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Beste Zemstenaar,

H
oudt u van schoonmaken, beste lezer(es)? Doet 
u niks liever dan door het huis huppelen met 
emmer en dweil? Klinkt de stofzuiger u als 
muziek in de oren?  Wordt u vrolijk van boenwas 

en glimmende tegels? Dan ligt het er bij u thuis ongetwijfeld 
piekfijn bij. Geen beplakte vingers op de vensters, geen 
rondslingerende sokken. Mooi zo.

Maar zo zit het niet overal. Wij kennen een paar mensen (m/v) 
die niet zo’n last hebben van die cleane obsessies. Veroorzaakt 
alleen maar stress. Laagje stof op de buffetkast? Och, die gaat 
daar toch niet van kapot? Randje aangekoekt vuil in de wasbak? 
Wat water laten inlopen en je merkt het niet eens. Zolang het 
min of meer leefbaar blijft, is er niks aan de hand, toch?

Maar dan heb je de echte die hards. “Een vuilnisbak? Wat 
bedoelt u? Je kan alles toch perfect kwijt op de vloer? Een 
asbak? Man toch, je zit er midden in! Ik vraag me trouwens af 
wat die oranje camions hier elke week komen doen. Telkens 
opnieuw lopen die gasten van die rare bruine zakken in die 
bak te gooien, waar zijn die toch mee bezig? Iets anders: 
wat bezielt mensen om zich bezig te houden met honden en 
katten? Je moet die beesten eten geven, je moet dat aaien en 
verzorgen, wat een gedoe! Neen, geef mij dan maar die dikke 
bruine knagers met hun spitse snuit en zo’n vettige staart. 
Maakt geen lawaai, bijt niet, wat wil je nog meer? Toch niet 
van die wc’s godbetert? Wat een onwaarschijnlijke verspilling! 
Kost hectoliters water en kilo’s papier per jaar, terwijl je je 
goedje toch even goed kwijt kan in een kartonnen doos? Ik 
begrijp die moderne toestanden echt niet. Daar komen alleen 
maar vodden van!”

En dan, als de buren misselijk worden van de stank, als niemand 
nog dichter dan vier kilometer durft te naderen, dan breekt 
het moment aan van Tim. U maakt zo meteen kennis met deze 
onverschrokken krijger van de hygiëne. U leest zijn avonturen in 
geuren en kleuren in dit zuivere nieuwe nummer van uw glossy 
magazine. En nog veel meer propers natuurlijk. Gezondheid!

De redactie (PV)
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M
andje Klaar bevindt zich 
langsheen de witloofroute, 
het bijna 40 km lange 
fietsparcours doorheen 

de witloofstreek. Voor wie de buurt niet 
goed kent, is het even zoeken want het 
winkeltje ligt verstopt tussen de huizen in 
de Eikstraat om de hoek van de Kerkhoflei 
en de Weerstandersstraat 
en vlakbij ijssalon Het 
Eekhoorntje. Uitbaatster 
Katia Hendrickx is zeker 
geen onbekende in Hofstade. 
Ze is er geboren en getogen, 
was er in de Chiro en is zeer 
actief geweest in de werking 
van de lokale basisschool 
De Kriekelaar. Katia is 
een bezige bij, want naast 
haar gezin en haar werk als 
traiteur is ze nu dus ook de 
trotse exploitant van het 
kleine maar o zo schattige  
winkeltje Mandje Klaar. 
Tussen alle drukte in maakt 
Katia graag tijd voor een 
gesprekje.
Zaakvoerster Katia staat 
zelf in haar winkeltje. 
De persoonlijke service is een niet te 
onderschatten troef. De chocoladetoog 
trekt onmiddellijk de aandacht, maar 
bij Mandje Klaar vind je ook nog vele 
andere lekkernijen zoals hartige snacks, 
een flesje wijn, porto, pasta, leuke 
geschenkartikeltjes en dat allemaal in een 
mooie geschenkverpakking. Alles wat je 
nodig hebt voor een geslaagde Valentijn.

Katia, chocolade heeft de reputatie 
verleidend te werken. Het ideale 
geschenk om je geliefde mee te 
verrassen op 14 februari?
“Chocolade smaakt altijd. Op de dag van 
de liefde je Valentijn verrassen met pralines, 
dat is pure verleiding. Het zwarte goud is 
onze nationale trots en wie helemaal de 

Belgische toer wil opgaan kan kiezen voor 
het Brasserbier met bijhorende praline. 
Dit biertje is bijzonder lekker bij chocolade 
en wordt ook vaak verwerkt in zoete 
receptjes zoals chocolademousse. Wie op 
Valentijn voor z’n geliefde aan de slag wil 
in de keuken, kan de schort aanbinden 
want met onze chocolademousse zit 

je altijd goed. Een 
receptenboekje wordt 
alvast meegeleverd of 
bekijk de instructies op 
de YouTube-video Jef le 
Chef.”

S i n t - V a l e n t i j n , 
o p g e k l o p t e 
commercie, pure 
romantiek of een dag 
zoals alle andere?
We willen ook wel eens weten wat 
Valentijn betekent voor geliefden uit 
onze gemeente.  We vroegen het aan 
Linda Ceulemans en Pascal Lauwers uit 
Hofstade. “Wij zijn ondertussen zeven 
jaar samen en vieren altijd Valentijn. 

Een koppel moet tijd maken voor elkaar. 
Daarom vinden wij dat je die dag niet 
zomaar mag laten voorbijgaan. Een boeket 
rode rozen, chocolade of een flesje parfum, 
het kan allemaal. Een romantisch diner bij 
kaarslicht is ook een must”, vindt Pascal. 
“En een waardebon voor mooie lingerie”, 
grapt Linda. “Dan kunnen wij dames 

tenminste zelf kiezen wat bij 
ons past. Een arrangementje 
voor een weekendje weg, 
dat mag ook, bijvoorbeeld 
naar Brugge. Wij gaan elk 
jaar naar het Venetië van het 
Noorden en vinden deze 
stad de perfecte plek voor 
een romantisch uitje. Het 
is ook dé chocoladestad bij 
uitstek.”

Valentijn zal voor Linda 
en Pascal vanaf nu nooit 
meer hetzelfde zijn want op 

14 februari geven 
zij elkaar het ja-
woord. “Het is 
natuurlijk een super 
romantische datum, 
maar vooral de 
numerologie van 
de datum vinden 
we speciaal, 14-2-
14 om 14 uur.  We 
hebben een jaar 
op voorhand bij 
de gemeente 
onze bruiloft 
v a s t g e l e g d 
zodat we ook 

het uur waarop we trouwen konden 
kiezen”, legt Linda uit. “Dat deze datum 
op Valentijn valt is leuk, maar eerder toeval. 
Het is ons meer te doen om de herhaling 
van de cijfers die voorkomen in onze 
huwelijksdatum. Mijn zus trouwde op 12-
12-12 om 12 uur.”

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Zeg het met chocolade
Hofstade – Nog eventjes en het is 14 februari, Valentijnsdag. Van oudsher de dag waarop 

mensen elkaar anoniem de liefde verklaren. Tegenwoordig ligt de nadruk veeleer op de 
liefde in het algemeen en geven beminden elkaar extra aandacht en cadeautjes. En wat 
is er nu een mooier geschenk van liefde dan chocolade? Sinds kort vind je in een klein 

winkeltje in Hofstade deze zoete lekkernij.

Chocomousse met Brasserbier

125g fondantchocolade, 500g slagroom, 

2 eidooiers, 80g Brasserbier, 3 eiwitten, 

150g kristalsuiker.

Breng het bier tot aan het kookpunt. 

Laat afkoelen tot 50°C. Klop de 

slagroom op tot ¾de vastheid. Smelt de 

chocolade. Klop de eiwitten met 100g 

suiker tot een stevig schuim. Voeg het 

bier, de dooiers en 50g suiker bij elkaar 

en meng met de warme chocolade en 

een dikke lepel slagroom. Meng de 

rest van de slagroom iets voorzichtiger 

onder en voeg als laatste het eiwit toe.

14/14/14

Een zoetje van Katia (midden) 
voor Pascal en Linda.
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M
uziek is de passie van 
Thomas Schuermans, 
Wouter De Coster, 
Marinus Eekman en 

Nick De Cocker. Met hun band Dead by 
Papercut (afgekort DBP) spelen ze een 
mengeling van hardrock en heavy metal. 
“Onze muziek is moeilijk 
in een vakje te duwen”, 
vertelt gitarist Wouter. “Wij 
omschrijven onze sound 
meer als hardrock met 
metalinvloeden. Zelf zou ik 
het eerder moderne zware 
rock noemen. In onze muziek zit melodie, 
niet enkel een beat en harde gitaren.”

Optredens versieren 
is vreselijk moeilijk
DBP speelt enkel eigen materiaal, geen 
covers. De cd met vijf songs, waaronder 
een ballade, kwam er vooral omdat de 
band goede opnames nodig heeft. “Je 
moet laten horen wat je kan om optredens 
te kunnen boeken. De kwaliteit van onze 
eigen opnames is niet goed genoeg. Als 
band heb je iets nodig om mee naar buiten 
te komen. Anders word je onmiddellijk 
door het publiek vergeten”, legt zanger 

Thomas uit.
“Of de release van onze debuutplaat 
voor ons de doorbraak betekent, valt af 
te wachten. Maar aan ons zal het zeker 
niet liggen. We hebben kosten noch 
moeite gespaard om er iets goeds van te 
maken. Voor de opnames kozen we voor 

de befaamde opnamestudio Motormusic 
in Mechelen waar onder andere Flip 
Kowlier, Paul Michiels en Novastar geen 
onbekenden zijn. Oefenen doen we in 
onze eigen studio Cuthouse in Weerde. 
We hebben de studio volledig zelf 
gebouwd”, zegt drummer Nick.

Geëlektrocuteerd 
door de eigen stem
De jongens van DBP 
speelden al in 
Weerde in café 
De Rut. Vorig jaar 
traden ze acht keer 

op. Dit jaar hopen ze in de Zemstse 
jeugdhuizen te kunnen spelen of zelfs 
op de Weerdse Bierfeesten.  “ Live 
spelen is voor ons waar het om draait. Je 
weet nooit op voorhand wat er tijdens 
een concert zal gebeuren. Thomas 
is zelfs een keer door zijn eigen stem 

geëlektrocuteerd”, blikt 
bassist Marinus terug. “In 
Eerdegem in de Club B52 
vielen tijdens onze act plots 
de lichten en het geluid 
uit. Toen de lichten terug 
aangingen, lag Thomas 

op de grond. Hij had de zekeringen 
laten springen door te dicht tegen de 
microfoon te zingen en zo een elektrische 
schok gekregen. Gelukkig liep alles goed 
af. We hebben Thomas recht geholpen 
en gewoon doorgespeeld. The show 
must go on”, grapt Marinus.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

‘The Devil is a Joke’ 
by Dead by Papercut

Weerde - De heavy metal 
band Dead by Papercut 
stelde in november zijn 
debuutplaat The Devil 
is a Joke voor. De vier 
bandleden hopen om in de 
zomer enkele festivalpodia 
onveilig te maken. Oudste 
en actiefste lid van de band 
is drummer Nick De Cocker. 
Hij is geboren en getogen 
in Weerde.

