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

info@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor kwa-

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

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

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

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010

5%
OP GEBOORTEKAARTJES 

EN TROUWKAARTEN

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)

in dit nummer Beste Zemstenaar,

L
aten we het eens over druppels water hebben. Opge-
past, wij bedoelen dit niet letterlijk. Wij begrijpen dat u 
van water, in de vorm van regendruppels, méér dan uw 
buik vol heeft. Of erger nog: uw kelder. Na al die ellende 

met dat vervloekte regenweer van de voorbije weken, kan u dat 
soort water wellicht niet meer horen of zien. En gelijk heeft u.

Neen, wij bedoelen het figuurlijk. U kent vast wel ergens iemand 
die als twee druppels water lijkt op iemand anders. Meestal 
gaat het dan om één of andere beroemdheid. In het beste ge-
val pakweg Claudia Schiffer of Brad Pitt. In het slechtste geval 
euh…, laat maar, hier komen wel méér namen in aanmerking.

Fysieke gelijkenis dus. Maar u kent vast ook wel ergens iemand 
met wie u het bijzonder goed kan vinden. Iemand die perfect aan-
voelt wat u bedoelt. Een dikke vriend, een soulmate. Nog leuker, 
natuurlijk! En ook hier komen wellicht een pak namen in aanmerking.

We gaan het dus iets moeilijker maken. Kent u iemand die én 
als twee druppels water op uzelf gelijkt én uw beste maatje is? 
Neen? Dan bent u géén deel van een tweeling. Jammer, maar dan 
komt u ook niet in aanmerking voor een nieuwe, spraakmakende 
serie in dit glossy magazine. de Zemstenaar pakt namelijk uit met 
een reeks over tweelingen in Zemst. De grote Jambers achterna, 
schuwen wij hierbij de levensvragen niet. Wie zijn ze? Wat drijft 
hen? Kijk naar de cover en maak alvast  kennis met Carla en Jac-
queline, twee druppels bruisend mineraalwater uit Zemst!

Kent ú een tweeling in Zemst? Of bent u zélf deel van een twee-
ling? Laat het ons weten! Groot, klein, dik, dun, oud, jong, heeft 
geen belang. Braaf, stout, roker of niet-roker? Speelt in Zemst al-
lemaal geen rol! Of toch? Kijk opnieuw naar de cover, beste lezer. 
Onze huisfotograaf maakt er de jongste tijd een gewoonte van 
om verborgen boodschappen mee te geven. Carla en Jacqueline 
zijn allebei rokers en gehoorzamen voorbeeldig het rookverbod, 
dat ziet u. Of iedereen in Zemst zo braaf is? Lees het in dit nagel-
nieuwe nummer van de Zemstenaar. En zo is er maar één!
 De redactie (PV)
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Al een onderhoud laten doen aan je kachel?   Wacht niet tot de zomer voorbij is!
Bel ons: 02 751 50 14 en geniet van onze zomerkorting.

Hoge Buizen 57 
1980 Eppegem

Zomeractie: onderhoud van kachels en benodigdheden
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Carina ‘het indiaantje’ van café ’t Hoekske 
in Hofstade rookt zelf niet, maar had het 
liever zoals het vroeger was, toen haar 
klanten nog duchtig mochten paffen: “Dat 
was veel gezelliger. Een sigaretje hoort er 
nu eenmaal bij, zeker bij een volkscafé zo-
als wij er een hebben. Met dat rookverbod 
ben ik verplicht om een afdakje te maken 
op mijn terras. Ik vind dat vooral het soci-
aal aspect van het herbergbezoek er met 
het rookverbod op achteruit gaat. In feite 
heeft niemand daar om gevraagd. Een 
goede babbel wordt altijd onderbroken 
door de rookpauzes, die nu noodgedwon-
gen buiten doorgaan. Dat er voortaan 
meer niet-rokers op café zouden gaan? 
Daar geloof ik niet veel van. Ik merk er in 
ieder geval toch niets van.”

Tina Corremans, de piepjonge en sym-

pathieke cafébazin van den Druugen 
Airing in Elewijt, is zelf een roker. Ze 
maakt van de nood een deugd. “Als er 
niet veel volk is en ik wil zelf een siga-
retje opsteken, dan gaan we samen 
met de klanten naar buiten en maken 
we een praatje. Als er veel volk in de 
zaak is, gaat dat natuurlijk niet. Dan is 
het voor mij op de kin kloppen. Dat er 
meer niet-rokers naar ons etablisse-
ment zouden gaan afzakken? Ik hoop 
het, maar ik heb dat nog niet echt kun-
nen vaststellen. We hebben in elk geval 
een rookruimte voorzien aan de achter-
kant van het café. Er is wel een voor-
deel aan het rookverbod. De thuisblij-
vers (man- of vrouwlief) kunnen niet 
meer reclameren dat je kleren naar de 
rook stinken.” 

Vannessa Geeraerts, bazin van het Hof 
van Laar, heeft zo haar bedenkingen bij 
het rookverbod: “Ik heb hier al ruzie ge-

had op het terras, omdat de rokers in 
de buurt van de niet-rokers  kwamen zit-

ten en zo de niet-rokers stoorden. 
Voorts vind ik dat vooral op de feeste-
lijke avonden (in het Hof van Laar wor-
den op vrijdagavond al eens de been-
tjes gestrekt, nvdr) de ambiance 
vermindert, doordat groepen opge-
splitst worden in rokers en niet-rokers. 
En ja, vooral laat in de avond is het 
vaak moeilijk om sommige klanten aan 
het rookverbod te herinneren. ”  Een 
licht benevelde klant aan de toog, die 
liever anoniem wou blijven, voegt er 
nog aan toe: “Die politiekers moeten 
eens stoppen met altijd maar regeltjes 
uit te vaardigen. De overheid bemoeit 
zich de dag van vandaag met veel te 
veel zaken. Is het roken op café een 
probleem? Dat ze eens de echte proble-
men aanpakken.”

Dirk van café “Schoonzicht” rechtover de 
kerk in Weerde heeft het geluk een 
groot terras te hebben naast de zaak. 
“Het is nog wat vroeg om het effect van 
het rookverbod in kaart te brengen, ze-
ker in de zomer en omdat wij een terras 
hebben natuurlijk. Misschien zijn er wat 
pijprokers die nu minder op café komen. 
Onze kaarters hebben er wel al iets op 
gevonden. Als er één of meerdere ro-
kers tussen de kaarters zitten, dan zoe-
ken ze één of twee reservespelers. Die 

Als de rook om je hoofd is verdwenen...
Zemst - Ook in de redactie van de Zemstenaar zitten, zoals in iedere gezellige bende, rokers en 
niet-rokers. En zo af en toe verzeilen wij al eens in een of andere ruige kroeg in het Zemstse. 
Dreigt ons plezante clubje niet te worden uiteengerukt door de rokers naar het terras of de bui-
tenkoer te verbannen? Tijd voor een rondvraag bij een willekeurig gekozen aantal Zemstse café-
bazen. Hoe ervaren zij en hun klanten het rookverbod?

Tekst : Bart Coopman en Karin Andries, foto’s:  Jean Andries

“Vooral laat in de 
avond is het moeilijk om 
de klanten aan het rook-

verbod te herinneren”
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vallen dan in tijdens de rookpauzes. Als 
er een tafel is met vier rokende kaart-
spelers wordt dat uiteraard niet toe-
gepast. Dan wordt er nu en dan een 
gezamenlijke rookpauze ingelast.” Uit 
goede bron vernemen we dat een ter-
ras naast de zaak ook geen toveroplos-
sing is. Zeker na 22 uur ’s avonds kan 
het gebeuren dat een buur zich stoort 
aan het lawaai dat sommige luidruch-
tige rookpauzes meebrengen.

Lieve van café Rubenshof in Eppegem 
heeft ook niet veel last van het rookver-

bod in de skihut naast het in de stei-
gers staande Rubenshof: “Minder volk 

dan vroeger heb ik zeker niet. In de ski-
hut, waar ik tijdelijk onderdak vond, 
heb ik nog geen daling van de bezoe-
kersaantallen gemerkt, integendeel. Dit 
kan ook met de aantrekkelijkheid van 
de blokhut te maken hebben, dat is 
moeilijk te zeggen.”

De meeste andere cafébazen die we 
ontmoetten treffen, zeker met de win-
ter in aantocht, de nodige voorzienin-
gen om hun rokende klanten onderdak 
te bieden. Chris en Alain van café ’t 
Steen in Elewijt gaan een deel van 
hun terras in de koudere maanden tij-
delijk overdekken. Van andere drasti-
scher maatregelen heeft Alain afge-
zien: “Ik dacht er eerst aan om met 
een aantal collega’s de Staat een pro-
ces aan te doen, door een procedure 
aan te spannen bij het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg. Maar uiteindelijk is dat 
niet gebeurd.”

Wim en Claudia van de Kroeg in Zemst 
gaan het vroegere duivenlokaal om-
toveren in een rookruimte. Of de dui-
venliefhebbers daar iets van gaan on-
dervinden is misschien  voer voor een 
volgende reportage.

Al bij al wordt het rookverbod in de 
meeste Zemstse cafés vrij goed geres-
pecteerd. Op onze ronde hebben we 
slechts zeer sporadisch een kleine over-
treding kunnen vaststellen, en dan nog 
meestal in de erg late uurtjes. Waar en 
wanneer dat gebeurd is, dat gaan we 
natuurlijk niet aan jullie neus hangen. 
Iederéén leest immers de Zemstenaar, 
niet waar? 

“Minder volk dan 
vroeger heb ik 

zeker niet”

STEAKDAGEN FC ZEMST SPORTIEF
Zaterdag 17 september 2011 van 17.00 u. tot 21.00 u.

Zondag 18 september 2011 van 11.30 u. tot 15.00 u.

Parochiezaal, Kloosterstraat

Komen eten! Met dank aan:
Grasmaaiers Verbinnen
Erik Peeters (Iuste 
     Advocaten Mechelen)
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

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

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Wij zijn verhuisd naar nr 206 !

 

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

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

7de Zemstenaar september 2011 
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Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

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

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

GSM 0475/869 163

B
ij de gemeente, en zelfs op 
de redactie van de Zemste-
naar, kwamen er de jongste 
tijd klachten binnen van 

overlast. Zo zouden er, bij mooi weer, 
heel wat families van allochtone af-
komst toestromen om er een picknick 
te organiseren rond een barbecue. 
Hierbij blijft dan een hoop afval ach-
ter. Ook zou er veel gevist worden 
voor eigen consumptie. Sinds het do-
mein van Hofstade zijn betaalpolitiek 
invoerde zouden ook veel jongeren 
naar Weerde afzakken om vertier te 
zoeken.

Elk weekend van de maand juli en 
een deel van augustus ging ik een 
wandeling maken rond de vijver om 
te kijken of er inderdaad overlast te 
bemerken was en sprak ik er met ver-
schillende bezoekers. Toegegeven, 
juli was niet echt een ideale maand 
voor een barbecue of een zwempar-
tij in de vijver (wat trouwens allebei 
verboden is) en misschien lag hier-
door het aantal bezoekers aan de 
lage kant. 

