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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,

E
en mens moet mee met zijn tijd, nietwaar? Hebben wij 
in Zemst geen problemen mee! Kijk maar, in Weerde 
opende zopas een nieuwe online shop. U leest er zo 
meteen alles over in uw glossy magazine. Een online 

shop, jawel! Stilstaan is achteruitgaan, dus vooruit met de geit! 
Allemaal de virtuele wereld in!

U moet naar de Kweetniwaarstraat in Verrewegen? Geen stress! 
Adresje intikken en de dame met de zachte stem leidt u er met de 
ogen dicht naartoe. Die dromerige song van  Gatye gehoord? Even 
bekijken op You Tube, wauw, gauw naar iTunes en ‘t zit op de iPod. 
Appartementje aan zee huren? Beetje googlen, twee, drie keer 
klikken, surfen naar www.hupsakee.com en klaar is kees. Prach-
tig weer, wit strand, gezellige jachthaven, dat moeten de vrien-
den weten! Postkaart sturen? Pff, duurt te lang! Paar kiekjes op de 
Facebookpagina zwieren, wat getwitter er bovenop en iedereen 
happy! Zin in een snelle hap? Op de iPhone een leuke tent spotten, 
online reserveren en kredietkaart bovenhalen, zo eenvoudig is dat.

“Super! Geweldig!”, zou de grote Vlaamse denker Eddy Wally zeg-
gen. De hele wereld bij de hand. En snel, snel, snel! Zo snel, dat het 
ook al eens wat trager mag. Even op adem komen, beetje kuieren, 
praatje maken. De tijd een tijdje stil zetten. Alles wat er te koop is 
ook eens “in ’t echt” bekijken. Zoals op de markt bijvoorbeeld. Zo’n 
goeie ouwe, oergezellige openluchtmarkt. U weet wel, met alle 
soorten kramen, tenten en standjes. Geroezemoes van mensen, 
streepje muziek op de achtergrond. De geur van spartelverse vis, 
gebraden kippen en lavendel. U zoekt iets, u vindt het: de verza-
melbox van FC De Kampioenen, scheerzeep, een braadpan, zwarte 
sokken, vijgenconfituur, Chileense rode wijn, olijven met geitenkaas 
en Schotse whisky. Daar kan geen internet tegenop!

Weet u nog, beste lezer, dat ook Zemst ooit zo’n echte markt had? 
Elke week op dezelfde plek, dezelfde dag, hetzelfde uur. Komt dit 
terug? Wie weet? de Zemstenaar houdt u op de hoogte. Voorlopig 
nog in papieren versie.

 De redactie (PV)
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Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst - 015 62 08 96

Stationsstraat 13B, Haacht - 016 57 35 53

Woody: 
pyjama’s (vanaf  4 jaar) en ondergoed

NIEUW: aparte ruimte voor BorSTproTHESEN 
en aangepaste lingerie

privacy – discretie – 
professioneel advies van onze bandagiste

Vanaf  nu 

elke maandagnamiddag 

opEN van 14 tot 18u

opendeurweek 
van 7 tot 15 oktober: 

10% korting
Nu onze werken voorbij zijn, 
verwelkomen we iedereen 

met een glaasje cava
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D
elphine (15): “Wij wilden al 
zo lang zo graag een verre 
reis maken, een ander conti-
nent leren kennen, want we 

zijn nog nooit buiten Europa geweest. 
Daarom waren we maar wat blij dat 
onze ouders ons, buiten ons medewe-
ten, hadden ingeschreven voor dit pro-
ject.  Het was een complete verrassing, 
maar we staan er allebei enorm achter 
en kijken er heel erg naar uit.”
Cyriel (14): “We gaan stappen voor een 
school in Warang in Senegal. De vereni-
ging heet Les Cajoutiers en is drie jaar 
geleden opgericht door een Vlaams-Se-
negalees koppel. Ze heeft als doel de 

meest kansarme kinderen uitzicht te ge-
ven op betere leefomstandigheden. Er is 
een school die al 200 leden telt, maar ze 
verwachten binnen twee jaar 500 kinde-
ren. Daarom zijn zes nieuwe klaslokalen 
nodig. Wij willen daar graag aan mee-
werken. De kleuterafdeling is in aanbouw 
en is binnenkort af. Wij stappen voor klas-
lokalen voor het vierde leerjaar.”
Enkele sympathisanten lanceerden de 
idee van een avontuurlijke sponsortocht. 
Het project kreeg de naam “walk4lesca-
joutiers”. Elke deelnemer zou minstens 
500 euro inzamelen, op welke manier 
ook.  Het wordt een trektocht van 75 km 
in vijf dagen.  Leden van de plaatselijke  

scoutsvereniging begeleiden de deelne-
mers heel de weg, wijden hen in in de 
plaatselijke gebruiken en  geven de no-
dige uitleg over al het interessante on-
derweg. Ook een kokkin vergezelt hen. 
Hun rugzak moeten ze zelf dragen, hun 
slaapgerief wordt vervoerd. Maar avon-
tuur gegarandeerd, want alles gebeurt 
op z’n Senegalees: slapen in de dorpen, 
nu eens in een schooltje, dan weer in hut-
ten, soms onder de blote hemel, wassen, 
eten, zoals zij. Stappen door de brousse 
langs de indrukwekkende boabas, voorbij 
de grazende zeboes (bultrunderen), zwer-
vend van het ene typische dorp naar het 
andere, nu eens langs de oceaan, dan 

Vioolconcert voor Senegalese school

Zemst – Deze herfstvakantie maakt een vijfentwintigtal vrijwilligers een avontuurlijke staptocht 
doorheen Senegal. Een trek met sponsorgeld en met een doel: extra lokalen voor de school van 
Les Cajoutiers in Warang. Delphine en Cyriel Van Steen haalden een recordbedrag binnen van elk 
2500 euro. En dat met hun viool!

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

De drie muzikanten Van Steen: (v.l.n.r.) Amelie, Delphine en Cyriel.
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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

weer door stroken moeras. En altijd 
onder een verschroeiende hitte. Heel 
leerrijk en onvergetelijk voor verwende 
Europeanen. De groep is zeer hetero-
geen: volwassenen, tieners, kinderen 
alleen of uit een zelfde familie, enkele 
gezinnen, een ouder met zoon of doch-
ter, waaronder onze burgemeester 
Bart Coopman met zoon Pieter.
Maar de sportieve Van Steens zijn wel 
wat gewoon. Hun conditie is op peil 
door het vele trainen voor atletiek 
(alle drie), turnen (Cyriel en Amelie) 
en paardrijden (Delphine). Ze maakten 
ook vaak lange bergtochten in de Alpen 
tijdens hun zomerse gezinsvakanties. 
Naast sport is ook muziek een pas-
sie. Voor de kinderen van Senegal 
haalden ze dan ook graag hun viool 
boven. Ze spelen al vanaf hun vierde 
viool, waardoor ze nu, als tieners, 
een mooi strijkersensemble vormen. 
Samen met hun jongste zus Amelie 

gaven ze op 28 augustus een heerlijk  
huiskamerconcert. Alle drie op viool, 
begeleid door vriendin-leerkracht An-
nemie en Amelie ook alleen op de 
piano. In de voormiddag kwamen 
wel zeventig geïnteresseerden op-
dagen en voor het namiddagconcert 
maar liefst  een honderdtal. Verrukt 
door de vingervlugge speelsheid van 
Cyriel, met de bekende Czardas van 
Monti, of ontroerd door het ingeto-
gen thema van Schindler’s List door 
Delphine, brachten al die enthousi-
aste luisteraars ook een flinke duit 
in het Senegalese zakje. Zo voerden 
broer en zus met gemak de sponsor-
lijst aan, met elk om en bij de 2500 
euro. Het ingezamelde geld gaat in-
tegraal naar de school in Warang.
Wie nog wil sponsoren kan via www.wal-
k4lescajoutiers.be of delphine_050@ 
hotmail.com of cyrielvansteen@ 
hotmail.com of 015/61.75.49. 

Freddy Keuleers: een hart voor tafeltennis

Zemst – De sportraad van Zemst heeft al enige tijd geleden haar kampi-
oenen gehuldigd en de trofeeën voor sportverdienste en sportlaureaat uit-
gereikt. Freddy Keuleers kreeg de trofee van Sportverdienste. Freddy is het 
gezicht van tafeltennisclub RSK-KWB. Al 35 jaar lang staat hij elke trainings-
maandag paraat voor het klaarzetten van de tafels, het verzorgen van het 
materiaal en de begeleiding van de nieuwkomers. De verdiensten van Freddy 
kwamen wat in de schaduw te staan op de grote groepsfoto van de kam-
pioenenviering. Bij deze plaatsen we hem op volle breedte in dit blad. Hij 
ontvangt felicitaties van sportraadslid Willy Op de Beeck.

Tekst en foto: JD

6
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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

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

Reservatie gewenst

De beste 

‘Golden’ mosselen 

van de streek
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V
oor wie toch niet weet waar 
het om gaat, een woordje 
uitleg! De Gouden Trouw was 
een wedstrijd van de Gou-

den Gids waarbij het winnende koppel 
een huwelijksfeest won ter waarde van 
30.000 euro.

Het burgerlijk huwelijk werd  vol-
t rokken 
op het 

gemeentehuis van Zemst en op zater-
dagnamiddag, 10 september, vond de 
kerkelijke ceremonie plaats in het stem-
mig gerestaureerde Sint-Martinuskerkje 
van Weerde. Blauw was prominent aan-
wezig in de feestelijke outfit van de ge-
nodigden én in een laan van prachtige 
hortensia’s. In aanwezigheid van een 
120-tal familieleden en genodigden 
spraken de twee hun trouwbelofte uit, 
gevolgd door een kus en een storm-

achtig applaus en gejuich. 
Ook de camera’s zaten er 
bovenop.

Liefde is… een levens-
grote opdracht

De viering verliep 
in het Nederlands, 

met geregeld een 
Franstalige aanvulling 

voor de Italiaanse familie 
van Silvio. Het parochie-

koor van Weerde en orgel-

muziek begeleidde de teksten. “Deze 
hele ceremonie is wat opgeblazen door 
de mediabelangstelling, maar ik weet 
dat jullie in deze liefde al lang aan het 
groeien zijn”, zei pastoor Frans Met-
denancxt. ”Kijken doe je met je ogen, 
zien met je hart, gaarne zien met heel 
je persoon. Het is een levensgrote op-
dracht.”

Het paar koos voor witgouden huwe-
lijksringen met een vierkante vorm. Die 
van Silvio is vlak gepolijst en die van 
Isabelle heeft een fijn motiefje en is be-
zet met steentjes.
Na de plechtigheid werd er op het kerk-
plein met Italiaanse wijnen getoast. 
Daarna trokken de genodigden naar 
feestzaal Barcelona in Antwerpen voor 
het diner. “In november gaan we op een 
tiendaagse huwelijksreis naar Mauri-
tius. We wilden eigenlijk langer gaan 
maar er resten niet genoeg vakantieda-
gen meer”, verklapte Isabelle. 

Eppegem – Het haalde de kranten, het televisiejournaal en het was een grote hype op Facebook. 
U kan dus onmogelijk de voorbije weken niet gehoord hebben van Isabelle Verheyden en Silvio 
Debot! Wij mochten er uiteraard ook niet ontbreken.

       Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

Blauw was prominent aanwezig tijdens de huwelijksplechtigheid.

Een mooi beeld daar aan de ingang van de kerk van Weerde…

Gouden Trouw voor Isabelle en Silvio
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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

 

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

9de Zemstenaar oktober 2011 
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Internationale meeting (foto 1 en 2)
Reko Roller Club organiseerde naar jaarlijkse gewoonte 
zijn internationale wedstrijden skeeleren. In totaal kwa-
men 130 renners aan de start uit België, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk en zelfs vanuit India. De baanraces 
hadden plaats op de piste van het stadion Arnold Decoster 
en de wegwedstrijden op het Kriekerijveld in Hombeek. De 
jeugd van Reko reed zich in de kijker en behaalde mooie 
uitslagen.