Op dit moment staan er twee concerten op de agenda. Op 22 

februari staan de jongens van DBP in Amsterdam en een maand 

later in Hasselt. Voor meer informatie kan je een kijkje nemen 

op de website van de groep: www.deadbypapercut.com.

“In onze muziek zit melodie, 
niet enkel een beat 
en harde gitaren

Wil je Dead by Papercut boeken, neem dan 
contact op via e-mail: deadbypapercut@live.be

_>

V.l.n.r.: Bassist Marinus Eekman, zanger-gitarist Thomas Schuermans, 
drummer Nick De Cocker uit Weerde en gitarist Wouter De Coster.
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Bij inleveren 
van deze bon: 

3 + 1 GRATIS 
Dr. Beckmann

anti-kleur  
doorloopdoekjes

Enkel geldig in de 
maand februari 2014

Nieuw te Hofstade
Tervuursesteenweg 257
Tel 015/62 71 00
info@jsdimmo.be
www.jsdimmo.be

“De schakel tussen koper en verkoper”

Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK
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N
et in de week waarin dit 
interview plaatsvond, 
stond in zowat elke 
krant het bericht dat 

computergebruikers die een webcam 
hebben, deze camera beter afplakken. Dat 
we als gewone stervelingen met een pc of 
smartphone niets met cybercriminaliteit 
te maken hebben, behoort dus zeker tot 
het rijk der fabeltjes.
Er is dan ook maar één remedie: je 
gegevens zo goed mogelijk beveiligen 
en alert zijn! En laten wij nu net in onze 
gemeente een wereldwijd erkend security 
specialist (werkzaam bij G Data) in huis 
hebben, die bovendien zopas een boek 
geschreven heeft. In Cybergevaar maakt 
Eddy Willems de lezer (van leek tot 
specialist) op een bevattelijke manier 
wegwijs in deze materie.
Wat mij vooral opvalt, is dat hij meermaals 
stilstaat bij wat hij 'de menselijke factor' 
noemt: dingen die ons overkomen 
door onze menselijke trekjes, zoals 
daar zijn: nieuwsgierigheid, ongeduld, 
nonchalance (ik heb dikwijls gedacht: 
“Oei, dat doe ik ook!”).

Maar laat ons beginnen bij het 
begin: het daderprofiel. Wie is of 
wordt een cybercrimineel?
Eddy: “De eerste ‘daders’ werkten 

eigenlijk niet vanuit een crimineel 
oogpunt. Hun doel was vooral 
zichzelf in de kijker zetten (zie eens 
hoe snel ik in jouw systeem kan 
binnenbreken). De eerste virussen 
doken al op in 1986, maar de situatie 
veranderde in 2006, toen iedereen het 
internet begon te gebruiken. Laat ons 
zeggen dat de ‘echte’ criminaliteit via 
georganiseerde bendes een vrij recent 
fenomeen is. Zij zijn uit op geld, veel 
geld trouwens. De wereldwijde omzet 
van computercriminelen is groter 
dan de drugsmarkt, dus dat wil al wat 
zeggen!”

In je boek maak je duidelijk dat 
eigenlijk niemand er immuun 
voor is. Wat zijn de grootste 
misverstanden op dit vlak?
“Mensen denken vaak dat alle ‘slechte’ 
dingen binnenkomen via mail. Neen! 
Surfen is het probleem! Als je een website 
bezoekt, download je eigenlijk gegevens 
op je pc, ook al print je ze niet af. Nog 
zo’n misverstand: sommige websites 
zijn gevaarlijker dan andere. Dat is niet 
noodzakelijk zo. Of nog eentje: ‘Wat 
kunnen ze nu bij mij vinden?’ Geloof 
mij: alle gegevens zijn geld waard, het 
gaat echt niet enkel om gegevens van je 
kredietkaart.”

Hoe kunnen we ons als gewone pc 
of laptop-gebruikers wapenen?
“Eén: schaf je een betaald 
antivirusprogramma aan. De gratis 
programma’s zijn maar een basis. Je 
betaalt toch ook voor je verzekering? 
En vergeet ook vooral niet deze 
programma’s te verlengen. Twee: stel 
de updates van je andere software ook 
niet uit! Veel mensen denken: ik heb 
nu geen tijd, ik zal de update van die 
programma’s later wel doen. Zo sta 
je – in militaire termen – toe dat er een 
gat in je verdediging komt, want net 
via die weg kunnen er virussen in je 
systeem binnensluipen. En drie, voor 
laptop-gebruikers: klap je laptop niet 
dicht zonder werkelijk af te sluiten. Als 
je dat doet krijg je je updates niet altijd 
volledig geïnstalleerd.”

Kortom: een gezond wantrouwen 
is nodig.
“Ja, eigenlijk wel. Een laatste belangrijke 
boodschap is: ga nooit in op spam! 
En laat je zeker niet vangen door het 
bericht dat vaak onderaan de spam-
berichten te vinden is, nl. ‘Unsubscribe 
me’. Als je daarop klikt (denkend dat 
je er dan vanaf bent) bevestig je juist je 
bestaan!”

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Anke Van Haesendonck

 
bestrijdt virtuele criminaliteit

Elewijt – Eddy Willems is, 
op zijn zachtst uitgedrukt, 

gepassioneerd door de 
virtuele wereld. Als de 
malwareschrijvers de 

‘slechteriken’ zijn, is hij 
cyberwitse die probeert deze 

criminele bendes nét dat 
stapje voor te zijn.

Cyberwitse
Het boek Cybergevaa

r van Eddy Willems 

is uitgegeven bij Lannoo en verkrijgbaar in 

de boekhandel (19,99 euro)

_>
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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
AFSLUITINGEN

SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN

GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS

TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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H
eirweg 1, de Zemstse 
vereniging die werkt rond 
het Romeinse verleden 
van Elewijt, verruimt het 

interesseveld naar andere elementen 
uit de recente geschiedenis. “De 
herdenking van Wereldoorlog I, en het 
toevallige bezit van een oude Minerva 
jeep, bood ons een unieke kans om iets 
moois op poten te zetten”, begint Tony 
Brondel het verhaal. “Op het chassis 
van de jeep bouwen we een replica van 
wat het eerste pantservoertuig van het 
Belgische leger was. Dat was toen ook 
een Belgische Minerva auto, die met 
staalplaat versterkt werd. Decorateur 
Henk Devos heeft de leiding over een 
groep mensen met een passie voor 
geschiedenis en techniek, en samen 
gaan we ervoor.”

21 juli-defilé
De groep staat wel onder druk, want 
ze willen het voertuig showklaar 
hebben voor het 21 juli-defilé 
in Brussel. “Het is inderdaad de 
bedoeling dat het voertuig meerijdt 
in het defilé", bevestigt Henk. “We 
hebben de oude jeep bijna klaar 
voor de technische keuring als 
oldtimer. Daarna beginnen we aan de 
waarheidsgetrouwe opbouw in hout. 
Een originele reconstructie met een 
bepantsering in staalplaat van vier 
millimeter zou veel te zwaar zijn, maar 
ik garandeer je dat je dat niet eens 
zult merken. De bewapening bestaat 
uit een Hotchkiss machinegeweer 
en wordt eveneens nagebouwd. 
Zelfs in gerenommeerde Engelse 
legermusea worden dergelijke 

Handige Harry’s
bouwen 

Minerva-replica
Elewijt - In een garage in Elewijt bouwen enkele 

handige jongens aan een replica van het eerste 
pantservoertuig van het Belgisch leger. Ze willen 

er de talrijke herdenkingen rond WO I mee 
opluisteren. Later krijgt het voertuig een plekje in het 

Legermuseum in Brussel.

Zo moet de replica 
er gaan uitzien.

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

www.tuinenvanvlasselaer.be
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houten constructies, bij gebrek aan 
originele exemplaren, aanvaard. Het 
is dus een uitdaging om goed werk af 
te leveren.”

Herdenking 14-18
Als de replica klaar is, wil de groep 
er de evenementen in het kader 
van de herdenking van WO 14-18 
mee opluisteren. De bijhorende 
uniformen voor de bemanning zijn 
reeds in de maak. “We werken low 
budget, maar het project kost geld 
en dat hopen we via sponsoring en 
prestatievergoeding op evenementen 
te recupereren. We hebben al 
contacten met het Legermuseum, 
dat nadien een plaatsje reserveert 
voor onze pantserwagen”, weten 
Tony en Henk.

De Antwerpse 
Minerva
Minerva werd in 1897 opgericht in 
Antwerpen door Sylvain De Jong 
die fietsen, motoren, auto’s en lichte 
vrachtwagens bouwde. Minerva 
werd bekend om zijn luxueuze, goed 
afgewerkte, snelle, op maat gemaakte 
auto’s voor een welstellend cliënteel, 
waaronder de adel, filmsterren en 

koningshuizen.
Toen de Duitse cavalerie in augustus 
1914 België binnentrok, bleken ze niet 
te stuiten. Om hun numerieke zwakte 
te compenseren zette het Belgisch 
leger de eerste pantserwagens in. 
Tegen het einde van augustus waren 
twee Minerva personenauto’s in de 
fabriek van Cockerill in Hoboken 
‘gestript’ en uitgerust met een 
geïmproviseerde bepantsering en 
mitrailleur. Het leger gebruikte ze als 
een soort gemotoriseerde cavalerie 
voor verkenningsopdrachten, 
het geven van vuursteun aan 
infanterieaanvallen en het uitvoeren 
van sabotageacties tegen Duitse 
aanvoerlijnen achter de linies. Toen 
de legers kwamen vast te zitten in een 
stellingenoorlog aan de IJzer werd de 
inzet van de pantserwagens minder 
belangrijk.
Er werd een Belgische 
pantserwageneenheid opgericht om 
aan het Oostfront tegen de Duitsers te 
vechten. Daar voldeden de Belgische 
wagens uitstekend tot ze in 1918 
terugkeerden naar huis. Hun succes 
bleef niet onopgemerkt en kreeg over 
de hele wereld navolging. 
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck, repro: Dirk Vertommen

De oude Minerva wordt ontmanteld en als onderstel gebruikt.

“Het is een uitdaging om 
goed werk af te leveren

 

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497

ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

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



12



13

T
im, wat moet ik me 
voorstellen bij All Clean?
“Exact wat de naam zegt. Ik 
reinig alles. Dat gaat van het 

poetsen van kantoren of dakgoten over 
het leegmaken van woningen tot het 
uitmesten van sterk vervuilde panden of 
het wegwerken van bloed en lijkvlekken 
bij een overlijden.”