Vissen voor eigen gebruik?
Bij mijn eerste bezoek trof ik er 
slechts enkele vissers aan, meestal 
mensen uit de streek. En ja, ook zij 
beweren dat er veel Polen komen 
vissen voor eigen gebruik. Maar in 
hoeverre dit schadelijk zou zijn voor 
het visbestand kan ik niet vaststel-
len. Tijdens mijn gesprek met een lo-
kale visser haalde die net een kanjer 
van een paling boven die hij, na het 
verwijderen van het haakje, netjes 
terugzette in het water. Iets verder 
vond ik een paar potige Poolse vis-
sers uit het Brusselse. En inderdaad, 

zij vissen om te consumeren, iets 
wat onze plaatselijke vissers ten 
stelligste afraden. Onze conversatie 
verliep moeilijk, want de mannen 
spraken amper Frans en mijn Pools 
geraakt niet verder dan kocham cie-
bie, wat zoveel betekent als “ik hou 
van jou”. En dat ging ik zeker niet 
gebruiken. Op mijn vraag welke vis-
sen ze bovenhaalden bracht hij zijn 
handen naar zijn mond, tuitte die 
en tekende een snor in de lucht. Uit 
zijn gebaren kon ik opmaken dat het 
om karper ging. Geen idee of er ook 
karper in de vijver zit en veel wijzer 
werd ik die dag niet. Wel viel het me 
op dat het domein erg proper was. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) verzamelt regelmatig achter-
gelaten vuilnis en Incovo haalt het 
op. Wel zag ik dat elke inham brand-
sporen van open vuurtjes vertoonde.
Ook mijn tweede en derde bezoek 
bracht niet veel nieuws aan het licht. 
Andermaal was het weer niet zo 
best. Toch stonden er enkele wagens 
met vreemde nummerplaten op de 
parking en dus ging ik op zoek. On-
dertussen maakte ik een praatje met 
wandelaars die een toename van het 
aantal bezoekers opgevallen was, 
maar nergens last of grote overlast 
bemerkten. Later had ik weer een 
gebarenconversatie met twee Bulga-
ren die dachten dat ik hen kwam con-
troleren, want ik kreeg prompt hun 
visvergunning aangereikt. Dan maar 
even stoppen bij de Chiro, maar ook 
hier hadden de leiders geen klach-
ten.

Bij mijn volgende poging was het 
weer iets beter en vond ik een jong 
koppeltje. Zij uit Wolvertem, hij van 

Overlast op het domein van de 
Weerdse visvijver?

Weerde - Naar aanleiding van enkele klachten van inwoners 
rond overlast aan de “put van Weerde” trok de Zemstenaar 
zijn stapschoenen aan en ging kijken wat ervan aan is.

Tekst en foto: Junior De heyder
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David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

DE WIT CVBA
VERZEKERINGSMAKELAARS

Leopoldstraat 83 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

Turkse afkomst. Samen zaten zij op 
een deken rond een klein barbecue-
stel, klaar om lekker te picknicken. Zij 
is oorspronkelijk van Zemst en kent 
de plek goed. Nu wonen ze op een 
appartementje in Vilvoorde en zak-
ken ze bij goed weer regelmatig af 
naar Weerde. “Het staat nergens 
aangegeven dat het niet mag”, was 
de uitleg en dat klopt. Er zijn nergens 
borden te bemerken die aangeven 
dat barbecueën niet mag. De uitno-
diging om iets mee te eten heb ik 
afgeslagen. Pril geluk mag je niet 
verstoren.

Aan de ingang van het domein staan 
een paar tafels met banken en daar 
trof ik een Poolse familie aan, die 
ook een maaltijd aan het voorbe-
reiden was. Geen vuur ditmaal, wel 
broodjes en groenten. Ook deze keer 
een vriendelijke ontvangst en een 
leuke babbel, terwijl de kinderen 
ravotten. Ja, de politie patrouilleert 
regelmatig en neen, ze laten geen 
afval achter. Ze vinden het hier mooi 
en rustig en komen er regelmatig.

Kip aan ‘t spit
Op mijn laatste tocht ontmoette ik 
een vijftal mannen, Armeniërs. Ze 
waren kebab van kip aan het ma-
ken. Dit gaat op lange spiesen, die 
daarna op het vuur gelegd worden. 

Het duurde niet lang of ik stond met 
een durüm (een soort pannenkoek) 
in mijn handen. Ik moest proeven, ik 
kon er niet onderuit en het smaakte. 
Waarom enkel mannen? De rest van 
de familie, de vrouwen en de kin-
deren, komen later als het eetmaal 
klaar is. Ook daar zijn dus “nieuwe 
mannen”.

Zijn de klachten dan uit de lucht ge-
grepen? Ik denk het niet. Waarschijn-
lijk zal er af en toe een incidentje 
zijn, maar eigenlijk mag ik zeggen 
dat mijn toertjes me aardig bevie-
len. En waarschijnlijk zal er wel wat 
afval achterblijven. Ik telde tijdens 
mijn wandelingen slechts twee vuil-
nisbakken! Verder zal de politie er re-
gelmatig controles uitvoeren alsook 
de boswachters van het ANB.

Zoals de meeste families die ik sprak, 
ben ook ik er voorstander van toch 
een paar plaatsen te voorzien waar 
men wel in alle veiligheid kan barbe-
cueën. Ik zag het op veel plaatsen in 
Australië, waar familiale barbecues 
in een park een traditie zijn. De ge-
meente zal, in samenspraak met het 
ANB, in de toekomst nieuwe borden 
aanbrengen die duidelijk aangeven 
dat vuur maken in het domein niet 
mag. Misschien toch nog eens over 
nadenken? 

Een rustige zondagmorgen aan de ‘put van Weerde'.

9
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Carmi,
je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.

Kleding 

7 for all mankind • Agua • American Outfi tters
Armani Jeans • Brax • DEPT • Desigual • Enolah
Essentiel • Elisa Blue • G-Star • Gigue
Guess Jeans • Hampton Bays  • In Wear 
Hugo Boss orange label • Lavand • Liu Jo
Max Mara Studio • Max Mara Weekend
Mer du Nord • Michael Kors • Oakwood
Paul Smith Jeans • Pepe Jeans • River Woods
Sportmax • Terre Bleue • Tommy Hilfi ger
Xandres

Schoenen 

AF • Ash • Attilio Giusti • BEOriginal • Brako
Camper • Ciao!Ragazzi • Daniele Tucci
Essentiel • Fruit • Geox • Gidigio • G-Star
Guess • Guglielmo Rotta • Harlot • J-Hay
Janet&Janet •  JFK • Koxko • Nero Giardini 
Noë • Olivier Strelli • Paul Smith • Replay
Sarah Summer • Scapa • Think! • Trippen
UGG • United Nude • UTY • Vic Matie • Voltan 
Veronique Branquinho • Zinda

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

Carmi_BO-ATTITUDE_NL.indd   1 11/08/11   09:10
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G
aston Relens 
werd op 9 
maart 1909 
geboren in 

Mechelen en werd als baby 
opgegeven voor adoptie. 
Maar geadopteerd werd 
hij nooit. Hij kwam terecht 
bij een pleeggezin in Hof-
stade, waar hij bij vader 
Fons en moeder Lisa in 
een warm en geborgen 
nest opgroeide. De lagere 
school doorliep hij in de 
gemeenteschool. In 1930 
schreef hij zich buiten het 
weten van zijn pleegvader 
in aan de Kunstacademie 
in Mechelen. Relens’ talent 
viel onmiddellijk op. Op 
het einde van het eerste 
academiejaar behaalde 
hij tot grote verbazing en 
vreugde van pleegvader Fons de eerste 
prijs. Gedurende zes harde, maar naar 
eigen zeggen gelukkige jaren, volgde hij 
aan de Mechelse Academie les bij Gu-
stave van de Woestijne en ontwikkelde 
hij verder zijn talent. Op het einde van zijn 
studietijd in Mechelen schilderde Relens 
het Ambrooskasteel van Hofstade.

In 1936 trok Relens, deze keer wél met 
de goedkeuring van pleegvader Fons, 
naar de Koninklijke Academie voor Scho-
ne Kunsten van Brussel. Hij werd onmid-
dellijk toegelaten in de klas van Anto 
Carte en ontmoette er zijn toekomstige 
echtgenote, Andrée Dongrie. In 1937 
schilderde hij zijn meest bekroonde schil-
derij Slag van Woeringen. Dit canvas-
doek van bijna vijf meter breed en vijf 
meter hoog kreeg van koning Leopold III 
de grootste onderscheiding. Hij ontving 
van de koning een gouden medaille. Het 
werk werd gekozen om België te verte-

genwoordigen in Parijs, maar Anto Carto 
besliste er anders over. Carto weerhield 
het werk voor zijn eigen tentoonstelling 
van de eindejaarstudenten van 1937. 

Na zijn academiejaren belandde Relens 
terug in Hofstade bij zijn pleegouders. Op-
gegroeid in een eenvoudig werkmansgezin 
kwam Relens slechts sporadisch toe aan 
schilderen. De zware crisisjaren dwongen 
hem op een andere manier in zijn levens-
onderhoud te voorzien. Hij ging aan de 
slag als bediende bij het gemeentebestuur 
van Hofstade. Als gevolg van de tweede 
wereldoorlog staakte hij vanaf 1942 voor 
een lange tijd het schilderen. Gedurende 
de oorlogsjaren verloor hij zijn pleegouders. 
Het was een zware klap die hij maar moei-
lijk te boven kwam. Hij verliet Hofstade en 
ging werken als bediende-tekenaar bij Eter-
nit in Kapelle-op-den-Bos. Later vestigde hij 
zich met zijn echtgenote in Schaarbeek. Hij 
keerde niet meer terug naar Hofstade. 

Gestopt als 99-jarige
Pas in 1957 nam Relens de 
penselen terug op. Ditmaal 
met hernieuwde kracht en 
inspiratie. Vanaf dan wijd-
de hij zich volledig aan de 
kunst. Schilderen zou voort-
aan zijn hele bestaan vul-
len. Hij stopte pas defini-
tief met schilderen in 2008, 
op 99-jarige leeftijd. 

Relens bleef trouw aan zijn 
ware Vlaamse aard en put-
te uit eigen beleving wan-
neer hij schilderde. In zijn  
landschappen beeldde hij 
vaak het boerenleven en 
de eenvoudige mens uit. 
Zijn oeuvre leunt het meest 
aan bij het magisch-rea-
lisme. Deze richting in de 
kunst tracht de werkelijk-

heid te verbinden met een andere of ho-
gere realiteit. Zo ontstaan hallucinerende 
beelden of droomeffecten. Hij schilderde 
de werkelijkheid op een futuristische wij-
ze, maar gebaseerd op zijn eigen ervaring. 

Relens stelde nationaal en internationaal 
tentoon en oogstte veel waardering, on-
der andere in Londen, Parijs, Lille en de 
rest van Frankrijk, Milaan, Nederland en 
het Museum van Genève. Omdat hij een 
teruggetrokken bestaan leidde, kreeg 
hij nooit de erkenning die hij verdiende. 
Hij creëerde honderden schilderijen, te-
keningen en etsen zonder niveauverlies. 
Zijn oeuvre van meer dan 2.500 werken 
gaat integraal naar de stichting Gaston 
Relens, die opgericht werd en beheerd 
wordt door kunstrecensent Fons De Bles-
er. Vermoedelijk komt er ook een Gaston 
Relens museum. Relens overleed op 4 
juni op 102-jarige leeftijd in een rusthuis 
in Schaarbeek.  

Afscheid van Gaston Relens
Vlaanderen verliest een groot kunstenaar 

Hofstade - Kunstschilder Gaston Relens overleed op 102-jarige leeftijd in zijn slaap in een rusthuis 
in Schaarbeek. Relens groeide op in Hofstade. Reden genoeg voor een eerbetoon in de Zemstenaar.
   Tekst: Veerle Mollekens

Gaston Relens op 102-jarige leeftijd.
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König Electronic
1. “König Electronic is spon-
sor sinds het seizoen 2007-
2008 en medehoofdspon-
sor vanaf 2008-2009.”
2. “Als we geen dorst had-
den gehad na de wandelin-
gen met onze honden, had 
ik Jan Van Asbroeck misschien nooit ont-
moet… en de rest is geschiedenis.”
3. “Aangezien ons bedrijf meer dan één 
merk heeft, heb ik er voor gekozen om ons 
belangrijkste huismerk König Electronic in de 
picture te zetten.”
4. “Uiteraard is het de ambitie van zowel 
de club als mezelf om een stapje hoger te 
zetten. Wat ons niet belet om, indien het 
niet lukt dit jaar, toch te blijven sponsoren.”
5. “Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!”

