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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.
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OP GEBOORTEKAARTJES 

EN TROUWKAARTEN
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in dit nummer
Nieuw heem voor chiromeisjes

De chiromeisjes van Weerde gaan bouwen! Niet eigen-
handig, zo clever zijn de girls heus wel. Voor de ruwbouw 
wisten zij een bende studenten uit de Technische Scholen 
van Mechelen te strikken. Voor het binnenwerk kijken zij 
volop uit naar vrijwilligers. Handige jongens zijn bij deze 

verwittigd. Let voortaan een beetje op als je ja zegt tegen een chiromeisje. 
Vóór je het weet ben je een half jaar in de weer met zagen en boren.  (p. 5)

Groenten uit Laar
Pastinaak. Topinamboer. U hoort het in Keulen donde-
ren? Corne de gatte. Rammenas. Mollebonen. Waaraan 
denkt u? Zware metalen? Generische geneesmiddelen? 
Toverdrank? Neen, beste lezer, wij hebben het over 
goeie, ouwe, bijna vergeten groenten. Gezond en lek-
ker bovenop. Wij nemen u mee naar Laar en vertellen er u alles over. (p. 33)

Koster klapt orgel dicht
Na een carrière van liefst zeventig jaar ermee ophou-
den. En nog altijd samen met zijn vrouwtje. Onmoge-
lijk, denkt de doorsnee jonge lezer. Straffe gasten van 
dit kaliber lopen er niet veel rond, maar de Zemste-
naar weet ze wel te vinden. Uw applaus voor koster 

Nees en zijn eeuwig jonge eega Alex. (p. 15)

Nieuwe film award
Zemst is flink op weg het Hollywood van Vlaande-
ren te worden. Hans Van Nuffel is nog volop aan het 
bekomen van alle prijzen en awards voor zijn lang-
speelfilm Adem en hier hebben we al nieuw jong 
geweld.  Met zijn kortfilm Aaron won Thijs De Block 
uit Elewijt de tweede prijs op een filmfestival in Griekenland. (p. 20)

Afscheid van een warme mens
Eppegem is in rouw. Na een korte, hevige ziekte, overleed François Ver-

straeten op 71-jarige leeftijd. Veel te jong. Want Cois 
had nog van alles te doen. Als erevoorzitter van FC 
Eppegem en van fanfare Hoop in de Toekomst was hij 
een graag geziene figuur, met alleen maar vrienden. 
Een aangename, eenvoudige, warme mens. Twee 

van zijn dichtste vrienden verwoorden hun afscheid. (p. 29)
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Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

3190 Boortmeerbeek
tel: 015 511 411
fax: 015 411 511

gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be

Fabrikant van metalen sierpoorten, 
carports en hekwerk.

Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u

zat: 10u - 17u
Elke eerste zondag van de maand: 10u - 17u

 

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

Vergeet de WINTERSERVICE niet!

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

 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: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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H
oe hoog is de nood voor een 
nieuw chiroheem?
“Het bestaande gebouw is veel 
te klein en dringend aan vervan-

ging toe. Als het echt moet, kan het nog wel 
een paar jaren mee, maar we zijn veel con-
tenter met een nieuw gebouw natuurlijk.” 

Plannen jullie een uitbreiding of een 
vervanging van de bestaande lokalen?
“Op de hoek van de Galgenberg met het 
Kleinveld komt een spiksplinternieuw ge-
bouw op een nieuw stuk grond. Die bouw-
grond krijgen we in erfpacht van de kerkfa-
briek. Ons huidig chiroheem blijft voorlopig 
staan. Ooit kunnen we het eventueel ge-
bruiken als bergruimte en nu hebben we het 
nog nodig voor de wekelijkse chirowerking.”

Hoe pakken Weerdse chiromeisjes zo’n 
groots project aan?
Alleen maar met aannemers werken was 
financieel niet haalbaar voor ons. Alleen 
met vrijwilligers werken was ook geen 
optie. Gelukkig hadden we horen waaien 
dat TSM (Technische Scholen Mechelen, 
nvdr) de nieuwe gebouwen van chiro 

Leest had gezet. Dus zijn we ons licht eens 
gaan opsteken bij TSM zelf. Resultaat: de 
leerlingen van het vijfde en zesde middel-
baar worden nu ingezet om ons te helpen.

Dus werden jullie enthousiast onthaald 
op de school?
“Zeker wel. TSM is op zoek naar zo’n 
projecten om hun leerlingen te enthousi-
asmeren. Alleen maar muren opbouwen 
en weer afbreken in de school zelf: daar 
wordt een leerling niet bijzonder geluk-
kig van. Als leerlingen aan een project 
kunnen deelnemen dat uit het leven ge-
grepen is, zijn ze meer gemotiveerd en 
bovendien superfier eens het er staat.” 

Wat is hun taak precies?
“Zij gaan heel de ruwbouw zetten. Het zal 
een schooljaar en half in beslag nemen, 
pas daarna beginnen we met het dak. 
Voor al het werk binnenin zijn we nog 
op zoek naar vrijwilligers die verstand 
hebben van onder andere elektriciteit, 
loodgieterij en vloeren. Wie zich aange-
sproken voelt is heel welkom! Nu zondag 
20 februari organiseren we een infover-

gadering en een benefietactie met de 
verkoop van de eerste steen. Mensen die 
niet meteen willen of kunnen meewerken, 
maar wel benieuwd zijn naar de details 
van onze plannen, zijn ook van harte wel-
kom om mee te klinken op een spannend 
bouwproject. En als alles vlotjes verloopt, 
kunnen we onze chirowerking in de nieu-
we gebouwen starten in 2013!”

Enneuh... wie betaalt de materialen?
“We zijn al jarenlang aan het sparen om-
dat we goed genoeg wisten dat het ooit 
nodig zou zijn om de lokalen te vervangen. 
Nu is het moment gekomen waarop onze 
spaarrekening genoeg aangedikt is én het 
jeugdbeleidsplan ons subsidies toekent. 
Als we dan nog niet uit de kosten komen, 
komen er nog meer benefietacties. Hou 
dus je mailboxen, facebookpagina’s en de 

Nieuw chiroheem voor de meisjes van Weerde!

Zeg niet te gauw, ‘t is maar nen bouw
Weerde - Jarenlang hebben ze er zorgvuldig voor gespaard en nu is het eindelijk zo ver: er komt 
een nieuw chiroheem voor de chiromeisjes van Weerde! Wie gaat dat bouwen? Op welk terrein? 
En wat met de bestaande lokalen? We vragen het even aan Liza Graus, ex-hoofdleidster en lid 
van het bouwcomité.

 Tekst: Greetje Van Haleweyck, foto: Jean Andries

Wil je meer weten? Kom 
dan naar de infovergade-
ring + bouwbenefiet!
•	20 februari vanaf 14u in 

d’Oude School te Weerde 
•	Kinderanimatie van 14-17u
•	Om 15u verkoop van de 

eerste steen
•	Met een optreden van 

de Boektons om 16u
•	 Iedereen welkom! 

muren van 
de plaat-
s e l i j k e 
s l a g e r s 
en bak-
kers in het 
oog!” 

Zo blij zijn ze nu een jarenlange droom eindelijk uitkomt!
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•	Nieuwbouw,	timmerwerk,	zinkwerk	en	dakbedekking
•	Dakvernieuwing:	leien,	pannen,	kwaliteitsrofing	(resitrix)
•	Dakgootbekleding	in	PVC
•	Gootreparaties
•	Plaatsen	van	dakramen	en	lichtkoepels
•	Gevelbekleding	in	diverse	materialen

Dakwerken De DonDer
Daalstraat 159

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

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

De wit CvBa
VERZEKERINGSMAKELAARS

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

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

GSM 0475/869 163
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E
ls, wat betekent die trofee 
voor sportverdienste juist?
“De zogenaamde Vlaamse 
Prijs voor Sportverdienste 

wordt toegekend aan een persoon 
of organisatie die zich, zo luidt het 
officieel: “op een bijzondere wijze 
voor de sport in Vlaanderen heeft 
ingezet: bijvoorbeeld door de promo-
tie van de sportbeoefening bij een 
breed publiek of bij een specifieke 
doelgroep, door een markante spor-
tieve bijdrage in de media, door be-
wustmaking rond sportethiek, door 
beleidsgericht sportwetenschappe-
lijk onderzoek, en andere.”
Eric, waarom heeft het Sportimonium 

Gratis toegang voor Zemstenaren en gratis rondleiding van groepen!
Goed om weten: inwoners van Zemst krijgen op zondag gratis toegang tot 
het Sportimonium en genieten van een gereduceerd tarief op alle andere mo-
menten. Er is ook gratis toegang voor Zemstse scholen. Voor gemeentelijke 
initiatieven kunnen  groepen uit Zemst een rondgeleid beroep doen op  jonge 
Zemstenaren, die hun dorpsgenoten ontvangen en begeleiden in het museum. 
In samenwerking met de dienst jeugd worden een aantal jonge monitoren 
opgeleid. Dat zal een Zemstse vereniging niets kosten. Neem contact op met 
het gemeentebestuur of met het Sportimonium zelf voor meer info.

Sportverdienste 2010 voor Zemsts museum
Hofstade -  Zemst mag fier zijn op zijn sportmuseum in het Bloso-
domein. Begin dit jaar kreeg het Sportimonium de prijs van sport-
verdienste 2010. De prijs werd gevierd op de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie waar, zoals elk jaar, ook enkele sport-BV’s present 
waren, dit jaar om hun (kl)eerkastje in te huldigen (foto). Als er 
te vieren valt kan de Zemstenaar natuurlijk niet ontbreken. We 
vroegen tegelijk aan Els Verstraete en Eric De Vroede van het 
Sportimonium naar het hoe en waarom van de prijs.

Tekst: Bart Coopman , foto: Véronique De Boever

die prijs dan gekregen?
“De term Sportimonium verwijst, zo-
als jullie lezers al wel weten, naar het 
Sport-Patrimonium. Dit patrimonium wil-
len we veilig stellen voor de toekomst. 
Het Sportimonium is aan de ene kant 
een museum in de klassieke zin van 
het woord, met foto’s, documenten, af-
fiches, beelden, boeken, audiofragmen-
ten, trofeeën en voorwerpen, die zeer 
doordacht gepresenteerd zijn en samen 
een beeld scheppen van de rijke sport-
geschiedenis in Vlaanderen.  Maar het 
Sportimonium is meer dan een museum 
over sport. Aan de andere kant organise-
ren we ook geregeld tentoonstellingen 
(de Flandriens, sportcartoons, sport en 



7de Zemstenaar februari 2011 

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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

ZAAL VOOR VERGADERINGEN
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
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Oude gloriën Gaston Roelants, Raymond Ceulemans en Annie Lambrechts waren dit jaar aanwezig op de 
nieuwjaarsreceptie van het Sportimonium voor de officiële opening van hun (kl)eerkasten.

mode, BoksKunst, 100 jaar ijshockey, ) 
en we komen ook buiten. En daarnaast 
hebben we een (inter)actief gedeelte 
waarbij bezoekers zich kunnen meten 
met actieve sportvedetten of aan de 
slag kunnen in de volkssporttuin op de 
krulboltra, de beugelbaan, de liggende 
wip. Het succes neemt almaar toe.  Sinds 

de opening in 2004 zijn de bezoekers-
aantallen stelselmatig omhoog gegaan, 
van 5.000 naar bijna 20.000. We hopen 
dat cijfer de komende jaren verder te 
kunnen verhogen. Dat alles heeft de mi-
nister blijkbaar overtuigd van onze “ver-
diensten” voor de sport. We zijn in ieder 
geval heel blij met deze appreciatie. 

