaar een adventskalender 
met een lekker chocolaatje achter elk piepklein deurtje. 
Aftellen naar kerstmis vind ik nog steeds geweldig, maar al 
die chocolade is niet goed voor mijn lijn. Dus wij hebben 
nog steeds een adventskalender, alleen is die gevuld met 
doe-dingen! Elke morgen mag je één zakje openen waar 
meestal een kaartje met een opdracht in zit. Zo staat er 
bv. een avondje kerstfilms kijken op het programma of 
een tocht langs de versierde huizen in de buurt. Wil je 
er liever kleine cadeautjes instoppen? Een kerstpyama of 
kerstsokken doen het altijd goed!
Zelf een adventskalender maken? Ook daarvoor vind je 
inspiratie genoeg op het internet! Zelf maak ik er eentje 
met craftzakjes (van die bruine boterhamzakjes), kleurrijk 
lint, houten wasknijpers, washitape en restjes inpakpapier 
van vorig jaar!

Show me your christmas tree
Ik ben reuzebenieuwd hoe jullie kerstmis vieren! Wie wil, mag dan ook een foto van de kerstboom (of de 
adventskalender of misschien jullie familiekerstfoto) op onze facebookpagina plakken. Misschien vind ik er al 
inspiratie voor volgend jaar?

Cheers
Geen feestje zonder drank. Uiteraard! Ik ben zelf geen 
fan van glühwein en jeneverkes, geef mij maar een lekkere 
cocktail. Gin is dit jaar helemaal hip? dus deze kerstcocktail 
staat bij mij gegarandeerd op het menu de komende weken!

Merry Cherry: 
Verwijder van een 
sinaasappelpartje alle 
velletjes en plet deze met 
een cocktailstamper in 
een cocktailshaker. Vul de 
shaker met enkele ijsblokjes, 
doe er 50 ml gin bij en 30 
ml zoet kersensap. Voeg 
1,5 theelepel suikersiroop 
en 2 druppels sinaasbitter 
(angostura) toe en schud 
alles goed door mekaar. 
Doe dit in een glas, vul 
aan met cava en versier eventueel met een krulletje van 
sinaasappelschil. Schol!

Ook leuk is een chocoladebar, waarbij je overheerlijke, 
dampende chocolademelk maakt en een hele resem 
lekkere versieringen klaar zet. Zo kan iedereen zijn eigen 
kerstkop maken. Mijn persoonlijke favorieten zijn slagroom 
(uiteraard!), een beetje kaneel en smarties!
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

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  

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Traiteur & 
Home-cooking 
service

bekijk onze 
eindejaarsmenu’s 
en buffetten

H6 Traiteur & 
Home-cooking service

Zemstsesteenweg 111 • 1981 Hofstade
Gsm: 0495 90 66 36 • Fax: 015 34 83 62
www.h6traiteurservice.be

H6_Advertentie_nov2013.indd   3 27/11/13(w 48)   14:42
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Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

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

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

L
ucien loopt er niet bij voor 
spek en bonen. Hij gaat met 
gretigheid de duels aan, trekt 
zich terug in de verdediging 

en geeft een assist waaruit een mooi 
doelpunt volgt. Zijn supporters 
brengen de handjes op elkaar.

Meer karakter dan 
talent
Lucien is van Laar. “Van de 
Negenbunder”, zegt hij. “Mijn drie 
broers hebben gekoerst. Tenminste, dat 
hebben ze geprobeerd maar ze bakten 
er weinig van. Dan verging het mij als 
voetballer beter. Ik heb bij Zemst en 
Eppegem gespeeld in derde en tweede 
provinciale. Ik kreeg mijn kans als de 
vaste titularissen afwezig bleven, want 
ik had meer karakter dan talent.”

Weer of geen weer
Na een actieve sportloopbaan 
schakelde Lucien, 34 jaar geleden, 
over op vriend-schappelijke partijtjes 
met de vrienden van Rust Roest, maar 
ook fietstochtjes en zelfs skiën staan 
nog altijd op zijn sport-programma. 

“De verplaatsing naar de sporthal doe 
ik dan ook steevast met de fiets”, zegt 
hij. “Weer of geen weer, vanuit Den 
Ambroos is het amper vier kilometer 
en daarvoor start ik mijn wagen niet. 
Overigens bestaat er geen slecht weer, 
er bestaat alleen onaangepaste kledij.”

Mentaal actief
Met het minivoetbal wil hij nu stoppen, 
maar toch niet helemaal. “Ik zal het wel 
missen, maar we hebben al afgesproken 
dat mijn maten mogen bellen als ze 
met te weinig zijn. En verder is er toch 
genoeg in het leven om bezig te blijven. 
Ik probeer ook mentaal actief te blijven 
met de studie van Spaans en Italiaans. Dat 
uurtje minivoetbal is voor mij het ‘sacraal’ 
moment van de week, zoals ook het 
gezelschap van mijn twee kleindochters, 
die ik het meest blijf koesteren.”

Wil je graag mee voetballen? Neem 
dan op met Fons Maes (fons.maes@
telenet.be, 0475/29 18 73) of Luc 
Selleslagh (luc.selleslagh@telenet.be, 
0476/21 41 72)

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Lucien
wil niet
vastroesten

Hofstade – Een vrijdagavond in 
de IHAM-sporthal in Mechelen. 

Een tiental ‘rijpere’ sporters van 
Rust Roest maken zich klaar 
voor een wekelijks partijtje 

minivoetbal onder vrienden. 
Onder hen Lucien Lauwers, pas 

75 geworden en met lengten de 
oudste. ‘Blijven bewegen’ is zijn 

motto om niet vast te roesten.
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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:

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

Tel: 015 62 16 06

NIEUW ADRES:
Brusselsesteenweg 106 - bus 1
1980 Zemst
Ruime parking aan het kantoor

Bel voor een gratis 
waardebepaling!

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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www.tuinenvanvlasselaer.be

Café De Kroeg zoekt medewerker
half- of voltijds

Vijf basisspelers zochten andere 
oorden op
Trainer-coach Erik Herman, al aan de slag bij BGZ sinds 2002 legt uit : 
“Maar liefst vijf basisspelers verlieten de club, en dat is niet zomaar op te 

vangen. Bovendien kampten we met heel wat blessureleed en afwezigheden om allerlei 
redenen.  Ik ben best tevreden over de huidige jeugdige kern, maar we missen wat 
ervaring en maturiteit. Ik stel vast dat we vlot meedraaien tot het laatste quarter, maar 
dan vaak onderuit gaan. Daarbij moet ik vaak beroep doen op spelers uit het B-team, 
die al een wedstrijd achter de kiezen hebben en dan wat minder fris zitten. Vorig jaar 
eindigden we rond de zevende plaats. Ik vrees dat we nu beter wat lager mikken, het 
behoud is nu belangrijk.”

Dames A doen het uitstekend
BGZ telt heel wat teams, het volledig klassement en 
resultaten van elk team publiceren zou nogal wat plaats 
innemen.  Die kan je vinden op de website van de liga 
(www.vlaamsebasketballiga.be).
Zeker het vermelden waard is de tweede plaats van 
Dames A in eerste provinciale onder de hoede van 
nieuwe coach Andy Berghman. 
Voorzitter Koen Lecluyse weet verder te melden dat een 
heleboel nieuwe jeugdspelers aansloten bij de jeugd. De 
Peanuts zijn maar liefst met zijn vijfentwintig dit seizoen.  
De Microben tellen vijftien spelers meer en de Benjamins 
kregen er tien bij. Ook nieuw zijn de trainers Sam Voet bij 
de Juniors, Lara Moucheron bij de Landelijke Miniemen 
meisjes, en Kathleen Christiaens bij de Peanuts.