Jan Van Asbroeck
1. “Sinds de fusie FC Eppe-
gem - FC Borneo in 1988, 
23 jaar dus.”
2. “Laat me stellen dat ik 
heb bijgedragen aan de 
heropleving van FC Eppegem 
en dat er inderdaad één en 
ander (enorm veel eigenlijk) is veranderd, 
maar de evolutie tussen 1988 en 2011 is niet 
het werk van één jaar of eendagsvliegen. We 
staan momenteel met vier onder de noemer 
van hoofdsponsor, waarvan de basislegger 
ontegensprekelijk Garage Verstraeten is.”
3. “Zonder sponsors, geen voetbal op enig deftig 
niveau en dat kunnen we Eppegem toch niet aan-
doen. Uiteraard zijn wij alle vier bezeten van het 
spelletje maar de wil en de motivatie om het te 

blijven doen is uiteraard dat we een groep spon-
sors hebben die alle vier hetzelfde doel hebben: 
KFC Eppegem op de voetbalkaart zetten!”
4. “Voor mij geen enkel verschil (tot nu toe 
toch), maar sponsors hebben ook eisen en vra-
gen en ambities. Ik ben als voorzitter uiteraard 
niet best geplaatst om het zuiverste sponsor-
gevoel te vertolken. Dus over naar familie.”
5. “Zou enorm zijn dit te realiseren, want we kun-
nen een beetje plannen maken, nietwaar! Mis-
schien moeten we dan wel een week verlof inpas-
sen… (zal dat nu al vragen aan mijn baas!” (lacht)

Marna Groenten
1.“Hoofdsponsor sinds 2005.”
2. “Ik hoorde niets dan 
leuks van familieclub KFC 
Eppegem. Ik bracht een be-
zoek tijdens een wedstrijd, 
ik kende iedereen in het 
clubhuis en ik was onmid-
dellijk van de microbe gebeten.”
3. “Ik heb er echt geen verklaring voor. Voor 
de vele vrienden en het plezier, zeker? Ja, ik 
ben een fiere sponsor!”
4. “De club moét dit seizoen naar eerste 
provinciale, zo simpel is het. Nog een extra-
tje zal er dan wel bij kunnen zeker?” (lacht)
5. “Twee keer op rij werd KFC Eppegem kam-
pioen. Ik heb dat telkens meegemaakt, niet 
veel kunnen er dat zeggen, hé. En niemand 
moet me wijsmaken hoe dat voelt, zalig! 
Schrijf maar op: dit seizoen is het weer feest.”

Garage Verstraeten
“Wij zijn sinds 1974 hoofdsponsor. Het jaar 
2009 was voor ons een jubileum. Dan zijn we op 
het jaarlijkse megafantastisch KFCE teerfeest 

gehuldigd 
voor ons 35 
jaar sponso-
ring, dus we 
gaan in ons 
38ste  jaar 
in.”
“Vader Soike Verstraeten en zijn broer Jean 
zijn er mee begonnen, nadien kwam Shell om 
uiteindelijk via Iveco te sponsoren. Nonkel 
Jean en tante Josephine gingen in 1998 met 
pensioen, met het gevolg dat vader Soike en 
moeder Elvire sindsdien de sponsoring voor 
hun rekening namen. In 2004 was het ook hun 
beurt om met pensioen te gaan. Wij namen 
de zaak over. In een belangrijk vet gedrukt 
punt in ons contract moést staan ‘de voortzet-
ting van de sponsoring van KFCE’.” (lacht)
“Tja, als je dat hierboven leest, kan het niet 
anders, hé. Nee, grapje. Een vet gedrukt punt 
was niet nodig om ons te motiveren verder te 
blijven doen. KFCE is de club van ons hart. We 
zitten beiden in het bestuur. Elke sponsor, elke 
vrijwilliger, elke medewerker is belangrijk en 
samen proberen we er een plaats van te ma-
ken waar iedereen welkom is, waar sfeer is en 
uiteraard op sportief gebied het onderste uit 
de kan te halen. Supportersclub Rood-Groen 
zorgt steeds voor de nodige ambiance. Ook als 
het niet lukt, blijven we erin geloven. Ambitie is 
niet vreemd bij KFCE en zo hoort het ook!”
“Logisch dat je meer betaalt in eerste. De kosten 
van onze sponsoring zijn volledig voor onze reke-
ning. Iveco komt hier helemaal niet in tussen.”
Héééél gelukkig, de champagneflessen zul-
len knallen! Wie weet trekken we dan nog 
eens te voet naar Scherpenheuvel om een 
kaarsje te branden op de goede afloop.”

Hoofdsponsors KFC Eppegem
KFC Eppegem gaat prat op zijn hoofd-
sponsors Garage Verstraeten (Wim en 
Tania), Uniac (accountant en belasting-
consulent Jan Van Asbroeck), König Elec-
tronic (Johan Fluit) en Groenten Marna 
(Marc Lauwers). Sponsors die samen-
werken op een professionele en vriend-
schappelijke basis. Wie zijn die wel-
doeners van de gezonde en ambitieuze 
roodgroene club?
Hoe lang sponsor van KFC Eppegem?
De basis gelegd?
Motivatie, waarom sponsor?
Eerste of tweede provinciale, groot verschil voor 
sponsoring?
Einde seizoen kampioen, een extraatje?

De hoofdsponsors van KFC Eppegem: vlnr Marc Lauwers, 
Johan Fluit, Wim Verstraeten en Jan Van Asbroeck

advertentie

Johan Fluit

Jan Van Asbroeck

Marc Lauwers

Wim en Tania
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FC Eppegem – FC Zemst 4-3
Voor de negende keer had de beker 
van Groot-Zemst plaats. FC Eppegem 
won al drie keer op rij en mocht de 

wisselbeker al definitief in ontvangst 
nemen. Op het terrein van VV Elewijt 
won de tweedeprovincialer de finale 
tegen FC Zemst met 4-3 cijfers, met-
een een tweede bekerwinst op rij. FC 
Zemst was een half uur de evenknie 

van FC Eppegem. Na een kwartier 
opende Verhas de score. Jonas Van 
de Voorde scoorde de gelijkmaker en 
Zemst kreeg meerdere doelkansen. Na 

de herneming dreef Eppegem de cijfers 
op. In het laatste kwartier kwamen de 
derdeprovincialers sterk terug. De 4-3 
uitslag was uiteindelijk de juiste weer-
gave.
Doelpunten: 16’ Nicolas Verhas (1-0), 

30’ Jonas Van de Voorde (1-1), 38’ en 
48’ Glen Breugelmans (2-1 en 3-1), 60’ 
Nicolas Verhas (4-1), 75’ Wesley Ael-
brecht (4-2), 80’ Dimitri Hofman (4-3).

VV Elewijt – SK 
Laar 5-0 (3de en 
4de plaats)
Doelpunten: 1’ 
Nordine (1-0), 
50’, 52’ en 63’ 
Didier Greps 
(2-0, 3-0 en 
4-0), 75’ Mo-
hamed Zitoune 
(5-0).

VK Weerde – Verbr. Hofstade 3-1 (5de 
en 6de plaats)
Doelpunten: 33’ Wouter Sels (1-0), 45’ 
Alex Croes (2-0), 50’ Belhori (2-1), 72’ 
Eric Slachmuylders (3-1).

JA

FC Eppegem wint beker van Zemst
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A
anleiding voor ons bezoek 
was de aankondiging van een 
4de Spirituele Tuindag op zon-
dag 4 september.

Joske, wat moeten we ons voorstellen 
bij zo’n Spirituele Tuindag?
 “Veel, heel veel! Nog meer dan de drie 
voorgaande jaren. In de tuin van mijn 
Reiki-tempel (zie de Zemstenaar van 
maart 2009, n.v.a.l.) zullen een twintig-
tal stands en tentjes worden opgesteld. 
Allemaal rond het thema van algemeen 
welzijn, spirituele gezondheid en groei.”

Je maakt me nieuwsgierig. Graag een 
woordje uitleg!
“De deelnemers zijn allen begaan met 

een specifiek facet van onze geestelijke 
gezondheid.  Dat gaat van kaartleggen 
– voor wie benieuwd is naar zijn toe-
komst! – over meditatietechnieken, tot 
diverse soorten massages. Maar je kunt 
er ook kennismaken met klankschalen, 
pendelen, foto lezen en gezonde voe-
ding. Voorts zal er een spirituele winkel 
zijn met boeken, cd’s, wierook, kaarsjes, 
oliën, pendels, enzovoort. Doorlopend 
zullen er lezingen worden gehouden en 
vanzelfsprekend zal ook de innerlijke fy-
sische mens verwend worden met een 
gezond hapje-tapje”.

Fris even mijn geheugen op en vertel 
me wat begrippen als Reiki en Sjamaan 
betekenen.
“Toen ik in 2005 zelf in een depres-
sieve toestand was terechtgekomen, 
heb ik mijn heil gezocht en gevonden 
in Reiki. Kort gezegd is dit is een Ja-
panse techniek die via handoplegging 
gericht is op het doorgeven van posi-
tieve energie en ook verlichting biedt 
bij allerhande vormen van pijn.  Bij Sja-
manisme gaat veel aandacht uit naar 
het hernieuwen van onze band met de 
aarde en het zoeken van harmonie in 
onszelf en met onze omgeving”.

In je uitnodiging heb je het ook over de 
opening van Esperanto. Ik ken Esperan-
to alleen als taal. Maar dat het zal het 
wel niet zijn, vermoed ik?
“Neen, Alex, dat klopt. Het gaat hier over 
mijn Esperantocentrum, dat ik in een apar-
te ruimte (een heel appartement, n.v.a.l.) 
ga openen op 4 september. Het is een 
centrum voor algemeen welzijn en spiritu-
ele groei. Hier wil ik mensen samenbren-
gen, hetzij voor een cursus, hetzij voor een 
praatsessie met mensen die voelen wat ik 
voel en die ervaringen willen delen.”

Als ik het goed begrijp wil je via me-
ditatietechnieken tot een soort zen-toe-
stand komen?
“Eenvoudig gezegd, komt het daar op 
neer. Maar er is meer. Je moet er echt voor 
open staan en er niet bang van zijn! En 
ik wil het jou wel verklappen: ik kom ge-
regeld in contact met engelen, ik zie ge-
daanten en voel hun aanwezigheid. Daar-
door kan ik mensen raad geven en hulp 
bieden als zij door moeilijke momenten in 
hun leven moeten, zoals relatieproblemen 
of ziekten, of wanneer ze voor belangrijke 
professionele beslissingen staan.”

Joske, die ook nog actief is in een rust-
huis in Zaventem, is fier op haar Espe-
rantocentrum. Alles ruikt er nog naar 
nieuw en straalt een sfeer van sobere 
sereniteit en relaxte rust uit. Echtgenoot 
Paul en de kinderen staan in volle be-
wondering voor zoveel positieve passie 
en energie. Drie dagen per week zal zij 
ook worden bijgestaan door een trans-
formatiecoach in de persoon van Dennis 
De Ridder. En al wie een ruimte zoekt 
voor de organisatie van een spirituele 
activiteit kan ook altijd bij Joske terecht.

Helemaal zen neem ik afscheid van Joske. 
Ik noteer 4 september in mijn agenda. 
“Vergeet vooral geen foto als je je kaar-
ten wenst te laten leggen of een foto-
analyse wil doen… of, als je een bood-
schap wil van een overleden dier, breng 
dan ook een foto mee!”, roept deze in-
nemende gastvrouw mij nog na. Ik haast 
me naar huis met mijn verhaal. 

ESPERANTO, waar dromen blijven leven

Zemst-Laar  -  Sjamaan-healing, Chinese massage, voetmassage, klankmeditatie… het klonk 
ons niet meteen bekend in de oren en maakte ons tegelijk een beetje onrustig. Een regelrechte 
reden om met een gezond geprikkelde nieuwsgierigheid op zoek te gaan. Op zoek naar meer 
innerlijke rust en evenwicht. Om weer helemaal zen te worden. Zalig zen in Zemst-Laar, aan de  
Humbeeksebaan, bij Joske Heylen. Waar zij naast haar Reiki-tempel voortaan ook een Esperan-
tocentrum gaat openhouden.

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

U komt toch ook? Afspraak op zondag 
4 september, van 10 tot 18 uur. 
Adres: Reiki-tempel, Humbeekse-
baan 13, 1980 Zemst-Laar.
www.esperanto-centrum.be
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Joske Heylen is fier op haar nieuwe 
Esperanto-centrum. De achtergrond van 

dit artikel wordt gevormd door één van de 
lievelingsschilderijen die haar centrum siert.
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Verzekeringsmakelaar 

•		Onafhankelijk	van	maatschappij
•		Eigen	schadebeheer

Agentschap bank

•		Volledige	bankservice
•		Concurrentiële	producten
	

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

Wij verzekeren uw financieel welzijn!