Eerste Winterjogging op 20 februari 
Op zondagnamiddag 20 februari 2011 vormt het BLOSO-domein van Hofstade de 
feeërieke achtergrond voor de organisatie van een eerste Winterjogging, zowel 
voor jong (tot 12 jaar, om 14u) als iets ouder (15u). De organisatie van deze Winter-

jogging ligt in handen 
van de Heidejoggers 
van Zemst, in samen-
werking met BLOSO en 
de gemeente Zemst. 
Alle deelnemers krijgen 
een prijzenpakket.
Voor meer inlichtin-
gen en inschrijvingen: 
www.heidejoggers.be
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J
ullie waren waarschijnlijk niet de 
enige kandidaten hiervoor. Hoe 
zijn jullie eruit gepikt ?
“Het programma zocht een stel met 

concrete trouwplannen. We schreven ons 
in zonder al te veel verwachtingen, net als 
een zevenhonderd andere koppels. Na 
enkele interviews bleek dat wij perfect in 
het profiel pasten. Ze waren immers op 
zoek naar een koppel net een beetje an-
ders dan doorsnee.. Wij aangenaam ver-
rast natuurlijk. Het leeftijdsverschil tussen 
ons en het feit dat we nogal avontuurlijk 
zijn, speelden in ons voordeel. Uiteraard 
zochten ze ook mensen die een vlotte en 
spontane indruk geven.”

En voldeed het aan jullie verwachtingen?
“Het decor en verblijf waren heerlijk. Een 
exotische omgeving met witte stranden, 
blauwe lucht en een stralende zon. Re-
porter en regisseur Cath Luyten en haar 
crew waren erg professionele maar leuke 
mensen. Wel kan je vooraf niet helemaal 
inschatten wat zo’n opnames en alles er-
rond precies inhouden. Je moet er leren 
op letten hoe je dingen zegt of doet. 
Constant word je gefilmd waardoor je ei-
genlijk niet erg veel privacy hebt. Je staat 
er ook van te kijken hoe je handel en 

wandel gestuurd wordt. Soms filmden ze 
wel spontane dingen, maar net zo vaak  
moesten we iets opnieuw doen, met de 
camera in aanslag vanuit alle hoeken. Op 
den duur went dit wel. Je begint het spel 
wat mee te spelen en een klein beetje 
te acteren. Ze moesten ons zelfs af en 
toe wat afremmen toen we zowaar mee 
begonnen te regisseren. We stelden zelf 
voor een helikoptervlucht te maken, iets 
wat niet in het scenario was voorzien. 
Een vlucht boven een aantal eilanden 
was een hoogtepunt. We hadden al en-
kele eilanden ontdekt met een privézeil-
boot. Vanuit de lucht ziet het er toch nog 
anders uit. Bovendien wachtte ons een 
prachtig gedekte tafel voor een intiem 
ontbijt op een klein eiland.”

Een ander hoogtepunt was ongetwijfeld de 
huwelijksbelofte die jullie ginder uitspraken.
“Dat kan je wel zeggen. Hier hoefden 
we echt geen rolletje te spelen. Het ge-
beurde heel spontaan. Alles werd voor 
ons ter plaatste geregeld. Het volstaat 
de nodige documenten te laten ver-
talen en die te overhandigen aan het 
personeel van het resort. Zij doen de 
rest. Alles was tiptop in orde: de kledij, 
de make-up, de plechtigheid én zelfs 

een uitgebreid romantisch diner op het 
strand toe. Achteraf moest de akte wel 
opnieuw vertaald worden om hier in 
België rechtsgeldig te zijn.”

Zouden jullie opnieuw deelnemen aan 
een reportagereisje ?
“Zeker weten van wel! We zijn sowieso 
nogal reislustig. Het liefst gaan we min-
stens twee keer per jaar op reis, en van 
meer zijn we niet vies. Op lange termijn 
dromen we ervan om uit te wijken naar 
Thailand, een land dat echt ons hart 
gestolen heeft. Het is zelfs meer dan 
een droom, het is een vast plan. Wij 
zijn echte liefhebbers van een zonnig 
klimaat, niet echt Belgisch dus met zijn 
meestal grauwe weersomstandigheden 
en het drukke geraas. Het leven ginder 
is heel relaxed en de mensen zijn er so-
ciaal en vriendelijk. Misschien kunnen 
we er beginnen met een duikbasis.” 
Kurt is trouwens gebrevetteerd duikin-
structeur en runde ooit een duikschool.

Uitzending gemist? Google even Kurt 
en Angelique / Seychellen. Op de site 
van één staat nog een korte compilatie. 
Ook Het Nieuwsblad wijdde een stukje 
aan hun avontuur. 

      trouwen op de Seychellen
(en de tv, die gaat mee)

Weerde - Kijkers van Vlaanderen Vakantieland hebben wellicht de belevenissen gevolgd van 
Angelique De Scheemaecker (23) en Kurt Dee (38), een kersvers gehuwd koppel uit Weerde. 
Kurt werkt voor Eandis en Angelique verdient de kost bij KNX, een domoticabedrijf. Ze beleef-
den een zalige tiendaagse op de Seychellen, een archipel met honderdvijftien eilanden in de 
Indische oceaan. Voor de Zemstenaar blikken ze graag even terug op deze unieke belevenis.
        tekst: Dirk Verdeyen

Liefde is... 
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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

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

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

 

     

SierSchouwen - kacheLS - inbouwcaSSeTTen -
 gaS - houT - peLLeTS - inoxbuiZen

hoge buizen 57
1980 eppegem

02/751.50.14 www.van-haesendonck.be

open deur 
dagen

vrijdag 18 Februari 
en 

ZaTerdag 19 Februari

speciale prijzen
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Maurice
eppegeM

015 / 6114 42
verkoop

nieuwe wagenS
MechaniSche 
herSTeLLingen

en carroSSerie
aLLe Merken

vw auDi
skoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Winnende nummers EINDEJAARSTOMBOLA 2010
3013903 (€50 aankoopbon Sloggi)
3013857 (€25 aankoopbon Sloggi)
971252     
3012411   
3013550   
3016569
3014000    

3010900   
3013560   
3012026
971420     
3013788   

3013848   
3013943
3016800   
3010805    
3012293     

971286
3016608    
3012459   
3010737     
46724

Alle prijzen af te halen voor einde maart 2011

Tel 015/61.63.41

Sloggi dames & mannen Basic
3+1 GRATIS

 

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 !
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D
agje vrijaf
Zorg dat je de hele dag tijd 
voor elkaar vrijmaakt. 
Hertrouwen

Trouw een tweede keer. En boek de ho-
neymoon suite in een leuk hotel waar je 
elkaar verwent.
Vier een week feest
Wie zegt er dat Valentijn maar één dag 
duurt? Breek met de regels en ga een 
week samen vieren. Plan iedere dag 
iets speciaals om te doen.
Ga terug in de tijd en wordt opnieuw tiener
Haal wat leuke postkaarten en schrijf el-
kaar terug enkele liefdesbrieven. 
Op vakantie
Neem je geliefde mee op een unieke 
dagtrip. Zoek er een levensgrote poster 
of foto van en schrijf hem vol met liefde-
volle woordjes.
Bed en breakfast
Boek een kamer op het platteland en 
maak een romantische wandeling door 
de natuur. Haal herinneringen op aan 
jullie eerste jaar samen.
Romantische film
Huur een paar romantische films. Bak een 
taart, maak popcorn en zet een flesje 
klaar. Bekijk samen de hele avond films. 
Af en toe een traantje laten is toegelaten.
Geschenken
Ja, het lijkt logisch om met Valentijn je ge-
liefde een geschenk te geven, maar wees 
origineel. Koop bijvoorbeeld een antieken 
stuk, dat net zo oud is als hij of zij. De krant 
van de dag van jullie samenzijn. Tegenwoor-
dig kan je van jaren terug de krant kopen. 
Koop de krant van de dag van een speciale 
gebeurtenis en haal herinneringen op 
Romantische muziek
In plaats van een heftig gebonk, draai eens 
een dag zachte romantische muziek. Een 
dansje samen is uiteraard toegestaan.

Zemst - Valentijn, het feest van de liefde en Cupido! Ben je net verliefd? Of al jaren? Het maakt 
niet uit, op 14 februari mag je er een romantische lap op geven en je geliefde verrassen! Niet zo 
handig in het bedenken van een leuke, romantische surprise? Geen nood, de Zemstenaar helpt u 
op weg met deze handige tips! Mocht er dankzij ons een nieuw klein Zemstenaartje komen, dan 
horen wij dat (binnen 9 maanden) uiteraard graag!

Tekst: Karin Andries en Ellen Van de Wijgaert

Valentijn all the way!
Speel een spelletje
Maak verschillende opdrachtjes. Hang brief-
jes aan de deuren en geef een opdracht. 
Bij elke opdracht hoort een kleine attentie.
Citytrip
Bezoek een stad en bereid alles gron-
dig voor. Laat bloemen zetten in de ka-
mer als jullie toekomen.
Huur een eiland
Welnu, bij Lakonia hoef je geen miljonair 
te zijn om je er een te voelen. De eilanden 
bij Lakonia zijn omgeven door kristalhelder 
water van 32°. Je kan er relaxen tussen de 
palmbomen in een krachtig masserende 
whirlpool of met een drankje in de gezel-
lige strandkorven. www.lakonia.be
Fotoshoot
Doe samen een fotosessie bij een foto-
graaf en leg jullie liefde vast.
Koop een fles wijn 
Gebotteld in haar levensjaar.
Boek een concert
Haar of zijn idool of een groep of zanger 
waar jullie vroeger samen naar luisterden.
Samen zorgen voor een uitgebreid diner
Ga samen winkelen, doe romantische 
kledij aan en  verwen elkaar met een 

kok komen en laat jullie bedienen als 
koning en koningin.
Relaxen
Boek een massage voor beiden en ge-
niet samen van een glaasje champagne.
Neem een half dagje vrijaf
Neem samen een bad of douche, ga met 
al je lievelingssnoep in bed liggen, fles 
champagne kraken, leuke hapjes aan-
bieden, gezellig tv kijken en een sensu-
ele massage aan je geliefde geven. 
Een striptease voor je schatje
Als je weet dat je geliefde hiervoor te 
vinden is kan de pret niet op.
Wat dieper in de portefeuille tasten? 
Een ballonvaart, bowlen, een leuke 
daguitstap, de sauna huren voor jullie 
tweetjes.  Het vult de dag ontspannend 
bij je geliefde.
Nog enkele belangrijke tips:
Laat alles deze dag aan de kant staan. 
Heb enkel aandacht voor je geliefde. 
Moest het deze dag niet lukken zoek 
dan een alternatieve dag. Wees lief 
tegen elkaar: je geliefde lief in de 
ogen kijken, elkaar lieve woordjes toe 
fluisteren. 

lekker eten-
tje. Samen 
met twee 
l e p e l t j e s 
één grote 
i j s c o u p e 
eten. Met 
kaa r s l i c h t 
en een wijn-
tje raak je 
alvast in de 
romantische 
spanning. 
Home coo-
king
Laat een 
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Chantal, 
35 jaar, uit 

Kampenhout opende 
kortgeleden Taartsparadijs, 
een winkel boordevol hulpmiddeltjes 
om de lekkerste creaties te maken. 
Chantal kwam op het idee tijdens een 
cursus bedrijfsbeheer en toen ze plots 
in Elewijt een pand te huur zag staan, 
was de beslissing snel genomen! 
Taartsparadijs verkoopt rolfondant, 
kleurstoffen, smaakstoffen, cutters en 
nog veel meer om zelf de allermooiste 
cupcakes, taarten en koekjes te maken. 
Nog niet helemaal onder de knie hoe 
je zo’n mooi versierde lekkernij maakt? 
Dan kan je bij haar een workshop 
volgen. Chantal zit nog vol plannen, 
zo volgt ze momenteel de opleiding 
brood- en banketbakker. Voorlopig 
kan je nog geen taarten of cupcakes 
bestellen bij Taartsparadijs, maar wie 
weet wat de toekomst brengt?