De miniemen tot en met cadetten: Bovenaan v.l.n.r. trainer 
Tom Vennix, Margo Houben, Carolien Van Relegem, Lore Den-
dooven, Ellen Venninx, Julius Nowak Dalner, Abdisa Van Pa-
esschen, Yorick Van Dam en Stijn Desmet. Midden: Katja De 
Ridder, Imke Vandeuren, Kato Dendooven, Eyerus Van Paes-
schen, Laura De Smit, Margot Stallaert, Josse Keppens, Jens 
De Prins en Julie Bailly. Onder: Lina Mozin, Merel De Prins, 
Sofie De Ridder, Emely Bisschops, Luca De Raedermaelen en 
Wouter Venninx. 

De scholieren tot en met liefhebbers: V.l.n.r. Nymphe 
Keuleers, Vicky Jacobs, trainer Anja Decoster, Tom Ven-
nix, Inneke Vos, Tiana Troch, Anke Vos en Ellen Van de 
Catsye.

Medailles bij de vleet (foto 3)
Reko Roller Club huldigde zijn medaillewinnaars van de 
Europese kampioenschappen jeugd in Italië. Ellen Van de 
Catsye werd Europees kampioene op de 3000 m punten-
koers, pakte een zilveren medaille op de wegmarathon, 
een bronzen plak op de 5000 m afvalling en nogmaals 
brons op de 3000 m ploegenkoers. Nymphe Keuleers 
haalde een bronzen medaille op  de 3000 m ploegen-
koers. Ook Vicky Jacobs nam deel aan het Europees kam-
pioenschap jeugd.

Op de Europese kampioenschappen senioren in Nederland 
behaalde Anke Vos een bronzen medaille op de 3000 m ploe-
genkoers. Ook Wannes Van Praet werd in de bloemetjes ge-
zet voor zijn deelname.

Op de foto bovenaan v.l.n.r. Anke Vos, Ellen Van de Catsye 
en Nymphe Keuleers. Onder Vicky Jacobs en Wannes Van 
Praet.

Alles loopt op wieltjes bij Reko Roller Club Zemst 
Zemst – Het gaat goed met Reko Roller Club. Heel goed zelfs. De skeelerclub gonst van de activi-
teiten en boekt nationale en internationale successen. de Zemstenaar ging een kijkje nemen en 
sprak met Europees kampioene Ellen Van de Catsye.

Tekst: Jean Andries en Amy Baudelet, foto’s: Jean Andries

1

2

3



11de Zemstenaar oktober 2011 

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

www.kafeine.be
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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

	  
	  
	  

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	  

 

Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.grasmaaiersverbinnen.be

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38
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Roll’ on (foto 4)
Op 21 augustus namen enkele leden deel aan de 6 u Roll’On 
in Diepenbeek. Het Reko Woman Team, bestaande uit Vicky 
Jacobs, Nymphe Keuleers, Hanneke Eyns, Lotte en Suzanne 
Van Praet, kwam als eerste vrouwenploeg over de meet. Met 
49 rondes van 3,3 km gingen ze de tweede ploeg met 36 km 
vooraf. In het algemene klassement behaalden ze de achtste 
plaats. 

Ook de tweede ploeg van Reko reed verdienstelijk de wed-
strijd uit. Voor de jongeren was er ook een derde wedstrijd. 
Van Reko stonden twee ploegen aan de start. Met een vijfde 
en een derde plaats kon Reko Zemst niets anders dan tevre-
den zijn.

Aandacht voor de kleintjes (foto 5)
Reko Roller Club geeft bijzonder veel aandacht aan de 
allerkleinsten. Beginners van vijf tot acht jaar krijgen op 
woensdagen en vrijdagen de basistechnieken skeele-
ren. Een groot gedeelte zijn aangesloten leden, ande-
ren worden aangemoedigd om lid te worden van Reko 
Zemst. Op de foto voorzitter Marie-Claire Van Damme 
met de beginners en lesgevers Tiana Troch en Amelie 
Gaudaen. 

5

4

Elewijt, Weerde -  Op 
zondag 21 augustus werden 
Sam Van Cauwenbergh uit 
Elewijt en Mauro Delmé uit 
Weerde samen met Tristan 
Lauwers (Grimbergen) pro-
vinciaal kampioen aflossin-
gen / estafetten in Kessel-Lo 
bij de benjamins jongens. 
Ze deden dit voor de af-
stand 3 x 600 meter. Boven-
dien liepen ze met een tijd 
van 6’17.91’’ in het Gaston 
Roelants-stadion van Kessel-
Lo een stadionrecord!

Hiermee zijn ze dit seizoen 
niet aan hun proefstuk toe! 
De drie jongens werden sa-
men met Louis De Cubber, 
ook uit Elewijt, derde op 

het Belgisch kampioenschap 
veldlopen in Oostende. 
In deze leeftijdscategorie 
wordt de veldloopwedstrijd 
als een aflossing gelopen,elk 
teamlid loopt ongeveer 800 
meter.

Ook Mauro Delmé is goed 
bezig. Hij werd eindwinnaar 
in het provinciaal crosscrite-
rium Vlaams-Brabant 2010-
2011 bij de benjamins jon-
gens.

Deze prestaties zijn veelbe-
lovend voor de start van het 
nieuw veldloopseizoen in ok-
tober. Alvast iets om naar uit 
te kijken!

KDV

Gouden medaille voor jong atletiektalent
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H
et Babylonische BHV-geba-
zel op Radio 1 – vaste prik 
sinds meer dan 450 dagen 
– werd zowaar het zwijgen 

opgelegd (toeval of niet, maar kort na-
dien ook in de realiteit). Zelfs de poes 
spitst haar oren. “Wat is dat? Van wie 
komt dat? Hoe heb je dat gekregen?” 
Ik word overstelpt met vragen. Ik leg 
mijn vinger op de lippen. “Ssssstttt, 
luister nu eerst”, zeg ik op haast dwin-
gende toon.

Muzikaal eerbetoon
Ik verdiep me in de cd-bijsluiter en 
lees in de tekst van Jan De Smet over 
de Brabantse roots van deze tijdloze 
melodieën. Aan de oorsprong van dit 
heerlijk harmonische werk ligt een ze-
kere Hubert Boone uit Nederokkerzeel. 
Deze prille zeventiger doorkruiste sinds 
het begin van de jaren ‘60 ons land om 
een massa traditioneel materiaal van 
de vergetelheid (en dus van de onder-
gang) te redden. Zijn zoon Andries (ge-
boren in Leuven in 1977) voelde aan 
dat dit prachtige en unieke veldwerk 
als geen ander een muzikaal eerbetoon 
verdiende. Hij wou en zou hieraan een 
muzikale invulling geven. 
Samen met zijn drie mandolinebroeders 
(Peter-Jan Daems, Dirk Naessens en 
Maarten Decombel) zette hij daarom 
het MANdolinMAN-project op. Door de 
muziek die Hubert noteerde op een we-
reldwijd bekend instrument als de man-
doline te spelen, geven ze de ‘streek-
gebonden’ melodieën (uit Elewijt, 
Eppegem, Hofstade, Zemst, Zemst-Laar, 
Perk, Kampenhout…) een universeel en 
tijdloos karakter. Soms valt het zelfs de 
aandachtige luisteraar moeilijk om de 
herkomst van de melodie aan te duiden. 
Zijn het echo’s uit de Appalachen? Zwie-
righeid uit Northumbria? Melancholie 
à la Fado uit Lissabon? Sierlijkheid uit 
Kaapverdië? Niets van dat alles. Bra-
bant en omstreken, daar liggen de roots 
van die heerlijk instrumentale muziek 
van MANdolinMAN.

Nieuw voor SABAM
De uitgave van deze cd kan dan ook 
terecht rekenen op een projectsubsi-

die van de gemeente. Net zoals twee 
andere projecten: Eppegem Zing van 
KK Streven en Toast Literair van Davids-
fonds Zemst-Eppegem-Laar en Elewijt. 

“Dit eerste full album van MANdolinMAN 
is tevens een conceptalbum”, weet Jean-
Marie Brassine van de Majestic Studio 
uit Hever ons nog te vertellen. “Onze 
studio gelooft ten volle in dit project.” 
Hij is dan ook blij met de aandacht die 
de lokale en regionale pers er aan geeft. 
“We starten met het branden van 1000 
exemplaren. Boone heeft nog niet de 
impact van pakweg een Ry Cooder of Ri-
chard Thompson op het vlak van de Ame-
rikaanse folk- en bluestraditie.”

“Trouwens”, zo gaat Jean-Marie voort – 
intussen het Orvalglas stevig bijvullend 
– “wist SABAM niet zo goed blijf met de 
auteursrechten op deze originele arran-
gementen van oude muziek”. 

“O ja, Alex, voor ik het vergeet, je mag ook 
vermelden dat er in 2012 zeker een optre-
den komt in d’Oude School in Weerde en 
dat er, wellicht in december van dit jaar 
nog, een museum wordt geopend in Kam-
penhout over volksmuziek. En een theater-
tournee mag je ook nog verwachten.”

Onze agenda raakt weer vol. Tijd om 
even de drukte achter ons te laten. En 
in rustige vastheid te genieten van een 
Contredanse en een Schottisch…  

MANdolinMAN, 
heerlijk instrumentale muziek 

Zemst – Polka Elewijt, Waltz Eppegem, Mazurka Hofstade... Ik 
weet niet wat ik lees. Ik knijp in mijn arm. Check! Bloednuchter, 
hoewel nog lichtjes slaapdronken. Bij de ochtendpost zowaar een 
cd in mijn brievenbus! Met deze ronkende titels. En met zo’n gele 
post it – note erop. Met een persoonlijke boodschap: “Alex, voor 
een recensie in de Zemstenaar”. Terug in de keuken.  Ochtend-
radio uit. Boze blikken. Cd’tje op. Stilte valt. Mandolinemuziek 
weerklinkt. Mijn tafelgenoten schuiven hun ochtendlijke ontbijt-
lectuur aan de kant. Een zalig rustpunt. Een ritueel doorbroken.

Tekst: Alex Lauwens

Vier top-mandolinespelers samen op één cd: uniek in Europa!

uit Zemst en omstreken
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eigen ophaal- en 
hersteldienst

          
dealer: Stihl, Viking, 

Kubota, etc...