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENChEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK
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eigen ophaal- en 
hersteldienst

          
dealer: Stihl, Viking, 

Kubota, etc...

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

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

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem

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

Voor u halen wij 
alles uit de kast! Tuinwerken Kristof

 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:
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M
et open armen wordt de 
Zemstenaar ontvangen in 
de Armstraat. Met open 
mond staar ik naar de dro-

merige, betoverende aquarellen van 
Danny Wenseleir (74). De meester en 
zijn Jeanne laten alles vallen, schuiven 
een stoel bij en schenken iets koels in. 
Een babbel met twee warme, gezellige 
mensen. Het leven is zo kwaad nog niet.

Vertel eens, Danny, hoe ben je met dat 
schilderen begonnen?
“Stoemelings eigenlijk. Zoals zoveel 
dingen in het leven, toch? Toen ik in 
1995 met pensioen ging, kreeg ik zin 
om computerspelletjes te ontwerpen. Je 
weet wel, van die mannetjes die ande-
ren opjagen en opeten, dat soort din-
gen. Maar ik zat met één probleem: je 
moest die mannetjes kunnen tekenen, 
en dat kon ik niet. Dus schreef ik mij in 
voor een cursus tekenen bij Chris Del-
tour in Lier. Zij schilderde ook aquarel-
len en van het een kwam het ander.”

Je haalde toch niet meteen dit niveau, 
vermoed ik?
“Bijlange niet, integendeel! Ik kwam daar 

toe met brolmateriaal, prullenverf en 
amateurpenselen. In het begin leek het 
resultaat nergens naar. Pas op, aquarel 
is ook de moeilijkste techniek. Als je bij-
voorbeeld met acrylverf schildert, kun je 
een streep die te lang is nog makkelijk 
wegvegen. Bij aquarel is het dan te laat, 
hé. Maar dat leer je snel.”

Volgde je ook cursussen?
“Massa’s! Acht jaar lang volgde ik les bij 
Rainier Boidin in de Portaelsschool in Vil-
voorde. Een bijzonder strenge leermees-
ter. Ik deed ook de zomercursussen van 
Victor Zadanov en Slava Korobeynikov, 
twee wereldbefaamde Russische aqua-
rellisten. De kwaliteit van die verf uit 
Sint-Petersburg is werkelijk superieur. En 
er zijn nog artiesten van wie ik veel op-
stak, zoals beeldhouwer Peter Rogiers 
van de academie van Gent en Hugo 
Beullens, aquarellist en oud-voorzitter 
van de Lucasgilde in Mechelen.”

Als je van zoveel mensen zoveel geleerd 
hebt, krijg je dan geen zin om je kennis 
door te geven en zelf les te geven?
“Doe ik! Ik ben lid van kunstkring ’t Steen, 
die zijn thuishaven heeft in d’ Oude School 

in Weerde. Daar geef ik elke maandag, 
van 19u tot 21.30u, en elke eerste en 
derde woensdag van de maand, van 14u 
tot 17u, tekenles aan vrouwen. Inschrij-
ven kan op elk moment en is volledig vrij-
blijvend. Ik leer hen de basistechnieken 
van portrettekenen en aquarel schilde-
ren. Met resultaat! Sommige werken van 
de leerlingen worden geselecteerd voor 
onze jaarlijkse tentoonstelling in maart.”

Het woord is gevallen! Doe je soms 
mee aan tentoonstellingen?
“Aan de jaarlijkse tentoonstelling van onze 
kunstkring, vanzelfsprekend. Maar dit jaar 
nam ik voor het eerst deel aan een groots 
opgezette tentoonstelling, van de Lions 
Club in Brecht. Voor deze expositie wer-
den 180 aquarellen ingestuurd. Daaruit 
werden er 120 geselecteerd. Van die 120 
kregen er zes een zogeheten “eervolle ver-
melding”, wat neerkomt op een tweede 
prijs. Mijn inzending Ruïne was er één van. 
Dat doet toch iets. En op dit eigenste mo-
ment hangen twee van mijn aquarellen 
in het cultuurcentrum van Mechelen. De 
Lucasgilde viert zijn 125-jarig bestaan en 
houdt er van 28 augustus tot 11 septem-
ber de tentoonstelling Geets gezien? Kom 
gerust eens af, zou ik zeggen.”

En of het de moeite loont! Je kan er 
twee pareltjes van Danny Wenseleir 
met eigen ogen bewonderen. Maar wij 
zagen er véél meer, met een waaier 
van thema’s: het gelauwerde Ruïne, 
de kerkjes van Weerde en Rijmenam, 
de Vismarkt in Mechelen, auto’s in het 
drukke verkeer, de petrochemische nij-
verheid aan de Schelde, te veel om op 
te noemen, allemaal om het mooist.

Zin om kennis te maken met de werken 
van Danny? Dan kan je nog 11 septem-
ber terecht in het cultuurcentrum van 
Mechelen. Alle info vind je op www.
lucasgilde-mechelen.be. 

Open doek voor Danny Wenseleir

Zemst – De aquarellen van Danny Wenseleir mogen gezien worden. Dat vond ook de jury van een pres-
tigieuze tentoonstelling in Brecht. Van de 180 ingestuurde werken haalden er zes een eervolle vermel-
ding. Eén van die zes was Ruïne van Zemstenaar Danny Wenseleir. Daar moesten wij méér van weten.

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

Danny Wenseleir valt in de prijzen met Ruïne.
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•	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

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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V
an het brood dat dagelijks 
op onze tafel komt weten 
we nog amper iets. Vaak 
wordt het in een industri-

ele, computergestuurde  bakkerij in 
sneltempo klaargemaakt en nog nau-
welijks door mensenhanden aange-
raakt. Vroeger was dat anders. Brood 
bakken was een inspannende bezig-
heid, weten de leden van heemkring 
De Semse en er werd dan ook maar 
één keer in de week brood gebak-
ken. Om die jeugdherinnering leven-
dig te houden gingen ze op bezoek 
bij Paul Buelens, waar de bevriende 
heemkring Velpeleven uit Boutersem 
het oude proces nog eens overdeed.

Link met het verleden
“Rond halfoogst komen ze hier elk jaar 
brood bakken”, start Paul zijn verhaal. 
”We doen dat in de (gedeeltelijk) 
originele oven van mijn overgrootou-
ders, de familie Decraen.  We hebben 
de oude vervallen oven gedeeltelijk 
ontmanteld en steen voor steen terug 
opgebouwd en het dak vernieuwd. De 
ovenkoepel kreeg een bestrijking van 
leem, gemengd met gekapt stro en 

paardenpis als isolerende laag. Dat 
hoorde zo. Ik heb mijn grootouders 
hier nog weten brood bakken en die 
link met mijn verleden wil ik levendig 
houden.” Zelf bakt Paul niet. Dat laat 
hij over aan een team specialisten.

Zonder thermometer
Gerry Ketelers was 40 jaar bakkers-
gast. Hij bakt nu nog wekelijks zijn ei-
gen brood. ”Er gaat niets boven brood 
dat op steen gebakken is. Wij bakken 
hier wit brood  of meergranenbrood, ge-
kneed met de hand  in de moule (hou-
ten bak), met een brokje gist en een 
snuifje zout aan toegevoegd. Als het 
brood gerezen is gaat het de oven in.”
Deze wordt eerst op temperatuur ge-
bracht door de stokers Hugo en Ar-
mand. ”Daarvoor maken we mutsaarts 
(snoeihout samengebonden tot bus-
sels)”, leggen ze uit. ”Die moeten een 
jaar drogen. Dat dunne hout brandt ge-
makkelijk en geeft veel warmte. We ge-
bruiken geen thermometer, dat deden 
ze vroeger ook niet. Als de ovenstenen 
wit zien van de hitte, wordt de gloei-
ende as eruit geschraapt en wordt het 
brood erin geschoven met de paal.”

Heemkring De Semse 
Zemst-Laar – Vijftien jaar geleden renoveerde Paul Buelens 
in Zemst-Laar de oude stenen oven in zijn tuin. Het is een 
stukje erfgoed en laatste overblijfsel van de boerderij van 
zijn overgrootouders uit 1847. Op initiatief van heemkring 
De Semse wordt er jaarlijks, omstreeks halfoogst, brood in 
gebakken op de traditioneel ambachtelijke wijze.

Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s: Juliaan Deleebeeck en Jean Andries
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SKIhUT RUBENShOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM

VAN CAFé EN ZAAL, 
NAAR SKIhUT RUBENShOF

MAANDAG RUSTDAG

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Devroye, De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@devroye.be

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

 

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
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Hele buurt geparfumeerd
Na goed  45 minuten gaat de oven-
deur open en zijn de witte deegbol-
len knappende goudgele broden ge-
worden. Hun geur parfumeert de hele 
buurt en laat ook Odette, Georgette 
en Raymond niet onberoerd. ”Hier 
herbeleven wij een stukje jeugdsenti-
ment”, vertellen ze. “Ons moeder bak-
te 11 broden en een cake per keer”, 
weet Georgette nog. “Na een week 
was het brood natuurlijk beenhard en 

om het wat mals te maken wikkelde 
ze het een tijdje in een vochtige keu-
kenhanddoek. Raymond moest, toen 
hij amper 14 was, ook al helpen in de 
bakkerij aan de kerk van Zemst-Laar. 
Alle drie hebben ze een versgebak-
ken brood besteld om mee naar huis 
te nemen. ”Vroeger werd er met het 
broodmes een groot kruis gekrast voor 
het aangesneden werd.” herinneren 
ze zich nog. “Dat was in de tijd dat de 
mensen nog gelovig waren.” 

bakt brood in oude oven
Eigenaar Paul 

Buelens en 
bakker Gerry 

Ketelers: ”Het 
parfum van 

ovenvers brood 
waait u toe als 

de ovendeur 
opengaat, een 

zalig genot.”

Kopers wilden 
graag met hun 
vers gebakken 

brood op de 
foto.

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur
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Traiteur & 
Home-cooking service

Traiteur & Home-cooking service
Zemstsesteenweg 111
1981 Hofstade

Gsm: 0495 90 66 36
Fax: 015 34 83 62

www.h6traiteurservice.be

U kan bij ons terecht voor al uw evenementen.
 
Een receptie, walking diner, buffet, bbq of een 
klassiek diner aan tafel bediend. 
Het zijn slechts enkele mogelijkheden om van 
uw feest een onvergetelijk moment te maken. 

Ons vakmanschap, onze motivatie en creativiteit 
en de versheid van onze producten zijn ten 
huize H6 onze sterke troeven. 

Interesse? Bezoek onze website en bekijk ons 
aanbod.

Speciaal aanbod
Lentefeest of Communie

Zoekt u de ideale formule voor uw tuinfeest?   

Onze barbecues!
Bekijk ze nu op onze website

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK
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FC EPPEGEM (foto 1)
Voorzitter Jan Van Asbroeck
1. De ruggengraat van vorig seizoen is ge-
bleven, versterkt met vijf nieuwkomers die 
een meerwaarde kunnen brengen. En de 
eigen jeugd is een jaartje ouder geworden.
2. Na twee jaar “net niet” mag de club 
terecht ambities hebben.
3. Dromen mag, maar over de titel spre-
ken doe ik niet.
4. Als trainer Marc Talbut erin slaagt ons 
de titel te bezorgen krijgt de Mechelaar 
wellicht een standbeeld. De kans is groot, 
alles is voorhanden. Maar dan moet ieder-
een er voor gaan en moet de ploeg ge-
spaard blijven van gekwetsten. 1ste plaats.
5. 04/09 FC Eppegem - Tervuren, 11/09 Wa-
ver-Limal - FC Eppegem, 18/09 FC Eppegem - 
FC Stokkel, 25/09 Bosvoorde - FC Eppegem, 
02/10 FC Eppegem- FC Wezembeek.