Taartsparadijs: waar zoete dingen ontstaan
Elewijt – De liefde van de man (en wat 

mij betreft, ook de vrouw) gaat door 
de maag. Met Valentijn in het ach-
terhoofd trokken wij naar Taartspa-
radijs en gingen thuis aan de slag 
voor een bord heerlijke cupcakes!

Tekst en foto’s: Ellen Van de Wijgaert

Om jou 
ook de kans 

te geven het 
hart van je geliefde 

wat sneller te doen slaan met deze lek-
kernij: een makkelijk recept.
Basiscupcakes: 125 gram zelfrijzende 
bloem, 125 gram suiker, 125 gram boter 
(eerst zacht laten worden), 2 eitjes, 2 
eetlepels melk. Doe de suiker, de bloem 
en de eieren in een mengkom en mix 
tot een glad beslag, voeg de melk toe 
en mix nog heel eventjes, je beslag is 
klaar. Voor gewone cupcakes, vul je nu 
je cupcakepapiertjes (bij Taartsparadijs 
hebben ze mooie ontwerpen!), die bak 
je een kwartiertje in een voorverwarmde 
oven op 180 graden. Prik je in het deeg 
en hangt er geen deeg meer aan je 
vork, dan zijn je cupcakes klaar.
Zelf maakte ik enkele verschillende soor-
ten cupcakes. Eerst het basisrecept 
gemaakt, daarna in vier kommetjes ver-

deeld, bij eentje deed ik een paar eetle-
pels speculoospasta, bij een andere een 
paar eetlepels cacaopoeder en wat choco-
ladekorrels, bij de derde deed ik pistache-
extract (te koop bij Taartsparadijs) en dit 
beslag kleurde ik groen met eetbare kleur-
stof, bij de laatste deed ik vanille-extract.
Zijn je cupcakes klaar, dan kan je aan 
het versieren slaan!
De groene icing maak je met kant en 
klare icing en zachte boter (ik nam 
125gr-125gr), enkele druppels water en 
groene kleurstof. De roze glazuur maak 
je met wat poedersuiker, enkele drup-
pels water en roze kleurstof. De witte 
icing versierde ik met eetbare papieren 
hartjes. En ook met rolfondant kan je 
heerlijke dingen maken (zoals de kleine 
hartjes op de roze cupcakes).
Daarna: smullen maar!  

Taartsparadijs, Tervuursesteenweg 762, 
1982 Elewijt, www.taartsparadijs.be
Open: di-vrij 18u30-20u, zat 10u-17u
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Carmi. Je gaat 
er naar toe 

voor je 
lievelingsmerk.

Schoenen: All Star – Ash – Banaline – Blue bay – Cherie – CKS 
Compagnucci – Converse – Daniele Tucci – Develab – Geox 
Lelli Kelly – Little David – Mod’8 – Naturino – Ninette en Fleur 
Perché no? – Pretty Ballerinas – Replay – Rondinella – Scapa 
Stones and Bones – Terre Bleue – Walkid

Kleding:  Desigual – Essentiel – Gaastra – Liu Jo – Mer du Nord 
Polo Ralph Lauren – Sevenoneseven – Scotch and Soda 
Stones and Bones – Terre Bleue – Tommy Hilfiger – Van Hassels

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

Zondag open • Dinsdag gesloten • www.carmi.be

56_03022_Carmi communie-advertentie_210x297_2.indd   1 16/12/10   12:24
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E
en koster, van het latijn custos, wat 
bewaker betekent, is de persoon 
die belast is met de dagelijkse 
zorg van het kerkgebouw en het 

klaarzetten van de verschillende voorwer-
pen voor de liturgische dienst. Volgens Wi-
kipedia kunnen de taken van een koster erg 
verschillen van kerk tot kerk. In overleg met 
het kerkbestuur kan dat zijn: torenmeester, 
kerkmeester, organist, voorzanger, klokken-
luider enzomeer. Meer dan waarschijnlijk 
zal ook dit beroep sterk geëvolueerd zijn 
door de jaren heen. Ik veronderstel dat de 
Eppegemse klokken niet meer door middel 
van een lang touw, waaraan de koster dan 
hangt te bengelen, aan het luiden gaan… 
Ik ontmoet Constant Nees en zijn echtge-
note Alex bij hen thuis in Eppegem, bijna 
onder de kerktoren én terug van wegge-
weest. Want hoewel ze beiden uit Eppe-
gem afkomstig zijn, verhuisde het echt-
paar in 1976 naar Zemst-Laar. Tot ze een 
drietal jaar geleden opnieuw in Eppegem 
zijn komen wonen. Op de leeftijd van 
vijfentachtig jaar en met zeventig dienst-
jaren op de teller vindt Constant dat zijn 
taak als organist er op zit. De jaren be-
gonnen duidelijk te wegen en gezond-
heidsproblemen doken op. Het moment 
was aangebroken om een punt te zetten 
achter een wel zeer lange carrière.

Vooreerst, mijn dochter van tien jaar wist he-
lemaal niet wat een koster is, is dat vreemd? 
Constant: "Maar neen, de kinderen van 
tegenwoordig zijn niet meer zo ver-
trouwd met het hele kerkgebeuren." 
Alex: "Inderdaad, onze samenleving is 
enorm veranderd. Als we de mensen uit 
onze straat bekijken, kennen we bijna 
niemand meer. Het ganse dorpsgebeu-
ren van vroeger is niet meer."

Hoe zagen uw 
beginjaren eruit? 
Alex: "Op vijftien-
jarige leeftijd ging 
Constant aan de 
slag, zoals zijn 
grootvader en va-
der het hem voor-
deden. Hij werd 
koster-organist in 
Eppegem. Het was 
een drukke job in 
die tijd: driemaal 
per dag de klok-

of de vakanties. Toen leken aan het werk 
mochten, bleef Constant organist. Het 
klokkenluiden werd geautomatiseerd.

Muziek had een bijzondere plaats in jul-
lie leven?
Alex: "Constant heeft altijd graag ge-
speeld. Ook konden de koren uit de 
zes parochiekerken op hem een beroep 
doen om hen te begeleiden aan het or-
gel. Daarnaast speelde Constant in een 
orkest, dat tijdens menige dansavond 
in die tijd de muziek bracht." 

Ook in jullie woonkamer staat een pi-
ano, wordt er nog op gespeeld?
Alex: "Door de kinderen tijdens een fa-
miliebijeenkomst. Door Constant in min-
dere mate tegenwoordig. Zijn handen 
zorgen voor wat problemen, maar door 
de goede zorgen van een van de klein-
kinderen, die kinesiste is, zal dat bin-
nenkort welverbeteren." 

Ik hoop dat Constant de volgende jaren 
nog menig deuntje kwijt kan, dan wel 
niet meer voor publiek, maar gesmaakt 
door zijn naaste familie! 

Kent u de koster nog?
Eppegem – Constant Nees, zeventig jaar orga-
nist in de Sint-Clemens parochie Eppegem en 
HH. Engelbertus en Bernardus te Zemst-Laar, 
is op rust. Tijd zat dus voor een gesprek met 
de Zemstenaar. Want u wil toch ook wel weten 
welke taken in de loop der jaren voor onze kos-
ter weggelegd waren?

Tekst: Katia De Vreese, foto: Jean Andries

Koster Nees moest vroeger het uurwerk van de klokkentoren 
om de twee dagen opwinden, anders viel ze stil.

ken gaan luiden, het werk in de kerk en er 
was toen nog een vroegmis om 6u30. Het 
uurwerk, boven in de toren, moest om de 
twee dagen opgewonden worden of ze 
viel stil. En ja, de klokken luiden gebeurde 
met een lang touw. De kinderen uit de 
buurt waren maar al te blij als ze eens mee 
mochten gaan luiden. Bepaalde gewoon-
tes zullen waarschijnlijk voor veel mensen 
onbekend zijn. Het lof en de vespers zijn nu 
woorden uit een kruiswoordraadsel of een 
quizvraag, maar vroeger een alledaags ge-
beuren. Of over dood luiden, bij een sterf-
geval, waarbij je zelfs kon vernemen of een 
man of een vrouw gestorven was, aan de 
manier waarop de klokken luidden." 

Is er veel veranderd met de jaren?
Constant: "Vroeger stond een koster in 
voor bijna al het werk in de kerk. Door 
de jaren heen mochten ook leken be-
paalde taken gaan uitvoeren."

In zijn werk als koster werd Constant bij-
gestaan door zijn vrouw en ook de kin-
deren moesten af en toe inspringen, bij-
voorbeeld aan het orgel. Als koster moest 
je er alle dagen zijn, ook in het weekend 
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1,00%
+1,50%
vanaf een eerste nieuwe storting
van minimaal 10.000 euro

breng uw
spaargeld
tot leven

Voor veel mensen is spaargeld een middel om hun plannen te realiseren. Dus willen ze uiteraard dat het ook iets opbrengt. Alleen blijven de 
rentevoeten tegenwoordig bedroevend laag. AXA bekijkt dat anders. Met spaarplus brengt AXA uw spaargeld weer tot leven. Zodat u uw
toekomst beter kunt plannen en u samen met uw spaargeld eindelijk weer vooruit kunt.

Meer informatie en het volledige informatiedocument op www.axa.be of in ons kantoor:
Kantoor Van Praet
Brusselsesteenweg 97
1980 Zemst
015/61.30.03
kantoor.van.praet@skynet.be
45769 A-cB

Spaarplus beloont trouw. U geniet een wettelijk 
gewaarborgde getrouwheidspremie gelijk aan 
de wettelijk maximale rentevoet van 1,50% 
op jaarbasis, op de storting die gedurende 12 
opeenvolgende maanden onafgebroken op de 
rekening blijft staan. 
U geniet eveneens een basisrentevoet die tot 
1% op jaarbasis werd opgetrokken en die tot 
30 juni 2011 gegarandeerd is.
Dit aanbod is zowel geldig voor elke eerste 

nieuwe storting van minimaal 10.000 euro die 
tussen 03 januari en 28 februari 2011 wordt 
verricht, als voor alle bijkomende stortingen 
tot 28 februari 2011. Het maximaal toegelaten 
saldo bedraagt 500.000 euro. 
Het betreft een tijdelijk aanbod voor 
spaarplusrekeningen die tussen 03 januari 
en 28 februari 2011 bij AXA Bank worden 
geopend. Een vervroegde afsluiting is steeds 
mogelijk.