Dat laatste klinkt alsof je een 
sterke maag moet hebben.
“Ja, soms wel. De geuren op zich storen 
mij niet zo. Al moet ik er natuurlijk voor 
zorgen dat ik mijn 
gezondheid niet 
in gevaar breng. 
Bij extreme 
vervuiling of in 
d r u g s p a n d e n 
zal ik altijd 
beschermkledij dragen. Ik zou niet graag 
geprikt worden door een besmette naald.”

Wat versta je onder extreme 
vervuiling?
“Stel je een huis voor waar de bewoner 
vertrokken is en een volle diepvriezer 
heeft achtergelaten. Als je dat na een jaar 
openmaakt, ruikt het niet bepaald naar 
rozen. Zelfs op het stort was de geur nog 
altijd overheersend. Er zijn ook mensen die 
alles bijhouden, tot vuilnis en etensresten 
toe. Dat ligt dan opgestapeld tot bijna tegen 
het plafond, met enkele smalle gangetjes 
zodat je nog net van de ene ruimte naar 
de andere kunt. Dikwijls zijn er ook nog 
huisdieren die overal hun behoeften doen. 
Als je dat opruimt is de onderste laag een 

soort brij. Als dat te lang blijft gisten, is 
de kans op spontane ontbranding van al 

dat vuil redelijk 
groot.”

Je werkt ook 
samen met de 
politie?
“Ja, bij 

moorden of zelfmoorden word ik 
gevraagd het bloed of de lijkvlekken weg 
te werken zodat 
de familie daar 
niet meer mee 
geconfronteerd 
wordt.”

Hoe ben je hier 
eigenlijk mee 
begonnen?
“Door een notaris 
die me vroeg een 
huis leeg te maken. 
Van het ene kwam 
het andere. Er zijn 
niet veel bedrijven 
die extreme 

schoonmaakopdrachten aannemen, 
dus je bent snel bekend. Ik vind die 
opdrachten een uitdaging, maar ik ben 
blij dat ik niet alleen dat doe.”

Jouw huis zal er dan wel piekfijn 
bijliggen.
(lacht) “Ja, een proper en opgeruimd huis is 
belangrijk. Ik weet wat de gevolgen kunnen 
zijn als je de zaken op hun beloop laat.”

Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Schoonmaken 
tot in het extreme

Zemst - Tim Verlinden is een 
vat vol verhalen. Over vuil en 
hoe het weg te krijgen. Over 

extreme verzamelwoede 
en vieze huizen. Al vijf jaar 
ruimt hij via zijn bedrijf All 

Clean vuil en rommel op.

Tim Verlinden, de Mijnheer 
Proper van Zemst.

“Waar de meeste 
mensen stoppen, 

ga ik verder

Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

www.viabuild.be - info@viabuild.be
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M
aurits, hoe ben jij daar 
tussen geraakt?
“Twee van mijn vaste 
quizcompanen, Armand 

en Erik van onze Weerdse ploeg Deep 
Purple hebben me dit gelapt. Ze hebben 
mij aangeboden als kandidaat. Na wat 
tests werd ik goed bevonden voor de 
dienst en kon ik meedoen.”

Wat werd er van jou verwacht?
“Een aflevering verloopt als volgt: één 
senior neemt het in zijn of haar specialiteit 
op tegen de drie bekende jongeren. 
Bij ronde twee staan er twee trio’s 
tegenover mekaar en tot slot zijn er drie 
duels man tegen man. In de groep zaten 
heel wat mensen met 
een serieus palmares. 
Een zwemmer, een 
rolschaatskampioene, 
een boogschutter, een 
rallypilote...noem maar 
op. Ik deed een reeks sportieve duels 
gecombineerd met quizvragen. Hoe het 
afloopt mag ik niet verklappen, dat is zo 
afgesproken.”

Heeft dat sportieve altijd al in jou 
gezeten?
“Dat mag je wel zeggen. Ik was turner 
van toen ik zes was. Ik heb een militaire 
loopbaan gehad, was paracommando 
en diende bij de genie. Daar was ik ook 
sportmonitor. Mijn vrouw Marie Louise 

en ik woonden 
dertien jaar in 
Duitsland. Dan 
ging ik in dienst bij 
de Rijkswacht en 
kwam terug naar 
België. Op mijn 
achtenveertigste 
werd ik Mechels 
t u r n k a m p i o e n . 
Ik stond tot mijn 
vijfenvijftigste op 
een voetbalveld 
en ga nu nog 
meerdere keren 
per week naar 
de fitness. Ik 

onderhoud daar mijn conditie met 
pomp- en buikspieroefeningen en 
gewichtheffen.”

Hoe kijk je nu terug op je deelname 
aan het programma?
“Het was een hele belevenis en een 
positieve ervaring. We werden echt 
in de watten gelegd. We verbleven op 
meer dan twintig prachtige locaties in 
Frankrijk, Wallonië en Limburg. De 
opnames duurden vijf en een halve 

week. 
De contacten 

met de BV’s waren erg leuk. Het 
blijft natuurlijk televisie. Het 
wachten, bijvoorbeeld op goede 
weersomstandigheden en sommige 
scènes herdoen moet je er bij nemen. 
Minder fijn was de schouderblessure 
die ik opliep. En voor een bepaalde 
proef heb ik het morsealfabet terug 
moeten blokken.”

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Maurits 
in Beat Da Bompaz

Weerde - Sinds enkele weken loopt op 
VTM Beat Da Bompaz, een programma 

in negen afleveringen waar straffe 
60-plussers uitkomen tegen jonge bekende 

Vlamingen in een reeks spraakmakende 
duels. Maurits Vanlinthout uit Weerde 

maakt deel uit van de groep straffe 
‘ouderen’. Hij was zelfs de oudste met zijn 

zesenzeventig lentes. Wij voelden hem 
hierover aan de tand.

Maurits op het scherm:

Beat Da Bompaz wordt uitgezonden 

op VTM op dinsdagen om 20u35. 

Fragmenten uit voorbije afleveringen 

kan je bekijken via de website van VTM 

of op youtube.“Ik stond tot mijn 55ste 
op een voetbalveld
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Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be

Exclusieve Valentijnscollectie Nona binnen
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be

Steeds op afspraak: 0477 970 759
info@yvescollin.be

Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde
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Polle gaat los 
met Easy Riders

Eppegem - Onmisbare tv, het is niet aan mij besteed maar gelukkig gebeurt het dat je op 
een serie of reportagereeks stoot die je verrast, de ogen opent en de juiste snaar raakt. 
De acht afleveringen van de roadmovie Los Easy Riders van ontwikkelingshelper Arnoud 
Raskin en Eppegemnaar Paul Van Rooy, cameraman en regisseur van onder andere Napels 
zien, slaagt daar met verve in. 

D
e reeks werd uitgezonden 
op maandagavond op VIER 
en is net afgelopen. Wie dit 
bevlogen reisprogramma 

gemist heeft, kan dat nog goedmaken via 
de rode knop op zijn digicorder. Graag 
laat ik Polle wat meer vertellen over deze 
reis en het project Mobile School dat 
daaraan verbonden is.

Dag Paul. Om te onthaasten drie 
maanden de motor op om met je 
vriend te cruisen door 
de Andes. Hoe heb je 
dat gedaan gekregen? 
“Wel, daar hangt een heel 
verhaal aan vast. Toen ik 
Arnoud leerde kennen was 
hij bezig met Mobile School. 
Dit project is erop gericht 
om straatkinderen hun 
zelfbeeld te doen stijgen 
door educatieve spelen. 
Daarmee proberen we ze van 
de drugs en van de straat te 
krijgen. Met geloof in eigen 
kunnen en eigen talenten 
gaan ze daarna hopelijk 
werken of naar school. Zo’n 
mobiele school is eigenlijk 
een trekkar met uitschuifbare 
schoolborden. We laten 
ze maken in een technische school in 
Bilzen, die ook meewerkt aan dit project. 
Momenteel hebben we er over de aardbol 
veertig staan. Via de vzw Mobile School 
leggen we contacten in landen waar de 
projecten ondersteund worden door 
lokale vrijwilligers en straatwerkers. 
De mobiele school trekt drie keer per 
week naar pleintjes en buurten. De 
straatkinderen troepen daar samen en de 

schoolborden zijn hun enige kans voor 
onderwijs. Het opzet is een succes: 90% 
van de installaties is nog steeds operatief. 
Arnoud trok voor zo’n prospectie in 
1997 al naar Zuid-Amerika en hield daar 
een reisdagboek bij. Dat hebben we als 
gids gebruikt om deze reportage op te 
zetten. De bedoeling was niet alleen om 
een reisverslag te filmen met bezoek aan 
enkele van die mobiele scholen, maar 
ook om ons te laten verrassen door vele 
ontmoetingen in een authentieke regie. 

Bij Woestijnvis zagen ze dat wel zitten 
en samen met de sponsors KTM en 
DHL, zijn we eraan begonnen. Het werd 
een tocht van 8000 km door Colombia, 
Ecuador, Peru en Bolivië. We hebben 
zeventig dagen gefilmd. Bij terugkomst 
hebben we van januari tot eind mei aan 
de montage zitten werken. Er was zoveel 
beeldmateriaal om uit te kiezen en ook de 
soundtrack moesten we nog erbij zetten.”

De serie is een goeie mix van 
avontuur, social interest en 
emotionele ontmoetingen. Ik zag 
veel tedere momenten met de 
straatkinderen.
“Dat is allemaal spontaan gefilmd. 
We volgden het dagboek van Arnoud 
en gingen op zoek naar vrienden van 
toen. Sommige ontmoetingen waren 
heel emotioneel en oprecht. Eigenlijk 
is alles heel goed verlopen. Geen pech 
gehad met de motors en de tocht was 

heel gevarieerd. Er waren 
grote hoogteverschillen 
maar de hoofdbanen zijn 
echt in goede staat . We 
cruiseden over zoutvlaktes , 
langs kusten en over mistige 
bergpaadjes, dat alles in zeer 
divers weer. Niet zonder 
risico’s. Ook politiecontrole 
en corruptie vielen geweldig 
mee. We hadden natuurlijk 
ook back-up van een 
geluidsman en een lokale 
medewerkster die de reis met 
de jeep begeleidden. Ons 
sociaal werk en contact met 
straatkinderen gebruiken we 
nu om fondsen te verwerven 
voor Mobile School, samen 
met Streetwize, het bedrijf 

dat de kosten van Mobile School draagt.”
Wie meer wil weten of zich wil 
engageren voor het Mobile School-
project kan terecht op de websites  www.
mobileschool.org en www.streetwize.
be. Op facebook is nl.facebook.com/
loseasyriders een aanrader.