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

 vERhUURT hET MATERIEEL 

vooR KARWEI EN FEEST

NU:  

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

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

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

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

Feesten:

Tuin:
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I
n zijn zoektocht naar historische 
nieuwsjes stootte de gewezen 
Zemstse onderwijzer Roger Van 
Kerckhoven op zeer  merkwaardige 

feiten, die een unieke aanvulling kun-
nen betekenen van de tot nog toe be-
kende gegevens over Rubens en zijn 
tijdgenoten. Wie dacht dat daarover 
alles al gezegd en geschreven is, heeft 
het bij het verkeerde eind. Zet je even 
gemakkelijk en luister mee naar het bij-
zondere verhaal van Roger, dat Zemst 
weldra een apart plaatsje kan opleve-
ren in de (kunst)geschiedenisboeken.
“Bij het speuren in archiefmateriaal 
viel het mij op dat op kaarten uit de 
17de eeuw niet kasteel Releghem 
staat vermeld, maar wel kasteel Sa-
vants, op alle kaarten en alleen in 
die periode. Heel merkwaardig. Mijn 
nieuwsgierigheid was geprikkeld en 
samen met Ben Huyghe ging ik op 
zoek naar gegevens die ons tot Sa-
vants konden leiden.
Een zekere Livio Invrea,  een Italiaanse 
koopman uit Genua, die op dat ogen-
blik behoorde tot één van de drie rijk-
ste families in Antwerpen, had niet 
alleen zijn oog laten vallen op ons 
kasteel, maar ook op een zekere Anna 
Maria Helmann. Hij kocht het kasteel 
rond 1620. Releghem was toen een 
leenheerlijkheid, een soort leefge-
meenschap met horigheden met eigen 
rechtspraak. Het was in die tijd een ge-

woonte van Italiaanse rijkelui die heer-
lijkheden en zogenaamde “hoven van 
plesantie” op te kopen. In Hombeek, 
toen afhankelijk van Releghem, kocht 
hij ook nog Wolputte, nu restaurant  
Baron van Zon. In de stadstaat Genua 
werden zowel Rubens als Van Dijck 
ontvangen door de hoogwaardige fa-
milie Invrea, die ook nog enkele doges 
(hoofden van de stadstaat) in hun krin-
gen had gekend. Beide schilders zijn via 
de Invrea’s in Genua en onze regio hier 
verzeild geraakt. Getuige daarvan een 
schilderij in de kerk van Hombeek van 
de patroonheilige Sint-Martinus, van de 
school van Van Dijck, naar een schets 
van de grootmeester zelf.  Die contac-
ten met de Invrea’s moeten veelvuldig 
geweest zijn, want de zoon van Ru-
bens, Nikolaas, ging er met de zus van 
kasteelvrouwe Anna Maria Helmann 
vandoor, met een huwelijk tot gevolg. 
In die dagen hield de Noord-Neder-
landse schrijver Constantijn Huygens 
er een dagboek op na en schetsen. 
Eén schets is van kasteel Releghem, 
met vermelding “kasteel Savants”. 
Huygens, verbonden aan het leger 
van prins Willem van Oranje, schreef 
in die hoedanigheid dat in 1674 diens 
leger drie weken op kasteel Savants 
verbleef en er vergaderingen hield. 
De prins had zelfs een stuk grond in 
zijn bezit in Zemst-Bos! Zo ook schreef 
hij in zijn dagboek dat David Teniers 

Kasteel Releghem, 
ooit pleisterplaats van Vlaamse

Zemst – Rubens zette Elewijt op de wereldkaart, maar nog 
heel wat beroemdheden zakten in die periode naar onze 
streek af. Grasduinen in ons gemeentelijk verleden levert 
een kluwen van hoogst interessante gegevens op, met als 
schakel het kasteel Releghem in de Hoogstraat in Zemst. 
Rubens, Van Dijck, Teniers, Huygens, P.C. Hooft, en … prins 
Willem van Oranje vertoefden er graag. Een selecte kring 
van Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars en  hoogwaar-
digheidsbekleders op ’t kasteel? Twee doctoraatsthesissen 
moeten daar uitsluitsel over geven. 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

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

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

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

16 de Zemstenaar oktober 2011 



17de Zemstenaar oktober 2011 

op het kasteel op bezoek kwam. Ook 
van P.C. Hooft, een tijdgenoot van 
Huygens, is aan het licht gekomen 
dat hij gehuwd was met een Helmann. 
Om een erfeniskwestie in Brussel te 
regelen logeerde hij in het kasteel. 
De dochter van Livio Invrea, Constan-
tia, trouwde met Diederik Van der 
Nath, van Hollandse afkomst. Hij was 
protestant en bekeerde zich tot het 
katholicisme. De familie woonde tot 
1750 in het kasteel. Naast de kerk 
in Zemst, op het oude kerkhof, ligt 
nog een gedenksteen van de familie 
Van der Nath, die waarschijnlijk in de 
oude kerk rechtop stond. 
Allemaal puzzelstukken die nog die-
nen in elkaar gepast. Stukken in ver-
band met kasteel Releghem, Invrea 
en andere beroemdheden. Wat was 
er gaande op en rond dat kasteel? 
Het is geweten dat P.C. Hooft graag 
kunstenaars en geleerden ontving in 
zijn slot in Muiden, later de Muider-
kring genoemd. En “savants” was in 
de 17de eeuw een modewoord dat 
zoveel als “wijzen” betekende. Hield 
de steenrijke mecenas Invrea een 

soort “kring van wijzen” rondom zich 
op het kasteel van Releghem, naar 
het voorbeeld van P.C. Hooft?”
Dat is gissen, maar de aangehaalde 
gegevens, die Roger met originele 
documenten weet te staven, leverden 
genoeg stof op om een diepgaand on-
derzoek voor te stellen. Zo oordeelde 
alvast professor Katlijne Van der Stighe-
len van de K.U. Leuven, gespecialiseerd 
in kunst en geschiedenis uit de 16de en 
17de eeuw. Zij was, bij een bezoek ter 
plaatse half augustus, enorm enthou-
siast bij deze ontdekking, omdat deze 
gegevens tot nog toe totaal onbekend 
waren. Zij stelde op dit onderwerp 
twee doctoraatsthesissen voor, omdat 
het twee landsstreken omvat, zowel 
Vlaanderen als Nederland. Er is al een 
kandidate voor het onderzoek. Of bei-
de thesissen zullen aanvaard worden, 
weten we eind volgend jaar, na het 
vooronderzoek. Eén ding staat vast: 
er hangt iets mysterieus rond kasteel  
Releghem, dat wel eens een leemte 
zou kunnen opvullen in de geschiedenis 
van onze gewesten.  Dank u, Roger Van 
Kerckhoven! Wordt vervolgd. 

en Nederlandse kunstenaars

Het kasteel Releghem wordt sinds 2008 bewoond door Rodolphe de Limbourg 
de Stirum en zijn echtgenote, aartshertogin Maria Christina van Oostenrijk. 

Hier komen vaak leden op bezoek van onze koninklijke familie, onder andere 
prinses Astrid en prins Lorentz, wegens hun familiale banden.

•	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

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
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In de golfsport wordt er jaarlijks het nationaal tornooi Scapa Kids 
Tour georganiseerd, een soort nationaal golfkampioenschap on-
der de vleugels van de Royal Belgian Federation. Zemstenaar 
Seppe Vanhondeghem nam daaraan deel in de categorie van de 
twaalfjarigen. Het tornooi is over zes speeldagen gespreid op 
verschillende locaties in België. Op 11 september werd de grote 
finale gespeeld in de Golf & Country Club in Oudenaarde. Seppe 
had zoveel punten vergaard dat hij de finale nog moeilijk kon ver-
liezen. Hij werd met glans kampioen van België in de categorie 
van de twaalf jarigen (9 holes).

KVDW, foto: JA

Seppe Vanhondeghem 
kampioen van België 

golf 12-jarigen

Seppe Vanhondeghem weet moeiteloos om te springen met 
de putter waarmee hij zich tot Belgisch kampioen sloeg.

Elewijt - Tennisclub De Wehzel stapt 
een nieuw tijdperk binnen. Op zaterdag 
17 september werd de gloednieuwe ten-
nishal feestelijk ingehuldigd. Tennissen is 
voortaan het hele jaar door mogelijk. 

De hal, met verlichting en verwarming, 
overspant twee terreinen in kunstgravel. 
De nieuwe accommodatie maakt het mo-
gelijk dat de  leden voortaan in hun ei-
gen club kunnen wintertennissen en dat 
nog meer tennislessen, vooral aan de 
jongeren, kunnen worden aangeboden.
De bouw van een tennishal bleef lange tijd 
een droom, bij gebrek aan financiële moge-

lijkheden.In augustus 2010 zette het sche-
pencollege van Zemst de deur naar de rea-
lisatie van die droom op een kier.  Mits het 
voorleggen van een degelijk businessplan 
was er uitzicht op een eenmalige subsidi-
ering.De toezegging in november 2010 van 
110.000 euro investeringssubsidies effende 
de weg naar het verkrijgen van een bankkre-
diet van 220.000 euro.  Meteen werd “de 
droom” financieel haalbaar. In maart 2011 
startten de werken en in mei 2011 kon er 
al worden getennist in de –  weliswaar nog 
niet volledig afgewerkte – hal. 

Eind september start het wintertennis-
seizoen.  
Liefst 80 
% van 
de be-
schikbare 
w i n t e r -
uren zijn 
geboekt 
door de 
l e d e n , 
een be-
wijs dat 

de tennishal wel degelijk beantwoordt 
aan een behoefte. Naast de bouw van 
de hal voerde Wehzel nog een aantal an-
dere vernieuwingen door: reserveren kan 
voortaan online en de club werd omge-
vormd naar een btw-statuut.
Reden genoeg om te feesten dus.  De 
beste jeugdspelers, zestigplussers, da-
mes en heren zetten hun beste beentje 
voor.  Dan was het de beurt aan de “fi-
nanciële steunpilaren”: burgemeester 
Bart Coopman nam het op tegen Hans 
Goovaerts, kantoordirecteur  BNP Pari-
bas Fortis Hofstade.  Beiden beweerden 
al jaren geen tennisracket meer te heb-
ben aangeraakt, maar hadden stiekem 
toch wat getraind.  Dit leverde een on-
verwacht sterke match op.  De burge-
meester moest de duimen leggen tegen 
de bankier, maar kwam met opgeheven 
hoofd en onder luid applaus uit de strijd.

De daarop volgende receptie werd op-
geluisterd door de Koninklijke Harmonie 
Sint-Hubertus uit Elewijt. Het feest  werd 
afgesloten met een leuke dansavond.

PV, foto: JA

Wehzel opent feestelijk tennishal
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klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken
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S
ara, vertel eens waarom je 
voor in-pakt koos?
“Anderhalf jaar geleden koos ik 
voor een deeltijdse job. Een keu-

ze waar ik nog steeds achtersta, maar er 
was toch dat een soort van gemis, de 
uitdaging van mijn oude job.   Daarom 
ging ik op zoek naar iets om dat op te 
vullen en   al snel kwam het idee van 
een webshop.   Wat ik in die webshop 
zou verkopen, was snel gevonden.   Ik 
hou van cadeautjes inpakken, zeker met 
Kerstmis.  Heel veel kleurtjes en verschil-
lende cadeautjes onder de kerstboom, 
dat prikkelt de nieuwsgierigheid!  Ik kan 
me er helemaal in uitleven.  Helaas moet 
ik dan altijd verschillende winkels aflo-
pen om leuke verpakkingen te vinden.   
Dus ik dacht, waarom niet alles om in te 
pakken in een webshop aanbieden?  De 
naam “in-pakt” komt van inpakken uiter-
aard, maar er zit ook het woordje impact 
in: het effect van een  actie. “

Je bent nu een aantal 
maanden bezig, als ik 
me niet vergis? Hoe 
loopt het?
“Tijdens de Pinkster-
markt in Zemst werd de 
webshop officieel voor-
gesteld en konden de 
mensen live kennisma-
ken met de producten.   
Ik ben nu dus een drie-
tal maanden bezig met 
de webwinkel. De kom-
kommertijd tijdens de 
rustige zomermaanden 
gebruikte ik om inten-
sief op de sociale media 
reclame te maken voor 
de webshop.   Naambe-
kendheid verwerven is 
het moeilijkste.   Omdat 

je geen ‘echte’ winkel hebt, moet je dus 
veel investeren in adverteren en dat 
vraagt een serieus budget.   Maar stil-
aan komen de bestellingen binnenge-
lopen. De eerste keren dat een onbe-
kende klant een bestelling plaatst, zijn 
best wel spannend.  Daarnaast doet de 
mond-aan-mondreclame zijn werk.   In 
Nederland shopt zowat iedereen al on-
line, maar van andere webshops hoor 
ik dat de Belgen nog een beetje terug-
houdend zijn op dat vlak.  De meesten 
willen toch graag voeling hebben met 
de producten die ze kopen.   De talrijk 
opkomende beurzen voor webshops zijn 
dan ook een groot succes!  En dus heb 
ik dit najaar ook een aantal beursjes 
gepland, omdat de kerstperiode na-
tuurlijk dé periode bij uitstek is om in 
te pakken.  Zo zal je me onder andere 
vinden op De Hippermarkt in Mechelen 
en Petit Bazaar in Gent.”