Aanbod onder voorwaarden. Voorbehouden 
voor de in het informatiedocument beschreven 
doelgroep. Voor stortingen die na 28 februari 
2011 worden verricht, zijn de op het ogenblik 
van de storting geldende rentevoeten van 
toepassing. Zodra de door de actie geboden 
waarborgen zijn afgelopen, zijn voor het 
uitstaande saldo dat tijdens de actie werd 
opgebouwd, de op dat ogenblik geldende 
tarieven van toepassing.

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel
BIC: AXABBE22 – KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel
CBFA 036705 A 7
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S
oms onwetende ouders
“Ouders kunnen niet altijd 
goed inschatten wat hun kin-
deren uitspoken op hun pc. 

Hun generatie is er niet van jongs af 
aan mee vertrouwd en vaak springen 
de kinderen er veel handiger mee 
om dan zijzelf. Kinderen van hun kant 
zijn er zich misschien te weinig van 
bewust wat de eventuele gevolgen 
kunnen zijn van hun internetgedrag. 
Nel Broothaers, multimediaspecialist 
bij Child Focus zal aan de hand van 
filmpjes en demo’s de mensen weg-
wijs maken in een aantal technische 
aspecten. Hoe kunnen mail, chat- en 
internetprofiel beter beveiligd wor-
den? Daarnaast worden enkele op-
voedingstips aangereikt. Kan de 

Onze kinderen online, maar bij voorkeur veilig

Elewijt – Kinderen van vandaag groeien op met het internet, het medium dat zich vliegensvlug in 
onze maatschappij heeft genesteld en nog nauwelijks is weg te denken.  Ze zoeken er informa-
tie over alles wat hen bezighoudt,  gebruiken het voor schoolwerk, spelen coole games, maken 
een eigen profiel aan, sturen leuke foto’s door en chatten met oude en nieuwe vrienden. Niet 
altijd zonder risico. De ouderraad van gemeentelijke basisschool De Regenboog organiseert op 
9 februari  in samenwerking met de Gezinsbond van Elewijt een infoavond “Onze Kinderen Veilig 
Online” voor ouders van (jonge) kinderen. Katrien De Pillecyn van de ouderraad en An Theunkens 
van de Gezinsbond lichten toe.
  Tekst: Dirk Verdeyen

computer op de kamer bij jonge kin-
deren? Hoe toezicht houden? Komen 
de kinderen al dan niet onwetend 
op sites waar hun privacy te grabbel 
wordt gegooid of waar misbruik of 
pesterijen om de hoek loeren? Uiter-
aard zullen de mensen ook zelf vra-
gen kunnen stellen.”

Niet demoniseren
“Het is zeker niet bedoeling om het in-
ternet en alles daar rond te brandmer-
ken als een constant potentieel gevaar. 
Eerder willen we dat dit toch fantasti-
sche medium positief en nuttig wordt 
aangewend. De infoavond kan er toe 
bijdragen dat ouders hun kinderen hier 
bij helpen.”

nemers, krijgt dit wellicht een vervolg. 
We willen de mensen ook wel eens wat 
anders bieden dan alweer een eetpartij 
of feestje waar eigenlijk alleen van hen 
wordt verwacht dat ze geld in het laatje 
brengen.”

De infoavond “Veilig Online” vindt 
plaats op 9 februari om 20 u in de 
refter van De Regenboog, Molenveld 
36 in Elewijt. De toegang is gratis en 
een drankje wordt voorzien. Ieder-
een is welkom. Een plaatsje reserve-
ren is verplicht. Inschrijven via ouder-
raad@gbs-deregenboog.be Meer info 
kan je krijgen bij Katrien De Pillecyn.  
Tel 0475 67 00 77. 

Voor herhaling 
vatbaar
“In het verleden 
werd er al eens 
een info- of ge-
spreksavond ge-
organiseerd. Dat 
is wat verwaterd 
en we willen dit 
hiermee nieuw 
leven inblazen. 
Als de avond een 
succes wordt met 
voldoende deel-



18 de Zemstenaar februari 2011 

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

18 de Zemstenaar februari 2011 

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

W
outer, wij vernemen 
dat jullie nu twee 
deelbesturen hebben, 
leg dat eens uit?

“Sinds 1 december, na de sluiting 
van onze locatie aan de Tervuurse-
steenweg, hebben we een nieuw 
dagelijks bestuur. Deze succes-
formatie van acht jongemannen 
is verantwoordelijk voor alle ac-
tiviteiten die we tijdens het jaar 
organiseren. Daarnaast hebben 
we ook een bouwbestuur, dat 
bestaat uit onze oud-voorzitter, 
oud-ondervoorzitter en oud-secre-
taris, aangevuld met onze huidige 
voorzitter Arnout. Zij staan in voor 
alles wat bij de bouw van onze 
nieuwe locatie komt kijken. Dat 

“Onze vaste activiteiten op ver-
plaatsing zullen zonder problemen 
kunnen plaats vinden. Zo hadden 
we in januari onze spaghettislag, 
in februari gaan we snowboarden 
in Landgraaf, er is een Cocktail-
feest in de zomervakantie, Elawaat 
trapt door in oktober, enzovoort. 
Daarnaast zijn we druk in de weer 
om enkele speciale acties uit te 
werken om extra geld voor onze 
nieuwbouw in het laatje te krijgen. 
Eén van die acties wordt georgani-
seerd door en vanuit jeugdhuis De 
Jeppe. Zij zullen het eerste week-
end van maart  De Jeppe Meksit-
Burn for JH Elawaat op de wereld 
los laten, een soort Music for Life 
ten voordele van ons, compleet 

Jeugdhuis Elewijt vindt nieuw, 
tijdelijk onderkomen in Gildezaal

Elewijt.  Jeugdhuis Elawaat verliet in december haar geken-
de pand op de Tervuursesteenweg (rechtover ’t  Steen,) dat 
zij van het gemeentebestuur tijdelijk ter beschikking had-
den gekregen, in afwachting van de bouw van een nieuw 
jeugdhuis aan de Driesstraat. Omdat de bouwplannen wat 
vertraging opliepen en het pand aan de Tervuursesteenweg 
wegens wegenwerken moest afgebroken worden, zocht en 
vond het bestuur van het jeugdhuis een nieuwe tijdelijke 
locatie in de Gildezaal in het centrum van Elewijt. Dat pand 
wordt op 1 april 2011 eigendom van de gemeente. Daar 
gaan zij het komende jaar op vrijdagavond mogen bijeenko-
men, niet om te fuiven, maar om gezellig samen een pint of 
een ander drankje te nuttigen. Het vernieuwde bestuur ziet 
de toekomst rooskleurig in, zo vernam de Zemstenaar van 
Arnout Deweerdt en Wouter Heyman.
  Tekst:  Bart Coopman, foto: Jean Andries

gaat van contacten met 
architect, aannemer en 
gemeente tot het zoeken 
naar de nodige fondsen 
en subsidies.”

Wouter, welke activiteiten 
voorzien jullie allemaal in de 
loop van het jaar?  Ga je ge-
noeg vrijwilligers en tappers 
vinden? 
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 UITVAARTZORG
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

Uitvaartverzorging in groot Zemst

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

David de Boeck
GSM:	0496	/	69	23	58
Oud	ijzer	-	schroot	--	Koper	-	aluminium	-	
lood	-	inox	--Autowrakken	--	Kabels	--In-
boedels	--	Overstock	--	Faillissementen

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
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met glazen huis en livestream. Tot 
slot kunnen we binnen enkele we-
ken - de exacte datum ligt nog niet 
vast - een nieuwe tijdelijke locatie 
gebruiken, de Gildezaal aan de 
kerk in Elewijt. Als we daar elke 
vrijdag kunnen openhouden , zon-
der in het vaarwater van de andere 
verenigingen te komen, moet het 
nieuwe jeugdhuis er snel kunnen 
staan. Vrijwilligers en tappers mo-
gen normaal geen probleem zijn, 
onze achterban is groot genoeg. 
Tappers kunnen zich overigens al-
tijd kandidaat stellen via onze 
website www.jeugdelewijt.be. Op 
deze site vind je ook alle informa-
tie over onze activiteiten.”

Arnout, leg eens uit hoe het met de 
bouwplannen zit?
“Momenteel zijn  de eerste plan-

nen getekend door de architect. 
Ondertussen hebben we al veel 
respons gehad van ouders die wil-
len helpen, die ons willen steunen 
met hun kennis. Dat is het nieuwe 
bestuur meteen opgevallen, dat 
we er zeker niet alleen voor staan! 
Er is een heel grote groep, van 
verschillende leeftijdscategorieën, 
die zo snel mogelijk een nieuw 
jeugdhuis wilt bouwen. Voor ons is 
dit nog maar eens een reden om er 
voor te gaan.”

Arnout, hoe kunnen we de lezers van 
de Zemstenaar overtuigen om bij jul-
lie  in de Gildezaal een pint te komen 
drinken?
“We willen heel Zemst uitnodigen op 
onze tijdelijke locatie met een bon : 
1 consumptie + 1 gratis, geldig de 
eerste veertien dagen.” 

Een deel van het bestuur van het jeugdhuis gaat een kijkje nemen op de nieuwe locatie.
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V
anwaar je passie voor film, Thijs?
“Vroeger werd ik gekozen voor 
een project van de VRT. Ik mocht 
samen met een aantal jongeren 

een programma maken, helemaal zoals 
wij dat wilden.  Zo kwam ik in de filmwe-
reld terecht.  Als eindwerk aan Sint-Lukas 
wou ik iets maken van niveau. Ik wou me-
zelf bewijzen en heb dan ook veel werk 
gestoken in het scenario, het geluid en 
de muziek. Ondertussen  heb ik zelf een 
camera gekocht, maar omdat een vriend 
me toen uitlachte, wou ik echt bewijzen 
wat ik waard was. Ik ben dan ook pro-
fessioneel materiaal gaan huren. Nu nog 
probeer ik zo lang mogelijk aan het script 
te werken. Pas op het einde, wanneer ik 
er niets meer aan veranderen kan, film en 

Zemst, een kweekvijver van talent

Elewijt – Na Hans Van Nuffel met Adem is er nu Thijs De Block met Aaron. Zemst barst van het ta-
lent, dat bewijst deze negentienjarige jongeman. Hij won met zijn kortfilm de tweede prijs op het 
Camera Zizanio filmfestival in Griekenland.  Ondertussen staan ook Bernard en Camera Obscura 
op zijn palmares.
      Tekst: Sofie Dewin

monteer ik alles. Soms wel stressen. Maar 
het belangrijkste voor mij is dat een ver-
haal goed gebracht wordt en de acteurs 
het pakkend kunnen overbrengen.”

Je studeerde twee jaar geleden aan 
Sint-Lukas, ondertussen aan het Rits. 
Hoe komt het dan dat je in Griekenland 
opgemerkt werd?
“Dat is een grappig, maar lang verhaal. 
Omdat Making Movies, een festival van 
Jekino, tegenover mijn school was, dacht 
ik dat het wel leuk zou zijn mijn filmpje in 
te zenden. Ik had dat nog nooit gedaan 
en verwachtte er dus ook niet veel van. 
De eerste of tweede prijs was niet voor 
mij, maar ik kreeg wel een eervolle ver-
melding. De jury vond mijn verhaal beter, 

woon stom dat ik het niet op voorhand 
wist, anders was ik wel mee geweest.”