Drukke bezigheden
Een club van deze omvang draaiende houden vergt heel wat inspanningen.  Een drukke 
kalender vol activiteiten is dus broodnodig. Van 26 oktober tot 15 december is er de 
wafelverkoop. Een hap eten kan je op de restaurantdagen op 8 en 9 februari 2014 in 
het voetbalchalet  in Eppegem. Op 16 maart is er een wijndegustatie en verkoop in De 
Hoeve te Zemst, en liefhebbers van barbecue kunnen op 22 juni naar De Waterleest.
Sportieve activiteiten zijn er eveneens aan de lopende band. In de Waterleest volgt 
er een Peanutstornooi op 1 december, net als op 26 april. Jeugdstages worden 
gehouden op 2, 3, en 4 januari en op 25, 26 en 27 augustus in De Waterleest.

LED-boarding
Sinds dit jaar gebruikt de club LED-boarding om de sponsors meer in de kijker te 
zetten. Het is de bedoeling om die permanent op te hangen in De Waterleest sporthal.
Meer info op www.basketgz.net

Dirk Verdeyen

Bezige 
basketclub

Zemst - Basket Groot Zemst maakt een balans op na enkele 
maanden competitie. Het fanionteam, heren A, kende een 

moeizame start in eerste provinciale, maar lijkt zich nu toch 
enigszins door te zetten met enkele recente knappe zeges 

en klom in de rangschikking naar de negende plaats.
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

ma en di

B
urgemeester Bart Coopman 
en raadsleden Katia 
Devreese, Karin Andries en 
ondergetekende maakten 

deel uit van een vijftienkoppige 
delegatie Zemstenaars. Voor de 
meesten was het hun eerste bezoek 
aan Senegal en Sokone, voor mij 
zelfs de eerste voet op het Afrikaanse 
continent!

“Faut choisir son 
trou”
De bedoeling van het bezoek was 
een beeld te krijgen van de situatie in 
Sokone, en van het werk dat er sinds 
2006 is gebeurd in samenwerking met 
de gemeentelijke diensten van Zemst 
en de vriendenkring Xaritoo.
Na een dagje acclimatiseren en een 
toeristisch bezoek aan Dakar en het 
slaveneiland Gorée, propten we ons 
op zondagmorgen in een busje voor 
ruim zes uur piste naar het zuiden. 
De gladgestreken péage maakte al 
snel plaats voor meer gehavend asfalt, 
om te eindigen bij de karakeristieke 
rode zandwegen uit de film. “Faut 
choisir son trou” zei onze chauffeur 
laconiek…
Het leuke aan een officieel bezoek 

is dat je op allerlei plaatsen komt, 
waar je normaal gezien geen voet zou 
binnenzetten: het gemeentehuis van 
Sokone bijvoorbeeld, waar we met het 
nodige tromgeroffel onthaald werden. 
Later was er het huis van Abdoulaye 
die ons het principe van de elastieken 
familie uitlegde: hij woonde met zijn 
vier echtgenotes in één huis, ieder had 
haar eigen kamer en kinderen? Wel, 
daarvan had hij er “veel”!

Mangroves
In een grote prauw verkenden we de 
mangroves, waar de jongeren van de 
jongerenreis deze zomer met nieuwe 
aanplantingen hebben geholpen. Tussen 
de wortels van die struiken groeien 
oesters. Vroeger hakte men de hele 
plant om om die te oogsten. Nu werd 
er geëxperimenteerd met touwtjes, 
hangend aan takken, geplaatst tussen 
de wortels. De oesters hechten zich 
aan de touwtjes en om te oogsten knip 
je gewoon de touwtjes los, zonder de 
planten te beschadigen. De mangroves 
zijn belangrijk voor de waterhuishouding 
van het deltagebied waarin Sokone 
ligt. Ze houden de aarde vast en zorgen 
voor nestmogelijkheden voor vissen en 
vogels, en dus voor voedsel!

    naar Sokone
Zemst – Tijdens de voorbije herfstvakantie namen vier leden 
van de redactie van de Zemstenaar deel aan een inleefreis voor 
mandatarissen naar de Senegalese stad Sokone, waarmee de 
gemeente Zemst een zusterband onderhoudt.

Inleefreis



21

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

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

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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

GSM 0475/869 163

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

    naar Sokone
Komen 
eten!
Van eten gesproken: 
we hebben ook 
een middagje 
Senegalees gekookt 
bij Marie: rijst 
met kip, die eerst 
gemarineerd werd in 
citroen en kruiden, 
daarna gekookt en 
vervolgens op een 
houtskoolvuurtje 
gegrild. Daarbij 
serveerde ze 
uiensaus met 
worteltjes, olijven en paprika’s. Eten 
deden we op tafellakens op de grond uit 
grote schalen. Wij kregen bestek, maar 
zijzelf eten meestal met de rechterhand. 
Als drank kregen we bissap, een lokale 
frisdrank. Na het eten kwamen matrassen 
in de plaats van de tafellakens, en was het 
tijd voor de siësta… We leerden ons zo 
aan het Afrikaanse ritme aanpassen.

Toubab, toubab!
Op een namiddag trokken we naar 
Touba Mouride, een dispensarium 
gesponsord door Xaritoo. Het lag 
op een half uur hotsen en botsen 
van de hoofdweg. We zaten achter 
in de laadbak van een terreinwagen, 
en in elk dorpje waar we doorreden, 
kwamen de kinderen in een zwerm 
achter ons lopen, “toubab, toubab!” 

schreeuwend. Het was alsof we 
meespeelden in een film.
Aan het eind van ons bezoek stond 
een vriendschappelijke voetbalmatch 
tussen de twee gemeentebesturen op 
het programma. We hadden onszelf FC 
Toubab gedoopt. Terwijl de bejaarde 
burgemeester van Sokone rond de 
middencirkel drentelde, stoof de Zemstse 
burgervader naar de goal, onhoudbaar 
voor de Senegalese verdediging… of 
toch niet? Na het afleveren van het 
winnende doelpunt, werd hij getackeld 
en maakte een moordsmak tegen het 
zand. Resultaat: een slapeloze nacht, 
een ochtendlijke kennismaking met 
het lokale gezondheidssysteem en 
gekneusde ribben als diagnose…

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Wat schaft de Senegalese pot?
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V
olgens de plannen moest 
de school voor de lagere 
afdeling op 1 september in 
gebruik genomen worden, 

maar het werd wat later. Veertien nieuwe 
klaslokalen, een eigen ruime plek voor 
de leerkrachten, een grote refter en alle 
nodige bijlokalen geuren nog helemaal 
naar nieuw.
“Deze lokalen zijn ruimer dan de 
subsidienormen ons opleggen en voorzien 
van alle moderne apparatuur, omdat 
onderwijs voor dit bestuur een prioriteit 
is dat in optimale omstandigheden moet 
mogelijk gemaakt worden”, stelt Koen 
Vandermeiren (CD&V), schepen van 
Onderwijs.

Schoolteam gaf tips
Directrice Anne Mie Debois en haar 
leerkrachten zijn tevreden met het 
resultaat. “In 2005 werd ik directrice 
van De Regenboog. De school was in 
volle expansie en had duidelijke noden 
die dringend moesten ingevuld worden. 
Brandveiligheid, te kleine klassen en 
noodoplossingen met klascontainers 
waren maar enkele van de pijnpunten. 
Om de plannen van de ontwerper te 
verfijnen vormden we het schoolteam, dat 
alle aspecten van de nieuwbouw bekeek 
door de bril van de leerkrachten. Het 
eindresultaat dat daaruit voortvloeide, 
mag gezien worden.”

Twee leerlingen, Tess en Robbe, mochten 
samen met de burgemeester en schepen, 
de gedenkplaat aan de nieuwe school 
onthullen, gevolgd door een feestelijk 
dansje van leerlingen en leerkrachten.