Ik vraag me af waar je al die spullen 

stockeert? Ik zie heel jouw huiskamer 
omgedoopt tot een winkel, maar dat is 
niet altijd zo neem ik aan?
“Voorlopig kan alles nog gestockeerd 
worden op zolder. Maar het is inder-
daad een hele voorraad,waar het heel 
leuk vertoeven is. Soms vergeet ik de 
tijd als ik op zoek ben naar nieuwe in-
pakideetjes.   Mijn dochter heb ik he-
laas moeten verbannen van de zolder, 
de vele stickertjes zijn te verleidelijk 
geworden voor haar kleine vingertjes.   
Vandaag is de woonkamer inderdaad 
omgetoverd tot een winkel.  Dat is ook 
de bedoeling van deze home sale, een 
term die misschien niet bij iedereen 
bekend in de oren klinkt.   Je moet het 
eigenlijk zien als een koopavond, een 
avond waarop je de spullen eens in het 
echt kan bekijken, waar je ook voor-
beelden ziet van wat mogelijk is.   En 
uiteraard kan je ook kopen op de avond 
zelf.  Het plan is om deze home sale-
avonden maandelijks of tweemaande-

Ingepakt staat netjes

Weerde – Vrijdag 9 september was het zover, de eerste home sale van in-pakt, een online winkel 
waar inpakken een plezier wordt. de Zemstenaar trok met een cadeau naar Weerde om het te laten 
inpakken door Sara Lardenoit, en vroeg haar meteen naar het hele idee achter de online shop.
 Tekst en foto: Sofie De Win
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lijks te organiseren.   Maar eigenlijk is 
de winkel altijd open, 24 uur op 24 uur, 
7 dagen op 7.  Je bestelt vanuit je luie 
zetel de spulletjes die je nodig hebt op 
de website  en je laat ze opsturen naar 
je thuis.  Een dag of twee later zit het 
pakket al in je brievenbus. Je kan je be-
stelling ook afhalen.  In Weerde kan dit 
op dinsdag en donderdagavond, van 
17 tot 21 uur.  Dat bespaart je de ver-
zendkosten.  En zelf vind ik het wel leuk 
dat mensen hun bestelling komen afha-

len, dan heb ik contact met de klanten 
en kunnen ze me altijd nog wat extra 
tips vragen voor hun cadeautje of hun 
cadeautje laten inpakken.”

Het ziet er allemaal heel lief en mooi 
uit, maar wat kan ik bij jou vinden?
“Alles om in te pakken, van cadeaupa-
pier tot geschenkzakjes, dozen groot 
en klein.   Wat ik ook tof vind zijn de 
giftenveloppen, daar kan je een cent-
je heel snel en mooi mee verpakken.   

Ook helemaal terug 
van weggeweest 
zijn de buttons.   Je 
kan voor alles wat 
je wil inpakken iets 
passends vinden 
in de webshop.  En 
uiteraard ook heel 
veel leuke decora-
ties, denk maar aan 
lint, plakdecoratie, 
gelukspoppetjes, 
knijpertjes. Het is 
eigenlijk teveel om 
op te noemen.   Ik 
probeer op zoek te 
gaan naar collec-
ties die origineel 
en uniek zijn.   Zo 
zijn alle post- en 
wenskaartjes van 
ontwerpers die 
hun kaartjes enkel 
op kleine schaal 
verkopen.  Voor de 
aankomende kerst 
vond ik een aantal 

leuke dingen in Engeland, die je nog 
niet in België kan kopen.   Die exclu-
siviteit, daar ga ik ook naar op zoek.  
Voor mij is het ook belangrijk dat al-
les per stuk aangekocht kan worden en 
sommige cadeaupapiertjes kan je per 
meter bestellen.  Zo kan je van elk ca-
deau een kunstwerkje maken en hoef 
je geen hele voorraad in te slaan. Het 
mag dus elke keer iets unieks zijn op 
maat van de persoon aan wie je het 
pakje geeft.”

Je hebt heel veel mooie spullen om er 
inderdaad kunstwerkjes van te maken. 
Vind je het dan niet spijtig dat het om 
weg te gooien is?
“Nee, zeker niet.  Het is de eerste in-
druk die telt.   Het feit dat je ziet dat 
iemand de tijd heeft genomen om een 
mooi kaartje voor je uit te kiezen of je 
geschenkje te verpakken, dat is eigen-
lijk al een heel groot stuk van de ver-
pakking.  Ook een eenvoudige verpak-
king kan heel mooi zijn, een leuk papier 
met een mooi lint rond vraagt niet veel 
tijd en geeft direct een wauw-effect. 
Ik vergelijk het soms met een bord dat 
je voorgeschoteld krijgt op restaurant. 
Dat ziet er ook heel mooi uit, maar na 
de eerste hap is dat verdwenen.  Maar 
bij een mooi bord smaakt het mis-
schien nog net iets beter.   En je kan 
ook kiezen voor een geschenkdoos, 
die kan je achteraf nog gebruiken.  En 
sommige cadeaupapieren zijn zo leuk 
dat ze zeker te hergebruiken zijn voor 
knutselwerkjes.”
Veel plezier nog! 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD 

www.betonvandijck.be

Voor wie deze eerste home sale gemist heeft is er alvast 
een volgende koopavond  gepland op 21 oktober, door-
lopend van 16 tot 21 uur.  Voor wie de Zemstenaar mee-
brengt is er een korting van 10%  bij elke aankoop.  Je kan 
er dan de herfstcollectie bekijken. Neem alvast ook een 
kijkje op www.in-pakt.be
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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

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!



24 de Zemstenaar oktober 2011 

Onder de   mensen
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Marc en Lutgart Van Eeckhout uit Hofstade open-
den de eerste broodshop van de toekomst Brood-
nodig aan de Korenmarkt in hartje Mechelen. De 
openingsreceptie van de nieuwe zaak was een 
groot succes. Lutgart Leyn was bijzonder tevreden 
over de talrijke opkomst van klanten uit Hofstade.

De jeugdinitiatie van SK Laar gaat steeds maar in stijgende. Johan Vandervinne en Danny Beerlandt begonnen met 25 jon-
geren, voor de vierde organisatie kwamen 72 voetballertjes opdagen. “De hoofdbedoeling is spelers van Laar en omstreken 
een leuke tweedaagse te bezorgen. Ons motto: sport, spel en vriendschap. Een pluim voor een twintigtal vrijwilligers. Onze 
grootste voldoening is dat alle kindjes blij naar huis gaan, en wij ook”, zeggen de organisatoren in koor. 

Het plein voor café De Rut in Weerde werd op 
zaterdag 17 september omgetoverd tot een 
tropisch eiland. Het resultaat van een wed-
denschap tussen uitbater Sander Hermans en 
zijn klanten. Die slaagden erin 500 leden te 
werven op de Facebookpagina van De Rut. 
Tonnen zand, palmbomen, tropische versierin-
gen en cocktails zorgden voor de sfeer van 
een heuse beach party.

Ook in 1962 waren er in 
Zemst wielervedetten. 
Een foto uit de oude doos 
van Roger Van Steenwinc-
kel werd ons bezorgd door 
wielerspecialist Jozef 
Thielemans. De renners 
van de toenmalige Brus-
selse club Evere Kerkhoek 
Sportief droegen truien 
met ‘Bieren van Bever’. De 
club was beter gekend als 
de club van Eddy Merckx. Andere bekende beroepsrenners waren Augustin 
Van Cappellen, Engel Opdebeeck, Guilaume Michiels (de latere verzorger 
van Eddy Merckx), Roger Kindt, Anri Van Achter, Adolpe de Waele, Willy 
Derboven, Fons Sweek, Roger Verheyen en Ward Sels. In oktober komt er 
een reünie met ex-renners uit die periode in Wolvertem Slozen. Nu, 50 jaar 
later, begeleidt Roger met zijn 14-jarige oogappel Han Van Steenwinckel. 
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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Viergeslacht in de familie Verhaeren. 
“Ons viergeslacht begint bij oma Cle-
mentina Verlooy”, zegt een fiere Marie-
Josephine Versé, getrouwd met Henri 
Verschaeren (moeder van 4 kinderen). 
De tweede van hun kinderen is ons 
mama Katia Verhaeren (44), zaak-
voerster van Promover in Vilvoorde en 
moeder van twee kinderen. De eerste 
van de kinderen ben ik, Marie-Josephi-
ne Versé (20). Mijn dochtertje Estelle 
Van den Brandt is geboren op 11 juni 
2010, ze is een schattig en lief kindje 
en woont met haar mama en papa in 
Nederokkerzeel. Meldenswaardig: er 
zijn twee keer twee meterkes: Tinneke 
Verlooy is mijn meter en Katia is de 
meter van Estelle. Alle achternamen 
beginnen eveneens met een V.”

Op de cyclocross in Hofstade was alles aanwezig: mooi weer, vele toeschou-
wers, boeiende wedstrijden en een uitstekende plaatselijke crosser Lorenzo 
Pepermans. Aangemoedigd door zijn talrijke supporters reed hij zich, na een 
slechte start, in de kijker. En dat werd beloond met een eervolle tweede plaats 
en de prijs van verdienstelijkste renner. Op de foto Lorenzo Pepermans met lau-
reaten, voorzitter Jean Schoovaerts, sponsor Roberto en bloemenmeisje Indy.

De veteranen van FC Zemst waren te gast bij het grote KV Mechelen. Zemst 
verloor de match met 4-1, maar dat kon de pret niet drukken. Dat de ploeg nog 
bestaat, is vooral te danken aan coach en bezieler Luc Baert. Na het afhaken 
van enkele talentvolle oudjes, slaagde hij erin een nieuwe, lichtjes verjongde 
groep samen te stellen. Met succes. De ploeg kan opnieuw rekenen op heel 
wat ervaren jongens. Alleen de linkerflank blijkt nog zeer kwetsbaar. “Vooral op 
linksachter moeten wij dringend op zoek naar een alternatief”, volgens Baert.

De barbecue van het jeugd-
huis van Elewijt in Den 
Druugen Airing was een 
groot succes. De tweede 
editie van Elawaat trapt 
door, een wedstrijd met 
fietsen en rollen, op 30 
september en 1 oktober in 
het voetbalchalet van VV 
Elewijt, was een nog groter 
evenement. 
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Voor de Zemstse sportweek, die jaarlijks plaats vindt tijdens de derde week van augustus, 
waren 360 deelnemers ingeschreven voor de verschillende sportdisciplines. Op de foto de 
deelnemers van de groepen 1H en 2 N voor het gedeelte judo in de Budohal in Elewijt. Op de 
foto: Berghs Robbe, Berghs Lobke, Cauwenberghs Thomas, De Bakker Kato, De Wit Quinten, 
De Wit Keayen, D’Hulst Fiebe, Herckenrath Boris, Marcelis Sander, Noe Johannes, Sels Tibe, 
Van Campenhout Maarten, Van Humbeeck Stien, Van Rooy Briek, Vandermeiren Jef, Vanheffen 
Maxime, Vermost  Lien, Vermost Nils, Wielands Cobe, Willems Emy, Cooreman Elian,  Feron Jar-
ne, Kerremans Raymi, Van Geem Caro, Van Loock Eline, Vercruyse Emely en Vercruysse Célina.