Op het eerste gezicht lijkt Aaron een 
moeilijke film, maar waar gaat hij over?
“Wat een kortfilm juist is, daar ben ik zelf 
nog naar op zoek. Ik het probeer hem te 
maken alsof het een klein deel van een 
grote film is. Een scène van een film. Bij 
Aaron heb ik geprobeerd een lange film 
op tien minuten verteld te krijgen. Voor 
een jonge filmmaker is het een goede oe-
fening, want meteen een langspeelfilm 
in elkaar boksen is nog veel te moeilijk. 
Doordat ik zoveel in het verhaal wou ste-
ken is het inderdaad ingewikkeld om te 
begrijpen, dat heb ik van veel mensen 
gehoord. Het idee komt eigenlijk van 
een vriend, wiens vader hem vertelde dat 
hij ging scheiden van zijn moeder om te 
gaan samenwonen met zijn nieuwe vrien-
din. Het was een zware situatie waar hij 
mee opgezadeld werd, vooral het emoti-
onele ervan. En dat is waar ik ook vanuit 
vertrokken ben, dat je niet kan begrijpen 
dat een vader zijn zoon zoiets aandoet.”

Je bent nu min of meer beroemd, wat 
doet dat met je?
“Het is grappig dat mensen me proficiat 
wensen voor de prijs. Het is tof dat ik nu 
een bevestiging krijg dat mensen mijn werk 
goed vinden. Maar eerlijk gezegd heb ik 
liever dat mensen oprecht geraakt zijn of 
het goed vinden, zonder dat ze een beves-
tiging van iemand anders moeten krijgen. 
En dat is eigenlijk met alles in België een 
beetje zo. Vanaf het moment dat je interna-
tionale aandacht krijgt, ben je plots goed 
bezig. Je moet naar de werken op zich kij-
ken, een prijs is leuk, maar het maakt je niet 
meer of minder als filmmaker. Een volgende 
film kan altijd beter of slechter. Sindsdien 
heb ik al heel wat projecten gemaakt en 
vind zelf dat ze al stukken beter zijn, zowel 
technisch qua verhaal als acteerprestaties.”

“Ik heb ooit eens iemand anderhalf uur in de sneeuw laten rollen, achteraf 
is dat wel grappig, maar tijdens het filmen zelf lach je er minder mee.”

maar qua mon-
tage zaten er 
nog veel techni-
sche mankemen-
ten in. Jekino 
maakt dvd’s van 
de kortfilms, 
ook van Aaron, 
en stuurt ze op 
naar verschil-
lende internati-
onale festivals. 
Ik kreeg ook al 
een uitnodiging 
voor Kroatië, 
maar van deze 
nominatie wist 
ik niets af. Pas 
nadien hoorde 
ik dat ik gewon-
nen had en dat 
de man mijn prijs 
gaan ophalen 
was. Alles is ook 
gefilmd door de 
nationale tele-
visie, een echt 
gala dus. Ge-
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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

DrankenCentrale louis nijs

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

 

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

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

maes-Pils   juPiler   stella   safir   wijnen   likeuren   sterke Dranken
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Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst - 015 62 08 96
Stationsstraat 13B, 3150 Haacht - 016 57 35 53

14 februari 
= 

VALENTIJN

Extra open op maandag 14 februari 
van 14 tot 18u
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

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

www.tuinenvanvlasselaer.be

Ik kan me voorstellen dat het voor 
jou heel moeilijk is om naar een film 
te kijken zonder daar de technische 
aspecten van te zien?
“Of ik anders naar een film ga kijken, 
vraag je? Wel, ik ga er zeker tips uit 
halen, en hoe meer lessen ik krijg, 
hoe meer ik de structuur kan ontle-
den. Maar film blijft voor mij toch ze-
ker en vast genieten van een verhaal. 
Zo zag ik vorige week Mr. Nobody, 
zeker een aanrader en ook technisch 
een topper. Ik heb een hele tijd ge-
weend, en ook achteraf was ik er niet 
goed van. Maar ik wil niet dat film 
vervalt in puur technische en audiovi-
suele kenmerken, het moet iets blij-
ven waar je iets van kan opsteken.”

Bernard gaat over een man die sterft 
en later terugkeert om zijn leven op-
nieuw op te nemen. Toch wel bizarre 
verhalen, waar haal je zulke ideeën?
“Vooral uit het dagelijks leven, ik schrijf 
constant zaken op uit het echte leven. 
Daar haal ik mijn inspiratie. Een leuk 
beeld of een leuke situatie is als een 
puzzelstukje dat vroeg of laat samen-
valt met een ander. Bij mij draait het om 
verhalen vertellen en film is het leukste 
medium. Je kan er muziek in stoppen, 
een andere passie van mij. Ik ben ge-

woon erg blij wanneer ik met verhalen 
bezig kan zijn. Mijn ultieme droom is 
een documentaire of een film maken 
die evenveel impact heeft op mensen 
als een film soms op mij kan hebben.  Ik 
wil erin slagen een zo goed mogelijke 
weergave te maken van mijn persoon-
lijke realiteit, want een algemene reali-
teit creëren lijkt mij onmogelijk.”

Je hebt nog twee jaar te gaan aan het 
Rits, maar toch al wel wat kortfilms 
gemaakt. Hoe zie je de toekomst?
“Ik wil graag regisseur worden, al  wil 
ik na mijn studies niet het gevoel heb-
ben dat ik regisseur ben en dat aan 
iedereen ga tonen. Regisseren is en 
blijft een proces van veel jaren. Je kan 
altijd bijleren. Ik hoop nog wel lang 
kortfilms te maken, maar zolang ik 
maar de kans krijg om meningen of er-
varingen uit te wisselen en naar verha-
len te luisteren maakt me dat gelukkig. 
Maar in bijna elk beroep kan je dat wel 
op de een of ander manier.” 

Leuke anekdote
“We zijn gaan filmen in Doel, 
de verlaten stad, omdat ik 
dat zo’n mooie plek vindt. 
Terwijl we aan het filmen 
waren, werd er op de muren 
geklopt beneden en hoor-
den we een hels lawaai. Al-
les werd stil gelegd en we 
gingen kijken. Stonden daar 
werkmannen gaten in de 
muren te slaan om te kijken 
of er geen asbest in de mu-
ren zat. We waren daar als 
krakers, want aan wie moet 
je toestemming vragen om 
daar te filmen? Bovendien 
is het ook een hele hoop 
administratieve rompslomp. 
Toen kon ik dat nog doen, 
als je professioneel filmt 
is dat het risico zeker niet 
waard. Dus zeiden ze dat 
we voort mochten filmen, 
we moesten er alleen voor 
zorgen dat we niet door de 
vloer zakten.”

23
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Onder de   mensen
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In de Beekveldstraat in Zemst zorgden de kin-
deren De Winne voor een uitzonderlijke mooie 
iglo. Twee dagen bouwden Kato, Eline en Tim 
aan een 2,5 meter hoog sneeuwkunstwerk. 
“Een leuke foto, die niet in de Zemstenaar 
mag ontbreken”, vindt een fiere Kato. En ge-
lijk heeft ze!

Café Zandtapijt in Hofstade heeft met Dominique Hofman een nieuwe 
uitbaatster. “Een gezellig café waar oud en jong welkom is. En op Belga-
com TV kan je naar voetbalwedstrijden komen kijken”, zegt Dominique. 

Tania Vercammen opende een bloemenwinkel in de Armstraat in Zemst. 
“Een bloemenwinkel waar je niet alleen voor boeketten en bloemstuk-
ken terecht kan, maar ook voor workshops bloemschikken. Bruidsboe-
ketten worden op maat gemaakt en ook het rouwwerk krijgt een per-
soonlijke toets. De winkel is open op zaterdag van 9 tot 18 uur en op 

De eerste turnles na de 
kerstvakantie vlogen de 
kinderen van klas 3A van 
de gemeentelijke basis-
school De Waterleest in 
Eppegem er met volle 
moed weer in. “We gin-
gen van start met een les 
over voetbal, maar voor 
de foto toonden deze 
leukerds ook graag wat 
lenigheid en acrobatie”, 
aldus juf Greet Pittois.

zondag van 9 tot 12 
uur”, zegt Tania. 
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Onder de   mensen Foto’s: Jean Andries
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De KWB van Weerde nodigde sa-
men met de Gezinsbond de (klein-)
kinderen van 6 tot 99 jaar uit voor 
een spelletjesnamiddag. Ruim vijf-
endertig kinderen beleefden een 
leuke namiddag. De ouders of groot-
ouders van de allerkleinsten hadden 
de gelegenheid om mee te spelen. 
Spelopzichters waren voorzien om 
alles in goede banen te leiden. Voor 
iedereen was er een drankje en iets 
lekkers.

Negenentwintig personen kregen half januari 
in de feestzaal van rusthuis Relegem in Zemst 
een EHBO-brevet. Zeventien van hen kregen 
een diploma eerste hulp, de twaalf anderen 
ontvingen het diploma van helper. Om dat 
brevet te behalen, moet de module eerste 
hulp voltooid worden. Twaalf brevetten van de 
tweede module werden aan dezelfde perso-
nen als de eerste module overhandigd.

De BNP Paribas Fortis-kantoren van Eppe-
gem en Zemst hebben beslist de krachten te 
bundelen. Op 1 april 2011 fusioneren beide 
kantoren aan de Brusselsesteenweg 120 in 
Zemst. In afwachting van de verhuis worden 
de openingsuren in het kantoor in Eppegem 
herschikt. Op de foto het ganse team van 
BNP Paribas Fortis Zemst. 

De familie Troch in Eppegem gaat prat op hun tweemaal 
viergeslacht langs jongenszijde. Victor Troch (uiterst rechts) 
is de vader van Willy Troch. Willy is op zijn beurt vader van 
Tom (midden) en Ronny (rechts bovenaan). Tom heeft een 
zoon Willem (midden met hoedje) 3,5 jaar. Ronny doet 
even goed en heeft nu ook een zoon (in de armen van Vic-
tor, de pater familias) van bijna drie maanden oud. 
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Voor de tweede keer werd Jens Bouts uit Hofstade Vlaams-Brabants kampioen 
Bux-Race bij de 12-jarigen. Dit seizoen wil de zoon van kapper Hij-Zij Creaties zijn 
titel verlengen en mikken op een podiumplaats op het Belgische kampioenschap 
in Massenhoven.

Yo Gebuur, een organisatie die opgericht 
werd om het sociale contact tussen de in-
woners van Eppegem te bevorderen, hield 
begin januari een nieuwjaarsdrink. Er ston-

Middenstandvereniging VHVH hield op 
zaterdag 8 januari op het kerkplein van 
Hofstade haar traditionele nieuwjaars-
drink. De ambiance werd verzorgd door de 
jonge rockgroep Jack en The Rippers en 
door dj Marc de Speelvogel. Door het suc-
ces van de stempelactie van VHVD tijdens 
de maand december, werd tijdens het ge-
zellig samenzijn de uitreiking gehouden 
van de tombola. Zaakvoerder David van 
fietsen Dynamic Wheels was niet weinig 
trots om de eerste prijs, een prachtige 
damesfiets, uit te reiken aan de 91-jarige 
Maria Maerevoet.

den verschillende drank- en eetstandjes. De kinderen kregen gratis fluovestjes om veilig naar school te kunnen fietsen. In de 
toekomst zal Yo Gebuur nog andere activiteiten organiseren voor de inwoners van Eppegem.
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Na de geslaagde barbecue 
in de Tresigniesstraat in Ep-
pegem hebben de inwoners 
de smaak te pakken. Hun 
Nieuwjaarsdrink was ander-
maal een groot succes. Wen-
sen voor het nieuwe jaar 
werden verzilverd met kus-
sen. Het gezellige samenzijn 
met een borrel en een hapje, 
opgeluisterd door het plaat-
selijk muziekduo M & M, ein-
digde na middernacht. “Een 
initiatief dat gekoesterd 
moet worden”, zeggen de 
buren in koor..