Wachten op 
kleuterschool
De bouw van de lagere school is nog maar 
de helft van het project. In het voorjaar 
staat de bouw van de kleuterschool voor 
150 kleuters gepland. Die fase omvat 
de bouw van een kleuterafdeling met 
een eigen speelplaats, een polyvalente 
zaal, turnzaal en kleedkamers, nieuwe 
inkom met onthaal en een grote parking 
bereikbaar vanuit het Molenveld. Die 
werken zullen anderhalf jaar duren. 

Daarbij is rekening gehouden met het 
verenigingsleven van Elewijt. Zo zal 
de refter samen met de polyvalente 
zaal kunnen gebruikt worden als een 
podiumzaal en zal de turnzaal met 
kleedkamers afzonderlijk bereikbaar zijn 
voor gebruik buiten de schooluren. “Heel 
wat verenigingen willen ook lokalen van 
de oude school in gebruik nemen”, weet 
Veerle Geerinckx (N-VA) schepen van 
patrimonium. “We onderzoeken nog 
wat de mogelijkheden zijn om daaraan 
tegemoet te komen.”
De kostprijs voor de nieuwe school 
bedraagt 10,6 miljoen, waarvan 70 procent 
gesubsidieerd door het agentschap voor 
investeringen in het onderwijs.

Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s: Jean Andries

Nieuwe Regenboogschool
Elewijt - Met 220 kleurrijke ballonnen en een aanstekelijk dansje hebben de leerlingen van GBS 

De Regenboog in Elewijt feestelijk bezit genomen van hun nieuwe school.

De verhuis naar de nieuwe Regenboogschool werd 
een feestmoment voor de leerlingen.
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€ 5 kortin
g 

geldig tot 31 december 2013

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

Reclame Zemstenaar cont2 2013 kl.indd   1 18/12/12   17:58
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Onder de   mensen

24

Tussen alle drukte door brachten de goedheilige man en Zwarte 
Piet een bezoekje aan de kindjes van Villa Clementina. “Het is 
een hele klus om alle pakjes op tijd te kunnen bezorgen” zegt de 
Sint, “maar Piet en ik maken graag de tijd om de kindjes hier te 
bezoeken. Welverdiende felicitaties zijn aan de orde want Villa 
Clementina werd op 7 november  officieel erkend als Centrum 
voor Inclusieve Kinderopvang.”

Het echtpaar Louis Andries en Maria Van Asch vierde op 
10 november de 65ste verjaardag van hun huwelijk. Louis 
werd op 12 februari 1925 geboren in Laar. Van beroep was 
Louis zelfstandig melkboer. Maria werd eveneens in Laar 
geboren, op 5 juli 1927 in Bos van Aa. Zij heeft steeds haar 
echtgenoot geholpen bij de melktoer, zij hebben één zoon 
Frans. Vanaf 1976 wonen zij in de Schoolstraat In Zemst. 
Voetbal en koers zijn geliefkoosde sporten voor Louis en Frans. 
Thuiswedstrijden van KV Mechelen en FC Zemst missen ze 
weinig. Tijdens wielerwedstrijden in Groot-Zemst en op de 
piste Den Reggel in Elewijt zijn het kenners. De feestelijke 
gebeurtenis werd gevierd met buren in de parochiezaal in Laar.

De sinds enkele jaren aangekondigde uitbreiding van 
vechtsporthal Budohal in Elewijt is van start gegaan. 

Intussen zijn de funderingen en de vloerplaat klaar. 
Het gemeentebestuur organiseerde op 16 november 

een plechtige eerstesteenlegging, in aanwezigheid van 
delegaties van de provincie, de verschillende partners 

en de verenigingen die in de Budohal hun sport 
beoefenen. (foto Van Haesendonck)

De dienst Welzijn organiseerde ter gelegenheid van 
de Vlaamse Ouderenweek van 18 tot 24 november 
een Open Seniorenadviesraad. De talrijke opgekomen 
55-plussers in de raadszaal van het gemeentehuis 
kwamen meer te weten over het seniorenbeleid in onze 
gemeente. Een uiteenzetting door Incovo over ophaling 
van huis- en grof vuil en een woordje van de OCMW-
voorzitter over de recente personeelsverschuivingen 
binnen het OCMW stonden op de agenda.
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Onder de   mensen Foto’s: Jean Andries
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In Groot-Zemst zijn een zestigtal voetballende meisjes actief bij hun club. 
Kelly Yckmans is van een ander niveau. Het meisje uit Eppegem is het 
tweede jaar actief bij Standard, de beste vrouwenploeg van het land. Vorig 
seizoen werd de landstitel gewonnen en ging door een nederlaag op de 
laatste speeldag tegen Twente de Bene League kampioenstitel verloren. De 
Champions League wedstrijd op 16 oktober in Glasgow werd gespeeld 
voor 10.000 supporters en Kelly speelde zich in de kijker. In 2011 won 
ze met Standard de Beker van België in het Boudewijnstadion tegen SK 
Lierse. De doelvrouw uit Eppegem was kandidaat voor de nationale ploeg 
maar heeft afgezegd wegens beroepsomstandigheden.

Elk jaar wordt in het kader van Zemst 
Vredesgemeente een Vlindertegel 
overhandigd aan een Zemstse 
basisschool. In 2012 werd de eerste 
tegel overhandigd aan De Waterleest 
in Eppegem. Dit jaar werd Vrije 
Basisschool De Zonnewijzer in 
Weerde uitgekozen. Op 13 november 
werd een nieuwe tegel tegen zinloos 
geweld aan school overhandigd. Een 
zestigkoppige kinderdelegatie deed 
de verplaatsing van Eppegem naar 
Weerde. Daar werden zij ontvangen 
door een erehaag van driehonderd 
kinderen. De kinderen brachten niet 
alleen de Vlindertegel mee, zij werden 
begeleid door directie, leerkrachten, 
ouders en muziekinstrumenten. Na de 
overhandiging zongen alle kinderen het 
Vredeslied.

Kapsalon Hij & Zij in Hofstade vierde 
Halloween op een originele wijze. Volledig 
verkleed verzorgden Glenn en Wendy hun 

klanten en dat werd bijzonder gewaardeerd. 
Bovenaan: Melissa, Jelle, Glenn en Wendy. 

Zittend: Fientje, Henri en Simon.
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Het OCMW van Zemst verbouwde zijn zijgevel tot drie 
woonunits, waarvan er één is bestemd als noodwoning. De 
inhuldiging had plaats in de verbouwde zolderverdieping. 
OCMW-voorzitter Erik Moens hield een toespraak, in 
aanwezigheid van mensen van de Nationale Loterij en 
andere genodigden.

VK Weerde is een gezonde en levenslustige 
club, dat bewezen ze andermaal tijdens hun 

jaarlijks mosselfeest. “We zijn de sympathiekste 
voetbalclub van West-Europa, met leuke mensen, 

een supergroep met een sfeer die men nergens 
tegenkomt”, zeggen Helga en Inne in koor.

Lea Van den Haute won de retro-quiz die de 
bibliotheek organiseerde naar aanleiding van de 
verwendag op 12 oktober. Zij won een aankoopbon 
ter waarde van 30 euro bij Bender Vintage Shop in 
Eppegem.