Drie jaar geleden begonnen enkele wieler-
toeristen uit Elewijt op zondagmorgen aan 
eetcafé ’t Volle Buikje bij Nicole en Jean een 
fietstochtje te maken. Sindsdien kwamen er 
steeds meer wielerfanaten bij en momenteel 
telt de club een dertigtal renners. Vanaf nu 
rijden ze ook met dezelfde outfit, gesponsord 
door enkele bedrijven uit Zemst. De club is en 
blijft een vriendenclub met de bedoeling op 
woensdagavond of op zondagmorgen gezel-
lig samen te zijn, een leuk fietsritje te maken 
en nadien gezellig bij te kletsen met een 
goede dorstlesser. Op 15 september ging de 
club voor een vijfdaagse naar de Mentoux in 
Frankrijk. Nog andere projecten staan op het 
menu. (Foto Luc Hermans)

In de polyvalente zaal van de bib in Zemst werd voor de eerste keer 
een Ezelsoor georganiseerd. Ezelsoor is een gratis boekenkaftdag voor 
families met kinderen van zes tot twaalf jaar in zeven Vlaams-Brabantse 
gemeenten. Elk kind kreeg vijf vellen kaftpapier. Vrijwilligers hielpen de 
kinderen om te kaften. Voor jong en oud was er heel wat te beleven. 

Cocktail 2011 was ook 
dit jaar een enorm 
succes, niet in het 
minst de kindernamid-
dag. De allerkleinsten 
vonden hun gading 
bij tal van attracties: 
Vlaamse kermis, bal-
lonnenplooiers, gri-
me, kinderdisco, een 
tekenwedstrijd en 
springkastelen. 



27de Zemstenaar oktober 2011 de Zemstenaar oktober 2011 27

Mede dankzij het schitterende weer was de derde 
editie van Driesrock een schot in de roos. Veel volk 
zakten af naar het achterste Molenveld voor tal van 
activiteiten. Driesrock steunt kinderen en Kanker 
Ouderenvereniging. Op de foto’s: tal van muzie-
kliefhebbers tijdens de vele live optredens, kinde-
ranimatie bij het luchtkasteel en bekende Vlaming 
Stafke Coppens, omringd door talrijke bewonde-
raars.

Traditioneel organiseert FC Eppegem bij het begin van het seizoen 
een instuiftraining. Dit is een open training voor vijf- en zesjarigen 
die eens willen voetballen. De spelertjes konden kennis maken met 
FC Eppegem en tonen wat ze in hun mars hebben. Ieder kind had de 
mogelijk in te schrijven en het was een groot succes. Op de foto de 
dappere spelertjes met coördinator Gunter Vercammen en trainers Va-
nessa Lievers en Tom D’Hondt. 

Pasar organiseerde haar laatste namiddagfietstocht van het seizoen. De fietstocht ging naar Winksele over een afstand van 45 km. 
Er werd gefietst langs rustige wegen doorheen de provincie. Op de foto de kranige groep bij het vertrek aan de kerk van Weerde.
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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

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

 

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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Maurice
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE

vW AUDI
SKoDA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst 

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

In het kader van de 
tiende editie van de 
Vlaamse orgeldagen, 
die dit jaar plaatsvon-
den van 18 tot 20 au-
gustus in Sint-Niklaas, 
namen een twintigtal 
kandidaten deel aan 
de orgelwedstrijd in 
de Sint-Nicolaaskerk. 
Ze kregen er de ge-
legenheid hun orgel-
kunst tot uiting te 
laten komen op het 
prachtige nieuwe 
Flentrop/Draps orgel, 
dat gebouwd werd 
tussen 1997 en 2007. 

Na de schiftingen, die plaatsvonden op 
donderdag 18 augustus, speelden de 
finalisten op zaterdag 20 augustus voor 
de ereplaatsen. Mariss Engelen, die in 
juni dit jaar al derde laureaat werd van 
de orgelwedstrijd in het Nederlandse 
Kampen, nam het in de finale voor de 
hogere graad op tegen Luc Dielen en 
Paul Carteus, twee ervaren en uitste-
kende organisten.  Met een schitte-
rende uitvoering van  Nun komm, der 
Heiden Heiland  van Dietrich Buxtehude 
en de flamboyante Sortie in mi bemol 
majeur van Louis-James-Alfred Lefébure-
Wély wist hij de jury te overtuigen en 
mocht hij de eerste prijs in ontvangst 
nemen. Tweede werd Luc Dielen en der-
de Paul Carteus. 

15-jarige Mariss Engelen wint orgelwedstrijd 
Elewijt - Zoals in ons vorig nummer aangekondigd, zou Mariss Engelen in augustus deelnemen 
aan een orgelwedstrijd in eigen land. En met succes! Hij werd in Sint-Niklaas eerste laureaat!

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd
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Kerkveldfeesten (foto 1)
Men hure een grote tent met 140 stoelen en 25 tafels, 
men plaatse een springkasteel, men zorge voor een bar-
becue en een reuze paellapan, een toog met het nodige 
vocht, men bestelle de zon…en het feest kan beginnen.
Zo geschiedde op zaterdag 20 augustus. Voor de 
14de maal op rij hadden de bewoners van de Zemstse 
Jaak Lemmenslaan, Edgard Tinelstraat en Sint-Pieters-
straat deze datum met stip genoteerd in hun agenda. 
Ze zakten in groten getale af naar de ondertussen 
wellicht bekendste plek van de buurt: de pijpenkop in 
de Lemmenslaan. Daarmee is dit straatfeest wellicht 
het langst bestaande buurtfeest, zeker als men daar 
ook de 6 succesvolle winterhappenings bijtelt.
De vele bereidwillige handen van een rist betrouw-
bare medewerkers maken zelfs de voorbereiding en 
de afbraak tot een feest. Lekker samen socializen, je 
nieuwe buren leren kennen en de verzuring een halt 
toeroepen, dàt is het succesrecept van het Kerkveld!

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Bornputse Buren (foto 2)
Op 3 september organiseerden de Bornputse Buren 
al voor de derde keer hun straatbarbecue. Het is altijd 
een gezellig samenzijn voor jong en oud. Terwijl de 
mannen de tenten posten, de sangria maken en het 
vlees bakken, bereiden de vrouwen het groentebuffet 
en het dessert en kletsen ze de vakantie uit. Proost 
op een fijne start voor een nieuw werkjaar!
  Tekst en foto: Ellen Van Hoof

De Plekkers (foto 3)
Ondanks de regenvlagen was er veel ambiance op het 
zesde buurtfeest voor de bewoners van de Vekestraat. 
Het comité vrijwilligers, met Marina Fierens als coördi-
nator, noemt zich heel toepasselijk “De Plekkers”, om-
dat het feest zich afspeelt in de tuin van Nante, een 
vroegere stukadoor. ”Bovendien genieten wij graag 
van de sfeer en blijven dus plakken”, verduidelijkt Ma-
rina. Het feest bracht een 35-tal buren rond de barbe-

Zemst houdt van buurtfeesten
Zemst – Kletsnat of niet, in Zemst 
gaat geen zomer voorbij zonder 
buurtfeesten. de Zemstenaar ging 
van dichtbij een kijkje  nemen.

1

2

3

4
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Ontdek nu ook ons gamma 
aluminium brievenbussen

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

Na twee jaar geleden het kantoor te 
Zemst overgelaten te hebben, nemen 
Kurt Impens en Karen Verwilghen, 
samen met Nico Vergaelen, de 
touwtjes terug in handen bij Century 
21 in Zemst. Daarom verandert de 
naam van Century 21 Woonservice 
naar Century 21 Compas. Hierdoor 
breidt Century 21 Compas uit, naast 
haar bestaande kantoor te Kapelle-
op-den-Bos. Deze groei zorgt voor 
een groter en sterker team van 
vastgoedspecialisten, essentieel in 
de dienstverlening naar de kopers en 
verkopers toe. 

www.century21compas.be
info@century21compas.be

Nu ook op Facebook!

Brusselsesteenweg  86 
1980  Zemst 
015 62 16 06 

Londerzeelseweg  110a 
1880  ramsdonk 

015 63 80 76
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Kantine KFC Eppegem - Sportcomplex - Waterleest 2 Eppegem

MOSSELFESTIJN
VRIJDAG   14.10.11 / 19.00u-22.00u
ZATERDAG  15.10.11 / 12.00u-22.00u
ZONDAG   16.10.11 / 11.30u-20.00u

GEEN MOSSELLIEFHEBBER? ER IS VOL-AU-VENT ALS ALTERNATIEVE SCHOTEL

cue, met voor het eerst ook een zestal nieuwe inwo-
ners van de aanpalende Van Innisstraat. Ze variëren 
in leeftijd van Jean, die 83 is, tot Kayne, 10 maanden. 
”Met dergelijke samenkomst willen we onze nieuwe 
buren leren kennen en hen duidelijk maken dat we voor 
elkaar klaar staan. Goede buurtschap is meer dan een 
oppervlakkige goeiendag”, zeggen De Plekkers.

Tekst en foto Juliaan Deleebeeck

’t Spoeltje (foto 4)
Voor de negende keer had het buurtfeest in ‘t Spoel-
tje in Weerde plaats. “Het feest is ontstaan met het 
bouwen van enkele huizen. De twaalf koppels en kin-
deren wilden elkaar leren kennen. Een buurtcomité 
werd opgericht en ondertussen zijn er 22 huizen en 
een totaal van 40 mensen. Niet slecht hé!”, lacht bur-
gemeester van de wijk Olivier Caluwé.
 Tekst en foto: Jean Andries

Kompenhofstraat (foto 5)
In Eppegem vond het buurtfeest plaats voor de bewo-
ners van de Kompenhofstraat en de Waterleestweg. “Een 
jaarlijkse traditie die dit jaar voortgezet wordt door een 
volledig nieuw en enthousiast comité met negen leden”, 
zegt Patrick Holbrechts. “Dank zij het enthousiasme van dit 
nieuwe comité zijn er 143 deelnemers ingeschreven, waar 
ons doel 100 deelnemers was. Het comité werd door mij 
en buurvrouw Marijke opgestart. Wij vinden het fantastisch 
dat dit succesvolle comité in de Zemstenaar in de bloemen 
wordt gezet met een mooie groepsfoto er bovenop.”
 Tekst en foto: Jean Andries

5
Grireksol
Op 10 september vond in de Schranshoeve in Eppegem de jaarlijkse buurtbarbecue 
plaats. Een drietal jaar geleden hervatten enkele buurtbewoners van de Grimberg-
sesteenweg, de Rekelstraat en de Soltaustraat, ofwel “Grireksol”, de traditie om 
een buurtfeest te organiseren. Er kwamen zo’n 110 aanwezigen opdagen voor een 
grote barbecue, met een rijkelijk gevuld groentebuffet en overheerlijke – door de 
inwoners zelfgemaakte – dessertjes, zoals smeuïge chocomousse en fantastisch 
lekkere appel crumble. 
Tweemaal per jaar organiseert Grireksol een buurtfeest. Voor de volgende win-
tereditie mochten de buurtbewoners zelf hun keuze maken uit de traditionele 
winterdrink, busritje naar de kerstmarkt in Keulen of een kerstboomverbranding. 
Een gesprekje met de organisatie liet weten dat ze nog niet uitgezongen zijn. 
Integendeel, er bestaan verscheidene toekomstplannen voor jong en oud, met als 
grootste doel de buren dichter bij elkaar te brengen. Een goede buur is beter dan 
een verre vriend.