Ieder jaar, in de na-nieuwjaarsperiode brengt de Sint-
Hubertusharmonie een serenade bij mensen aan huis. 
De groep muzikale driekoningen verruimt zich dan tot 
een stoet van een twintigtal en trekt al vroeg op tocht. 
De kamelen voor het vervoer van de koningen en hun 
entourage zitten gebundeld onder de motorkap van een 
Lauwers-feestbus. GPS en routeplanner hebben de pool-
ster vervangen. De fraai uitgedoste koningen hebben 
een twintigtal afspraken met de buurt en wijken. Halfweg 
hun tocht zorgen soep en broodjes voor een hernieuwde 
energiestoot. Op elke halte ondersteunen de muzikan-
ten de aanwezigen met leuke deuntjes en samenzang. 
Brandende houtkorven, gebakjes en drankjes verhogen 
het warmtegevoel en de samenhorigheid. De aanwezi-
gen tonen zich gul en doen hun duit in de collectebus. De 
inhoud wordt niet op de rooster maar op een gewone 
cafétafel nageteld en integraal in het jeugd- en instru-
mentenfonds Karel Bautmans gestort.  Foto JD

Het Netwerk van Ondernemende Senioren (NEOS) hield een nieuwjaars-
drink in de bibliotheek van Zemst. In totaal telt de vereniging zo’n 126 
senioren. “We bestaan nu ongeveer vier jaar. Voor de eerste keer orga-
niseren we een nieuwjaarsdrink (foto boven) en het is de bedoeling dit 
vanaf nu jaarlijks in te lassen. Alle leden konden genieten van een hapje 
en een drankje”, zegt voorzitter Louis Reydams. 
Neos organiseert regelmatig uitstappen, spreekbeurten en natuurwan-
delingen. De vereniging wil alle actieve senioren uit Groot-Zemst de 
kans geven om na hun beroepsleven aan verschillende activiteiten te 
kunnen deelnemen. Links zie je de bestuursleden van Neos Zemst.
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VERS BROOD NODIG?
Onze broodautomaten 

staan voor u klaar 
met 10 broodsoorten 

uniek in de regio

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98

WO+DO GESLOTEN

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

Onze winkels:

Van Eeckhout

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

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!
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O
p maandag 17 januari overleed erevoorzitter François 
Verstraeten op amper 71-jarige leeftijd. Doorzetter, 
goedlachs, sociaal en bovenal weldoener voor “zijn” KFC 
Eppegem: het zijn de kwaliteiten die de geboren en 

getogen Eppegemnaar bij de voetbalclubs in Groot-Zemst, maar ook 
bij vele Brabantse clubs zo geliefd maakten. Cois Verstraeten droeg 
de Eppegemse clubkleuren in zijn roodgroene hart meer dan wie ook. 
Hij ademde voetbal. Iedereen die hem kende, wist dat er voor Pepe 
op het sportieve vlak niets anders bestond dan KFC Eppegem.

Boegbeeld Cois Verstraeten van KFC Eppegem is niet meer
Afscheid van een geliefde erevoorzitter

Eppegem - Het werd een trieste januarimaand voor KFC Eppegem. Cois Verstraeten verloor zijn 
strijd tegen een kortstondige ziekte. Een veel te vroeg afscheid van een echte vriend. Zijn passie, 
zijn onvoorwaardelijke inzet en clubliefde zal heel hard gemist worden. de Zemstenaar biedt zijn 
medeleven aan aan de familie Verstraeten, KFC Eppegem en zijn talrijke vrienden.

                               Tekst en foto’s: Jean Andries

Vaarwel beste vriend,
Coiske, je was een prachtmens, altijd klaar voor wijze raad. We 
zochten en vonden elkaar, telkens weer... We hebben zoveel 
moois met zoveel humor meegemaakt. Samen met vrienden 
een pintje drinken in ons geliefkoosd kroegske en de vaste plek 
aan de ronde tafel in het clubhuis. Hoe leuk was het napraten 
over de wedstrijd van KFC Eppegem en over de ploegen van 
Groot-Zemst. “Wat heeft Zemst gedaan? En Elewijt? En Weerde? 
En Hofstade? Hebben ze goed gespeeld? En wie heeft er ge-
scoord?” Het waren de wekelijkse vragen en hét gespreksonder-
werp. Je krantenknipsels in je portefeuille waren heilig. Stond het 
verkeerd in de krant, de bewijzen had je, daar was je fier op. De 
“reporter-portrettentrekker”, zoals je me met veel humor noemde, 
zal je heel hard missen. Vaarwel beste vriend…
JA

Vaarwel President,
We gaan er altijd licht over, de beste wensen voor het nieuwe jaar en jawel, een goede 
gezondheid voegen we er nog snel aan toe. Eigenlijk staan we daar nooit bij stil, tenzij 
er iets scheelt. Dan pas kennen we de waarde ervan.  Dat het jaar 2011 op deze manier 
zou starten was voor heel voetbalminnend Eppegem ondenkbaar.  Dit is niet mogelijk, dit 
kan niet waar zijn, maar toch, het is gebeurd. Cois Verstraeten, de man die door zijn toe-
wijding aan de club erevoorzitter werd, is er niet meer. Een korte maar krachtige ziekte 
heeft hem geveld. Totaal onvoorspelbaar, totaal onverwacht.  Dit zal een deel van het 
dagelijkse leven zijn, zeker? We moeten voort, we hebben geen keuze, clichés zo oud 
als de straat, maar zo is het.
Je verdienste in garage Verstraeten, eerst samen met je broer en echtgenote, later met 
de opvolgers Wim en Tania is enorm. Enorm is ook het aantal jaren dat de firma Verstraeten KFC Eppegem steunt. Uniek in 
Zemst en waarschijnlijk zelfs nog veel verder. 37 jaar!
En daarnaast, alom tegenwoordig, altijd klaar en, zoals je vriend Jeanke zegt, altijd met veel humor en goedlachs. Wij moe-
ten verder, maar het zal vreemd zijn zonder onze pater familias. Vaarwel en bedankt, beste president.
Uw voorzitter, Jan
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Nieuwjaarsreceptie van KFC Eppegem
              
De nieuwjaarsreceptie van FKC Eppegem werd door ongeveer 150 personen bijge-
woond. Alle bestuursleden, trainers en ploegafgevaardigden van alle geledingen 
werden uitgenodigd, evenals alle sponsors.
Voorziter Jan Van Asbroeck prees de inzet van al deze mensen, die de basis vor-
men van een club. KFC Eppegem mag rekenen op vele vrijwilligers, die dagelijks 
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Koken met respect voor het product
Restaurant “De 7de tafel”, gelegen in het centrum van Peutie (Vilvoorde), waar gezelligheid en respect voor het

product samengaan. Alles wordt op een originele en aangename manier geserveerd. De menukaart wijzigt regelmatig 
en wordt telkens seizoensgebonden aangepast. De elegantie en charme van “De 7de tafel” is dé omgeving

om gezellig en stijlvol te tafelen of om uw zakenrelaties te ontvangen.

  ZEVENDE TAFEL

  DE

R E S T A U R A N T

VREDESTRAAT 12
BE - 1800  PEUTIE - VILVOORDE

02 - 252 03 07 - INFO@DE7DETAFEL .BE
WWW.DE7DETAFEL .BE

Open van maandag t/m Zaterdag*: 12:00 - 14:00 / 18:00 - 21:00
Gesloten op zon- en feestdagen / *zaterdagmiddag gesloten
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met de club bezig zijn. Een honderdtal 
sponsors, van klein tot groot, zorgen 
voor de noodzakelijke centen. De vier 
hoofdsponsors: de firma’s Verstraeten, 
Marna, König en Uniac werden bedankt 
voor hun trouwe sponsoring sinds vele 
jaren en boden deze receptie aan de 
club aan.
De voorzitter had drie wensen voor het 
nieuwe jaar: om te beginnen een goe-
de gezondheid, vervolgens een goede 
gezondheid en vooral, jawel: een goe-
de gezondheid!

Tekst: Johan Fluit, foto: Jean Andries
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

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

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

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

31de Zemstenaar februari 2011 



32 de Zemstenaar februari 2011 

Nieuwe website: 

www.h6traiteurservice.be
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T
oen Drs. P in 1987 de vier gevleu-
gelde groentennamen in de titel 
tot een heuse hit verhief, kon hij on-
mogelijk vermoeden dat bijna een 

kwarteeuw later ze boven een artikel over 
biodiversiteit in de Zemstenaar zouden prij-
ken. Inderdaad, na een periode van onge-
breidelde import en energievretend trans-
port van allerhande uitheemse groenten, 
zijn de gewassen uit grootmoeders’ tijd – 
zeg maar de vergeten groenten - weer meer 
dan ooit ‘in’. Ze zijn makkelijk te telen en 
kunnen eenvoudig worden bewaard. Vaak 
worden ze ook bijzondere, geneeskrachtige 
eigenschappen toegeschreven. En niet zel-
den zijn het onvermoede delicatessen, die 
zich tot diverse bereidingswijzen lenen. 

Topinamboer, corne de gatte en boerentenen
Paul diept me onmiddellijk een aantal 
exemplaren op uit zijn voorraadkelder. 
Neem nu de aardpeer of topinamboer 
(soms ook Jeruzalemartisjok genoemd). 
Je hebt wel wat plaats nodig voor deze 

ondergrondse woekeraar, die makkelijk 2 
meter hoog wordt. Maar dat is geen pro-
bleem aan de Halve Steen. Paul beschikt 
er over een moestuin van pakweg zes are.
Dus ruimte zat voor deze aardpeer, die 
vorstbestendig is. Hij omschrijft ze als 
een delicatesse die borg staat voor een 
lekker gebonden soep, maar bovendien 
ook nog goed is tegen diabetes. Minder 
leuk neveneffect is het ‘flatulentiebevor-
derend’ karakter. Maar ja, wie zei ook 
weer: ‘ieder nadeel heb zijn voordeel’ ?
De geitenhoorn of corne de gatte is dan 
weer een echte pelpatat, die met zijn 
nootachtige smaak, besmeerd met boter 
en bestrooid met grof zout het best tot 
zijn recht komt in een koude schotel. Maar 
je kunt hem even goed bakken in de pan 
met een ajuintje (de goeie ouderwetse 
manier!) of zelfs in het frietvet bakken.
De pastinaak of witte wortel is een 
circa 20 cm lang wortelgewas met een 
zoete anijsachtige smaak en een crè-
mewitte kleur. Was het vroeger eerder 

grote en dikke witte bonen worden ge-
kweekt aan staken. Nadat ze gedroogd 
zijn, laat men ze een nachtje weken, 
waarna ze in een krachtige wintersoep 
kunnen worden gebruikt. Een nieuwe 
trend die zelfs in Zemst reeds bekend is, 
is het gebruik ervan als aperitiefhapjes. 
De belangrijkste eigenschap van bonen 
kennende, weten we dat ‘gejaagd door 
de wind’ niet alleen een filmklassieker is.
De rammenas of zwarte radijs is een 
andere vergeten groente. Het is een 
ronde of langwerpige wortel die scherper 
smaakt dan radijs. Met zijn zwarte kleur 
ziet hij er misschien minder appetijtelijk 
uit, maar met bruine suiker en/of siroop is 
het een puur natuurproduct dat ideaal is 
bij verkoudheden. Ook in soep of koude 
schotels is hij een smaakvol ingrediënt.