Nog een orvalleke, Polle?
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Paul Van Rooy

Polle (links) met zijn 
makker Arnoud in 
Los Easy Riders.
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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

Hoge Buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE

 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:

Denk tijdig aan 
uw winter- 

nazicht

Eigen ophaal-
dienst

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

Tel: 015 62 16 06

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

Bel voor een gratis 
waardebepaling!
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H
et restaurant bevindt zich 
in de hippe Volkstraat 
op ‘t Zuid en vlakbij het 
Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten. Dennis en Ellen 
begonnen hun carrière in de horeca 
in restaurant De Kleine Zavel, één 
van de bekendste bistro’s van ’t stad, 
zoals de Antwerpenaren dat zo mooi 
zeggen. Het is nog vroeg in de ochtend 
wanneer ik in Antwerpen aankom en de 
meeste winkels en restaurants zijn nog 
gesloten in de anders zo levendige buurt. 
Gastvrouw Ellen staat me op te wachten, 
zoals beloofd. Het restaurant oogt erg 
eigentijds met een strak Scandinavisch 
interieur. Niet onmiddellijk wat je van 
een sterrenrestaurant zou verwachten.

Klein begonnen
Het koppel is net de kaap van de dertig 
gepasseerd. Een hele prestatie om op 
deze leeftijd een ster binnen te rijven. Een 
droom die uitkomt? “Het is natuurlijk 
een grote eer, maar een Michelinster was 
niet onze ambitie toen we in 2006 een 

restaurantje overnamen”, vertelt Ellen. 
“We zijn klein begonnen met niet meer 
dan vierentwintig couverts, een kleine 
kaart en een kleine keuken. We kiezen ook 
bewust voor een lossere aanpak. De sfeer 
bij L’Epicerie du Cirque is ongedwongen, 
zonder stijve toestanden. Ons doel is om 
een verfijnde lichte hedendaagse keuken 
te brengen met de nadruk op het gebruik 
van verse groenten en kruiden. Dat onze 
aanpak nu beloond wordt met een ster is 
natuurlijk schitterend.”

Chef Dennis stuurt de keukenploeg aan 
en bedenkt de gerechten. “Hij is het 
gastronomische wonder”, legt Ellen uit. 
Maar Ellen, die opgroeide in Zemst, en 
haar man Dennis zijn een hecht team. 
Samen zoeken ze de producten uit en 
stellen de menu’s op. Ellen blijkt erg 
gepassioneerd te zijn wanneer het op 
wijn aankomt. “Bij elk gerecht ga ik 
op zoek naar een aangepaste wijn. Als 
het kan schenk ik liefst een natuurlijke 
wijn (vin naturel). Deze wijnen worden 
gemaakt met druiven die afkomstig zijn 

van de biologische landbouw en de 
vinificatie gebeurt zo natuurlijk mogelijk. 
Dit wil zeggen met zo weinig mogelijk 
chemische ingegrepen. Zo krijg je een 
eerlijke en gezonde wijn. Eens je een vin 
naturel geproefd heb, wil je niets anders 
meer”, besluit Ellen haar pleidooi.

Eigen 
delicatessenzaak
Het behalen van hun eerste ster blijkt zeker 
geen eindpunt. Het jonge koppel bruist 
nog van de ambitie. Zo opende Ellen kort 
geleden in het pand naast het restaurant 
haar eigen delicatessenzaak, Comptoir by 
L’ Epicerie du Cirque. De blikvanger is de 
koeltoog met heerlijke artisanale producten 
en dagverse take-out gerechten bereid door 
Dennis. Alles ziet er zo lekker en vers uit 
dat ik de verleiding niet kan weerstaan. 
Met een door Dennis bereide noedelsalade 
van kreeft, een selder-wortelsalade met 
currydressing en wat artisanale producten 
ga ik terug richting Zemst. Het mag gezegd, 
alles smaakt overheerlijk.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Jong culinair kunnen
Zemst – Het restaurant 

L’Epicerie du Cirque in 
Antwerpen werd in november 

bekroond met een eerste 
Michelinster. Achter de 

potten en pannen staat de 
dertigjarige chef-kok Denis 

Broeckx. Zijn echtgenote Ellen 
Destuyver komt uit Zemst. 

Samen runnen ze de trendy 
eetgelegenheid.

L’Epicerie du Cirque - Volkstraat 23 - 

2000 Antwerpen - Tel.: 03/238 05 71. 

Website: www.lepicerieducirque.be
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Vier Valentijn met 
Immo Veneziano 
en ontvang in de 
maand februari 
een cadeaubon 

naar keuze  
t.w.v. 100 euro!
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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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

Winnende nummers EINDEJAARSTOMBOLA 2013
5169491 - 732500 - 552230 - 5169125 - 732110 - 5169250 - 552131 -  
5169198 - 5169100 - 5169146 - 5169330 - 732908 - 669707 - 
5169022 - 5169108 - 732767 - 5169062 - 5169440 - 732470 - 732377
Prijzen af te halen  voor einde maart 2014

Sloggi basic voor Dames en Mannen  3 + 1 Gratis
Breng deze advertentie mee naar de winkel en profiteer van
10% korting op een Damesbroek of Dames T-shirt 
                         (Aanbieding geldig tot  22 februari 2014)  
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Gulderij 9 - 1980 Weerde 
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45

GSM 0475/869 163

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

 TV  Zemst U kijkt toch ook?
Televisie. Kijken is makkelijk. In principe toch. Met een druk op de knop. In het 
geval van TV Zemst iets minder. Wegens internet-tv. Wie geen computer heeft 
of niet op het net kan, heeft het niet makkelijk. Om niet te zeggen moeilijk. Dat 
weten wij uit de vele reacties die wij krijgen. Eerst te omslachtig. Dan niet meer 
ondersteund door Belgacom en nadien ook niet langer via Telenet te bekijken.
Ruimte op de kabel kost geld. Dat weten de gemeentelijke bewindvoerders maar 
al te goed. Toch zou enige inspanning op dat gebied meer dan welkom zijn. In 
een recente Raad van Bestuur werd hier nogmaals hard voor gepleit. Afwachten 
wat het geeft. Want de vrijwilligers die zich al ruim drie jaar belangeloos uitsloven, 
halen ook graag eer en erkenning voor hun werk. En die eer en erkenning 
komen van de kijker. Uitgedrukt in kijkcijfers, met een rechtevenredige link naar 
eventuele reclame-inkomsten.
Televisie maken. Ook niet makkelijk. De beste stuurlui staan zoals steeds aan de 
wal. Critici en criticasters. Je hebt ze overal. Ook in Zemstse velden. Waar je geen 
Wauters of Waes hebt die op een vintage vélocipède met carbuurlamp de strijd 
aangaan. Maar waar honderd jaar geleden ook geschiedenis geschreven werd. 
Toen er nog geen tv bestond.
Televisie, iets voor mensen met een visie? Of is televisie vies? Hangt er van af hoe 
en waar u het bekijkt. Stel dat u het doet op het toilet, via smartphone of tablet… 
Weet dan dat er op zo’n wrijftelefoon tot achttien keer meer bacteriën zitten dan op 
het handvat van een openbaar toilet. Ten minste als we bronnen als The Huffington 
Post of Fox News mogen geloven. Dat zullen dan wel weirdo’s zijn die op het gemak 
de krant lezen op hun tablet. En bij het afsluiten denken dat het papier is!
Op 5 februari is het weer 
zo ver. Een nieuw journaal. 
Wellicht de laatste keer 
in de vertrouwde format. 
Vernieuwen, zeg maar. 
Volgende keer vertellen 
we u meer. Afstemmen 
is de boodschap.  Op 
www.tvzemst.be. Waar 
u, lieve Zemstenaars, 
altijd onderwerpen mag voor suggereren. Ontwaart u in Zemst al paspoppen 
met schaamhaar?  Houdt u van kersenpitten kussen? Heeft u een familielid dat 
Mike Litoris heet? Of hebt u wel eens Steve Tijpels… ontmoet, laat het weten 
via mail of een – liefst schone – telefoon aan uw toegewijde, vrijwillige dienaar:  
alex.lauwens@telenet.be; 0474/056.001.

AL

Nieuwsanker Xandra (foto: Van Welden)
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Onder de   mensen

De allerkleinsten (6-12 jaar) van Ju-Jitsu Elewijt oefenen elke 
week in de Budohal in Elewijt en maken veel vooruitgang. 
Sam Van Haesendonck, Lia De Bolle, Demeyer Mikita, El 
Jallab Elias, Dries Leyers, Jasper Saerens, Lennert Saerens, 
Jarne Van Geyseghem, Ellen Van Haesendonck, Indy Van 
Ootegem, Devrij Van den Eynde, Lars Kempeneers, Brett 
Vermeulen, Stijn Rosschaert, Gregory Vingerhoets met hun 
trainer Markus Maes

Dansgroep American Tribal Style Belledance oefent 
wekelijks in turnzaal Ter Berken. Lesgeefster is 
Uschi’s Trible. Diana Bohets van Hobby Patch en 
Katia Trouwkens van Hofstade zijn sterkhouders en 
pretmakers van de leuke groep.

De Wandelende Vrouwen bestaan 24 jaar 
en de dappere dames laten het niet aan hun 

hart komen. Wekelijks op dinsdag om 14 
uur vertrekken ze voor een leuke wandeling 

aan het kapelletje in de Kleine Linde. Het 
traditionele nieuwjaarsfeestje had plaats in 
café Amadeus in Zemst-Bos. Voor éénmaal 

mochten er hun echtgenoten bij zijn.

Cyclo Club Zemst, de ploeg opgericht om 
Lorenzo Pepermans te ondersteunen, is 

uitgegroeid tot een team met vertakkingen in 
heel Vlaams-Brabant. De ploeg blijft elk jaar 

groeien. Regelmatig komen er renners bij om 
zich aan te sluiten. Voor Lorenzo Papermans 

is het seizoen nog niet gedaan. De Zemstenaar 
start ondermeer in Hoogstraten, Lille, 

Oostmalle, Eeklo en Middelkerke. Cycling 
Team Zemst gaat met de talentvolle lichting 

een goed seizoen 2014 tegemoet.
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Onder de   mensen Foto’s: Jean Andries

Feest van de jeugdsamenwerking Verbr. 
Hofstade-VV Elewijt- FC Zemst Sp. Een 120-tal 
jongeren van U6 tot U11 konden zich in het 
Ontmoetingscentrum in Hofstade uitleven met 
tal van volksspelen. Het springkasteel en het 
pannavoetbal kenden bijzonder groot succes. 
Iedere jongere kreeg een geschenkje.

In het Verbond Groot-Zemst werd Gerard Van Der 
Aerschot voor de vijfde keer algemeen kampioen 1 

+ 2 Quiévrain + Noyon en Quiévrain 1 + 2 oude. 
Jean Willems was de beste in Quiévrain 1 + 2 jonge. 
Jean Ceulemans werd kampioen Noyon 1 + 2 oude 

en asduif oude, Jonas Boschmans in Quiévrain 1 
+ 2 jaarlingen en asduif jaarse. Jean Verbeeck werd 

Noyon kampioen 1 + 2 asduif jaarse, Frans Deckmijn 
Noyon kampioen 1 + 2 jonge en asduif jonge en Jean 

Spolspoel Quievrain asduif oude + asduif jonge.