Tekst: Amy Baudelet

Nieuwe media, sociale media, Face-
book, Netlog, Twitter, games, smart-
phones, chatten, tweeten, surfen… 
Kortom alles wat virtueel is, dàt is het 
onderwerp van de nieuwe Junior Jour-
nalist-wedstrijd van het Davidsfonds. 
Ook de afdeling Zemst – Laar – Eppe-
gem neemt naar goede gewoonte weer 
deel aan deze grootste wedstrijd cre-
atief schrijven voor jongeren uit de 3de 

graad van het basisonderwijs (5de en 
6de leerjaar basisschool) en het hele se-
cundair onderwijs. 
De voorrondes zijn inmiddels gestart. 
Via de scholen hebben de betrokken 
leerjaren hierover alle info ontvangen. 
Voor de Davidsfonds-afdeling Z/L/E is 
de contactpersoon Kristof Verschaetse 
uit Eppegem (tel. 015/62.12.74 – email: 
kristof.verschaetse@gmail.com). 

De opstelletjes moeten binnen 
zijn op uiterlijk 15 oktober. Ten 
laatste op 4 november dienen de 
juryleden hun beoordeling in. Op 
5 november worden de winnaars 
bekendgemaakt en de prijzen uit-
gereikt. Dit zal gebeuren op de 
jaarlijkse boekenbeurs. 

de Zemstenaar zou de Zemste-
naar niet zijn, mocht hieraan niet 

de nodige ruchtbaarheid worden ge-
geven. De winnaar krijgt zowaar een 
pagina aandacht in dit glossy maga-
zine. Meer dan 20.000 lezers zullen 
het geweten hebben. Daarvoor alleen 
zou ik mijn klavier al eens extra willen 
beroeren. U toch ook, geachte Junior 
Journalist?

AL

Junior Journalisten gezocht…
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Kantine KFC Eppegem - Sportcomplex - Waterleest 2 Eppegem

MOSSELFESTIJN
VRIJDAG   14.10.11 / 19.00u-22.00u
ZATERDAG  15.10.11 / 12.00u-22.00u
ZONDAG   16.10.11 / 11.30u-20.00u

GEEN MOSSELLIEFHEBBER? ER IS VOL-AU-VENT ALS ALTERNATIEVE SCHOTEL
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BLOEMEN    PLANTEN    BLOEMBINDERIJ

Tervuursesteenweg 260
1981 HOFSTADE

Tel.: 0497/74.44.82

Openingsuren:
Zondag 30 oktober : 9u tot 16u
Maandag 31 oktober: 9u tot 18u30
Dinsdag 1 november: 8u tot 16u

Allerheiligen - DINSDAG 1 NOVEMBER

Vanaf vrijdag 14 oktober tot en met zaterdag 29 oktober, kan u kiezen tussen onze 20 al 
klaargemaakte voorbeelden. Of je kan uw keuze maken uit ons fotoalbum.

Keuze uit verschillende prijzen, kleuren, vormen, legboeketjes, stukjes voor gedenksteentjes enz. 
Vanaf donderdag 27 oktober zijn er ook grafstukken te koop zonder te bestellen 

(wees tijdig!) U kan ook kiezen  tussen onze 1ste keuze chrysanten, in verschillende kleuren

U kan ook bij ons terecht voor uw bloemwerk voor elke uitvaartplechtigheid, herdenking, enz.
Het grafwerk kan geleverd worden  na overleg in de winkel. (omgeving Zemst- Boortmeerbeek- 

Mechelen) Gelieve uw grafwerk en gra�inten minstens 2 dagen op voorhand te bestellen

WWW.WASSERIJDRooGKUISPRISMA.BE

ooK WIJ AANvAARDEN DIENSTENChEqUES 
vooR AL UW STRIJKWERK

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
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Op 31 oktober ver-
kleden voorname-
lijk kinderen zich in 
griezelfiguren en 
bellen als het don-
ker wordt aan bij 
versierde huizen. 
Let op! De traditie 
zegt: enkel aanbel-
len bij huizen waar 
licht brandt en ver-
siering hangt. Het 
welbefaamde trick 
or treat wordt ook 
hier overgenomen. 
Dit betekent dat ze 

je de keuze laten tussen een plagerijtje 
uithalen of iets lekkers krijgen. Dit zin-
netje vindt wellicht zijn oorsprong in de 
negende eeuw toen christenen bedel-
den om zielencake (= rozijnenbrood). 
Voor elk brood beloofden ze een gebed 
te zeggen voor de dode verwanten van 
de schenker om hen sneller van het va-
gevuur naar de hemel te laten gaan.
De laatste jaren duikt de befaamde 
oranje pompoen rond deze periode va-
ker op in het straatbeeld. Halloween is 
ons vooral bekend door Amerikaanse 
televisieprogramma’s. Maar de oor-
sprong van Halloween is in Europa te 
vinden. 
De naam “Halloween” is afgeleid van 
“All Hallows Eve”, de avond voor Aller-
heiligen. In de Iers-Keltische kalender 
begon het jaar op 1 november, dus was 
31 oktober oudejaarsavond. De oogst 

was binnen en dus was het tijd voor 
een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar 
of Samhain. Het nieuwe jaar was bijzon-
der voor een andere reden. De geesten 
die uit de dode mensen zouden oprij-
zen, werden aangetrokken door voed-
sel neer te leggen voor de deuren. Om 
de boze geesten af te weren, droegen 
de Kelten maskers. Toen de Romeinen 
de Britse eilanden binnenvielen, ver-
mengden ze de Keltische traditie met 
hun eigen traditie. Pas in de negentien-
de eeuw bereikt het Hal-
loweenfeest de Verenigde 
Staten door Ierse immigran-
ten. Door het beleven en 
onderhouden van hun ei-
gen feesten en gebruiken, 
verzachten ze hun heimwee 
naar hun herkomst. Hier ont-
staat het bekendste gezicht 
van Halloween, de Jack 
O’Lantern pompoen. Een 
uitgeholde pompoen waar-
in enge gezichtsuitdruk-
kingen worden gesneden. 
Oorspronkelijk gebruikten 
de Ieren deze om lantaarns 
te maken, maar de Amerika-

nen ontdekten snel 
dat een pompoen 
een stuk geschikter 
was voor dit doel. 
Zemst viert ook 
mee. In Weerde 
organiseren de 
Weerdse Oud Leid-
sters (WOL-sters) 
op maandag 31 
oktober een Hal-
loweentocht door 
Zemst. Tijdens de 
tocht krijgen ze hulp 
van de leidsters van 
Chiro Weerde. 
In het Bloso-domein 
van Hofstade kan 
je voor de derde 

keer deelnemen aan de Halloween-
tocht. Men vertrekt in groepjes van 
ongeveer twintig personen om de tien 
minuten. Er zijn verschillende onderde-
len in het parcours: een doortocht door 
het Sportimonium, een wandeling door 
de bossen met allerhande activiteiten 
zoals segways, griezels en steltlopers. 
Op het strand wordt er een kampvuur 
gebouwd, waar je tot slot iets kan 
drinken of eten in het griezelige hal-
loweencafé. 

Trick or Treat in Zemst
Zemst  – Heksenogen, afgerukte vingers, 
rotte tanden, slijmlolly’s, … dit zal je me-
nukeuze worden de laatste dag van de 
maand. Inderdaad, het is Halloween!
 Tekst: Amy Baudelet, foto:  Femke Leemans

Het volmaakte monstersap – en ge-
zond! 
Benodigdheden voor 1 persoon:
1 kiwi, gepeld
150 gr pitloze witte druiven
225 gr honingmeloen, geschild en het vruchtvlees 
fijngehakt
3 groene appelen
Bereiding:
Pers alle vruchten uit in een sapcentrifuge. Giet 
het sap in een glas of een klein “toverflesje” en 
serveer.
Of je kan kiezen voor een rood monstersapje door 
alle ingrediënten om te wisselen door  een rode 
pruim, 150 gram blauwe druiven, 225 gr fijngehak-
te watermeloen en drie rode appelen. 

Laat je inspireren door vol-
gende kleuren:
Zwart: de dood, de nacht, heksen, 
vleermuizen en vampieren
Oranje: de kleur van het herfstsei-
zoen, de pompoenen en het vuur
Rood: bloed
Paars: het bovennatuurlijke
Groen:  monsters
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Bezoek onze toonzaal van >350 m2
   dinsdag t/m vrijdag van 9 -17.30 h
   zaterdag van 9 - 17 h
   maandag op afspraak
Speciale voorwaarden bij afgifte van deze  
bon 

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem

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

Voor u halen wij 
alles uit de kast!

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.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1

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.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1

BVBA

- Alle bouwwerken

- Algemene renovaties

- Opritten en terrassen

- Gevelrenovaties

Bram Valcke

0498/73 77 61

Bart Vanhoegaerden

0496/61 22 58

www.bb-bouw.be        -        info@bb-bouw.be

BTW: BE0827 767 217  -  Reg.nr: 04.10.10  -  IBAN: BE95 0688 9058 9258

BVBA

Adv_De Zemstenaar.indd   1 20/05/11   08:44
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D
e twintigjarige Jonas Laureys 
maakte in de competitie zijn 
debuut op RC Genk. En hoe?! 
Met veel branie en lef, maar 

vooral met snelheid langs de flank en 
positiespel, kwam hij Julien Gorius ver-
vangen. Meteen de eerste speelminu-
ten van het seizoen voor de jonge aan-
valler. Tegen Genk toonde hij alvast dat 
hij een wissel is voor de toekomst van 
KV Mechelen.

“Invallen in dat stadion, voor 23.500 
toeschouwers, dat was echt kicken”, 
zegt Laureys. “Ook vorig seizoen in 
play-off II speelde ik drie wedstrijden. 
Tegen Sint-Truiden stond ik zelfs in de 
basis. In Genk was het toch iets inten-
ser. Nerveus was ik niet. Wouter Bie-
bauw en David Destorme beseften het 
belang van die invalbeurt voor mij en 
hebben nog even met mij gepraat. Dat 
werkte zeer rustgevend.”

Hoe ben je bij KV Mechelen geraakt?
“Mijn ouders kwamen op de Kampen-
houtsebaan wonen en kenden niemand 
in Elewijt. ‘Mechelen’ klonk in mooi de 
oren en op vijfjarige leeftijd tekende 
ik een aansluitingskaart. Het ging ech-

ter om Sporting Mechelen! SK Lierse 
kwam scouten, ik mocht gaan testen 
en tot mijn 14 jaar voetbalde ik in de 
Pallieterstad. Na een operatie was het 
een seizoen revalideren en moest ik 
weg bij Lierse. Toen ben ik bij KV 
Mechelen gaan aankloppen. Ik 
mocht onmiddellijk meetrainen 
met de U15. Bij de beloften 
miste ik geen wedstrijd. Vorig 
seizoen mocht ik mijn eerste profcon-
tract ondertekenen bij KV Mechelen en 
werd ik voor de keuze gesteld: uitge-
leend worden aan een tweedeklasser 
of bij KV blijven. Na een goed gesprek 
met trainer Marc Brys koos ik voor de 
tweede optie en dat heb ik me nog 
geen seconde beklaagd. Als ik op re-
gelmatige basis speelminuten kan pak-
ken, komt dat mijn ontwikkeling alleen 
maar ten goede.”

Naar wie kijk je op en van wie leer je 
het meest bij KV Mechelen?
“Gorius en Cordaro. Julien speelt op 
mijn positie, maar is een totaal ande-
re speler. Ik zoek graag een actie één 
tegen één op en meer dieptegang. 
Alessandro is meer mijn type, ik be-
wonder zijn snelheid. Ik speel nu al 16 

maanden samen met Gorius en Corda-
ro. Ik heb het gevoel dat ik van hen elke 
dag bij leer. Dat zijn de spelers waar ik 
het meest naar opkijk. Zo’n overzicht en 
techniek, ze kunnen alles met de bal. Ik 
kan van beiden nog veel leren.”