Kweeperen en dobbel fluppen
Alles passeert nu de revue: aubergines, 
pompoenen, rode bieten, veldsla, andij-
vie, schorseneer, venkel… zelfs blauwe 
patatten. Neen, neen geen rode, maar 

“Knolraap en Lof, 
Schorseneren en Prei...” 

Laar – Vergeet artisjokken, sojascheuten, palmharten, bamboe-
scheuten en andere pepers… Willen we onze aardkluit van een 
gestage ondergang redden, dan moeten we onze ecologische 
voetafdruk dringend verkleinen. Groenten en fruit van het seizoen 
en uit de eigen streek moeten weer worden opgewaardeerd. Te-
rug naar onze natuur en onze ‘roots’. Dus togen wij naar één van de 
landelijkste uithoeken van onze fusiegemeente waar Paul Buelens 
er met liefde en plezier aardperen, geitenhoorns, pastinaken, ram-
menassen en aubergines uit de Laarse leem naar boven wroet.
 Tekst: Alex Lauwens; foto’s: Jean Andries

Paul Buelens: “In hutsepot kan je alles kwijt… maar waarom 
ze het in Laar keut va sop noemen (keut is Laars voor kipkap 

van het geslachte varken), is mij niet duidelijk”.

d ie renvoed ing , 
dan wordt het mo-
menteel vooral in 
hutsepot gebruikt. 
Maar je kunt deze 
vergeten groente 
zowel rauw, ge-
stoofd als gekookt 
eten. Idem dito 
voor de tuinraap.
Van een ander ka-
liber zijn dan weer 
de boerentenen of 
mollebonen. Deze 
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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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

caSTeeLS - wijnS

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

Tervuursesteenweg 662

1982 Elewijt

bij Tinne en Fluppe

34

 

  
      
  
  


     
  
   

de Zemstenaar februari 2011 

echt blauwe aardappelen. Een 
nieuwigheid blijkbaar! Blauw 
mag dan al een kleur zijn die niet 
wordt geassocieerd met eten, 
toch is deze aardappel vooral 
gegeerd op koude schotels. 
Paul heeft natuurlijk ook alle an-
dere klassieke groenten in zijn 

hok. Maar, het allerbelangrijkste voor 
een rijke oogst: elk voorjaar een flinke 
kar verse koemest! Dan heb je niet 
eens chemische meststoffen nodig!”
We wandelen even door de winterse 
tuin en ontwaren nog een heuse boom-
gaard met allemaal hoogstammige pe-
relaars (dobbel fluppen), maar ook een 
kweepeer en verder appelaars (o.a. 
halfoogst- en sterappels) en zelfs een 
150 jaar oude mispelboom, de vitamine 
C-bom bij uitstek! We groeten de kip-
pen, ganzen en eenden, en duiken nog 
even het knap gerestaureerde bakhuis 
in (hedendaagse stylisten zouden het 
pure vintage noemen), waar Paul zich 
naar jaarlijkse traditie, samen met de 
heemkundige kring, waagt aan brood 
bakken op de klassieke manier. We 
spreken af dat hij een seintje geeft wan-
neer er weer een vers baksel klaar is. 

Aardpeer, geitenhoorn, mollebonen, pastinaak,… 
Old school, maar wel lekker en voedzaam.

Op maandag 21 februari organi-
seert Davidsfonds (Zemst-Eppe-
gem-Laar) een lezing over biodiver-
siteit in onze gemeente, samen met 
Herman Dierickx, auteur en vrijwilli-
ger Natuurpunt.
Om 20 u in de Polyvalente Zaal van 
de Bibliotheek, Schoolstraat, Zemst.
Toegang: €2 (leden DF), €3 (niet-leden).

tuin staan. ”Eigenlijk, Alex, heb ik al-
les in mijn tuin om het hele jaar rond 
te komen. Er zijn maar twee groen-
ten die ik niet zelf kweek, en dat zijn 
bloemkolen en witloof. Het vraagt 
natuurlijk heel wat werk en kennis. 
Gelukkig heb ik die van mijn ouders 
en grootouders geërfd. Ik win ook al 
mijn plantgoed zelf, want vele zaden 
of plantjes van de vergeten groenten 
vind je amper in de klassieke zaad-
handel. Maar ook het bewaren van de 
groenten is een hele klus. Een goede 
kelder is heel belangrijk. Verder moet 
er nog heel wat worden opgelegd, 
ingemaakt, ingevroren.” Taken waar 
echtgenote Marie-Louise zich met vol-
le overgave aan wijdt. 
“Het is nu bijna twintig jaar een hobby, 
maar een hobby die geen geld kost. 
Integendeel zelfs! En wat nog belang-
rijker is: het is gezonde hobby. Je bent 
fysiek bezig en je bent altijd in de na-
tuur. Bovendien gebruik ik sproeistof-
fen alleen in uiterste nood, en dan nog 
in zeer geringe mate. Her en der wat 
stinkers (tagetes) tegen de memel 
(meeldauw) tussen de planten, voor-
komt al heel wat miserie. Voorts nog 
wat tabaksplanten, die vooral geschikt 
zijn tegen ongedierte in het kippen-
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Op TV Zemst kunt u terecht voor uw plaatselijk journaal, sport en agenda, 
plus een aantal leuke filmpjes waarin de onderwerpen van het journaal meer 
uitgebreid aan bod komen.
Zo komt u in het journaals van 2 en 16 februari meer te weten over deze onderwerpen:
•	 Knecht van twee meesters, de toneelvoorstelling van het Laarse WIK-gezelschap
•	 Het Italiaans Festijn van de FC Eppegem
•	 De Bingo-avond  van 5 februari in de parochiezaal van Zemst St-Pieter
•	 Hoe laten we ons kinderen veilig op het net surfen (op 9/2 in De Regen-

boog-Elewijt)
•	 Café Combinne, een praatcafé voor anderstaligen (op 9/2 in de Polyva-

lente Zaal van de Zemstse bibliotheek)
•	 De 5de Weerdse Bierproeverij, op 12 en 13 februari door het Bierfeestencomité
Natuurlijk blijven vroegere journaals ook nog steeds te bekijken. Wilt u het 
journaal van 5 of 19 januari nog eens zien? Geen probleem. Ook de langere 
filmpjes kunt u nog geruime tijd herbekijken.

De moeite waard in het journaal van 19 januari waren zeker: Het driekoningen-
zingen van de Eppegemse kinderen, het akoestisch concert van Sean D’Hondt, 
de gouden bruiloft van Juliette Winnepenninckx en Theo Devillé, de driekonin-
gentocht van de Elewijtse harmonie St. Hubertus, de nieuwe vitrinekasten van 
ex-sporthelden in het Bloso Sportimonium-Hofstade.

Ter herinnering: organiseert u een activiteit met uw vereniging? Meld het aan 
TV Zemst. Gewoon een mailtje naar uw ondergetekende dienaar: alex.lau-
wens@telenet.be. Of heeft u zelf een leuk filmpje gemaakt? Stuur het in. U 
vindt het adres van de website in de titel hierboven. De redactieraad evalu-
eert, stuurt een opnameploeg of plaatst uw filmpje on line.
Eenvoudiger en directer kan gewoon niet!

En dan nog dit… Zoals u nu al gedurende 5 jaar elke eerste vrijdag van de maand 
uitkijkt naar een nieuwe Zemstenaar, zo kan u elke eerste en derde woensdag 
van de maand terecht voor een nieuw journaal op TV Zemst. Voor februari en 
maart betekent dat:  2/2 – 16/2 – 2/3 – 16/3. Behoudens onvoorziene omstandig-
heden, rampen en andere toestanden. Want dan is er Breaking News.
www.tvzemst.be
   AL

Wat is er op TV  Zemst ?

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

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

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

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

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
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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

de Zemstenaar februari 2011 
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

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!
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Z
o’n drie jaar ge-
leden besloot 
Raf De Bakker 
(31) uit Zemst-

Laar zich op het moun-
tainbiken toe te leggen. 
Raf, die dagelijks naar 
zijn werk als verkeers-
leider in Steenokkerzeel 
fietst, kreeg de smaak 
pas goed te pakken na-
dat hij met vrienden vlot 
de Mount Ventoux be-
klom. Hij zag dat jaar ook 
beelden van Marc Herre-
mans (de rolstoelatleet, 
onder andere bekend 
van de Iron Man op Ha-
waï) die in 2007 in zijn 
handbike deelnam aan 
de Crocodile Trophy in 
Australië. Raf besloot dat 
dit iets voor hem was.

“Na de start aan de kust 
gaat het bergop richting 
binnenland”, vertelt Raf. 
“Door het regenwoud 
trekken we naar de gol-
vende verlaten vlaktes 
van de outback, waar de 
temperatuur kan oplo-
pen tot 40°. Het totale 
traject bedraagt meer 
dan 1.000 km, met rit-
ten tot 160 km per dag 
over eindeloos lange, 
onverharde wegen of ri-
vierbeddingen. De orga-
nisatie voorziet in zowat 
alles, de renners hoeven 

Mountainbiker Raf De Bakker 
in de ban van Crocodile Trophy

dagelijkse briefing over de afgelopen 
rit, wordt de volgende besproken en 
daarna kunnen de renners overnachten 
in tentjes in de bush. Gratis is het niet, 
een inschrijving kost al snel 1.500 euro. 
En dan moet je de vlucht nog meereke-
nen, maar dankzij de goede organisatie 

is het mogelijk om solo 
aan deze wedstrijd down 
under deel te nemen.”
En zo deed Raf het ook, 
voor de eerste keer in 
2008. Hij werd toen 36ste 
en vond van zichzelf dat 
er meer in zat. Wat be-
gon als woon-werkver-
keer, werd een passie. 
Hij sloot zich aan bij het 
Connections mtb-team uit 
Leuven en traint nu 15 à 
20 uur per week. Weke-
lijks is er wel ergens een 
wedstrijd voor amateurs. 
Vorig jaar stond hij vier 
maal op een podium, 
werd eerste in Kelmis, 
behaalde een zesde 

plaats in het regelma-
tigheidscriterium de Me-
rida Cup en de Belgacom 
Grand Prix en was goed 
voor een 14de plaats op 
het Belgisch Kampioen-
schap. Maar voor Raf is 
de Crocodile Trophy van 
2010 de mooiste race. 
Ongevaarlijk is deze 
race blijkbaar niet, want 
dat jaar er viel een dode 
onder de renners. Onze 
dorpsgenoot won er wel 
vier ritten in zijn cate-
gorie, de Master 1 (30- 
tot 40-jarigen) en werd 
tweede in het eindklas-
sement van deze catego-
rie. ‘Overall’ behaalde hij 
de 11de plaats. De race 

zich enkel met de race bezig te houden. 
Tijdens een rit zijn er drie à vier bevoor-
radingen. Nadien zijn er twee mecani-
ciens die de fietsen van alle deelne-
mers raceklaar maken voor de volgende 
dag en vier masseuses om de stramme 
spieren terug soepel te kneden. Na een 

van dit jaar zal hij waarschijnlijk aan 
zich laten voorbijgaan, maar volgend 
jaar staat Raf zeker weer aan de start 
van de Crocodile Trophy 2012. En deze 
keer mag vriendin Lies mee!