De supportersclub van Malinwa, met lokaal in café Ontmoetingscentrum 
in Hofstade, vierde dit jaar haar tiende verjaardag. Naar jaarlijkse 
gewoonte werd een Peteravond gehouden. Na de 4-2 gewonnen 

thuismatch tegen OHL mocht de club hun nieuwe peter David Destorme 
verwelkomen en hem bedanken voor zijn jarenlange inzet en zijn 

loepzuivere hattrick op het veld van Oostende. De sfeer zat er goed in 
met twee gratis vaten bier, geschonken aan alle aanwezige supporters 

door uitbaatster Kim, David Destorme en de supportersclub. De club 
gaat mee op verplaatsing met de bus. Info Dogan 0475/73.88.58.
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Sint-Maarten zingen bij de familie Verdickt 
in de Schoolstraat in Zemst. Buurtkinderen 
v.l.n.r Aaron, Evelien, Katrijn, Elif en Diane 

maakten er een gezellige en winstgevende 
11 november van.

Wijnen Vino Vera Cruz hield in feestzaal Het 
Assebroek andermaal een geslaagde wijndegustatie. 
Ruim veertig Europese en nieuwe wereldwijnen 
waren een “engeltje op de tong” voor KFC 
Eppegem-werkers, supporters en bezoekers. 
Zaakvoerders Tom Petre en Steffie waren 
opgetogen om de geslaagde namiddag. 

De Sint-Hubertusviering was andermaal super geslaagd. Naar 
jaarlijkse gewoonte was er eerst een tocht te paard, gevolgd 

door een eucharistieviering. De jachthoornblazers waren van de 
partij en brachten, samen met de pastoor, extra sfeer tijdens de 

eucharistieviering. Na de zegening van alle dieren kon men keuvelen 
met een glühwein of een vers soepje en warme hapjes, aangeboden 

door manege Verbrande Brug. Een foto met de jagers mocht uiteraard 
niet ontbreken.
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K
evin Hartono is zestien, komt 
uit Madiun op Oost-Java in 
Indonesië en is met Rotary 
op uitwisseling in Zemst, bij 

het gezin van Irina Lebedeva. Hij loopt 
school bij de Ursulinen in Mechelen, 
waar hij economie-wiskunde studeert, en 
wij gingen eens polsen of de feestdagen 
in zijn thuisland anders gevierd worden 

dan bij ons. Dezelfde vraag stelden we 
aan Natwadee Kleawsirikul, kortweg Sea, 
ook zestien, afkomstig uit Nakon Sawan 
in Thailand, en architecte-
in-spe op ColomaPlus. Zij 
verblijft in Hofstade bij de 
familie Vanstappen.

Laten we beginnen bij de Goede 
Sint. Is die bij jullie bekend, Kevin?
“Ja, Sinterklaas kennen we wel. We 
zijn een tijdje een Nederlandse kolonie 
geweest, en de naam Sinterklaas is 
alvast blijven hangen. De invulling is wel 
volledig Amerikaans: hij komt niet op 6 
december, maar tijdens de kerstnacht, 
heeft geen mijter maar een rode met 
bont afgeboorde muts en een bolle buik, 
en hoewel hij zijn cadeautjes via de 

schoorsteen aflevert, komt er geen Zwarte 
Piet aan te pas!”

En bij jou, Sea?
“In Thailand hebben ze nog nooit van 
Sinterklaas gehoord. Santa Claus vind 
je in het winkelcentrum, bij de versierde 
namaakkerstbomen en de kerstverlichting, 
maar hij wordt niet gevierd. Toen ik klein 
was, heb ik wel eens mijn sok aan het 
balkon gehangen op kerstavond, omdat ik 
op school gehoord had dat er dan snoep 
en cadeautjes zouden inzitten. Mijn mama 
heeft toen voor kerstmannetje gespeeld. 
Het zal me benieuwen wat er gebeurt als 
ik mijn schoen hier op 5 december bij de 
schoorsteen zet met een wortel erin!”

Zo belanden we naadloos bij het 
kerstfeest: wat doen jullie op die 
dag, Kevin?
“Wel, laat me eerst vertellen dat ik uit een 
katholiek gezin kom, terwijl Indonesië 
voor ongeveer 90 procent islamitisch is. 
Wij vieren Kerstmis dus wel: we gaan op 
kerstavond naar de middernachtmis, waar 
het kerstverhaal wordt opgevoerd en een 
koor kerstliederen zingt. We geven elkaar 
cadeautjes en maken lekker eten: meer 
vlees dan gewoonlijk en ook varkensvlees! 

Ook op school brengt iedereen een 
cadeautje mee en spelen we spelletjes.”

Hoe is dat in jouw land, Sea?
“In Thailand is Kerstdag een gewone 
schooldag, hoewel er wel christelijke scholen 
zijn waar het gevierd wordt, en die zelfs een 
dag vrij krijgen. In het boeddhisme is er geen 
vergelijkbaar feest. We vieren wel Nieuwjaar, 
en op dezelfde manier als hier: feesten met 
de vrienden, aftellen tot middernacht, 

knallende champagnekurken en vuurwerk. 
Wist je trouwens dat het in Thailand nu 
het jaar 2556 is? We vieren ook het Thaise 
Nieuwjaar of Songkran op 13 tot 15 april, dat 
is een heel leuk feest omdat iedereen elkaar 
dan mag nat spatten of met waterpistolen 
mag spuiten. Er zijn streken in Thailand 
waar ook het Chinees nieuwjaar gevierd 
wordt, in 2014 op 31 januari. Mijn mama is 

Chinese, dus wij vieren dat thuis ook.”
“Ja”, zegt Kevin, “in Indonesië zijn er ook 
veel Chinese gemeenschappen waar dan 

Nieuwjaar wordt gevierd. Ik 
heb zelf Chinese roots langs 
mijn vaders kant. Een deel van 
de rituelen rond het nieuwe 
jaar komen van de religie van 

mijn Chinese grootmoeder, Kong Hu Chu. 
We verbranden een papier met Chinese 
karakters erop, dat al het slechte van het 
voorbije jaar symboliseert. Daarna wassen 
we onze handen om het nieuwe jaar met 
een propere lei te kunnen aanvatten! De 
getrouwde koppels van je familie schenken 
een speciale rode envelop, hongpau, met 
geld erin, aan de jongeren. Daarvoor willen 
we wel een familiebezoekje afleggen!”

Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde

Sint en Kerst 
op zijn Aziatisch

Zemst/Hofstade – Twee zestienjarige Aziatische jongeren verblijven een tijdje bij een Zemstse 
familie. Hoe beleven zij de eindejaarsperiode in hun land? Kennen ze Sinterklaas en de Kerstman?

Sea Kleawsirikul 
heeft nog nooit van 
de Sint gehoord.

“In Thailand is Kerstmis 
een gewone schooldag

Kevin Hartono 
viert Kerst ook in 

Indonesië.
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Najaarsacties 
tot 15 december

Winternazicht, 
denk er tijdig 

aan

bvba

Uw persoonlijke reisconsulente: 
Linda VEKEMANS

Grensstraat 11 - 1981 Hofstade
015 33 19 62 - 0499 71 12 54

linda.v@travel-experts.be
www.travel-experts.be/linda-vekemans

Wij bieden alle reizen aan van 
alle kwalitatieve touroperators 

zoals Jetair, VIP Selection, 
Thomas Cook, Pegase, 

Club Med …

Vakantie reserveren? 
Even uw Travel 

Expert consulteren!
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Oxfam cadeaudagen

Zaterdag 7 en zondag 8 december 

van 10 tot 18 u, met proevertjes en 

andere verrassingen

Oxfam  Wereldwinkel  Zemst, 

Kreupelstraat 32, 1980 Eppegem

Meer info: zemst@oww.be of 

www.oxfamwereldwinkles.be/digizine

V
an juwelen tot wijnduo’s, van 
pralines tot speelgoed: tijdens 
de Oxfam Cadeaudagen 
vind je voor elk wat wils. En 

voor wie niet kan kiezen, zijn er zoals 
steeds mooie geschenkenpakketten 
met een selectie uit het brede gamma 
voedingsproducten van Oxfam. Of het 
nu voor Kerst, Nieuwjaar of een andere 
gelegenheid is.