Hoe zit het met 
de concurrentie?
“De kern wordt 
steeds maar groter. 
Als jonge speler is 
het bijzonder moei-
lijk om door te bre-
ken bij KV Meche-
len. Denis Alibec 
en Sergio Oliveira, 
jongens met heel 
wat kwaliteiten, 
kwamen onlangs 
de kern verbreden 

Jonas Laureys, een wissel op de toekomst van KV Mechelen
Elewijt - Je bent jong en je wilt wat! Profvoetballer worden 
bijvoorbeeld.  In Groot-Zemst voelen 885 jeugdspelers zich 
geroepen, slechts enkelen zijn uitverkoren. Jonas Laureys, 
kernspeler bij eersteklasser KV Mechelen, is een Elewijtenaar 
die zijn droom ziet uitkomen.

            Foto’s en tekst Jean Andries

Op mijn Zemstse 
voetbalvrienden 

ben ik soms 
jaloers.
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en Fi Van Hoof praat met Porto. Maar 
concurrentie zal er altijd zijn, hé.”

Je speelt ook bij de nationale selectie?
“Vorig jaar voetbalde ik met de natio-
nale ploeg U19 tegen Luxemburg en ik 
scoorde, dat was tof en ik ben er fier 
op. Mijn categorie is een uitzonder-
lijke lichting. Op mijn positie spelen 
Kevin De Bruyne en El Ghanassy, mo-
menteel toch wel een ander niveau. 
Afwachten wat de toekomst brengt.”

Is een hechte vriendschap mogelijk in 

het moderne voetbal?
“Bij KV Mechelen is dat anders dan 
bij de meeste eersteklassers. De eer-
ste ploeg is een hechte groep. Mijn 
beste vrienden komen uit de jeugd, 
spelers waarmee ik gespeeld heb.”

Zijn er personen aan wie je veel te 
danken hebt?
“Mijn ouders. Altijd gingen ze mee 
naar de trainingen bij Lierse en KV, 
ze hebben er heel wat tijd ingesto-
ken. Sven Swinnen heeft me goed 
onthaald bij KV, van hem heb ik veel 
geleerd. Hij is de reden dat ik door-
gebroken ben.”

Waar geniet je van buiten het voet-
bal?
“Sinds enkele weken heb ik een vrien-
din, Stefanie uit Muizen, zij is mijn gro-
te steun. Ook met mijn vrienden van 
Elewijt en Groot-Zemst is het genie-
ten. Maxime en Glenn Breugelmans, 
Glenn Trouwkens, Glen Baetens, Bar-
ry D’Hoine en Arnout De Weerdt zijn 
echte vrienden. De tijd ontbreekt om 
voor hen vaak te supporteren. Bij de 
Zemstse voetbalclubs heerst er een 
gezellige sfeer. Soms ben ik jaloers. 

Een pintje pakken kan en mag 
er na een wedstrijd, bij mij ligt 
dat toch iets anders.”

Tot slot, wat is je levensmotto?
“Zoveel mogelijk proberen te 
lachen, niet te veel wakker lig-
gen van dingen die gebeuren 
en genieten van al wat mooi 
is.” 

Jonas Laureys
Geboortedatum: 
2 april 1991
Lengte: 1m79
Gewicht: 72 kg
Studie: Marketing 
in KHM in Mechelen

Hobby’s: Xbox en kaarten met 
Kenny Van Hoevelen, Robin Hen-
kens, Kevin Geudens en Kevin 
Vandenbergh.
Ambitie: Een profcontract heb ik 
al. Als ik dit leventje kan houden 
ben ik heel tevreden.

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

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
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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

 

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

Wat is er op ?
Mosselweekends, steakrestaurants, Italiaanse avonden… je kunt het je amper in-
beelden wat er in een gemeente allemaal georganiseerd wordt! Van buurtfeesten 
over proeffestijnen tot smulweekends. Iedere zichzelf respecterende vereniging of 
organisatie wil wat meer ademruimte voor zijn werking. Wat geld in het laatje bren-
gen, zeg maar. En wil daar ook de nodige aandacht voor. Als het even kan, via een 
aanvraag bij TV Zemst voor een filmpje. Helaas kunnen wij daar niet altijd op ingaan. 
Het zou ons te ver leiden, hoe zeer wij ook alle inspanningen, die drijven op de be-
langeloze inzet van zoveel vrijwilligers, naar waarde weten te schatten.
Maar daarom niet getreurd, liefste laptoplezers en andere tabletkijkers. Zodra 
de redactieraad een meerwaarde ontwaart, kun je er van op aan: TV Zemst zal er 
zijn! En dat reeds een jaar lang. Inderdaad! In oktober blaast TV Zemst zijn eerste 
kaarsje uit! In een volgend nummer van de Zemstenaar mogen jullie dan ook een 
bangelijk interview verwachten met het – ondertussen ook buiten Zemst bekende 
– gave gezicht van TV Zemst, dat van ankervrouw Xandra Van Welden.

In oktober zal zij ook voor u, geachte Zemstenaar, weer twee journaals presen-
teren, op 5 en 19 oktober.En wat mag u daarin verwachten?
•	 Een gesprek met de Eppegemse misdaadau-

teur Reinold Vallinga over zijn nieuwste ro-
man: Svetlana – Springen voor het leven.

•	 Een busrit door Zemst voor inwoners die dach-
ten dat ze alles al gezien hadden, maar toch 
hun wenkbrauwen fronsten.

•	 Een protestrit naar Gent op de motor van de 
Elewijtse folkmuzikant Werner Van Rillaer (en 
Jean Blaute) om hun ongenoegen te uiten 
over verkeersonveiligheid en de nieuwe Eu-
ropese wetten voor motards.

•	 En nog zoveel meer…

Natuurlijk blijft het steeds mogelijk om zelf filmpjes te posten. Vindt u dat teveel 
gedoe? Gewoon even surfen naar www.tvzemst.be en een aanvraag doen via 
‘Idee voor Reportage’. Vindt u dat nog te moeilijk? Mail of bel dan even naar 
ondergetekende: alex.lauwens@telenet.be of 0474/056.001. Tot uw dienst!

AL
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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

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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Carmi,
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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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E
en zootje geregeld
Wees gerust, lieve lezer, 
er is niets ernstigs aan 
de hand. Uw dienaar was 

danig aangegrepen na het aan-
schouwen van een try out van dA-
dA’s nieuwste productie Treusneus. 
Want dát is wat gebeurt wanneer je 
een voorstelling bijwoont van den 
Actieven druugen Airing, kortweg 
het nomadisch ongesubsidieerd 
privé-initiatief voor toneel ofte niet-
professioneel niet-amateur gezel-
schap. Een knipoog naar het Dada-
isme is daarbij nooit ver weg. Zoals 
bovenstaande, moeilijke leesbare 
paragraaf een niet echt geslaagde 
poging tot  letterklankbeelden wil 
zijn. Met mijn excuses aan Paul Van 
Ostaijen die een meester in dat 

genre was.
“Zoals Dada niet méér is dan het 
Franse woord voor speelgoed-
paardje, zo is Treusneus niet meer 
dan een synoniem voor bagatel, 
kleinigheid, wissewasje”, fezelt 
actrice Syl Hoedemaekers uit Ele-
wijt mij kattig in het oor. “In feite 
niet meer dan een woord uit het 
Vilvoords dialect (zoals de intro 
hierboven, n.v.a.l.). Ik liet het val-
len tijdens één van onze elfender-
tig brainstormsessies. De titel van 
onze veertiende productie in twin-
tig jaar was meteen geboren.”
“Jaja, twintig jaar dAdA”, springt 
Weerdenaar Trikke Croon bij. “Sa-
men met Cisse – Shotgun Joe – Em-
merechts en Rony – Thijs – Matthys 
stond ik aan den toog, pardon de 

Treusneus? Wablieft? dAdA ja!
Elewijt/Weerde/Melsbroek – “twater stijgt. de mense weur-
re aaver. aaver en aaver. rustcampings.  rubberbotten mee 
alzheimer.  doenker droeme, kleirwakker.  den tijd kan nimie 
telle. naa en gisteren smoake tzelde. merrege oek. dagen 
sloefe en nachte bringe niks. oorlog en weerstand, gecon-
stipeet in caravans. pampers, veul pampers. a peu près 
enigste scènes, draa liekes, veul samples, babylon systems 
en 8 speelsters en spelers.”

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

iK bEGRIJP, gEACHTE lEZER, dAT u zICH  bIJ hET lezen vAN dEZE iNTRO, aF-
VRAAGT: wELKE bOZE gEEST hEEFT zICH iN hET bREIN vAN oNZE rEDACTEUR 
gENESTELD? vALT hIJ nOG tE rEDDEN?

Het zootje geregeld van den Actieven druugen Airing in zijn natuurlijke biotoop.

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

Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

Banden
Redant
Zemst
n.v.

hoge Buizen 11
1980 Eppegem

Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90

Mail info@redant-banden.be

Energie Prestatie Certificaat (EPC)

Noodzakelijk 
bij verhuur/verkoop 

van een woning/appartement

Inlichtingen: 0473 66 37 39, EPC.
Zemst@skynet.be
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Win uw Treusneus
dAdA speelt vijf weekends na elkaar, telkens op donderdag, vrijdag en 
zaterdag in De Linde, Stationslaan 2, Melsbroek. 
de Zemstenaar mag vijf duotickets weggeven voor de donderdagvoorstel-
lingen van 13, 20 en 27 oktober, en van 3 en 10 november.
Mail naar info@dezemstenaar.com met het juiste antwoord op de vraag: 
Waarvoor staat dAdA? 
1. Een culturele beweging?
2. Een toneelgezelschap?
3. Een Frans speelgoedpaardje.
Uiteraard zijn meerdere antwoorden – maximaal drie – mogelijk!

wieg, van dit zootje geregeld. In den 
Aaven Druugen Airing. Dit jaar spelen 
we ons veertiende stuk.”
Mijn gedachten dwalen af naar 1991. 
Nirvana, Kurt Cobain… Smells Like 
Teen Spirit. Nevermind!

Organische groei
Trikke Croon: “Het soort under-
groundtoneel waarop dAdA zijn 
toeschouwers vergast, is er één 
van improviseren. Van thinking 
out of the box. Ieder van de acht 
spelers brengt ideeën en teksten 
aan. Die worden dan besproken 
en gekneed. Vaak ook in een an-
dere context geplaatst. Waardoor 
je de dingen in een totaal ande-
re optiek ziet. Dat is een proces 
dat tot anderhalf jaar in beslag 
neemt. Het komt in feite neer op 
een soort organische groei. Zelfs 
het zoeken naar een geschikte 
locatie, maakt daar deel van uit. 
Zoals twee jaar geleden met Sissi 
V (een om de twee à drie jaar te-
rugkerend compilatiestuk), spe-
len we ook in het zaaltje achter 
Estaminet De Linde in Melsbroek. 
Als niet-regulier gezelschap wil-
len we maximaal voor vijftig per-
sonen per keer optreden. Op een 
karaktervolle plaats waar we lan-
ge tijd gebruik kunnen van maken. 
Want we geven wel vijftien voor-
stellingen!”

Pamper vol stront
Lut Vandenbrandt, die de pro-
ductie leidt onder het kritische 
regisseursoog van Dirk Verstockt  

(Boris vzw): “Het is geen schrijven 
in functie van… Neen, de insteek 
is: wie wil wat doen? In dit geval 
duiken we in de wondere wereld 
van hoogbejaardencampings in 
tijden van wachten op doodgaan, 
dementie en incontinentie. Daar-
bij worden gretig links gelegd 
naar de 1ste (en ook 2de ) wereld-
oorlog.”
Trikke vult aan: “Wat is keeping up 
appearances  met een pamper vol 
stront? En hoe leeft Den Oorlog nog? 
Zit er dan toch niets anders op dan 
sterven om niet alleen achter te 
blijven? Hoe zot kan het leven een 
mens gemaakt hebben? En waarom 
fluiten de vogels zo luid? En mag je 
daar dan allemaal mee lachen? Lang-
zaam plooit het bestaan opnieuw in 
elkaar, praten mensen met dieren en 
dingen, verschuiven droom en hallu-
cinatie.”