VERBR. HOFSTADE (foto 2)
Trainer Erwin Vanhalle
1. Met Dominique Joostens, Bracke en 
Chekir hebben we betere spitsen.
2. Bescheiden ambities. Veel spelers zijn ver-
trokken en we trekken de kaart van de jeugd.
3. Zo vlug mogelijk het behoud verzeke-
ren, dat zou een succes zijn.
4. Sinds de komst van trainer Erwin Van-
halle kende Verbr. Hofstade succes met 
een goede mix van eigen spelers en 
nieuwkomers, vorig seizoen beloond 
met een vierde plaats. Dit jaar speelt de 
ploeg met enkele sterkhouders van vorig 
seizoen en eigen jeugd. 13de plaats.
5. 04/09 Gr. Vossem - Verbr. Hofstade, 
11/09 Verbr. Hofstade - CS Machelen, 
18/09 VK Huldenberg - Verbr. Hofstade, 
25/09 Verbr. Hofstade – Sp. Erps Kwerps, 
02/10 FC Moorsel - Verbr. Hofstade.

FC ZEMST SP. (foto 3)
Voorzitter Jan Verbinnen
1. Bredere en verjongde kern, meer 

evenwicht in de ploeg en geen druk.
2. Een gezonde, stabiele derde provin-
cialer, elk jaar iets beter doen en regel-
matige     doorstroming van eigen jeugd.
3. Linkerkolom, goed voetbal brengen 
en een goede sfeer.
4. De realistische ambitie is een plaats 
in de linkerkolom en een ambitieuze 
plaats is de topvijf. De kern is er vol-
doende voor gewapend. 5de plaats.
5. 04/09 FC Melsbroek - FC Zemst, 11/09 FC 
Zemst – Gr. Vossem, 18/09 CS Machelen 
- FC Zemst, 25/09 FC Zemst – VK Hulden-
berg, 02/10 Sp. Erps-Kwerps – FC Zemst.

VK WEERDE (foto 4)
Johan Schellemans

1. Een dynamisch team van vrijwilligers 
staat klaar om de club goed te besturen. 
Onze mooie infrastructuur en familiale 
karakter zorgen er voor dat oud en jong 
zich thuis voelt bij ons. We hebben vorig 
seizoen in het dagelijks bestuur met pijn 
in het hart afscheid genomen van Louis 
Keppens en Jan Van Goethem, maar bei-
den zullen ons in de toekomst met raad 
en daad blijven bijstaan. Zonder hen 
zou de club niet staan waar ze vandaag 
staat. Een goede jeugdwerking, die 
door de samenwerking met FC Eppegem 
er verder zal voor zorgen dat alle kinde-
ren een goede voetbalopleiding krijgen 
en op een aangename manier hun ge-
liefkoosde hobby kunnen uitvoeren.

Voetbalseizoen 2011-2012
De eerste wedstrijd van de competitie gaat 
zondag van start. Wat zijn de verwachtingen 
van het nieuwe seizoen bij onze voetbalclubs? 
de Zemstenaar deed een korte rondvraag.

    Tekst en foto’s Jean Andries
1. Wat zijn jullie troeven?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Wat zijn de verwachtingen?
4. Onze prognose.
5. De eerste vijf speeldagen.

1

2

3
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2. Een vaste waarde in derde provinciale. 
En aan alle leden van de club de kans ge-
ven om te sporten, ieder op zijn niveau.
3. Sportief: Een rustig seizoen in derde 
provinciale.
4. VK Weerde moet proberen beter te 
doen dan vorig seizoen. De voorberei-
ding verloopt goed. De ploeg is deels 
gebleven, versterkt in de breedte en 
voldoende gewapend om er iets van te 
maken. 11de plaats.
5. 04/09 CS Machelen - VK Weerde, 
11/09 VK Weerde - VK Huldenberg, 
18/09 Sp. Erps-Kwerps - VK Weerde, 
25/09 VK Weerde - FC Moorsel, 02/10 
ERC Hoeilaart - VK Weerde.

KCVV ELEWIJT (foto 5)
Erevoorzitter Luc Deheyder
1. Door een gebrek aan regelmaat en de 
vele jongeren die zich moesten integreren 
konden we de degradatie niet ontlo-
pen, maar niet geklaagd. Ongeveer alle 
spelers van de kern bleven, de sfeer is 
dus nog uitstekend en we kunnen de 
jongeren die een jaartje ouder zijn en 
al wat ervaring opdeden nu omringen 
door bestaande en nieuwe spelers 
met ervaring. Een dubbele bezetting 
van elke positie in een vooropgesteld 
systeem wordt zo haalbaar, aldus onze 
hoofdtrainer Ronald De Ridder.
2. Met een gemotiveerde bestuurs-
ploeg onder het voorzitterschap van 
Rudi Bautmans, willen we een gezonde 
club blijven binnen de regio Zemst. 
Samen met de nodige aandacht voor 
de jeugdopleiding, willen we een club 
waar alle spelers graag voetballen op 
alle niveaus, jeugd, zondagreserven, 
eerste ploeg en waar iedereen zich 
thuis voelt. We willen dit seizoen zo 
hoog mogelijk eindigen in het klasse-
ment.
3. Na een pittige voorbereiding met 
enkele goede resultaten, verwachten 
we dat we kunnen meedingen voor 
een nieuwe promotie naar derde pro-
vinciale. Sterke sportieve prestaties en 
enkele VIP-lunches voor de wedstrijden 
tegen buurtploegen zullen onze talrijke 
trouwe supporters zowel innerlijk als 
sportief kunnen verblijden. Het moét 
een leuk voetbaljaar worden.

4. Het voorbije (mislukte) seizoen in-
dachtig hoedt het vernieuwde bestuur 
zich voor grootspraak. Ongetwijfeld 
droomt de club van een terugkeer naar 
derde provinciale. Met een bredere kern, 
de samenhang en de sfeer op en rond 
het veld moet dat kunnen. 2de plaats.
5. 04/09 vrij, 11/09 FC Hever - VV Elewijt, 
18/09 VV Elewijt - SC Keerbergen, 25/09 
KO Begijnendijk - 
VV Elewijt, 02/09 
VV Elewijt - KV 
Haacht B.

SK LAAR (foto 6)
Voorzitter Jan 
Emmerechts
Vorig jaar werd 
de ploeg kampi-
oen. Met dezelf-
de kern kunnen 
we de positieve 
lijn doortrekken 

in tweede, een reeks die we kennen. 
Afwachten of die ploegen in het Ko-
ninklijk Vlaamse Voetbalbond afdeling 
Antwerpen zich versterkt hebben. Maar 
we hebben vertrouwen. In de voorberei-
ding werd een wedstrijd bij een ploeg 
van eerste afdeling met 1-3 gewonnen, 
dat belooft. Bovenaan meedoen moet 
kunnen. 

4

6

5
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Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

 PESS
MEN'S FASHION

Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

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

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

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

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 140 personen

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

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

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

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

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

* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken

* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen

* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrie-

en privaat gronden

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plAAtsen vAn cv, 
sAnitAir- & 
gAsinstAllAties

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

bvba

320

DRANKENCENTRALE LOUIS NIJS

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54
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Onder de   mensen
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Het kapelletje in de Bosstraat steekt na 
vijftig jaar in een nieuw kleedje en werd, 
in aanwezigheid van talrijke buurtbewo-
ners, opnieuw ingehuldigd. “Met dank 
aan de gemeente en het prachtige werk 
van alle vrijwilligers”, zeggen Yves Ver-
poucke en de familie Vertongen in koor. 

Vino VeraCruz organiseerde een wijnproef-
dag in Eppegem. Tom Petre en Steffie 
Vercruysse stelden er veertig wijnen voor 
die iedereen kon proeven. Ondanks het 
slechte weer kwamen tal van Zemstenaren 
toch afgezakt naar de Waterleest.

Voor de achtste keer or-
ganiseerde FC Zemst 
initiatiedagen. Ook dit 
jaar was het een groot 
succes. 52 spelers van 
Groot-Zemst en omstre-
ken maakten kennis met 
FC Zemst en kregen alle 
knepen van het voetbal-
vak aangeleerd. Gedu-
rende drie dagen werd 
er gewerkt rond bal- en 
dribbelvaardigheid, trap-
techniek en sociaal sa-
menzijn.
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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Koninklijk Africhtingsclub Elewijt-
Zemst huldigde haar kampioenen. 
“Ondanks het woordje africhting in 
onze titel, geven wij trainingen in de 
discipline gehoorzaamheid. Hierbij 
kan men rekenen op ons geschoolde 
team van twaalf lesgevers en twee 
hulplesgevers. Door de enorme groei 
van ons ledenaantal zagen wij ons 
genoodzaakt de kantine uit te brei-
den. Dankzij het gemeentebestuur 
kunnen wij onze plannen laten door-
gaan. Wijzelf en onze leden kunnen 
er de vruchten van dragen”, zegt se-
cretaresse en lesgeefster Carine Nijs.

Vorige maand maakte 
u in de Zemstenaar ken-
nis met de cowboys van 
Cripple Block Valley. Op 
de foto prijkten toen de 
vijf pioniers. Deze keer 
confronteren wij u met de 
hele bende. Hou u vast 
aan de takken van de 
bomen! Hier zijn staande 
v.l.n.r. Kenny DW, Big 
Danny, Kenny VE, Marc 
den Bochte, de Shaker, 
Marnic, Pieter, Marco, Di-
mitri, sheriff Dirk, Erik den 
Haate, de Jerry en Jan 
Horse Power 285.  Zit-
tend v.l.n.r. Marc de Fatti, 
Julio, Sven, den Hoeikes, 
Ronny den Bosuil, Marc, 
Patrick en cowboy Eddy.

Neos Zemst fietste met zesentwin-
tig leden naar Breendonk. Voor de 
sportieve senioren was het meteen 
ook de ideale gelegenheid om het 
Fort van Breendonk te bezoeken. 
Startplaatsen lagen aan de kerk 
van Hofstade en aan het rusthuis 
Releghem. Ook een vijftiental seni-
oren zakten met de wagen af naar 
Breendonk.
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De nieuwe reeks groepslessen yoga van acht woensdagavonden in de bibliotheek 
van Zemst was een groot succes. Alle lessen waren op maat, en gericht naar begin-
ners, om met kleine stappen zich bewust te worden van spanningen, energie en 
adem. Yoga kan rust brengen en een diepe innerlijke tevredenheid, terwijl het ook 
de concentratie versterkt.

Voor het derde jaar op rij or-
ganiseerden de buren van de 
vaart in Hofstade hun vaart-
feest. Dit jaar hadden ze een 
grote feesttent gehuurd, wat 
de sfeer zeker verbeterde. Het 
werd één dolle partij en aan 
ijsjes, pannenkoeken, een on-
gelooflijke barbecue en het no-
dige natje geen gebrek. Ook 
voor de kleintjes werd goed 
gezorgd. Zij konden zich verma-
ken met ballengooien, knutse-
len, een springkasteel en zich 
laten schminken. ‘s Avonds was 
het de beurt aan de groten, 
die zich onder de muzikale be-
geleiding van Rudy Sterckx tot 
in de kleine uurtjes de benen 
onder het lijf dansten.

De vierde openluchtfilm, in Aveve Agrarisch Centrum bij Wim Commers in 
Laar, was een schot in de roos. Naar schatting vijfhonderd mensen woon-
den de film bij. Niet alleen het mooie weer, maar ook de prachtige locatie 
en de film zelf zorgden voor dit succes. De vertoning van Rundskop vond 
immers plaats in het middenplein van boerderij Het Hof van Loxem, wat 
het allemaal nog sfeervoller maakte.

Op Felix Cottage Club in Elewijt weten ze wat buurtfeesten is. Een ganse dag werd 
er petanque gespeeld, gezongen, gedanst en gefeest op het jaarlijkse Mariafeest, 
georganiseerd door de vier dames van het feestcomité FCC. Ook een aantal artiesten 
waren uitgenodigd. Op de foto Enerj’ane tijdens haar gesmaakt country-optreden.
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Vijfenveertig kinderen van vijf tot elf jaar, onder wie een groot gedeelte nieuwkomers, recreatie- en 
competitieleden leerden, onder leiding van Gaby Deckmijn, bij Reko Roller Club de basistechnieken 
van skeeleren.