De klanten ven ’t Laars Slagertje mogen zich de slimsten van de klas 
noemen. Althans als het over het Romeinse verleden gaat. Ze wonnen 
De strijd der Oude Belgen. ’t Laars Slagertje behaalde een monsterscore 
van 7716 punten. Slagerij Leonard uit Weerde (2270 punten) werd 
tweede en de Culinaire Croon uit Zemst (1362 punten) derde. Bjorn 
Van den Bosch, eigenaar van ’t Laars Slagertje, kreeg een Romeinse 
beker en een mand met streekproducten overhandigd van gedebuteerde 
Tom Dehaene. Hij mocht van gedeputeerde Tom Dehaene een 
Romeinse beker en een mand met streekproducten in ontvangst nemen. 

De Zemstse KMO-stuurgroep en het gemeentebestuur 
organiseerden voor Zemstse ondernemers en 
zelfstandigen een eindejaarsdrink. Sierschouwen 
Dominique Van Haesendonck, het bedrijf van de 
voorzitter van de KMO-stuurgroep, stelde bereidwillig 
zijn toonzaal ter beschikking. De gelegenheid 
voor de ondernemers en zelfstandigen om in een 
ongedwongen sfeer te klinken op het voorbije en het 
komende jaar. 
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Femma-Elewijt is een actieve groep. Op 
het jaarprogramma staan 23 activiteiten. 

De vrouwtjes kunnen feesten maar ook 
werken. Op de foto de kernleden tijdens 

een feestje in de keuken. 

Familie Verstraeten met 
eregenodigde bondsvoorzitter 

François De Keersmaeker, 
voorzitter Jan Van Asbroeck 

en erevoorzitter Frans 
Vercammen.

Wim Verstraeten toont met 
fierheid een verzameling 
van foto’s uit veertig jaar 
Firma Verstaeten, uit het 
archief van Gaston Van der 
Trappen.
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Om je eens goed te laten verwennen voor 
Kerstmis moest je bij HIJ en ZIJ Creaties 
zijn in Hofstade. De speciale outfit in de 

kerstsfeer maakte het gezellig.

Tijdens de succesvolle Lunch van de leige 
portemonnee van KCVV Elewijt bracht het 
Sint-Hubertus Ensemble een bezoek. Voor de 
muzikale groep was het een 23e rondgang met 
Driekoningen. De talrijke aanwezigen vonden 
het bijzonder leuk en het was meezingen uit volle 
borst.

De ploegvoorstelling van wielerclub De 
Dijlespurters ten huize van Dakwerken Brems was 
andermaal tot in de puntjes georganiseerd. Maar 
liefst vijftig renners kwamen hun kledij afhalen. 
Doelstelling is om de jonge renners de kans te geven 
met het wielrennen te beginnen om vervolgens via 
de eigen mogelijkheden door te groeien. Op de foto 
de Zemstse renners: v.l.n.r. Tibo De Mesmaeker en 
Jelle Casteels (aspiranten) en Sine Van Win, Jonas 
Van Dessel en Ward Schoevaerts ( juniores).

De miniemen, pupillen en scholieren (7-12 jaar) van 
Reko Zemst zijn zich volop aan het voorbereiden voor 
het nieuwe wedstrijdseizoen skeeleren. Op 2 februari 
wordt het startschot gegeven in Brugge. “Tijdens de 

week wordt er in de sporthal getraind, zaterdag buiten. 
Vooral wordt gewerkt aan de basisconditie en de 

techniek. Dan primeert de snelheid niet, maar er wordt 
langer gereden, met de nadruk op een correcte houding 

en voetplaatsing”, zegt trainster Anja De Coster. “Om 
het leuk te houden op zaterdag sluiten we af met een spel 

op de skeelers, om zo de behendigheid te verbeteren”, 
vult trainer Tom Vennix aan. 
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“S
oms walgen wij als 
wij in Weerde de E19 
afrijden. Een berm vol 
ongedefinieerd afval. 

Waarom kieperen autobestuurders alles 
door het raam als ze even voor het rode 
licht staan? Ieder van ons ergert zich 
eraan. Maar wat doen we ertegen?” Joris 
Ghesquiere (65 en bijna gepensioneerd 
internationaal ambtenaar) en twee 
heren uit de bankwereld, Johan 
Vanrenterghem (bijna 60 en nog 
halftijds aan de slag) en Stef Adriaens 
(net 60 en pril gepensioneerd) willen 
ons niet alleen een geweten schoppen. 
Ze zijn ook niet te beroerd om zelf de 
handen in de werkhandschoenen te 
steken.

Genezen en 
voorkomen
Hoewel onze 
gemeente grote 
i n s p a n n i n g e n 
doet voor een 
g e o r g a n i s e e r d 
afvalbeleid, blijken er 
nog tal van die hards 
te zijn voor wie het 
teveel gevraagd is om 
hun troep thuis in de 
vuilzak te kieperen.
Stef: “De afrit 
van de E19, de 
Weverstraat op de 
grens van Weerde en 

Eppegem, de statieberg in Weerde, de 
verkeerslichten aan de Carrefour … 
en ga zo maar door. Iedereen kent wel 
plekken waar het groen ontsierd wordt 
door zwerfvuil. Welnu, wij willen deze 
plaatsen zuiver krijgen en houden. Wij 
willen daarbij helpen, daadwerkelijk, 
maar ook een bewustzijn creëren. 
Genezen en voorkomen zeg maar.”
Joris vult aan: “Het zijn vooral plaatsen 
waar weinig bewoning is en waar auto’s 
makkelijk kunnen komen. Wij kunnen 
natuurlijk niet overal aanwezig zijn. 
Daarom gaan we met buurtcomités 
en plaatselijke organisaties praten en 
samenwerken, om via gerichte acties 
tot tastbare resultaten te komen”

Permanent 
engagement
Als ieder voor zijn deur veegt, is heel 
de straat proper. De meerderheid van 
de Zemstenaars huldigt dit principe. 
Maar het kan altijd beter, vindt Johan. 
“Onze Milieudienst levert schitterend 
werk. Er is het Meldpunt voor grotere 
stukken sluikafval, zoals matrassen en 
koelkasten – om maar die klassiekers 
te noemen - (zie kader) en ook 
de man-met-de-bakfiets voor het 
kleinere zwerfvuil. Knappe initiatieven 
waaraan we graag een dimensie willen 
toevoegen. Door iedereen erbij te 
betrekken en bewust te maken. Via 
straatcomités, buurtverenigingen, 
sportclubs en jeugdbewegingen 

Zemst 
zuiveren 

van zwerfvuil
Zemst - Blikjes van bier of frisdrank, plastic flesjes, 

leeggezopen glazen flessen… Weggegooide restanten 
als stille getuigen van uitbundig feestgedruis. Papier dat 

niet in de bussen is geraakt of weggewaaid is tijdens 
een stormnacht in afwachting van een ophaling… Weg 
ermee, vinden Johan, Joris en Stef, drie actieve (bijna) 

einde carrièresenioren. Wie zijn ze? Wat willen ze?

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst



29

willen we komen tot een permanent 
engagement om alles zelf proper te 
houden.”

Het is de drie heren menens. Als 
hun echtgenotes thuis met de 
lenteschoonmaak beginnen, zullen zij 
niet thuis geven. Want in het weekend 
van 21 tot 23 maart gaan zij zelf een 
eerste keer de straat op. Dat is tevens 
het moment van Let’s do it Belgium, 
de derde nationale campagne tegen 
Zwerfvuil en Sluikafval.

Geen praatbarak
Deze drie zwerfvuilmusketiers 
focussen niet op roem of eer met 
hun initiatief. “Wat wij ambiëren, 
is ook niets nieuws onder de zon”, 
beklemtonen zij graag samen. Stef 
vult aan: “Ons voorbeeld is WBE, 
Wildbeheereenheid De Barebeek. 
Deze jagers, die o.l.v. Danny De 
Boeck al meerdere jaren zwerfvuil 
en sluikafval in hun jachtgebied 
ophalen, zijn voor een stuk onze 
inspirators. Na jachtpartijen in het 
aan Elewijt grenzende gebied van 
Steenokkerzeel, Boortmeerbeek 
en Kampenhout, halen zij in het 
Molenveld en het Schiplakenbos, 
met hun jeep alle rommel en 

afval op die zij bij het jagen hebben 
gespot.”

Johan, Joris en Stef beseffen 
maar al te goed dat Zemst een 
uitgestrekte gemeente is. Het zal 
dus enige inspanning kosten om 
de hele gemeente te coveren via de 
medewerking van diverse organisaties. 
Eens dat werk achter de rug, kunnen 
dan via jaarlijkse acties de hotspots 
worden aangepakt.

De drie heren zijn met dit project 
gaan aankloppen bij de gemeente en 
mogen rekenen op logistieke steun in 
de vorm van handschoenen, prikkers 
en suikertangen, vuilniszakken, 
enz. De komende weken zullen zij 
buurtcomités contacteren om hun 
project mee te ondersteunen. Stef 
sluit af met een warme oproep aan 
iedereen die een zuiver Zemst wil. 
“Wij willen geen praatbarak zijn, 
maar een doe-actie! 
Wie wil meewerken, 
mag mij mailen op  
S t e f . A d r i a e n s @
telenet.be."

Tekst: Alex Lauwens,  
foto: Jean Andries

Meldpunt zwerfvuil

Alle meldingen inzake Milieu, dus ook sluikstorten en 

zwerfvuil, kunnen gedaan worden op 

milieu@zemst.be, tel. 015/62.71.46. Of via www.zemst.

be, en doorklikken naar “Over Zemst” (rechts boven) en 

“Meldpunt”. Milieuambtenaar Ronny Sanchez onderneemt 

dan de gepaste actie.

Stef, Johan en Joris 
gaan de straat op als 
hun echtgenotes met de 
lenteschoonmaak beginnen.

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

• 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

 

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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C
arine Tielemans, voorzitster: 
“Als er tussen de soep en de 
patatten gauw iets moet 
worden gedaan, dan is dat 

meestal iets dat niet belangrijk is, dat heel 
snel kan worden geregeld. Awel, vandaag 
is dat totaal anders, se. Nu moeten de 
patatten wat wachten, want het is heel 
erg belangrijk dat er aandacht gaat naar 
de KVLV.”