Dubbel plezier
Een pakje van Oxfam-Wereldwinkels, 
dat betekent bovendien dubbel plezier. 
Niet alleen collega’s, vrienden of 
familie worden ermee verrast, ook 
voor kleinschalige producenten in het 
Zuiden wordt zo het verschil gemaakt. 
De Zemstse wereldwinkeliers laten je 
bovendien proeven van lekkere fair 
trade koffie, wijntjes, fruitsap, feestelijke 
chocolade, … en zorgen voor de nodige 
muzikale omlijsting.

Achtduizend 
vrijwilligers
Oxfam-Wereldwinkels maakt mensen 
bewust van de onrechtvaardige 

wereldhandel 
en maakt ze 
warm voor 
het eerlijke 
a l t e r n a t i e f . 
Dit doet de 
o r g a n i s a t i e 
via publieks-
c a m p a g n e s 

en door te 
gaan praten 
met politici en 
bedrijven. Maar 
ook achtduizend 
v r i j w i l l i g e r s 
helpen fair trade 
te verspreiden. 
Ze bemannen hun 
we re l dw i n ke l s , 
smeden banden 
met andere 
organisaties en 
laten jongeren 
ontdekken wat 
eerlijke handel 
betekent. De 
k w a l i t e i t s -
p r o d u c t e n 
van eerlijke handel die je in de 200 
Oxfam-Wereldwinkels vindt, komen 
van vakmensen die hun werk grondig, 
in goede omstandigheden en met 
liefde doen. En dat proef je. Zo bewijst 
Oxfam dat eerlijke en duurzame 
handel mogelijk is, zonder dat je je 
manier van leven hoeft aan te passen. 
De lokale Oxfam Wereldwinkel van 
Zemst vind je in de Kreupelstraat 
32 in Eppegem. Je kan er terecht 
voor een breed pakket aan fair trade 
voedingswaren maar ook voor leuke 
artisanale geschenken van partners uit 
het Zuiden.

Lege chocopot
Tijdens de Wereldwinkeldag van 12 

oktober, de feestelijke afsluiter van de 
week van de Fair Trade, ruilden meer 
dan honderd Zemstenaars hun lege 
chocopot voor een gratis pot smakelijke  
Oxfam choco. Eén van de Zemstse 
klanten werd zelfs gelukkig gemaakt 
met een jaar lang gratis choco. Smullen 
maar!

Tekst: Peter Buelens

Een (wereld)winkel 
vol (h)eerlijke cadeaus

Zemst - Op 7 en 8 december 2013 van 10 
uur tot 18 uur organiseren de vrijwilligers 

van Oxfam Wereldwinkel Zemst hun 
jaarlijkse Cadeaudagen in Eppegem. 
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Zowel voor bedrijf als particulier

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54 
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be 

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

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

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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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

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

• 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

320

Eén en het productiehuis De Mensen 
(Ben Crabbé zal de presentator zijn) 
slaan de handen in elkaar voor een 
gloednieuwe quiz, waarin telkens twee 
elftallen het tegen elkaar opnemen 
als twaalfde man. In een algemene 
kennisquiz strijden ze voor één duivelse 
prijs: een reis voor elf personen naar 
het WK voetbal in Brazilië. Vluchten, 
verblijf, tickets,..verniet!

En, je hoort ons al komen, er is 
inderdaad nieuws vanuit Zemst 
hierover: de damesploeg Tien pinkes 
en een cola light is erin geslaagd om zich 
te plaatsen als kandidaat voor alvast 
één aflevering. Het elftal vaardigt drie 
topspelers af. Zij nemen het op tegen 

evenveel spitsen van de tegenstander. 
Overleeft het team deze spannende 
strijd, dan spelen ze de finaleronde 
met alle elf teamleden. We polsten wie 
daarachter zit en met welke link ze het 
productiehuis konden overtuigen.

Spannende casting
Celine: “Bij de voorlaatste 
thuiswedstrijd van de Rode 
Duivels hadden we een filmpje 
ingezonden om de damestribune 
te bevolken en dat is geweldig 
meegevallen (link: www.youtube.
com/watch?v=PFjbuIB5wtI). We 
hebben ons daar super geamuseerd. 
Enkele weken geleden was er op 
vrijdagavond een reünie van de 

Met de Rode 
Duivels naar 

Brazilië?
Zemst - De Rode Duivels zijn hot. Dat is geen nieuws 

meer. Sinds enkele geslaagde campagnes voor de 
supporters (de Rode Duivelsuitdagingen) en de 

verhoopte kwalificatie, gaat het alleen maar crescendo. 
Er was net de frisse serie over de Rode Duivels in Humo, 
er komt een televisiereeks Achter de schermen van de 

Rode Duivels en natuurlijk kan een quiz niet ontbreken.



35

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

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

 

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

tiptiens bij onze oud-leidster Tine 
Sels. Ik had in een reclamespotje op 
tv gezien dat één kandidaten zocht 
voor een nieuwe algemene quiz De 
12de man. Ze stelde voor om ons 
met  elf in te schrijven. Enkele dagen 
later werden we uitgenodigd op de 

casting. De hoofdkandidaten Jasmine, 
Sofie en Fiene moesten hier een 
twintig tal vragen invullen. Onze 
hoofdkandidaten slaagden voor de test 
en mochten op interview, waar ze het 
beste van zichzelf gaven. We zijn hierna 
meteen beginnen oefenen in De Kroeg. 
Afspraken en weetjes werden in onze 
facebookgroep  geplaatst. Iedereen 

kreeg een thema om te studeren. Op 
vrijdag 22 november kreeg Céline 
het verlossende telefoontje dat we 
geselecteerd zijn, samen met 35 andere 
ploegen, om deel te nemen aan het 
programma. De achterban zal bestaan 
uit Caro, Sofie, Céline, Ansje, Tine, 

Ellen, Marian en Lize. Redacteur 
Pieter- Jan heeft net gemaild dat wij in 
december mogen deelnemen aan de 
eerste voorronde.

De Koenen (elf Koenen die mekaar 
kenden voor de inschrijvingen uit 
Groot-Zemst ) haalden het helaas niet.

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Ilke Brassine

Gaan de meisjes van Tien pinkes en 
een cola light mee naar Brazilië?

“We zijn meteen beginnen 
oefenen in De Kroeg
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NIEUW:

fotostudio te Vilvoorde
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Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497

ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

 

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

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

 TV  Zemst U kijkt toch ook?
Reclame op tv. Je geniet ervan of je spoelt het door. Letterlijk of met bubbels. Bij 
radioreclame is er geen ontkomen aan. Je hoort het. Tot vervelens toe. En van 
sommige ga je balen. Van andere ga je houden. Omdat ze o zo herkenbaar zijn 
en toch blijven boeien. Zoals die van de Gamma.  Hoewel… daar vonden ze nu 
weer dat teveel oudere dames naar hun winkels kwamen in de hoop er den bompie 
tegen het lijf te lopen of eens goed tegen hun gilee te kunnen trekken. Na meer dan 
twintig succesvolle jaren meenden ze dien ouwe sassa eventjes te moeten dumpen 
en te vervangen door een handvol sexy stoeipoezen. In de hoop wat meer jonge 
heerschappen te lokken. Maar zo werkt dat niet! Ze waren vergeten dat die 
beoogde jonge macho’s allemaal echte doe-het-zelvers waren. Selfie’s zouden we 
zeggen, hoewel dat Engelse woord van het jaar nu net weer iets anders is (een foto 
van jezelf die je onmiddellijk op de sociale media gooit, voor de niet-ingewijden). 
Dus, afvoeren maar die geile glimmende handel. Back to basics. Oma’s aan de 
top! Zeker na het lezen van ik-weet-niet-hoeveel tinten grijs. Maar dan wel uit het 
eigen boekenrek en niet één of ander beduimeld en besmeurd-met-ik-weet-niet-
wat-allemaal exemplaar uit de bib. Blijkbaar riskeer je er niet alleen herpes van 
te krijgen, maar zelfs high van te worden. Of gedopeerd van te geraken. Johan 
Museeuw een boekenwurm? Niet meer of straks verklaart Eva Pauwels dat ze 
zwanger is geraakt nadat ze met een goed boek in bed gedoken was.