Voor de vijfde keer op rij organiseerde het buurtcomité van de Begijnhofstraat in Eppegem een barbecue. De orga-
nisatie is, door toedoen van Anja, Peter, Cindy en Yvan, begonnen met het succes van Fata Morgana. De weermaker 
was ditmaal wel niet van de partij, maar dat werd ruimschoots goed gemaakt met het goede humeur van de buren.

Klanten van café en feestzaal 
In de Prins uit Elewijt reden 
met de fiets naar Scherpen-
heuvel. De uitbaatster begon 
enkele jaren geleden met 
haar zus, de bedevaart is 
ondertussen uitgegroeid tot 
een leuk groepje. De weer-
maker was spelbreker, enkel 
een tiental fans kon de regen 
niets deren.
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W
ie is Frans Renders?
“Ik ben geboren in Ep-
pegem en ondertussen 
eenentwintig jaar ge-

trouwd met Chris De Maeyer.  We heb-
ben samen een dochter Katrien en een 
zoon Thomas. We hebben tien jaar in 
Zemst gewoond en nu al veertien jaar 
in Laar. Ik ben dus een echte Zemste-
naar.”  

Van een verlamd persoon tot atleet, 
Frans, hoe doe je dat?
“Negen jaar geleden kreeg ik een mo-
to-ongeluk op weg naar mijn werk. Een 

aantal zenuwen zaten tijdens mijn val 
een lange tijd gekneld, met als gevolg 
dat ik voor 90% verlamd geraakte. Ik 
heb heel wat ziekenhuizen afgedaan en 
therapieën doorlopen. Via dokter Ghy-
selen raakte ik verzeild bij mijn huidige 
kinesiste Annelies Meeus.  Zij was, en 
is nog steeds, heel intensief en vooral 
motiverend met mij bezig.  Door de aan-
moedigingen van Annelies en door heel 
veel te oefenen en te blijven doorzet-
ten, behaalde ik toch mooie resultaten.  
Aan de fijne motoriek wordt nog steeds 
gewerkt en ook het stappen is nog niet 
functioneel.
In 2009 spoorde Annelies mij aan om 
mee te doen aan de Business Triatlon 
in Mechelen. Dit traject bestaat uit lo-
pen, zwemmen en fietsen. De 10 km lo-
pen moest ik natuurlijk doen met mijn 
rolstoel, Annelies nam het zwemmen op 

zich en Eric, 
een collega 
van Anne-
lies, deed 
het fietstra-
ject. En ja 
hoor, tot 
mijn grote 
v e r b a z i n g 
haalden wij 
het. Ik was 
super fier 
en het start-
schot was 
gegeven.

In 2010 deed ik mee aan de 1/8ste 
triatlon van Mechelen.  Dat is 750 m 
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lo-
pen.  Ik was de enige mindervalide die 
meedeed, maar heb de drie disciplines 
uitgedaan.  Het fietsen doe ik met de 
handbike en het looptraject met mijn 
rolstoel.  Mijn begeleiders Marcel en 
André De Doncker en Bert volgen mij bij 
bijna elk traject.  Ik heb hun hulp hard 
nodig, bijvoorbeeld om mij uit het wa-
ter te trekken, zodat ik de volgende 
discipline kan starten.  Die dag waren 
er heel wat familie, buren en vrienden 
afgezakt om voor mij te supporteren en 
mij te motiveren.  Dat pakte  mij (ont-
roerd). Natuurlijk staan mijn vrouwtje en 
kinderen altijd aan de zijlijn om voor mij 
te supporteren of mij te helpen.
Dan deed ik vorig jaar nog mee aan de 
“Elewijtse Halve”.  Dit houdt in dat ik 21 

km met de rolstoel moest uitrijden.  Heb 
ik ook uitgedaan en als enige rolstoel-
atleet was ik automatisch de eerste!
In 2011 schreef ik mij in voor de 20 km 
van Brussel. Toen waren we met veertig 
rolstoelatleten.  De meesten waren su-
per gemotiveerde ex-patiënten van het 
ziekenhuis in Pellenberg.  Daar behaal-
de ik de eerste prijs in de categorie van 
de gewone handbikes, in een tijd van 
1uur 15 minuten.
Ook dit jaar deed ik nog eens de “Ele-
wijtse Halve”. Intussen deed ik nog wat 
extra ervaring op, pakte ik mijn voorbe-
reiding iets professioneler aan – voor 
zover dat kan, want ik heb geen profes-
sioneel materiaal – en verbeterde mijn 
tijd met 20 minuten tegenover vorig 
jaar.  Ik was heel tevreden. (Frans zijn 
ogen glinsteren)
Mijn laatste prestatie, de 1/8ste triatlon 

Frans Renders, 
een toonbeeld van doorzettingsvermogen

Zemst-Laar – Negen jaar geleden krijgt  
Frans Renders een zwaar ongeluk en is op 
dat moment voor 90% verlamd. Zeven jaar 
later doet hij mee aan de Business Triat-
lon in Mechelen en dat is niet het enige 
wat op zijn palmares staat. de Zemstenaar 
ging op bezoek bij Frans en luisterde naar 
zijn verhaal.
  Tekst: Karin Andries
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van Mechelen, verliep iets anders dan 
verwacht.  (Vrouwtje Chris en Frans be-
ginnen samen te lachen, de Zemstenaar 
wordt nieuwsgierig). Na een zwaar 
nachtje Soirée Tropicale had ik toch nog 
het doorzettingsvermogen om aan de 
triatlon te beginnen.  Deelnemen was 
op dat moment belangrijker dan beter 
presteren.  Ook mijn begeleider Marcel 
De Doncker had die tropische avond 
achter de rug en met kleine oogjes ston-
den we toch klaar om van start te gaan. 
En ja hoor, ik deed de ganse triatlon uit 
en werd eerste in mijn categorie.”

Frans, om zulke prestaties te leveren 
moet je toch een strak trainings- en eet-
schema volgen?
“Een specifiek eetschema heb ik niet.  Ik 
mag eten wat ik wil, ik blijf mijn slanke 
lijn houden! Alleen, enkele weken voor 
ik op wedstrijd ga, eet ik niet te veel 
vet en drink ik weinig alcohol. Ik eet 
dan veel spaghetti met bruine suiker 
en drink minimum 3 liter water per dag.   
Tijdens de wedstrijd eet ik druivensui-
ker, bananen en Isostar (een soort cho-

coladereep) en drink ik veel water.
Elke maandag, dinsdag en donderdag 
train ik volgens een bepaald schema bij 
de kinesist en op woensdag en vrijdag 
ga ik van 8u tot 9u zwemmen.  Elke dag 
werk ik aan mijn conditie.
Maar ik feest ook graag, hoor.  Na mijn 
eerste 1/8ste triatlon organiseerde ik 
een feestje voor mijn trouwe supporters, 
buren, familie en vrienden. Met een lek-
ker varken aan ’t spit, een groentebuf-
fet en een biertap werd dat een heel 
gezellige bedoening tot in de vroege 
uurtjes.  Na de opruiming hebben we 
zelfs een afbraakfeestje gehouden.”

Wat zijn je toekomstplannen, Frans?
“Mijn voorbereidingen voor de ¼de tri-
atlon van Mechelen op 18 september 
zijn van start gegaan. Dit traject bestaat 
uit 1,5 km zwemmen, 40 km handbike 
(de fietsdiscipline) en 10 km met rol-
stoel (het lopen). We zijn het parcours 
al gaan verkennen en als extra voorbe-
reiding ga ik, buiten mijn normaal trai-
ningsschema, een paar keer zwemmen 
op het Blosodomein in Hofstade.  Niet 

altijd gemakkelijk om te organiseren, 
want ik heb altijd iemand nodig om tot 
in het water geraken. Er is momenteel 
nog geen voorziening voor mindervali-
den om in het water te geraken.”

Heb je nog bepaalde zaken waar je 
van droomt of naartoe wil werken?
“Ja hoor, als ik mag dromen zou ik graag 
een halve triatlon willen meedoen, 
maar dan moet ik veranderen van ma-
teriaal en professioneler te werk gaan.  
Waar ik ook durf van te dromen is de 
Mont Ventoux te beklimmen met de 
handbike of met de rolstoel tot in San-
tiago de Compostella te geraken.  Een 
volledige triatlon is natuurlijk een verre 
en ambitieuze droom.
Graag wil nog mijn begeleiders bedan-
ken en in het bijzonder mijn vrouw Chris, 
zoon Thomas en dochter Katrien, want 
zonder hun begrip en inzet zou dit al-
lemaal niet mogelijk zijn.” 
Wie Frans aan het werk wil zien, kan 
op 18 september gaan supporteren op 
de triatlon in Mechelen. Meer info op 
www.triathlonmechelen.be.  

Tranen van geluk voor Ellen Van de Cat-
sye in Pollenza-Macerata (Italië). Het 
meisje uit Weerde werd op de 3000 
meter puntenkoers op de piste Euro-
pees kampioene. In een spannende 
wedstrijd kon enkel de Italiaanse Greta 
Villa echt weerwerk bieden. Uiteindelijk 
trok Ellen in de finale aan het langste 
eind en pakte ze meteen haar eerste 
individuele Europese titel in haar nog 
jonge skeelercarrière. In de afvallings-
wedstrijd over 5000 meter won ze brons 
en in de ploegkoers won ze, samen met 
Stien Van Houte en Nymphe Keuleers, 
eveneens brons. Tijdens de afsluitende 
marathon voor cadetten/junioren op de 
weg werd een loodzwaar parcours voor-
gelegd. In de lange eindspurt moest El-
len Van de Catsye enkel de Italiaanse 
Piazza voorlaten, goed voor zilver en 
een vierde medaille.
   JA

Ellen Van de Catsye pakt vier medailles op WK skeeleren
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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www.tuinenvanvlasselaer.be

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

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

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

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

P
hilippe van Kuyck zou je een 
late roeping kunnen noe-
men, want dit jaar wordt hij 
40 jaar. Van opleiding is hij 

ingenieur-architect en in die functie 
was hij als ambtenaar verbonden 
aan het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Op 33-jarige leef-
tijd trad hij in bij de Norbertijnen in 
Averbode. Twee jaar geleden legde 
hij eeuwige geloften af voor de Nor-
bertijnenorde.  

Aan priester worden gaan jaren van 
studie vooraf, twee jaar filosofie en 
vier jaar theologie. Voor een abdij 
komt daar nog een jaar ingroei in 
de gemeenschap bij. Dat betekent 
dat je pas na zeven jaar tot priester 
kan gewijd worden. In die lange aan-
loopperiode naar het priesterschap 
was Philippe aalmoezenier bij de 
scouts en gidsen van Engsbergen.

Maar straks is hij dus de gloednieu-
we priester, samen met twee andere 
Norbertijnen. Eén is al tot priester 
gewijd in Grimbergen, een andere 
zal in Tongerlo worden gewijd. Dat 
ze dezer dagen broodnodig zijn in de 
katholieke gemeenschap hoeft geen 
betoog. Talrijke  gelovigen stellen 
veel hoop op deze nieuwe priesters. 
Hun taak  is niet licht te noemen, in-
tegendeel. De stap die ze vandaag 
zetten is daardoor bijzonder moedig. 
De dienst in de abdijkerk van Averbo-
de begint om 15u. Mgr. Frans Da-
neels, titulair bisschop van Bita en 
eveneens Norbertijn van Averbode, 
zal de priesterwijding doen. Op zon-
dag 11 september zal Philippe zelf 
in de Sint-Hubertuskerk van Elewijt 
voorgaan in de eucharistieviering 
van 11 u. Nadien bieden de paro-
chiegemeenschap en de parochiefe-
deratie een receptie aan. 