90 jaar bestaan is niet niks?
Carine: “We zijn dankbaar dat we zoiets 
mogen vieren. Dankbaar voor allen die 
zich in de loop van de voorbije 90 jaar 
inzetten om deze vereniging te stichten, 
te laten groeien en levendig te houden. 
Want 90 jaar lang... dat is gedoeme een 
hele periode.
1923 was het stichtingsjaar. De vereniging 
kende hoogtes en laagtes. We moesten 
een wereldoorlog trotseren, de wilde 
jaren 60 overbruggen, de oliecrisis in de 
jaren 70 doorstaan, meegenieten van de 
gouden jaren 80 en 90 en de nieuwe eeuw 
binnenstappen. We moesten mee met de 
invoering van de euro en vijf jaar geleden 
de bankencrisis en de economische crisis 
ondergaan. Steeds wist de KVLV zich 
aan te passen.
KVLV is de grootste vrouwenvereniging 
van Vlaanderen en daar zijn we best 
trots op. KVLV, dat zijn vrouwen met 
vaart! KVLV-vrouwen organiseren in 
gans Vlaanderen allerlei activiteiten: 
kookworkshops, sport en beweging, 
creatieve ateliers, gespreksavonden rond 
gezondheids- of opvoedingsthema’s, 

samen het 
plattelandsleven 
b e l e v e n , 
maatschappelijke 
acties,… De 
activiteiten zijn 
l a a gd r e m p e l i g , 
betaalbaar en 
kwaliteitsvol en 
richten zich naar 
alle vrouwen. Dat is de doelstelling van 
elke plaatselijke afdeling.
Onze afdeling in Zemst is altijd trouw 
gebleven aan dit basisidee om te ijveren 
voor ontspanning en vorming voor 
onze leden. Zij heeft dit gedaan en doet 
dit vandaag meer dan ooit door een 
heel diverse waaier van activiteiten aan 
te bieden. Als je ons jaarprogramma 
bekijkt, dan merk je aan hoeveel 
puik georganiseerde namiddagen en 
avonden je zoal kan deelnemen. Wie 
de voorbije jaren trouw aanwezig was 
op de ledenvergaderingen, mocht 
meegenieten van een hele schare aan 
interessante sprekers met uiteenlopende 
maar steeds boeiende onderwerpen. Al 
deze activiteiten zijn maar mogelijk als 
er steeds een grote groep enthousiaste 
vrouwen het beste van hun kunnen te 
berde brengt.”

Zonder vrijwilligers en 
ongelooflijke inzet lukt het niet?
“Er zijn mensen die zich voor een 
vereniging een beetje inzetten, er zijn er 
die zich behoorlijk inzetten en er zijn er 
die zich ongelooflijk hard inzetten. Bij 

KVLV Zemst hebben wij een specialeke: 
Godelieve Baeck, die een ongelooflijke 
inzet betoont gedurende meer dan 50 
jaar als bestuurslid. Bedankt en proficiat 
aan Godelieve. 
De vrouwen van ons bestuur zijn vrouwen 
met ballen aan hun lijf en bedank ik graag 
voor hun bewezen diensten! Zoals Louisa 
Silverans: zij trekt de kar om samen met 
helpende handen, bijna voor een gans 
leger, taarten te bakken. Dat spijst de kas 
van KVLV Zemst toch wel wat.
Er zijn vrouwen die gedurende heel veel 
jaren een even ongelooflijke inzet hebben 
betoond voor onze jarige vereniging, 
maar helaas hebben Palmyre De Smet, 
Philomene Lenaerts en Marie-Louise 
Goovaerts beslist om er een punt achter 
te zetten. Spijtig, maar met alle begrip 
en veel respect. Zij krijgen van ons een 
staande ovatie.
Zowel in het verleden als nu kon KVLV 
Zemst op een zo noodzakelijke grote 
groep sterke vrouwen met veel vaart 
rekenen. En dat hopen we nog zeer lang 
te kunnen blijven doen. Daar gaan we 
alleszins voor!”

Tekst en foto: Karin Andries

KVLV Zemst 
bestaat 90 jaar

Zemst - Al 90 jaar lang brengen vrouwen 
in Zemst een beweging op gang met 

vrouwen, door vrouwen en voor vrouwen. 
Veel vrouwen offerden een deel van 

hun vrije tijd op om andere vrouwen 
ontspanning en vorming te bieden. 
En anderen maakten tijd vrij om de 

activiteiten bij te wonen en om in groep 
daarvan te genieten.

Carine (rechts) bedankt Philomene 
(links) en Palmyre (midden) voor hun 
jarenlange inzet.
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56

www.napoleon-games.be
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W
aar haalden jullie de 
naam “Van de Grote 
Liefde”?
“We hadden eerst Het Fort 

als naam gekozen. Het stuk grond waar we 
wonen, stond vroeger zo bekend. Die naam 
was echter al geregistreerd en dan werd het 
Van De Grote Liefde. De honden zijn groot 
en vol liefde en onze liefde voor de honden 
is groot. De naam zegt dus alles.”

Dat ze groot zijn is duidelijk. 
Vertel eens wat over hun karakter.
“Ach, eigenlijk zijn het uit de kluiten 
gewassen schoothonden die veel 
genegenheid vertonen. Als ze juist 
opgevoed zijn van kleins af aan hebben 
ze geen greintje agressie in zich. Wel zijn 
ze heel beschermend tegenover leden van 
het eigen gezin en kleine kinderen in het 
bijzonder. Door hun trotse, zelfbewuste 
houding maken ze sowieso indruk en 
hoeven ze zich niet agressief te gedragen.”

Jullie hebben vast veel bekijks op 
wandel?
“Ja, dat is zo. En het is fijn als mensen naar 
je toekomen om de honden te strelen of een 
praatje te maken. Wel wordt het vervelend 
als je voor de zoveelste keer de opmerkingen 
hoort van ‘Kijk! die gaan op stap met een 
kalf of een pony!’ Af en toe gaan we met 
enkele honden naar een kleuter- of lagere 
school om de kinderen te leren omgaan met 
dieren. Aanvragen hiervoor zijn welkom, 
ook van een rusthuis bijvoorbeeld.”

Sinds enige tijd zijn jullie in het 
bezit van een certificaat.
“Met Casper, onze reu met Sint-
Hubertusstamboom, haalden we veel eerste 
en andere ereplaatsen op kampioenschappen 
en shows. We volgden de cursus fokken en 

bezitten nu een certificaat. Casper zorgde 
met teef Janayka voor een eerste nest. Een 
nest bestaat doorgaans uit zes tot acht pups. 
Onze nest telde er maar liefst elf. Slechts acht 
pups kunnen tegelijk gezoogd worden, dus 
wij moesten om de paar uur dag en nacht 
bijspringen met flesjes.”

Zo’n groot dier is misschien niet 
geschikt voor iedereen?
“Vanuit praktische hoek: mensen die er op 
staan dat hun huis voortdurend spic en span 
is, nemen beter geen hond zoals deze. Qua 
ruimte valt het best mee hoor. Ze hebben 
echt geen hectaren nodig om zich goed in 
hun vel te voelen. Ze kunnen zelfs op een 
appartement. Op tijd en stond een stevige 
wandeling volstaat. En een bench op maat is 
ook wel nodig. Wij geven veel aandacht aan 

het socialiseren van de pups om later een 
vlotte omgang te scheppen met huisgenoten, 
kinderen en andere huisdieren. Maar ook 
kandidaat-kopers van een pup worden 
gescreend. Subtiele, spontane reacties van 
zowel de pup als de kandidaat-koper tijdens 
een eerste ontmoeting geven aan of het al dan 
niet een goeie combinatie wordt.”

Waarschijnlijk eist die passie van 
jullie veel tijd op?
“Dat is een bewuste en geen moeilijke keuze 
voor ons. Reizen en op vakantie gaan is niet 
echt ons ding. We werken beiden in een 
ploegendienst en stemmen onze uren op 
mekaar af zodat er zo veel mogelijk iemand 
thuis is om bij de dieren te zijn.”
www.duitsedoggenvandegroteliefde.be

Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen

Duitse doggen, 
een reuzefijn ras

Hofstade - Hondenrassen zijn er in alle maten. Elke hondenliefhebber heeft de keuze uit 
exemplaren die amper tot aan de enkels reiken tot kanjers met een schofthoogte van bijna een 
meter. Beatrijs Hofmans en Frank Borrey zijn grote liefhebbers van Duitse doggen. Zij runnen 

in Hofstade de kennel Van de Grote Liefde en geven graag meer uitleg over hun passie.

Beatrijs en Frank op stap met hun 
honden, of is het omgekeerd?

“Eigenlijk zijn doggen uit de 
kluiten gewassen schoothonden
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

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

Na afspraak

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

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

bvba

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

 

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

320
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K
ris, wat is een 
passiefhuis juist?
“De simpelste 
omschrijving is ‘een 

huis waarin je geen verwarming 
nodig hebt’. Dat betekent dat de 
woning zo goed geïsoleerd en 
luchtdicht gemaakt is dat je geen 
verwarmingsinstallatie nodig hebt 
om een constante temperatuur 
van twintig graden te garanderen. 
In de huidige generatie 
passiefhuizen wordt wel bijvoorbeeld in 
de badkamer nog iets van verwarming 
voorzien, omdat de comforttemperatuur 
daar toch iets hoger ligt.”

Wat zijn de grootste 
aandachtspunten bij het bouwen 
van een passiefhuis?
“Je moet van bij het concept alles voorzien. 
Dat begint bij de oriëntatie op het terrein: 
zoveel mogelijk gebruik maken van 
natuurlijke lichtinval om op verlichting 
te besparen en zonnewarmte gebruiken 
om de leefruimtes te verwarmen. Daarom 
is de noordgevel vaak zo gesloten 
mogelijk. Daarnaast moet je in de 
constructie koudebruggen vermijden en 
voldoende ventilatie voorzien, terwijl je 
het gebouw toch zo luchtdicht mogelijk 
moet krijgen. Bij passiefbouw zijn er 
geen compromissen mogelijk 
achteraf ! Het zijn dan ook meestal 
nieuwbouwwoningen, want bij 
een verbouwing zijn er vaak teveel 
onbekenden.”

Staat dat de creativiteit niet 
in de weg?
“Je moet als architect bij elk project 
rekening houden met regels en 
beperkingen: stedenbouwkundige 
voorschriften, het terrein, het 
budget, wettelijke verplichtingen… 
Dit is gewoon een extra set 
voorwaarden.”

Vertel eens wat meer over jullie 
realisatie in Elewijt.
“In Elewijt zijn we heel ver gegaan met 
onze duurzame principes! Waar een 
oud boerderijtje stond, staat nu een 
passiefwoning. De gevel is gemetst met 
de oude baksteen van dat huisje, die 
dus duurzaam hergebruikt werd. De 
slaapkamers zijn koel, half ingegraven 
(geïnspireerd op het Earthship concept) 
en beschermd door bermen, afkomstig 
van de graafwerken. Een zuidgericht 
dak dient voor zonnepanelen en een 
zonneboiler, die de nodige energie 
opwekken. Een hoog-geïsoleerde (35 cm 
isolatie!) houtskeletbouw achter die oude 
recuperatiesteen houdt alle warmte bij. 
Een hoge, beglaasde ruimte op het zuiden 
levert behaaglijke zonnewarmte en een 
volledig gesloten noordgevel beschermt in 

de winter. De garage en een sauna 
zitten buiten het beschermd 
volume. En als kers op de taart: 
uiteraard geen verwarming, 
maar een ventilatiesysteem met 
warmterecuperatie. Als het nodig 
is kunnen de eigenaars het huis 
verwarmen door de deur van de 
sauna open te zetten (knipoog)!”