Dan maar tv kijken, dat lijkt me een stuk veiliger. TV Zemst natuurlijk, op je 
tabletje in de keuken. Met de Zemstenaar binnen handbereik. Onbeduimeld en 
fris van de lever. Puur van eigen kweek. Desgevallend overgoten met een scheut 
bubbels.

Naar inmiddels drie jaar goede gewoonte – ja ja, zo oud is TV Zemst al! – hebben 
de medewerkers van uw lokaal tv-kanaal weer een heerlijk nieuws bereid. Te 
bekijken vanaf 4 december op uw Zemstse zender: www.tvzemst.be.

Heeft uw buurvrouw cupcakes gebakken in haar bh, of blaast uw buurman 
zijn bladeren weg met zijn fietspomp, mail, bel of sms het aan uw 
ondergetekende dienaar: alex.lauwens@telenet.be; 0474/056 001. TV 
Zemst, U kijkt toch ook!

AL

Alex en Xandra, prettig proeven 
van de Zemstenaar in de 

creatieve keuken van TV Zemst. 
(foto: Paul Van Welden)
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Wij hechten veel belang aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
Uitgebreid assortiment rouwdrukwerk, in eigen beheer.

Voor verdere inlichtingen kan u vrijblijvend onze vernieuwde website raadplegen: www.uitvaartzorg-verheyden.be

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

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

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

T
ony, hoe komt dat 
vliegtuig daar?
“Ja, Bart, ik ben altijd 
geïnteresseerd geweest in 

luchtvaart. Eerst deed ik zweefvliegen 
en daarna ben ik overgeschakeld op 
motorvliegtuigen. In de jaren ’60 heb 
ik een opleiding gevolgd als piloot. 
Toevallig ben ik te weten gekomen 
dat er in Duitsland een lot van vier 
vliegtuigen te koop kwam. Met een 
paar vrienden hebben we dan vier 
vliegtuigen gekocht. Wat er nu in de 
Hoogstraat staat, is er één van. Het 
is een Piaggio FWP149D, een door 
Focke-Wulf (FW) in West-Duitsland 
gebouwd model. Het toestel werd 
gebruikt voor de opleiding van de 
Duitse luchtmachtpiloten. Het biedt 
plaats aan vijf personen. Het kan 

ook voor acrobatie gebruikt worden. 
Vroeger stond het vliegtuig vooral 
gestald op het vliegveld in Grimbergen. 
Ik heb veel aan de Middellandse Zee 
gevlogen, ook in Afrika, in Engeland, 
Frankrijk, Ierland, Schotland, …. Op 
het eiland Man heb ik eens vastgezeten 
in de mist en ik vond geen hotel waar 
ik binnen mocht, want je mocht alleen 
met een das binnen. Ik heb er toen één 
van een garçon gebruikt. Ik heb veel 
meegemaakt hoor.
In 1982 is het toestel aan zijn 
ongeluk gekomen door een landing 
in Zwartberg door een nochtans 
professionele piloot, maar die was 
vergeten het landingsgestel uit te 
steken. We hebben het vliegtuig toen 
gedemonteerd en met een vrachtwagen 
overgebracht naar Zemst en hier terug 

Het vliegtuig in
Zemst - Al eenendertig jaar staat aan de Hoogstraat 

nr. 242 een vliegtuig geparkeerd. de Zemstenaar zou de 
Zemstenaar niet zijn als we niet nieuwsgierig zouden zijn 

naar wat dat vliegtuig daar staat te doen. Dokter Tony 
De Bondt, gepensioneerd chirurg, is de trotse eigenaar 

van het terrein en het vliegtuig in kwestie.
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.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
Carport - Pergola

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

de Hoogstraat
in elkaar gezet. En sindsdien staat 
het hier. Zelf heb ik toen een ander 
motorvliegtuig gekocht.
In 1995, op 64-jarige leeftijd, ben 
ik gestopt met de chirurgie en toen 
heb ik nog een cursus lucht- en 
ruimtevaartgeneeskunde gevolgd. Ik heb 
toen een paar handboeken geschreven 
daarover en die zijn nog altijd in gebruik 
voor de leerling-piloten.”

Heb je zelf met het toestel 
acrobatische vluchten gemaakt?
“Ja hoor, heel veel. Wij hadden een 
opleiding Unusual positions en we 
hebben heel veel acrobatisch gevlogen. 
Zelf heb ik gevlogen tot 2002. De 
herstellingen aan het vliegtuig deed 
ik trouwens allemaal zelf. Er waren 
natuurlijk altijd wel kameraden van 
de 15de Wing die kwamen helpen. Het 
ministerie van luchtvaart controleerde 
dat wel hoor.”

Vloog uw echtgenote ook mee?
“Mancy deed het niet echt graag, maar 
als ze ergens dringend moest zijn, dan 

vloog ze al wel eens mee, bijvoorbeeld 
naar ons buitenverblijf in Frankrijk. 
Mancy was meer begaan met de 
paardensport. Ze reed internationale 
dressuurwedstrijden en dan mocht 
ik haar wel eens brengen met het 
vliegtuig. Op de duur kon ze wel wat 
navigeren.”

Is vliegen geen dure sport?
“Als je veel zelf doet, valt dat goed 
mee. En de kostprijs van de benzine 
valt mee, want we vlogen toen met 
transitnaft en die was goedkoper dan 
gewone benzine. Je kunt dat tanken als 
je naar het buitenland vliegt.”

Blijft het toestel staan in de 
Hoogstraat?
“De buren willen het vliegtuig niet meer 
weg. Ze noemen het hier een “point de 
repère”, een herkenningspunt. Zelf wil 
ik het hier ook levenslang laten staan, 
want het is een herinnering aan een 
hele mooie tijd. Pure nostalgie. Ik kan 
er geen afscheid van nemen.”

Tekst: Bart Coopman, foto;: Jean Andries
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“A
l meer dan dertig jaar voeren 
wij een kerstwagenspel op 
aan de kerk,” vertelt Ger 
De Broeck. “Dat idee van 

Britta Van Den Hoof, Anjes Merckx 
en Lou Vanroy werd onder impuls van 
Marie-Jeanne Van Luyck in concrete 
plannen omgezet. Met een opvoering 
van amper twintig minuutjes op een 
wagen werd het toneel letterlijk tot bij 
de mensen gereden, naar verschillende 
plaatsen in het dorp. De spelers waren 
leden van de Jin – de 17/18-jarigen van 
de scouts en gidsen – en de leiding. Het 
was een meevaller, maar iedereen wilde 
meer en zo ontstond toneelvereniging 
Labyrint, die in maart 1979 een 
avondvullend stuk op de scène bracht."