Dankmis voor pas gewijde 
priester uit Elewijt

Elewijt  - Op 4 september wordt Philippe van Kuyck tot 
priester gewijd in de abdijkerk van Averbode. In deze tijden 
geen gewone, maar toch heuglijke gebeurtenis.De nieuwe 
priester is van Elewijt afkomstig en daarom is er op zondag 
11 september een dankmis in de kerk van Elewijt.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: fam. van Kuyck

Philippe van Kuyck tijdens de eucharistieviering een jaar geleden, waarin hij tot 
diaken werd gewijd. Achteraan zit mgr. Frans Daneels, die de priesterwijding zal doen.
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klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

www.cleynhensklinkerwerken.be 
Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE
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De specialist in muzikale
animatie voor alle

gelegenheden. 

Hebt u binnenkort een 
feest of wil u gewoon zelf

leren deejayen. 

KKijk snel op www.musicstation.be
of bel 0475/38.85.85

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19, WO+DO GESLOTEN

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

24u / 24
7 dagen / 7

Van Eeckhout

Nieuw ! Nieuw ! Nieuw !
Bezoek op zaterdag 24 september onze nieuwste BROODNODIG-shop

 aan de Korenmarkt in Mechelen

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken
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A
lain, ik zie hier twee grote 
boerenpaarden staan. Hoe is 
je passie begonnen?
“Een aantal jaar terug heb ik 

een herseninfarct gehad. Ik moest toen 
alles opnieuw leren,  zoals praten en lo-
pen. De dokters vertelden mij toen dat 
bezig zijn met paarden dat proces zou 
versnellen. Ik moest opnieuw een soort 
van regelmaat opbouwen en de paarden 
hebben me daar goed bij geholpen. Rond 
die periode kocht ik dan ook mijn eerste 
boerenpaard, een veulen dat gered werd 
van het slachthuis. Ondertussen heb ik 
vijf paarden, waarvan drie gered van het 
slachthuis. Het zijn mijn vrienden gewor-
den en ik ben er dagelijks mee bezig.”

Dagelijks, zeg je. Heb je daar tijd voor 
als zelfstandig stukadoor?
“Absoluut, ‘s morgens is het een ‘uurke’. 
’s Avonds ben ik hier een hele avond, 
ik moet toch naar niets kijken. Soms, 
als het goed weer is, slaap ik zelfs 
in het midden van de wei. Zo werd ik 

eens wakker en lagen al mijn paarden 
naast mij. Dat doet je wel iets, zeker 
omdat het eerlijke dieren zijn. Ze luiste-
ren naar mij en komen naar me toe. Ze 
weten wanneer ik het moeilijk heb. Dan 
zet ik me op een stoel en komen ze bij 
mij staan, om me te troosten. Mijn paar-
den luisteren naar mijn stem en weten 
precies wat ik bedoel. Het is echt mijn 
leven, en als je dan nog iemand hebt 
die daar ook door geboeid is, kan het 
niet meer stuk. Wat is er mooier dan 
gaan wandelen met een koets? Jij, je 
vriendin, geen lawaai en een bos. Enkel 
in het wassen kroop veel tijd.”

Vandaar dus de paardenjacuzzi?
“Ja, je zit op je knieën, maar zoals je 
weet staat een paard niet stil. Het gaat 
dus niet vooruit.  Ze trappen op je of je 
raakt zelf gewond. En met wondjes aan 
hun benen zijn 
paarden vaak 
agressiever en 
stampen of bij-
ten ze. Vandaar 
kwam het idee om iets te ontwikkelen 
waarmee het sneller zou gaan. Eerst 
was er het idee van een bad waarin 
paarden konden pootje baden, daarna 
kwam de jacuzzi. De paardenjacuzzi is 
zoals een bad. De paarden gaan erin 
staan, het bad wordt tot aan de bo-
venbenen gevuld, en met behulp van 
het buizensysteem wordt er lucht door 
het  water  gepompt. Dat zorgt voor de 

bubbels die genezend werken. Het haar 
op de benen van het paard ligt op het 
water en samen met  chloor of zeezout 
zorgt dat ervoor dat wondjes waar je 
met de hand niet aan kan sneller ge-
nezen.”

Hebben boerenpaarden daar dan zo-
veel last van?
“Ja, toch wel, maar dat heeft veel met 
vroeger te maken. Boerenpaarden zijn 
gekweekt, vroeger hadden ze dunne 
benen, maar het moest alsmaar dikker. 
Ze zijn dus een beetje overkweekt en 
dan zijn er problemen. In dit geval dus 
met hun benen. Dat is ook waar ik me 
op toespits, op boerenpaarden. ‘Gewo-
ne’ paarden zijn veel heviger, boeren-
paarden rustig. Het zou dan ook geen 
goed idee zijn om een gewoon paard 
in mijn paardenjacuzzi te plaatsen. Ze 

schrikken snel-
ler en dat is dus 
g e v a a r l i j k e r . 
Volgens paar-
denarts Filip De 

Keersmaecker is het uniek in België. Hij 
komt overal en had het nog nergens ge-
zien. Hij was er dus heel content over.”

En dat ben je ongetwijfeld zelf ook? Ga 
je deze uitvinding met de wereld delen?
“Met de dierenarts heb ik afgesproken 
dat een sessie van 20 minuten voldoen-
de is om te genezen. Als we het om de 
paar dagen herhalen is er duidelijk een 

Eppegem – Een bad vol bub-
bels en schuim, dat is waar 
Alain Geevels zijn boeren-
paarden mee verwent.  Je 
zag hem al in de media, maar 
wist je dat de uitvinder van 
de paardenjacuzzi een echte 
Zemstenaar is?  Tijd voor een 
babbel!
 Tekst: Sofie De Win

Bubbels voor paarden

"De paarden weten wanneer 
ik het moeilijk heb en 

dan komen ze me troosten"

"Het zou geen goed idee zijn om een gewoon paard in de jacuzzi te plaatsen. Ze zijn wilder en dus gevaarlijker", aldus Alain Geevels.
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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

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

 

UITVAARTZORG - FUNERARIUM
Anthony Verheyden B.V.B.A.

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

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

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

verbetering en geneest het vrij snel. 
Momenteel staat er enkel een paar-
denjacuzzi in mijn wei, maar daar 
komt verandering in. Ik zie dat het 
aanslaat, want als je Google opent 
op paardenjacuzzi zijn de eerste links 
naar mijn site. En blijkbaar staat het 
ook in een krant in Nederland en De-
nemarken. Ze bellen van overal.” 

Ik kan me voorstellen dat een paard 
moet wennen aan de jacuzzi? 
“Het gaat in stapjes, we laten hen 
erin, geven ze eten en laten hen voor-
al doen. Willen ze eruit, dan mogen 
ze dat. Het is een weekje oefenen, 
dan kan het water erin, kan de poort 
dicht en kan de sessie beginnen. Het 
eten is vooral een afleiding voor de 

poort en kettingen. Het is een klein 
plekje waar sommige paarden toch 
een benauwd gevoel kunnen heb-
ben. Ze staan los genoeg om niet te 
vallen, en toch nipt genoeg om niets 
kapot te maken. Ze mogen natuurlijk 
niet te veel plaats hebben. Hoe meer 
plaats ze hebben, hoe meer ze kun-
nen bewegen en dan kan je er uiter-
aard niets mee doen. Een paard van 
1100 kg hou je zomaar niet tegen.”

En hoe zie je de toekomst?
“In het begin stond de jacuzzi hier 
enkel voor mij en voor vrienden. In 
het café wordt er dan gebabbeld 
en plots kreeg ik telefoon van vtm. 
Sindsdien zit alles in een versnel-
ling.  Binnenkort komt er een hogere 

wand voor de vei-
ligheid, want mocht 
er toch iets gebeu-
ren dan hou je dat 
best veilig. Deze 
jacuzzi is eigenlijk 
nog maar een pro-
totype, een vriend 
heeft hem gelast, ik 
bedacht het idee. 
We gaan het verder 
uitwerken en bin-
nenkort zal het ver-
huurd worden. Voor 
groepen of parti-
culieren. Volgend 
jaar sta ik alvast 
op de jaarmarkt en 
dan zien we wel  
verder.” 

smile@me photography
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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

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

 

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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De journaals van TV Zemst barsten zowat uit hun voegen. Iedere vereni-
ging of organisatie, zij het sportief, cultureel, of wat dan ook, wil op TV 
Zemst komen. 
Ook de agenda, waarin alle evenementen met mediawaarde worden op-
genomen, wordt steeds langer. En vanaf september wordt het voor de 
sportredactie ook weer hollen van voetbalmatch naar basket- of volleybal-
wedstrijd. Het is zaak om erbij te zijn, want het nieuws is maar één  keer 
nieuws en heeft maar twee keer waarde:  nu… en over 100 jaar! Of om het 
met andere gevleugelde woorden te zeggen: “ er gaat geen dag voorbij 
of er is een dag voorbij!”

Concreet, wanneer komt 
ankervrouw Xandra uw 
scherm weer beeldig vul-
len in september?
Tweemaal, op de woens-
dagen 14 en 28 septem-
ber.
En wat mag u zoal ver-
wachten? Veel, heel veel!
Reportages over onder-
meer:
•	 de Elewijtse priester Philippe Van Kuyck die tekst en uitleg geeft bij 

zijn intrede als Norbertijn in de abdij van Averbode;
•	 de jaarlijkse viering van de Ziekendag Groot-Zemst door de Zieken-

zorgkernen van Zemst en het CM-bestuur;
•	 de Open Monumentendag van 11 september onder het thema ‘Con-

flict’, met notoir Zemst-kenner Roger Van Kerckhoven;

U wilt zelf ook op TV Zemst komen? Geen probleem! U kunt steeds zelf 
filmpjes posten. Te veel moeite omdat u zelf met de organisatie van iets 
bezig bent? Geen nood! Vraag dat TV Zemst een reportage komt maken! 
Gewoon even surfen naar www.tvzemst.be en ‘Idee voor Reportage’ aan-
klikken. Of even mailen naar ondergetekende: alex.lauwens@telenet.be. 
Bellen mag ook, op 0474/056 001. Hij doet het nodige.

AL

Wat is er op ?
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Ontdek nu ook ons gamma 
aluminium brievenbussen

Opendeurweekend: za 17 en zo 18 september 2011 van 10 tot 17 uur.

Tot 40% korting op onze toonzaalmodellen.

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

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

Bos-Van-Steenstraat 10 GSM 0495 51 16 02 
1980 Zemst kurt.temmerman@telenet.be
Tel/Fax 015 62 05 33 www.kurttemmerman.be
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D
e 
naam 
“ J a m b o -
ree” is ontleend 

aan de indianen en betekent “bij-
eenkomst”. Maar de Wereldjamboree 
is niet zomaar een gewone bijeen-
komst. Deze Jamboree is een vierjaar-
lijks groot internationaal kamp. Meer 
dan 38.000 scouts en gidsen van over 
heel de wereld trekken tien dagen lang 
samen op kamp. De deelnemers zijn 
veertien  tot zeventien jaar jong en 
komen uit honderdzestig verschillende 
landen.  Elke dag brengt nieuwe avon-
turen en ontmoetingen: shows, grootse 
activiteiten, deelnemen aan een mega-
hindernissenparcours, een boeddhis-
tisch gebed bijwonen of gaan eten bij 
een groep Columbianen. Dat zijn maar 
enkele voorbeelden. Het is de ideale 
plaats voor interculturele uitwisselin-
gen en ontmoetingen.
De deelnemers gaan niet met hun lo-
kale groep of eenheid naar de We-
reldjamboree. Ze worden ingedeeld in 

units, die telkens bestaan uit zesen-
dertig  leden en vier leidsters. Alle 
Belgische units, de medewerkers en de 
contingentleiding vormen samen het 
Belgisch Contingent.
De Wereldjamboree vindt altijd plaats 
in een ander wereldcontinent.  De vol-
gende editie in 2015 zal plaatsvinden 
in Japan.    

Ik ontmoet Tine ten huize Leys in 
Weerde. Ze is lid van de scouts van 
Thila-Coloma in Mechelen. Tijdens ons 
gesprek haalt ze een doos boven vol 
met aandenkens en herinneringen aan 
de Wereldjamboree. De vele uitge-
wisselde sjaaltjes, T-shirts en andere 
hebbedingen brengen het gesprek op 
gang. 