Hoe zien jullie de toekomst 
van energiezuinig bouwen 

evolueren?
“Om de Kyoto-normen van 2020 te halen, 
toch wel een grote bekommernis van ons 
bureau, is passief bouwen eigenlijk de enig 
mogelijke keuze. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest heeft dat goed begrepen. Vanaf 2015 
moet elke nieuwbouw daar beantwoorden 
aan de passiefbouwstandaarden. In 
Vlaanderen krijg je momenteel een korting 
op de onroerende voorheffing en een 
premie in functie van het E-peil of de 
energieprestatie. Meer informatie daarover 
vind je op www.energiesparen.be.”

Is passief bouwen niet onzettend 
duur en enkel weggelegd voor de 
meer gefortuneerden?
“Ik vind de communciatie daarover zo 
negatief ! Als je de meerkost van dikkere 
isolatie berekent, is die verwaarloosbaar 

op het totale bouwbudget. Het 
niet moeten aankopen van een 
verwarmingsinstallatie is ook 
een aanzienlijke besparing. Bij 
het ingraven van een deel van de 
woning bespaar je op metselwerk. 
Bovendien spaar je tijdens de 
levensduur van je woning handenvol 
geld aan energie uit! Het gaat dus 
over een langetermijnvisie!”
Meer info over passiefhuizen vind 
je op www.passiefhuisplatform.be. 
Meer info over Atelier Kyoto en hun 
projecten op www.atelierkyoto.be

 Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde

Passiefhuis Atelier Kyoto

Eppegem - In Eppegem huist Atelier Kyoto, een zeer milieubewust architectencollectief. 
Ze specialiseren zich in energiezuinig bouwen en verbouwen en hebben al een dozijn 

passiefwoningen op hun actief. Hun eerste passiefhuis en één van de eerste in Vlaanderen, 
bouwden ze in Elewijt. Naar aanleiding van Batibouw zochten we hen op voor wat 

verduidelijking. We praatten met ingenieur-architect Kris Van De Voorde.

Kris en zijn medewerkers 
van Atelier Kyoto.

Het passiefhuis in Elewijt 
staat te koop.
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K
ristof (48) woont met zijn 
gezin in Eppegem. Als 
jongeman was hij actief 
in het veldlopen. Tijdens 

zijn jaren als informaticastudent 
was windsurfen zijn sport. In een 
ondoordachte opwelling besloot 
hij deel te nemen aan de jaarlijkse 
studentenmarathon, die toen gelopen 
werd tussen Antwerpen en Leuven. 
Omdat hij totaal onvoorbereid aan deze 
wedstrijd deelnam, moest hij er jammer 
genoeg in de zevenendertigste kilometer 
de brui aan geven. Deze prestatie 
zorgde voor een spookgedachte van 
‘net niet‘,  die hem altijd een beetje zou 
bijblijven.

Na zijn studies kwam Kristof in Sint-
Lambrechts-Woluwe terecht en via de 
plaatselijke joggingclub werd de 20 km 
van Brussel een jaarlijks evenement. 
Maar zoals bij velen komen ook andere 
prioriteiten op de proppen. Een huis en 
kinderen zorgden ervoor dat sportieve 
activiteiten een beetje achterop 
hinkten. De wijzer van de weegschaal 
sloeg op een ogenblik voorbij de 100 
kg. Toen begin 2011 de pamperdoos 
met kerstbollen naar de zolder moest 
gebracht worden en dit als een zware 
bergbeklimming aanvoelde, was de 
maat vol. 

Nieuwe loopcarrière
Een loop-je-fitinitiatie bij de Heidejoggers 
van Zemst was de start van een nieuwe 
loopcarrière.  “Ik probeerde vooral niets 
te forceren”,  bevestigt Kristof. “Een 
rustige opbouw en het lopen in groep 
zorgden ervoor dat ik de smaak terug te 
pakken had.” Tijdens de Sinksenloop 
werd de 5 km vlot afgewerkt. Verder 
opbouwen bleek soms lastiger dan 
gedacht. Met de nodige rustperiodes 

en runningmates als 
extra motivatie telden 
de kilometers op. Van 
10 km naar drie toeren 
in het Blosodomein 
als voorbereiding voor 
de 20 km. De 10 Miles 
in Antwerpen werden 
met succes gehaald, 
“alhoewel knap lastig”. 
Daarna volgde de halve 
marathon van Brussel. 
Vanaf dan volgden de 
wedstrijden mekaar vlot 
op. Kleinere joggings 
werden gebruikt om eens 
goed tempo te lopen.

Kilometervreter
“Vanaf augustus 2013 werd ik een 
kilometervreter. Ik liep vier tot vijf 
keer per week en vroeg raad aan 
mijn broer die marathons loopt.” 
Er werd een schema opgesteld en 
de keuze viel op de marathon van 
Firenze. “Ik hoorde vertellen over 
een marathon lopen in combinatie 
met een city-trip en dat leek wel leuk.” 
Zo gezegd, zo gedaan. De trainingen 
werden vlot verteerd. Samen met zijn 
broer zou Kristof zijn eerste marathon 
lopen. De eerste 25 km ging alles goed. 
Toch bleef het “spook van de 37 
km” door zijn hoofd razen. “Eens in 
het historisch centrum van Firenze 
stond een enorme mensenmassa ons 
aan te moedigen. Ik kreeg last van 
hyperventilatie en moest even op 
adem komen.” Na honderd meter 
stappen kon Kristof terug beginnen 
lopen. “Ik werd kwaad en vroeg 
me constant af waar de eindstreep 
bleef.” Dat het uiteindelijk gelukt is, 
gaf waarschijnlijk de aanzet om uit 

te kijken naar 
de volgende marathon, die 

van Stockholm. Alhoewel in de laatste 
kilometers de loodjes het zwaarst zijn. 
Maar waar een wil is, …

Tekst en foto: Katia De Vreese

Marathonman
Eppegem – Kristof Verschaetse uit Eppegem 

liep eind november vorig jaar de marathon van 
Firenze en schakelde daarmee een spook uit zijn 

studentenverleden uit.

Winterjogging

Op zondag 23 februari organiseren de 

Heidejoggers, in samenwerking met Bloso, 

Sporta en de gemeente Zemst, de vierde 

Winterjogging in het Blosodomein.

- 14 uur Kids Run (1 km voor - 10 jaar of 2 km 

voor 10 tot 12 jaar). 

- 15 uur 5 km

- 15.30 uur 10 km 

Alle loopwedstrijden starten en eindigen ter 

hoogte van het Sportimonium. Met de opbrengst 

wordt de werking van De Hefboom - Jeugdzorg 

Emmaüs mee ondersteund.

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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
Outdoor living - Vliegramen

Zonnewering  -  Buitenschrijnwerk
Carport - Pergola

H
ulpbisschop Leon 
Lemmens organiseerde 
een tweedaagse met alle 
priesters, diakens en 

parochieassistenten van het dekenaat 
om na te denken over de inhoud en 
meer diepgang te geven aan deze 
grootste hervorming in het parochiaal 
netwerk sedert vierhonderd jaar.
Het bestuur en heel wat 
parochianen uit Zemst-Laar zijn 
bezorgd. Als de parochiegrenzen 
in de toekomst samenvallen 
met de gemeentegrenzen, om 
administratieve vereenvoudiging 
te kunnen doorvoeren, dan zijn 
daar toch wel wat gevolgen aan 
verbonden. 

Onbegrip
Secretatis Louis Ceuppens 
vertelt: “Sinds 1867 zijn wij Larenaren 
en streven wij naar verbondenheid 
binnen onze parochie. De voorgestelde 
grenswijziging is van toepassing 
op ongeveer honderd gezinnen. 
Als de parochiegrenzen worden 

verlegd, verliezen parochiegebonden 
verenigingen belangrijke spelers in 
hun team, bijvoorbeeld de voorzitter 
van de KWB, de voorzitter en de 
penningmeester van OKRA,   de 
leider van de voetbedevaart naar 
Scherpenheuvel, een bestuurslid van 
de parochieraad, twee bestuursleden 
van de KVLV, een bestuurslid van de 
Mali-tochten, enzovoort. Zelfs ik mag 
mijn officiële functie als secretaris niet 
meer invullen. Ook de gewone leden 
van allerlei verenigingen verliezen 
hun vertrouwde parochie Laar. In veel 
verenigingen heerst er onbegrip over 
deze verandering.”

Vragen
Er rijzen heel wat vragen over de 
kinderen die onder de kerktoren 
wonen, hun eerste communie gedaan 
hebben in Laar en dan nu naar een 
andere parochie moeten gaan. Maar 
het meest gevoelige, vooral bij oudere 
mensen, zijn de problemen die zullen 
rijzen bij begrafenissen en crematies. 
Alle ouders, kinderen, broers en 

Onbegrip voor nieuwe 
parochiegrenzen 

Zemst-Laar - Het dekenaat Mechelen is al geruime tijd 
bezig met een hertekening van het parochielandschap. 

De 65 parochies van de stad Mechelen, Duffel, 
Bonheiden, Sint- Katelijne- Waver en Zemst zullen in de 

komende jaren ingedeeld worden in zes pastorale zones. 
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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

Wij hechten veel belang aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
Uitgebreid assortiment rouwdrukwerk, in eigen beheer.

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

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

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”

zussen liggen op het kerkhof 
in Zemst-Laar begraven. 
Wat nu bij de volgende 
overlijdens? Hoe staat het met 
de voordeeltarieven? Wat met 
de bijdrage voor onderhoud 
van de kerk?   Mechelen zal 
niet meer bijdragen, dus Zemst 
krijgt extra kosten.
Als bovendien in Laar, de kleinste 
parochie,  honderd huizen 
worden weggenomen, wordt de 
parochie nog kleiner en kan dit 
op termijn aanleiding geven tot 
opheffing van de parochie.

De kerkraad van Laar wil geen 
verandering doorvoeren en 
een levende parochie blijven. 
Of minstens een duidelijke 
overgangsprocedure uitgewerkt 
zien.
Het verloop van dit verhaal kan 
je volgen op de Facebookpagina 
van de Zemstenaar.

Tekst: Karin Andries, Foto: Jean Andries

Laar probeert 
de kerk in het 

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

Eddy Steurs 
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool 

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

HUIS VOETS
Leopoldstraat, 134, 1980 Zemst

Tel. 015/61.23.54

TOTALE UITVERKOOP

Dameskledij, kinderkledij, dames- 
en herenondergoed,

Verven en allerlei producten

Open van dinsdag tot en met zaterdag
van 9 uur tot 18 uur

30%      40%      50%

Totale uitverkoop

HUIS VOETS

C
onny Vandriessche: “Door 
de groei van onze leden en de 
toffe sfeer hebben we nu zelfs 
een unicum: drie keer twee 

broers in één ploeg. Dat kom je niet al te 
vaak tegen.”

Sam (23) en Thomas (26) Ceulemans: 
zowel Thomas als kapitein Sam  startten 
hun voetbalcarrière bij SK Laar. Bij het 
opdoeken van zijn jeugdploeg ging Sam 
op vijftienjarige leeftijd enkele jaren bij FC 
Zemst voetballen. Thomas bleef bij SK 
Laar, maar sinds vier seizoenen spelen ze 
samen in de eerste ploeg van SK Laar, met 
een kampioenstitel en bekerwinst tot gevolg.