En de fakkeltocht, hoe is die 
daaraan toegevoegd?
“Wel, eind jaren ’70, begin jaren 
’80 was de tijd van de betogingen 
tegen kernwapens. De scouts en 
gidsen voelden ook de noodzaak hun 
ongenoegen te uiten en zich te engageren. 
Ze deden dat door een fakkeltocht voor 
vrede die startte aan hun lokalen op 
het Zwijnbeer. Met een huis-aan-huis 
foldertje werden de mensen tevens 
opgeroepen om een brandende kaars 
voor hun raam te zetten als teken van 
solidariteit. Die fakkeltocht trok door 

het dorp en bij 
aankomst op het 
kerkplein begon 
het wagenspel.”
Jan De Broeck, 
stichter van de 
l e g e n d a r i s c h e 
Elewijtse cafés 
Den Druugen 
Airing en De 
Leigen Assembak, 
schreef de eerste 
vijf jaar het 
kerstwagenspel. 
Daarna was het 
zijn zus Ger die 
in haar pen kroop 
en jaren na elkaar 
Labyrint een kort, hedendaags kerstspel 
bezorgde. Dat viel altijd fel in de smaak 
bij de dorpsgenoten en altijd weer werd 
er naar uitgekeken. Ingetogen, maar met 
de lach op de lippen, liepen velen daarna 
de kerk binnen voor de middernachtmis.

En dit jaar?
Ger: “Sinds er geen middernachtmis 
meer is in Elewijt, is er ook minder sfeer 
in het dorp op kerstavond. Maar omdat 
het alsmaar moeilijker wordt mensen 
te engageren op die avond, hebben we 
besloten alles te vervroegen en te doen 
aansluiten op de mini-kerstmarkt van 

de oud-scouts, dit jaar op 21 december. 
Zo beginnen we om 17 uur met de 
fakkeltocht die zoals altijd van start gaat 
aan de scoutslokalen. Daar ter plaatse 
zullen fakkels te koop zijn. De fakkeltocht 
door het dorp zal ongeveer een half uurtje 
duren en eindigt in de pastorietuin, waar 
het kerstwagenspel wordt opgevoerd. 
Daarna, zo vanaf 18 uur, is de kerstmarkt 
geopend. En iedereen wordt bij deze ook 
dit jaar weer uitgenodigd om die dag en 
op kerstavond een brandende kaars voor 
het raam te zetten. Voor licht en hoop in 
donkere tijden.”
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Veronique De Boever

Kerstmis in Elewijt
Elewijt – Kaarsjes voor de ramen, 
een fakkeltocht door het dorp, een 
wagenspel en een kerstmarkt: zo 
viert Elewijt Kerstmis. Ook dit jaar zal 
dat niet anders zijn, zij het dan dat 
alles op elkaar zal aansluiten op één 
en dezelfde dag.
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE Brusselsesteenweg 174, 1980 Zemst

Bij inleveren 
van deze bon: 

-10% bij aankoop 
van een TV van 

LG (enkel op  
modellen in stock)

Enkel geldig in de 
maand december 2013, 
max. 1 bon per TV, niet 

cummuleerbaar met 
promoties
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Je bent jong en je werkt in een saaie 
administratie. Je zoekt kicks in 
hardlopen en toogfilosoferen. Je 
luistert naar niet-conventionele 

muziek en je schrijft korte en minder korte 
verhalen waarin je twee passies combineert, 
geschiedenis en bullshit verkopen. Wat doe 
je dan bij de eerste verjaardag je dochter? 
Een dochter die je Hera hebt genoemd. Een 
cd uitbrengen met een gulle greep uit de 
internationale folk-, wave-, experimental- & 
ambientscene.

Choeur Noir
Leslie, een cd uitbrengen voor 
de eerste verjaardag van jullie 
dochter, waarom?
“Ik geef toe dat het vrij ongebruikelijk is, 
maar de meeste mensen die me kennen 
zijn dit soort zaken al van mij gewoon. 
Moeilijk gaat ook en altijd maar hetzelfde 
doen als al die anderen is ook maar saai. 
Zodoende wou ik iets speciaals voor 
haar doen en aangezien ik toch veel volk 
in de muziekbusiness ken, was een cd 
uitbrengen een voor de hand liggende 
oplossing om er een speciale eerste 
verjaardag van te maken.”

We luisteren samen. De cd begint met 
een kalm pianostukje, gevolgd door een 
nummer dat evengoed op de soundtrack 
van Lord of the Rings had kunnen staan.
Choeur Noir… Underground Birth 
Compilation… Sorry, Leslie, maar 
ik ben niet altijd mee. Graag wat 
meer licht.
“Voordat ik naar Eppegem verhuisde, 
woonde ik in Mechelen en hield ik 
me hobbygewijs bezig met het (mee)

organiseren van 
fuiven, optredens 
en festivals. 
Tijdens een paar 
van die optredens 
gebruikten we de 
naam CHOEUR 
NOIR. Een naam 
die op twee 
manieren kan 
worden gelezen. 
Het leek me een 
goed idee om 
de naam Choeur N o i r, 
zwart koor, te recycleren om de cd onder 
uit te brengen. De groepen die er op 
voorkomen, heb ik immers bijna allemaal 
persoonlijk ontmoet tijdens optredens 
en sommige zijn zelfs uitgegroeid tot heel 
goede vrienden.”

Gouden appeltje
Sandrine, de hoes van deze cd 
draagt jouw signatuur. Wie ben 
je? En hoe begrijp ik dit?
“Als mama van Hera vond ik het niet 
meer dan normaal dat ik ook mijn 
steentje bijdroeg aan de realisatie van 
deze compilatie-cd. Aangezien Leslie 
de productie al voor zijn rekening nam, 
kon ik het beste bijdragen door het 
artwork en de lay-out op mij te nemen. 
Mijn opleiding aan Sint-Lucas kwam mij 
daarbij goed van pas.”

Ze toont me – niet zonder enige fierheid 
– de hoes van de cd en vervolgt: “Dit is 
Hera. Ze slaapt vredig in haar bedje samen 
met haar beertjes. Buiten aan het venster 
verschijnen vreselijke monsters. De beertjes 

wekken Hera. Zij verdedigt haar beertjes, 
vecht tegen de monsters en… vernietigt ze. 
Samen met de beertjes verzinkt Hera daarna 
opnieuw in een diepe vredige slaap. Gouden 
appeltjes sieren het behang.”

En nog een boek…
Jullie zijn allebei nogal 
creatieve geesten merk ik. Er 
zou binnenkort ook een boek 
uitkomen heb ik vernomen.
“Ja, binnenkort verschijnt mijn debuut  
Het geschenk van Satan bij uitgeverij 
Boekscout.nl. Het betreft een absurd 
sprookje dat ik heb geschreven over enkele 
heksen, een prins en een prinses, enkele 
ridders en een hellehond. Lectuur voor jeugd 
en jongvolwassenen zou ik zelf zeggen en 
uiteraard ook voor fans van absurde humor.”
En bij dat ene boek of die ene 
cd zal het waarschijnlijk niet 
blijven?
“Waarschijnlijk niet. Aan het vervolg op 
Het geschenk van Satan ben ik alleszins al 
begonnen. Er schuilt nog genoeg inspiratie 
en creativiteit in mij voor nog meer boeken 
en een goede illustrator heb ik al.”

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Van engelengezang 
tot duivelsverzen

Eppegem – Wat doe je als je dochter haar 
eerste verjaardag viert en je wilt dit op 

een originele manier doen? Wel, je brengt 
een compilatie-cd uit met de titel Hera, 

protector of teddybears since 2012. Dat 
was toch wat de trotse ouders – Leslie en 
Sandrine  – deden voor hun dochter Hera.

Hera, Sandrine en 
Leslie: genieten van 

engelengezang.

Boek en cd zijn te bestellen via leslie@choeurnoir.be.  