Tine, hoe heb je je voorbereid op dit 

avontuur?
“Voor de We-

reldjamboree moet 
je je individueel inschrijven, 

los van je eigen scoutsgroep. Ik deed 
dit al in maart 2010, dus anderhalf jaar 
voor het evenement. Ik werd ingedeeld 
in een bepaalde unit. Met deze unit 
ben ik tweemaal op weekend geweest 
om elkaar wat beter te leren kennen. In 
de paasvakantie zijn we met alle units 
samen op minikamp geweest. Hoewel 
de Jamboree in Zweden zelf pas startte 
op 27 juli, zijn de Belgische scouts en 
gidsen enkele dagen vroeger  vertrok-
ken om eerst nog aan een “Belgisch” 
voorkamp deel te nemen in Denemar-
ken. Voor de rest heb ik me niet echt 
voorbereid, ik heb gewoon mijn rugzak 
gepakt.” (lacht)

Wat is er zo leuk aan de Wereldjam-
boree?
“Vooral de sociale contacten die je 
maakt.  Je maakt kennis met andere 
culturen en gewoonten. Onze ope- 

Weerde - Tine Leys (16) uit Weerde heeft een wel heel speciale reiservaring achter 
de rug.  Ze was één van de duizendvijfhonderd  Belgische scouts die deelna-

men aan de 22ste World Scout Jamboree in Zweden van 27 juli tot en 
met 7 augustus.  “World Scout wat?”  hoor ik u zeggen.

Tekst: Natalie Paredaens, foto: Jean Andries

Scouting, een internationaal avontuur
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Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
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ningszin bij een ontmoeting was dan 
ook steevast: ‘Hello, where are you 
from?’.Uniek voor deze Jamboree was 
de Cultural Festival Day, waarop alle 
landen de kans kregen hun cultuur te 
tonen aan de rest van de wereld.  Ieder 
land ging in typische klederdracht proe-

ven van een specialiteit van een ander 
land. In het Belgisch contingent stond er 
chocoladefondue van Côte d’Or  op het 
menu.  Ook het Camp in Camp was een 
unieke belevenis. Onze unit en andere 
units van verschillende nationaliteiten 
waren twee dagen te gast bij Scandi-
navische scouts in de Zweedse natuur.”

Wat zal jou het meeste bijblijven van de 
Jamboree?
“De slotshow! Het was een echte ver-
rassing toen we hoorden dat Kate 
Ryan kwam optreden. Ze had zelfs een 
Belgische scoutsdas aan. Het Belgisch 
Contingent heeft dan ook in opperbes-
te stemming een afscheidsfeestje ge-
bouwd in de gietende regen.”  

Hoe werd het thuisfront op de hoogte 
gehouden?
“Op de website van de organisatie 
werden vaak foto’s gepost en kon je 
dagelijks een tv-verslag volgen. En in 
de krant  Het Nieuwsblad verscheen er 
elke dag een artikeltje met een foto 
van Belgische deelnemers. Ook via 
Twitter en Facebook werden berichten 
rondgestuurd.”

Heb je er speciale vriendschappen aan 
overgehouden?
“Jazeker, vooral met enkele deelne-
mers uit Korea bouwde ik een spe-
ciale band op.  Via Facebook is het 
gemakkelijk om contact te houden.  
En dat is het uiteindelijke doel van 
de Wereldjamboree : vriendschappen 
sluiten over de landsgrenzen heen, 
tussen verschillende culturen en ach-
tergronden.” 

FC Zemst verwent senioren

D
e zomer mag zich dan al 
niet van zijn zonnigste 
zijde getoond hebben, 
in Zemst heerst af en toe 

een zuiders sfeertje. Meer bepaald 
in Den Turfput. Niet dat FC Zemst 
daar altijd samba-voetbal serveert, 
maar dankzij het petanqueveld ach-
ter de voetbalchalet. De lokale se-
nioren kunnen er voortaan één keer 
per maand terecht (op een vaste 
maandagnamiddag, vanaf 12 sep-
tember van 14 tot 18 uur) voor een 
partijtje jeu de boules. Of om een 
kaartje te leggen in de chalet, waar 
Yvonne De Borger – Yvonneke voor 
de intimi – met plezier de dorstigen 
zal laven.

Seniorenschepen Jan Verdoodt licht 
zijn initiatief toe: “In het to do-lijstje 
van het lokaal beleidsplan van het 
gemeentebestuur en het OCMW stond 
de oprichting vermeld van een vaste 

ontmoetingsplaats voor senioren. 
Kwestie van verzuring en vereenza-
ming tegen te gaan. Als voormalig 
voorzitter van de voetbalclub zag ik 
vrij snel dat de accommodaties van 
FC Zemst hier een oplossing konden 
bieden. Ik bracht dan de seniorenad-
viesraad in contact met het voetbal-
bestuur. Manager Deman zag onmid-
dellijk de win-win situatie en gaf zijn 
akkoord.”

Jurgen Deman: “Lang hebben we er in-
derdaad niet hoeven over na te den-
ken. Deze locatie is uitermate geschikt 
en vlot toegankelijk. Alleen moesten 
we iemand vinden die bereid was om 
de chalet open te houden. Gelukkig 
hebben we hier een hele boel vrijwil-
ligers voor wie niets te veel gevraagd 
is. Yvonneke zag het direct zitten en zij 
zal er voortaan voor zorgen dat de in-
wendige Zemstse senior niets te kort 
komt”.  

Zemst – U bent senior en u heeft af en toe zin een verzetje? 
Welnu, dan bent u voortaan welkom op FC Zemst. Voor een 
partijtje petanque, een gezellige babbel, een pittig pintje. 
Een initiatief van schepen voor senioren Jan Verdoodt en FC 
Zemst-manager Jurgen Deman.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Voormalige schepen Monika Einfalt gooit een balletje. FC Zemst-manager 
Jurgen Deman en seniorenschepen Jan Verdoodt zagen dat het goed was…

"Onze openingszin bij 
een ontmoeting was: 

‘Hello, where are 
you from?"

43
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Brusselsesteenweg 41a  
B - 1980   ZEMST 
015 41 67 90

pol@poldesign.be

design

Grafisch  Bedrijf  Pol  n n n n
Drukwerk  •  Ontwerp  •  Layout     
Reclame  •  Print & Sign   

Parket  100 % eik

Onderhoudsprodukten
HOUT

binnen & buiten

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

Reservatie gewenst

De beste 

‘Golden’ mosselen 

van de streek

	  
	  
	  

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	  

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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Foto 1: De damesploeg van SK Laar won, na 160 minuten 
voetballen, de finale tegen FC Eppegem met 3-1 cijfers. Els De 
Maeyer en twee keer Melika Bouchdig zorgden voor de doel-
punten. In de voorbije vijf edities won SK Laar vier keer en FC 
Eppegem eenmaal. Met winst volgend jaar mogen de meisjes 
van SK Laar de wisselbeker definitief in ontvangst nemen. 

Foto 2: FC Eppegem verloor de finale maar was de evenknie 
van een efficiënter SK Laar. Wendy De Cock scoorde het 
enige doelpunt.

Foto 3: VK Weerde eindigde verdienstelijk derde en kon 
met opgeheven hoofd het veld verlaten.

Foto 4: FC Zemst was de dapperste en sympathiekste ploeg.
JA

Damesvoetbal - Beker van Groot-Zemst

1
2

3

4

Wie tekent de beste sportcartoon?
Volgende zomer vinden in Londen de 30ste Olympische zomer-
spelen plaats. In een indrukwekkende sportarchitectuur en met 
wereldstad Londen als achtergrond, zullen weer duizenden at-
leten strijden om medailles. In die optiek heeft de VVV Toe-
risme Zemst, in samenwerking met het Sportimonium, Londen 
2012 uitgekozen als thema voor de 3de editie van de Internati-
onale Sportcartoonale. Vandaar deze oproep: cartoonisten al-
ler pluimage, laat uw ideeën de vrije loop en kom onverwacht, 
grappig, origineel of kritisch uit de 
hoek.  Het onderwerp mag ruim 
geïnterpreteerd worden: Londen, 
atleten, Olympische disciplines, 
organisatie, toeschouwers...
U hebt nog tijd tot 30 november!
Meer informatie en het regle-
ment: www.sportimonium.be, 
015/618.222 (Liesbeth Saelens).

AL
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Wat is de meest vervelende eigenschap 
aan je zus? En de leukste eigenschap?
Carla: “We maken gemakkelijk ruzie, 
maar dat is vlug bijgelegd. We kunnen 
elkaar niet missen.”
Jacqueline: “Mijn zus is nooit op tijd, 
maar ze is er altijd als ik haar nodig 
heb. Ik ben wel vlugger kwaad op Carla 
dan zij op mij.”

Dezelfde kleren?
C: “Toen we klein waren, waren we al-
tijd samen en droegen wij altijd kleren.”
J: “En altijd met identieke kleuren.”

Kunnen ze jullie goed uit elkaar houden?
C: “Toen we groter werden, waren we 
vaak anders gekleed. Ik ben ook een 
beetje struiser.”
J: “Moeilijk, veel mensen vergissen zich. 
Als we niet samen zijn is het bijzonder 
moeilijk.”

Vertellen jullie elkaar alles of zijn er ge-
heimen? En voel je het aan als er iets 
met je tweelingzus is?
C: “Ik voel dat aan, ik zie of hoor aan 
de telefoon onmiddellijk als er met haar 
iets is.”
J: “We bellen veel. Als ik enkele dagen 
niets hoor, klopt er iets niet.”

Wat met liefjes? Vielen jullie op dezelf-
de personen? Zou je voor dezelfde man 
kiezen?
C: “Ik ben helemaal niet jaloers. Ik viel 
op blond, mijn zus op donker haar. Ik 
zou voor dezelfde man kiezen.”
J: “Ik val op zwartharige mannen, maar 
nooit hadden we interesse voor elkaars 
partner.”

Maakten jullie mensen wijs dat je je zus 
was?
C: “Toen we 18 jaar waren ging mijn zus 

wel eens voor mij stempelen.”
J: “In het zwembad! Ik kan niet dui-
ken. Carla had een rode bikini, ik 
een blauwe en stiekem wisselden 
we van bikini.”

Hebben jullie een gelijkaardige job ge-
vonden?
C: “We werken bij dezelfde werkgever 
als secretaresse.”
J: “En de bazen kennen ons niet uit el-
kaar.” (lacht)

Doen jullie dezelfde sporten?
C: fitness
J: fitness

Gaan jullie vaak met twee op stap?
C: “Vaak, om lekker ijsje te gaan eten.
J: “Veel te weinig eigenlijk, maar min-
stens tweemaal in de week gaan we 
toch naar een ijssalon.”

Naam: Carla Van Dessel
Leeftijd: 51 jaar
Woonplaats: Hofstade
Werk: bediende
Hobby’s: fitness

Naam: Jacqueline Van Dessel
Leeftijd: 51 jaar

Woonplaats: Weerde
Werk: bediende

Hobby’s: kapster, fitness

46 de Zemstenaar september 2011 

•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

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

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

Exclusief in kwaliteit

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

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 

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

Tweelingen

Favoriete kleuren: 
Carla: zwart en rood
Jacqueline: zwart, rood en 
bruin
Favoriete kledingstuk: 
C: kleedje
J: broek
Favoriete maaltijd: 
C: steak met frieten 
J: steak met frieten, Thaise 
keuken en vis
Favoriete snoepjes:                    
C: chocolade en roomijs                      
J: roomijs
Lievelingsfilm: 
C: romantische films     
J: romantische films en detec-
tivefilms

Lievelingsprogramma: 
C: Goedele
J: De Slimste Mens
Favoriete uitstap: 
C: “Ik ga weinig op reis, wel 
een dagje winkelen in Maas-
mechelen.”
J: “Reizen? Ik kan er niet ge-
noeg van krijgen.”
Favoriete restaurant: 
C: Zilte in Mol
J: Nuance in Duffel
Meldenswaardig:
J: “Ik ben getrouwd met een 
tweeling, wij verjaren op 
dezelfde dag en mijn zoon 
heeft het sterrenbeeld van 
tweeling.”

JacquelineCarla
Tekst en foto: Jean Andries
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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