In deze tijden van snelheid werkt 
dAdA traag en lang…en drukt u ruim 
90 minuten met uw neus op de fei-
ten. Hard en smerig vaak. Letterlijk 
ook!
Kunt u zich na lectuur van het boven-
staande niet meer beheersen? Valt 
het wachten tot de première van 13 
oktober u te zwaar? Surf dan onver-
wijld naar www.dadatoneel.be en 
maak al even kennis met een wereld 
van gekakte postuurkes en ander 
campingmeubilair. 
En reserveer meteen uw plaats. U 
kunt daarvoor ook bellen naar 0474 
081 587. Syl haar reservatielijn staat 
al grat open. 

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

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

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde
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Elewijt - Op zaterdag 8 september is 
het Rubenskasteel, officieel het Steen, 
“heropend”. Miguel Polido Pilo gaat met 
zijn vennootschap SE7En Events (geen 
typefout, hoor) vanaf nu de uitbating 
van het kasteel in handen nemen en 
kreeg voor de openingsfestiviteit alvast 
al heel wat volk op de been.
De gratis inkom op de heropening trok 
veel belangstellenden aan. Veel mensen 
van buiten Zemst wilden het kasteel waar 
Pieter Paul Rubens ooit heeft gewoond 
en gewerkt, wel eens van binnen bekij-
ken. Voor de barbecue waren er meer dan 
honderd inschrijvingen en ’s avonds zorg-
de – wie anders in Elewijt? – de plaat-
selijke covergroep Silicon Carne voor de 
nodige ambiance in het prachtige kader 
van het kasteeldomein. 
De eigenaar van het kasteel, de heer 
Maison, was op de festiviteit aanwezig 
was en betaalde de redactie van de Zem-
stenaar een pint, waarvoor dank. Miguel 
Polido Pilo, de nieuwe uitbater, zal exclu-
sief voor eigenaar Maison het kasteel, 
dat zijn oorsprong heeft in de veertiende 
eeuw, en het prachtige bijhorende do-
mein, uitbaten. Miguel richt zich tot zowel 
verenigingen, particulieren, als bedrijven. 
Er wordt gedacht aan allerhande feesten 
(trouw-, verjaardagsfeesten, recepties, 
banketten, barbecues, enz…). Semina-

ries van bedrijven kunnen ook, met de 
bedenking dat de aanwezige facilitei-
ten beperkt zijn. Miguel heeft echter al-
les voorzien: bij hem kan je terecht voor 
aankleding, catering, randfaciliteiten, en-
zovoort. Wie geïnteresseerd is heeft dus 
allerlei mogelijkheden. SE7En Events is 
flexibel. Je kan zowel een aantal vertrek-
ken in het kasteel huren als de achtertuin. 
In de achtertuin zou gedurende het sei-
zoen ook, eventueel min of meer perma-

nent als er voldoende vraag is, een tent 
geplaatst worden met een capaciteit van 
300 personen. Binnen in het kasteel zijn 
er 110 zitplaatsen. Bij grote events kan 
de naastliggende weide opengesteld 
worden om te parkeren. Voor elk wat wils 
dus.
Meer info bij Miguel Polido Pilo op 
0488/120564, Se7enevents@gmail.
com of www.eventsrubenskasteel.com.

BC, foto: JA

Zemst – Van 5 tot 15 oktober 2011 is het 
Week van de Fair Trade. Alle Oxfam-We-
reldwinkels zetten op zaterdag 15 oktober 
hun beste beentje voor met de Wereldwin-
keldag. Onder het motto Fair Trade rijst de 
pan uit is er ook in de Wereldwinkel van 
Zemst van alles te beleven.
Tijdens de Wereldwinkeldag kom je 
meer te weten over de campagne 
GROEI. Voedsel. Leven. Aarde. Met 
deze campagne werkt Oxfam wereld-
wijd aan een toekomst waar ieder-
een genoeg te eten heeft. De aarde 
produceert vandaag genoeg voed-
sel voor iedereen. Toch gaan bijna 
één miljard mensen slapen met een 
lege maag. Dat is 1 op 7. De invloed 

van klimaatveranderingen wordt bo-
vendien steeds ernstiger en vrucht-
bare grond en water worden steeds 
schaarser.
Investeren in Fair Trade (eerlijke 
handel) en duurzame consumptie 
passen dan ook perfect in de cam-
pagne GROEI. Voedsel. Leven. Aarde.  
Ook Zemst draagt zijn steentje bij en 
spant zich in om Fair Trade Gemeen-
te te worden.  Fair Trade Gemeente 
is een titel die aangeeft dat  een 
gemeente én haar inwoners eerlijke 
handel een warm hart toedragen 
en er ook effectief werk van maken. 
Naast meer dan honderd andere ge-
meenten in Vlaanderen is ook Zemst 

kandidaat voor deze titel .  Het ini-
tiatief Fair Trade Gemeente wil op 
een heel concrete manier bijdragen 
aan een waardig bestaan voor de 
kleine boer in het Zuiden en de duur-
zame producent in het Noorden.
Op zaterdag 15 oktober nodigt Ox-
fam Wereldwinkel Zemst iedereen 
uit om kennis te komen maken met 
het uitgebreide aanbod fairtrade-
producten. Daarnaast zijn er diverse 
proevertjes en krijgt iedereen die 
langskomt iets lekkers mee naar huis!

Rubenskasteel feestelijk heropend

Fair trade rijst de pan uit in Zemst  Wereldwinkeldag
Zaterdag 15 oktober van 10 tot 17 uur
Met proevertjes en  een lekker ge-
schenkje voor elke klant 
Oxfam-Wereldwinkel Zemst, Kreupel-
straat 32, 1980 Eppegem

Chiro Weerde stak Miguel een handje toe bij de opening van het Rubenskasteel.
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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 de eerste broodshop van de toekomst

op de Korenmarkt - Mechelen

 

	  
U	  geniet	  een	  getrouwheidspremie	  die	  gelijk	  is	  aan	  de	  wettelijk	  maximale	  rentevoet	  van	  1,50%	  
op	  
jaarbasis.	  De	  basisrentevoet,	  die	  tot	  1,25%	  op	  jaarbasis	  wordt	  opgetrokken,	  is	  gedurende	  
12	  maanden	  na	  de	  eerste	  storting	  gegarandeerd.	  Dit	  tijdelijke	  aanbod	  onder	  voorwaarden	  is	  
geldig	  van	  1	  september	  tot	  31	  oktober	  2011	  en	  vanaf	  een	  eerste	  nieuwe	  storting	  van	  minimaal	  
10.000	  euro	  op	  een	  tijdens	  de	  actieperiode	  nieuw	  geopende	  spaarplus	  rekening,	  behoudens	  
vervroegde	  afsluiting.	  Meer	  informatie	  en	  het	  informatiedocument	  vindt	  u	  in	  dit	  kantoor	  of	  op	  
www.axa.be.	  

Kantoor  VAN  PRAET  bvba  
Brusselsesteenweg	  97	  
1980	  ZEMST	  
Tel:	  015/61.30.03	  	  
Fax:	  015/61.03.06	  
FSMA	  45769	  AcB	  
RPR	  0466	  792	  803	  	  
www.kantoorvanpraet.be	  
info@kantoorvanpraet.be 
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Wat is de leukste eigenschap van je 
zus? En vertel ons ook maar meteen de 
meest vervelende eigenschap! 
Sarah: “Evi’s leukste eigenschap is dat 
ze heel hulpvaardig is, ze is altijd bereid 
iemand anders te helpen. Een sociaal 
geval dus (lacht). Heel eerlijk, je weet al-
tijd wat je aan haar hebt! De meest ver-
velende eigenschap is dat ze niet snel 
neen kan zeggen, ze zou af en toe wat 
meer voor zichzelf moeten opkomen.”
Evi: “De leukste eigenschap van mijn 
kleine zus is dat ze voor de volle honderd 
procent te vertrouwen is en ze staat altijd 
voor iedereen klaar. Haar meest verve-
lende eigenschap vind ik een moeilijkere 
vraag. Misschien dat ze altijd twijfelt welk 
kleedje ze die dag moet aandoen en met 
welke schoenen? En dan vooral het feit 
dat ik over elke combinatie mijn gedacht 
mag, of moet, zeggen.” (lacht)

Kan iedereen jullie goed uit elkaar houden?

Evi:” Nu is dat niet zo moeilijk meer. Onze 
kledingsstijl en -voorkeur verschilt sterk. 
Vroeger was de truc te kijken naar wie  
een litteken boven haar oog had (dat was 
ik dan). Vandaag zijn we enkel aan de te-
lefoon moeilijk uit elkaar te houden, maar 
Sarah wordt herkend aan haar Franse ‘r’.”
Sarah: “Vroeger konden de mensen ons 
niet goed uit elkaar houden en ook van-
daag zijn er nog mensen die daar pro-
blemen mee hebben. Nochtans zijn Evi 
en ik het erover eens dat we helemaal 
niet op elkaar lijken. De makkelijkste 
truc is de volgende: Evi heeft een korte 
naam en kort haar, Sarah is degene met 
de lange naam en het lange haar.

Welk verhaal blijft je voor altijd bij? 
Sarah: “Vroeger was het veel minder ge-
bruikelijk om echo’s te laten nemen bij 
zwangerschappen. Omdat onze hartjes 
op elkaar lagen, hoorden de dokters maar 
één hartslag. Zowel de dokter als mama 

en papa verwachtten maar één kindje. Bij 
de bevalling bleken we met twee te zijn, 
met alle praktische gevolgen van dien.”
Evi: “Die kleine verrassing bij de ge-
boorte kies ik ook uit.”

Voelen jullie het als de andere gelukkig is, 
pijn heeft, … als jullie niet bij elkaar zijn?
Sarah en Evi: “Neen, dat hebben we 
nog nooit ervaren. Dat is, voor ons toch, 
een fabeltje. Wel zien we onmiddellijk 
aan elkaar of er iets is.” 

Ben je graag een tweeling? 
Sarah en Evi: “Het is leuk om even oud te 
zijn, zo waren we als kind ook nooit alleen 
om te spelen of om op kamp te gaan. Het 
mindere kantje is dat we vaak aanzien wor-
den als één persoon in plaats van twee. 
Dat is iets waar we ons soms hebben aan 
geërgerd, maar nu worden we daar niet 
veel meer mee geconfronteerd. Voor de rest 
niets dan fijne kantjes aan het tweeling zijn!

Naam: Sarah Buelens
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Zemst-Laar
Werk: net afgestudeerd: toe-
gepaste economische weten-
schappen, lerarenopleiding
Hobby’s: atletiek, lezen, op 
stap gaan met vrienden, de 
voetbalvrouwen van Laar 
aanmoedingen

Naam: Evi Buelens
Leeftijd: 23 jaar

Woonplaats: Zemst-Laar
Opleiding: lichamelijke 

opvoeding en bewegins-
wetenscahppen, afstudeer-
richting sportmanagement 

Hobby’s: voetbal, zaalvoet-
bal, joggen, een stapje in 

de wereld zetten

•  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: 
Sarah: groen
Evi: blauw
Favoriete maaltijd: 
S: witloof in hesp en kaas-
saus met puree
E: lasagne
Favoriete kledingstuk: 
S: kleedjes
E: schoenen
Favoriete snoepje:                    
S: lange matten
E: lange matten

Favoriete daguitstap: 
S: winkelen
E: zee
Favoriete cocktail: 
S: mojito
E: mojito
Lievelingsfilm: 
S: Cold Mountain
E: Cold Mountain
Favoriete vakantiebestem-
ming: 
S: Italië
E: Toscane

EviSarah
Tekst en foto: Karin Andries
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•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

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

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

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
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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