Cd-info op www.choeurnoir.be, boek-info op  

www.choeurnoir.be/lesliephilippot.html  

en www.facebook.com/sprookjesenvertellingen. 
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Humoristische 
rollercoaster
Eerst naar de parochiezaal 
van Zemst, waar ik mij een 

beetje afvraag waarom deze toneelkring 
de naam ‘t Groeit heeft uitgekozen, want al 
jaren blijven ze ter plaatse trappelen met 
steeds weerkerende slapstick komedies. 
Ray Cooney en Ruud De Ridder zijn hier 
kind aan huis. Het is natuurlijk dé formule 
om de mensen naar de zaal te lokken. Je 
weet perfect waaraan je te verwachten 
en ook dit keer zit alles weer als gegoten. 
Pak De Poen! heet dit blijspel en ja hoor, 
het regent weer misverstanden, er wordt 
gelogen tegen honderd per uur, partners 
worden geruild, moorden gepleegd, 
koffers gestolen en teruggevonden, 
anderhalf uur lang. Een humoristische 
rollercoaster, niet spits en uit de kunst, 
maar volks en vermakelijk, gespeeld door 
een cast uit de wol geverfde drukdoeners. 
Leuk dus!

Er zijn 150 plaatsen in de 
zaal, maar vanavond loopt 
het niet vol. Dat gebeurt 
haast nooit op de eerste 
dag. De mensen wachten 
graag even af en polsen naar 
reacties bij beenhouwers 
en bakkers. Zo gaat dat 
in een dorp. Toch geven 
ze met hun ruime achterban ander 
gezelschappen het nakijken. ‘t Groeit 
plant telkens zeven voorstellingen en trekt 
met voorsprong het meeste publiek aan. 
‘t Groeit staat dus stevig in zijn schoenen 
en we kijken, halsreikend hoeft dat niet 
te zijn, toch weer uit naar hun volgende 
hilarische komedie.

Satire op het 
koningshuis
Hop naar Eppegem op zondagnamiddag, 
want KK Streven speelt er Uniroyal in de 
wel zeer vintage parochiezaal met kleinere 

capaciteit, minder 
mogel i jkheden, 
maar wel uiterst 
charmant. Ook hier 
kijken we naar een 
komedie. Uniroyal 
is een satire op 
ons koningshuis, 
geschreven door 
antiroyalist Jo 
V a n d a m m e , 
iemand van na den 
oorlog. Het stuk is 
dus wat moderner, 
het acteren wat 
geprofileerder, met 

op kop een wel zeer in forme Mark De 
Proost!  Streven plant vier voorstellingen. 
Meer zit er niet in, maar dat compenseren 
ze dan weeral mooi door de toeschouwers 
na de voorstelling te verwennen met 
pensen, krieken en compot. VBD ziet het 
nog altijd graag gebeuren.

Realistische komedie
En dan naar Labyrinth, in zaal De 
Prins in Elewijt. Dat is de week nadien 
en helaas voor de Zemstenaar niet 
mogelijk om erover te berichten wegens 
deadline. Toch vallen er sowieso al 
enkele verschillen op. Zo is Labyrinth 
het enige toneelgezelschap met een 
website en facebookaccount.Handig in 
deze moderne tijden. De première op 30 
november van Denk aan mij van Hetty 
Heyting, een realistische komedie, is al 
uitverkocht, lees ik op hun site.
Tot slot wil ik nog even kwijt dat het lijkt 
alsof alle voorstellingen verboden zijn 
onder de veertig jaar. Er komen haast 
geen jongeren opdagen. Waaraan het ligt? 
Verschillende factoren wellicht, maar het 
is een vaststelling  en tevens een jammere 
zaak, gezien het vele werk dat er telkens 
in kruipt.

Tekst en foto: Jean-Marie Brassine

Toneel 
in Zemst

Groot Zemst - Voor de toneelliefhebber is het in 
de maand november smullen. Haast elk zichzelf 
respecterend toneelgezelschap pakt dan uit met 

een nieuw stuk. In parochiezalen of achterzaaltjes 
van cafés kan je in gans Vlaanderen terecht voor 

een avondje ontspanning op de planken. Zo ook in 
ons dorp. de Zemstenaar ging een kijkje nemen in 

Zemst en in Eppegem.

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

Amateurtoneel behoort tot het lokaal cultureel erfgoed. 
In onze oude doos vonden wij twee foto’s uit 1972 van 
voorstellingen in Zemst (onder) en Eppegem (boven).
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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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Sinds wanneer maak je 
cartoons?
“Dat is altijd al zo geweest. 
Al in de kleuterklas hield 
ik me bezig met tekenen. 
Als ik mijn kaften of oude 
schoolboeken bekijk, die 
stonden helemaal vol 
gekribbeld (lacht).”

Wat is je favoriete 
reisbestemming?
“IJsland! Ik ben daar tien 
jaar geleden eens geweest 
en ik heb aan onze kinderen 
beloofd dat we binnen 
maximum vijf jaar naar daar 
gaan. Al van kleinsaf ben 
ik daardoor gefascineerd. 
Ken je Pol, Pel en Pingo 
(stripfiguren)? In één van 
hun strips kwam Ijsland 
voor en toen dacht ik al 
‘wat een schoon land’. 
Puur voor de natuur. De 
vorige keer hebben we 

er één nacht geslapen in 
een tentje aan de rand 
van een gletsjer. Je hoorde 
het kraken van de gletsjer 
en je zag de brokstukken 
rechtstreeks in de zee 
vallen. Indrukwekkend!”

Is er één plaat die elke 
Zemstenaar moet gehoord 
hebben?
“Workers Playtime van 
Billy Bragg, een echte 
klassieker.” Vervolgt in 
één adem: “Dertig jaar op 
de planken en een maand 
geleden heb ik hem voor de 
elfde keer live gezien. Het 
is een protestzanger, ergens 
tussen punk en folk, hij 
komt nog steeds op voor de 
gewone man in Engeland. 
Een echte politieke zanger 
ook én een heel gedreven 
man. Maar ik hou evengoed 
van jonge muziek, zoals Jake 

Bugg. Het moet niet altijd 
iets van vroeger zijn. “

Heb je nog een droom 
die je absoluut wil 
verwezenlijken?
“Nu gaat ge lachen, hé. 
Tegen mijn vijftigste 
verjaardag wil ik een 
ecologische groententuin. 
Momenteel heb ik een 
ecologische siertuin, daar 
heb ik meer dan tien jaar 
aan gewerkt. Nu regelt die 
zichzelf bijna volledig. Ik zou 
dat ook graag kunnen met 
groenten, maar dat heb ik 
voorlopig nog niet helemaal 
onder de knie. Ik moet 
dringend eens tijd maken 
om dat allemaal volledig te 
bestuderen!”

Wat is je lievelingsgerecht?
“Frietjes! Als je me morgen 
zegt dat ik nooit meer 

frieten mag eten, dan zou 
dat een échte ramp zijn. 
Maar ik eet ook graag 
couscous, ik eet eigenlijk 
vanalles graag, dikwijls 
ook te veel (lacht). Wat 
ik absoluut niet lust, zijn 
schorseneren. Dat moet 
ik écht niet hebben. En 
hutsepot vind ik ook maar 
iets vies.”

Tot slot, heb je nog een 
kerstwens?
“Voor de minsten van de 
maatschappij, zoals de 
mensen die in Brussel uit 
die kerk werden gezet, 
hoop ik dat ze in 2014 een 
menselijker leven krijgen. 
Dat die mensen daar eerst 
jaren ongestoord hebben 
kunnen wonen en dan plots 
zonder boe of ba worden 
uitgezet, zijn dingen waar ik 
kwaad van word.”

Aan den toog met Ellen
Deze maand is het de beurt aan onze huiscartoonist Rudy Moens. Hij tekent al jarenlang cartoons voor de 
Zemstenaar en voor de Stad Mechelen en Antwerpen. Bijna iedereen in Zemst (en zeker in Zemst-Laar) kent 
Rudy van vroeger in de chiro, waar hij jarenlang leider is geweest of misschien als voorzitter van de KWB 
Zemst-Laar. Wij legden hem op de rooster!  Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries, bewerkt door Rumo

en Rudy

•  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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•  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 
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