Koen (29) en Stef (21) Vandeweghe: 
beiden jeugdproducten van KFC Katelijne. 
Koen kwam als eerste via FC Zemst in 2010 
aan op SK Laar. Een seizoen later kwam 
ook Stef de ploeg versterken, waarna hij 
met een tussenpauze van twee seizoenen bij 
GR Katelijne ging spelen. Sinds dit seizoen 
heeft hij zich terug aangesloten bij SK Laar. 
Ondanks het leeftijdsverschil is het huidig 
seizoen al hun vierde in dezelfde ploeg en 
hun tweede seizoen bij de eerste ploeg.

Jannick (27) en Kris (22) 
Krakowczyk: Jannick 
voetbalt al zijn hele carrière 
bij SK Laar. Hij startte op 

twaalfjarige leeftijd en speelt sinds zijn 
zestiende in de eerste ploeg. Kris startte 
met voetballen bij SK Laar, maar wegens 
het opdoeken van zijn ploeg speelde hij 
enkele jaren bij KFC Eppegem en daarna 
bij Zennester Hombeek. Maar dit seizoen 
keerde hij terug naar zijn roots. Het is het 
eerste seizoen dat ze samen voetballen.

Het streven naar één grote familie wordt 
met dit unicum uiteraard bevestigd.

Tekst en foto: Karin Andries

Unicum bij SK Laar: 
3 x 2 broers in 1 ploeg

Zemst-Laar -  SK Laar is een voetbalclub met een 250-tal leden waar niet alleen wordt 
gevoetbald, maar waar plezier en vriendschap mee op de eerste plaats komen. Secretaris 
Conny Vandriessche streeft ernaar om de spelers het gevoel te geven dat ze één grote 
familie vormen. Een grote club voor jong en oud.

Staande vlnr: Koen, 
Jannick en Thomas.

Zittend: Stef, Kris en Sam  
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E
en klassieker als geschenk 
vanwege de gemeente is 
een kleurrijk bord met 
het wapenschild van de 

gemeente Zemst. “Maar ik heb datzelfde 
wapenschild zien hangen in het midden 
van de voorgevel van het majestueuze 
justitiepaleis van Luik!”, opperde een 
van de jubilarissen. Klopt dat? We 
vroegen tekst en uitleg aan historicus en 
Elewijtenaar Michel Geerts.
“Een ietwat ingewikkeld verhaal. 
Het betreft hier het persoonlijk 
wapenschild van Georges Louis de 
Berghes, prinsbisschop van Luik. 
Deze geestelijke vorst liet het in 1734 
aanbrengen op de gerenoveerde 
voorgevel van het prinsbisschoppelijk 
paleis, dat later het justitiepaleis zou 
worden.”

Maar wat is dan het verband met 
Zemst?
“Georges II Louis de Berghes was een 
telg uit het hoogadellijk geslacht van 
de de Berghes, de bewoners van het 
Prinsenkasteel van Grimbergen. En die 
waren verwant met de Berthouts uit 
Mechelen en de heren uit Boutersem. 
De familie de Berghes telde onder 
haar afstammelingen verschillende 
hoge ambtenaren, militairen en 
kerkvorsten, waaronder bisschoppen, 
prinsbisschoppen en zelfs een 
aartsbisschop. Welnu, die heren van 
Grimbergen waren eigenaars van 
uitgestrekte bezittingen in Weerde 
en Zemst en hadden ook het recht 
om in die dorpen het tienderecht 

en andere belastingen te 
innen. De schepenbanken 
van Weerde en Zemst, de 
voorlopers van onze huidige 
schepencolleges - maar ook 
met rechterlijke bevoegdheid 
– waren afhankelijk van 
die familie de Berghes. Om aktes te 
legitimeren maakten die schepenbanken 
gebruik van het zegel van de familie de 
Berghes. Vandaar dat de gemeentes 
Weerde in 1950 en Zemst in 1954 het 
familiewapen van de de Berghes als 
gemeentewapen hebben overgenomen. 
Na de fusie van de gemeenten in 1977 
is dat dan het wapenschild van groot 
Zemst geworden.”

Er zit veel symboliek in zo’n 
wapen. Wat betekent dat allemaal?
“De symboliek en interpretatie van het 
wapenschild verwijzen naar familiale 
origines en bindingen. Voor dit schild 
zijn dat (boven) het hertogdom Brabant 
(leeuw), de heren van Berthout en 
(beneden) die van Boutersem”, legt 
Michel uit en vervolgens hanteert hij het 
bizarre en typisch jargon van de 
wapenkundige. Luistert u even mee. 
Zelfs de kleuren worden anders 
benoemd:
“Het schild omvat drie 
doorsnedes. Bovenaan 
heraldisch rechts – voor de 
toeschouwer is dat links– op 
een veld van sabel (= zwart) 
een klimmende leeuw van goud 
(= geel) genageld en getongd 
van keel (= rood). Bovenaan 

heraldisch links –dus voor ons rechts 
– : op een veld van goud (= geel) drie 
palen van keel (= rood). De onderste 
doorsnede: op een veld van sinopel 
(= groen) drie maliën (= uitgesneden 
ruiten) van zilver (wit).
Het schild is omringd met de gouden 
halsketen van de Orde van het Gulden 
Vlies. En tenslotte: Het geheel geplaatst 
op een mantel van keel (= rood), gevoerd 
met hermelijn en getopt met een kroon 
van vijf fleurons (gestileerde bladeren) 
van goud.”

Dus, beste lezer, als je ooit in Luik bent 
op de grote Place Saint-Lambert, kijk dan 
eens omhoog, naar het fronton van het 
majestueuze justitiepaleis. Je zal er dat 
stukje Zemst terugvinden!

Tekst : Kristel Vanden Wyngaerd, Foto : Jean Andries

Zemsts 
wapenschild in Luik

Zemst – Valt het jullie ook op, beste Zemstenaars, 
dat in het infoblad van onze gemeente het aantal 
jubilarissen van huwelijken alsmaar toeneemt? 

Mei en de grote vakantie waren goed voor 25 paar 
gouden jubilarissen, 11 diamanten, één briljanten en 
zelfs één platina voor respectievelijk 50, 60, 65 en 

70 jaar huwelijk.

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

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd   1 29/02/12   12:35
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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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

D
e werken aan de 
Tervuursesteenweg hebben 
Maurizio geen goed gedaan. 
Maar als echte Calabrees, 

uit de voet van Italië zeg maar, is hij het 
gewoon: knokken om een bestaan op 
te bouwen. Niet in het zonnige, povere 
zuiden. Maar in het kille, rijke noorden. 
Rocco Granata achterna. Geen Marina 
voor hem. Maar een eerlijke keuken. Met 
typische gerechten en verse producten.

Succes met 
streekgerechten
Maurizio, vertel ons over je 
afkomst.
“53 jaar geleden ben ik geboren in een klein 
dorpje in Calabrië. Ik groeide er op met mijn 
vijf broers en twee zussen. Op een gegeven 
moment viel papa weg en werd ik geacht 
om als oudste mijn verantwoordelijkheid 
op te nemen. Ik had hotelschool gevolgd 
in Italië en kwam op 18-jarige leeftijd naar 
Brussel om geld te verdienen voor mijn 
mama en haar gezin. Ik ben begonnen als 
afwashulp in een Italiaans restaurant. 
Ik sprak geen woord Frans 
en voelde me eenzaam.”

Geen prettige 
kennismaking met 
België. Hoe verging het je verder?
“Ik ben Frans beginnen leren en na zes 
maanden werd ik gepromoveerd tot 
hulpkok. Dat was een hart onder de 
riem en een motivatie om nog beter te 
doen. Amper een half jaar later was ik 
volwaardige kok en kocht ik mij in de 
zaak in. Toen ik 25 werd, dacht ik: dit 
kan ik ook alleen aan! Ik heb dan een 
pand gehuurd en mijn eigen restaurant 
geopend. Ik plaatste niet de Italiaanse 
klassiekers maar echt regionale gerechten 
op de kaart. Een waar succes. Op een 
gegeven moment had ik acht mensen in 
dienst”

Tavola Calda
Hoe ben je dan uiteindelijk in 
Elewijt beland?
“De eigenaar zag dat de zaak fantastisch 
draaide en verhoogde na negen jaar de 
huur zodanig dat ik de zaak onmogelijk kon 
houden. Ik heb dan een tijdje in verschillende 
restaurants gewerkt. Ondertussen ben ik 
verder blijven zoeken om iets te kopen. En 
in 2006 is het me gelukt, hier in Elewijt. 
De zaak draaide goed, maar toen kwam de 
economische crisis, het rookverbod werd 
ingevoerd en als klap op de vuurpijl begonnen 
de werken aan de Tervuursesteenweg. Leuk is 
anders! Gelukkig heb ik nog een echtgenote 
die werkt.”

De wegenwerken zijn achter de 
rug. Wat zijn je plannen voor de 
toekomst?
“Ik wil er alles aan doen om de zaak nieuw 
leven in te blazen. In februari start ik met 
een nieuw concept, de Tavola Calda.”

Wat moeten we ons daarbij 
voorstellen? 
“Zoals in Italië nemen de mensen ’s middags 
weinig tijd om iets te eten. Een tavola calda is 
een assortiment koude en warme gerechtjes 
die snel klaar zijn en dat voor een democratisch 
prijsje. Een snelle hap in buffetvorm, een 
beetje zoals de tapas in Spanje.”

Welke andere troeven heb je nog?
“Uit mijn vorige ervaringen weet ik 
dat de traditionele gerechten erg in de 
smaak vallen. Naast allerlei verse pasta’s 
en andere klassiekers genre ossobuco en 
escalopes wil ik vooral uitpakken met 
specialiteiten uit Calabrië. Een voorbeeld: 
Braciole. Dat zijn plakjes vlees gegrild of 
gebakken in eigen jus of olijfolie, opgerold 
als een rollade in paneermeel, gevuld met 
speciale kaas, venkel of aubergines.”

Mijn smaakpapillen beginnen te gillen. Ik 
besluit alvast om de proef op de som te nemen. 
Buona Fortuna, Maurizio!

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Klein Calabrië in Elewijt

Elewijt – Panzerotti, Foccacie, Braciole… U krijgt het water al in de mond en droomt weg. 
Van het zuiden, van zomer en zon. Van lekker eten en genieten. Maar die vakantie in Italië 
is nog zo ver weg. En u hebt zo’n zin in Italiaans. Welnu, dan gaat u naar Elewijt. Naar La 

Calabrisella. Bij Maurizio Zingone. We schoven onze voetjes onder tafel. Proeft u even mee?

GEEN BELG, 

WÉL ZEMSTENAAR
Maurizio Zingone, 

Italiaan in Elewijt met 
een eerlijke keuken. 
Ook voor pizza’s uit 

een houtoven ben je 
er welkom. Inclusief 

overdekt terras en tuin.
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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 
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