http://www.crocodile-trophy.com/ 

Zemst - Raf De Bakker is niet zomaar een mountain-
biker. Hij is een verwoed deelnemer aan de Croco-
dile Trophy. Deze Crocodile Trophy is een tiendaagse 
mountainbikerace en wordt jaarlijks in Queensland, 
Australië gereden. Een honderdtal deelnemers, van 
over heel de wereld, strijden er in verschillende disci-
plines, van eliterenners tot amateurs.
   Tekst: Junior De heyder, foto: Jean Andries
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B
elgen en bier, bier en Belgen
Het Belgische bierlandschap 
telt honderden soorten bier. 
Sinds de middeleeuwen brouwt 

elk dorp, elke streek zijn eigen bier. Ook 
in Zemst heeft er bier gestroomd. Al kan 
ik uit de geschiedenisboeken niet opma-
ken welk bier hier ooit gedronken werd. 
Het lijkt er wel op dat de Zemstse bier-
geschiedenis nu pas begint...  
Er zijn toch enkele sporen terug te vinden 
in de archieven van heemkring De Sem-
se. Hieruit blijkt dat Weerde een kleine 
bijdrage levert aan de biergeschiedenis. 
De brouwerij Sint-Martinus maakte in de 
18e eeuw “bruin tapbier, klein bier en 
Uytzet”. Uytzet is niemand nog bekend. 
Dit bier werd niet alleen als drank ge-
bruikt, maar ook als ingrediënt voor sau-
zen en soepen. Straffer nog, het werd 
beschreven als een medicijn. Dit bittere, 
licht pikante biertje werd dan wel hier 
gebrouwen, maar is beter bekend in 
Oost- en West-Vlaanderen. 
Het bier van toen is natuurlijk niet te ver-
gelijken met het bier dat we nu kennen. 
Het middeleeuws bier was wat wij nu 
bronwater zouden  noemen. De rivieren 
waren vervuild door industrieel en riool-
afval. Bier drinken was veel gezonder dan 
water drinken. Om bier te brouwen had 
men schoon water nodig. Dus werd het 
water gekookt, waardoor alle onzuiverhe-
den uit het water verdwenen. Zelfs kinde-
ren dronken het! Het was dé volksdrank, 
maar dat betekende niet dat iedereen  
de hele dag lazarus was. Er was helemaal 
geen variëteit zoals wij dat kennen. 
Uit een brief van middeleeuwse reiziger 
over Vlaanderen en hun drankgelag: 
“De belangrijkste bezigheid van deze men-
sen is praten en hierbij drinken ze enorm 
veel, nog meer dan ze eten. Wat mij het 
vreselijkst dunkt, is hun gewoonte elkaar 
een goede gezondheid toe te drinken.”

Bier uit eigen streek
De Weerdse Bierproeverij is een mooie 
gelegenheid om enkele soorten te ko-
men  proeven. Een mooi voorbeeld van 

gen bier terug: Ne Nele Tripel. Dit origi-
nele bier werd voor het eerst gebrou-
wen in 1998 ter gelegenheid van het 
80-jarig bestaan van bierhandel Nys 
in Hofstade. Dit is geen etiketbier. Dit 
wil zeggen dat het een origineel bier 
is en niet onder een andere naam ver-
kocht wordt. Een jaar later kreeg het er 
een zusje bij, Ne Nele Bruin. Louis Nys 
noemde het bier naar zijn vader Nele. 

“Laat je door deze godendrank niet vellen”
Het kleine Zemst-Laar heeft ons ook een 
publiek geheim te vertellen. In ’t Hof van 
Laar kan  je proeven van  een Veller.  
Amateurbrouwer Robeyns en cafébaas 
René ontwikkelden  samen het recept 
voor dit biertje. Ook hier volgde al snel 
een tweede biertje, ditmaal een amber-
kleurig biertje met de naam  Veller Laait. 
Robeyns heeft zelf ook nog een sugges-
tie om zeker te proberen op de bierproe-
verij: het Bosuil-bier. Deze laatste, uit 
Zemst-Bos, kan  je enkel en alleen de-
gusteren op de Weerdse Bierproeverij! 
Mijn laatste ontdekking heeft een poli-
tiek smaakje: het Egelbier. Een tiental 
jaar geleden is dit op de markt gebracht 
door jong-CD&V Zemst. De smaak kan je 
plaatsen  tussen een Duvel en een Palm. 
Dit bier is niet te vinden in de Zemstse 
kroegen, maar kan je enkel proeven op 
de Weerdse Bierfeesten. 
“Het Belgische bier heeft  een  zekere 
mystiek. Sommige zijn gemaakt door 
monniken. Sommigen smaken héél erg 
vreemd. Andere beelden elven en duivels 
af op hun etiketten. Echte bierliefhebbers 
kunnen vaak de verleiding niet weerstaan 
om veel geld neer te tellen voor dat ene 
bier. Het is, zegt beroemd bierschrijver M. 
Jackson, het Disneyland van het bier."
Dat de voorliefde voor bier in onze ge-
nen geworteld zit, is duidelijk. Zemst 
draagt misschien geen ellenlange bier-
geschiedenis met zich mee, maar het 
ziet er naar uit dat ze haar bladzijde net 
is beginnen te schrijven.  

Schol !Weerde – De Weerdse Bier-
proeverij is aan haar vijfde edi-
tie toe. Het hele weekend van 
12 en 13 februari kan u in d’ 
Oude School in Weerde kiezen 
uit zeventig verschillende bier-
soorten uit ons Belgische land-
schap. Zitten er daar ook bij 
van Zemstse makelij? de Zem-
stenaar snort het voor u op!
 Tekst: Amy Baudelet

Wat Zemst te bieren heeft… 

een nieuw ontsprongen biertje is het Pee 
Ikske. Dit blond biertje is op de markt ge-
bracht in 2003 tijdens de eerste Weerdse 
Bierproeverij. Het werd gebrouwen ter 
gelegenheid van de twintigste Weerd-
se Bierfeesten en 55 jaar Chirojongens 
Weerde. De naam  komt van de letters 
P en X, ro en chi in het Grieks. Zij vormen 
samen  het overbekende chirokenteken. 
Op de bierkaart vinden we nog een ei-
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Ecostream Hoofdkantoor
Ecostream NV
Krommewege 24D 
9990 Maldegem

T: 050 71 51 01
E: info@ecostream.be
W: www.ecostream.be

Contacteer onze lokale adviseur in uw buurt!

Dirk Van Roey
Hofstadeveld 22
1981 Hofstade - Zemst 
T: 0478 53 00 23
E: familie.vanroey@telenet.be

Kiezen voor Ecostream
is een bewuste keuze
VOOR UZELF
VOOR ONS
VOOR HET MILIEU

Ons bedrijf, Ecostream, is al meer dan twintig jaar 
actief op het vlak van zonne-energie. En ons team
is bijzonder bedreven en gedreven. We geloven
dat iedereen recht heeft op duurzame energie.
Zonne-energie is daarvan een belangrijk onderdeel. 
Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvende 
off erte op maat en stap samen met ons duurzaam 
het jaar 2011 in!

Alweer een tevreden klant!

Familie Heyvaert Alex, Elewijt

 >  Vermogen installatie: 3800 Wp

 >  Jaarlijkse opbrengst: 3500 kWh

opmaak advertentie zemstenaar.indd   1 16-01-2011   19:07:33
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De specialist in muzikale
animatie voor alle

gelegenheden. 

Hebt u binnenkort een 
feest of wil u gewoon zelf

leren deejayen. 

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

Thomas Import Design

TV meubels - TEAK

Vitrinnes - Wicker - Inox

SOLDEN - SOLDEN - SOLDEN - SOLDEN

Badkamermeubels - Interieur

Elewijtsesteenweg 114 ZEMST 015/61.72.40.

Tot -70%
Korting

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

Reservatie gewenst

Tuinwerken Kristof
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“A
ls je van de microbe gebe-
ten bent, raak je ze niet 
meer kwijt”, zegt Jean Ver-
beeck. “Mijn vader René 

was veertig jaar duivenmelker in Laar. Toen 
ik tien jaar was, ging dat van vader op zoon. 
Ik was twintig jaar lid van duivenmaatschap-
pij De Goede Hoop uit Zemst-Laar, twintig 
jaar bij De Witpen en De Kroeg in Zemst, 
nu bij het Verbond Groot-Zemst-Schiplaken. 
Met pijn in het hart moet ik zeggen dat het 
ledenaantal steeds maar achteruitgaat. 
Appartementen en woonwijken spelen 

een belangrijke rol. Er is geen opvolging 
meer. Ik ben zestig jaar en ik ben bij de 
jongste, over tien jaar zal er niet veel meer 
van overblijven. Op de kampioenendagen 
zijn het vaak dezelfde mensen. Ik heb veel 
bewondering voor kampioenen zoals Jean 
Spolspoel, Gerard Vanderaerschot, Jean 
Willems e.a. Het zijn ook steeds dezelfden 
die aan de tap staan en duivenliefhebbers 
die er altijd bij zijn aan de toog (lacht). Voor 
mij is het een hobby en ik koester de dier-
tjes. Alle dagen, een heel jaar lang, ben ik 
er mee bezig. Dat is het probleem van de 

jeugd. Een stal uitmesten, wie wil dat nog 
doen? Ik blijf alvast de duivensport trouw, 
het zal van moeten zijn hé!” 

Duivensport

Zemst - Jean Verbeeck (60) werd in het Verbond Groot-Zemst-Schiplaken kampioen jonge, 
jaarlingen Noyon en asduif. Tijdens de kampioenendag in een dun bevolkt zaaltje De Roos 
in Hofstade was de duivenmelker uit Zemst niet erg opgewekt. “De duivensport maakt 
moeilijke tijden mee”, ervaart hij.

 Tekst en foto: Jean Andries

Snelle vleugels.
Duivenmaatschappij De Blauwe Duiver Hofstade 
bestaat 114 jaar en huldigde haar kampioenen in 
De Rode Roos. André Faes was de beste over de 
hele competitie en werd algemeen kampioen maar 
ook Jean Ceulemans, Koen Massart, Leopold Ran-
quin, Gerard Van der Aerschot en Eugeen Wasteels 
wonnen een van de klassementen. ”Duivensport 
blijft een boeiende hobby en sport. Je moet dicht 
bij uw dieren staan om resultaat te halen”, zegt 
voorzitter Gust Van Etterijck. Kersvers gemeen-
teraadslid, en met lichtrode blos op de wangen, 
Linda de Coster (SP.A) overhandigde een mooi 
trofeestuk aan kampioen Gerard Van der Aerschot. 

Tekst en foto/ Juliaan Deleebeeck

GROOT-ZEMST – De kampioenen van 
het Verbond Groot Zemst-Schiplaken. 
Kampioen meeste prijzen Quievrain 
en Noyon: Jean Ceulemens voor Jean 
Willems en Gerard Vanderaerschot. 
Kampioen (1 + 2) Quievrain en 
Noyon: 1. Jean Spolspoel (Eppegem), 
2. Jean Ceulemans (Muizen), 3. Ge-
rard Vanderaerschot (Hofstade).
Kampioenen (1 + 2) Noyon:
Oude: 1. Koen Massart, 2. Antoine 
Van Erp, 3. Eugene Wasteels.
Jaarlingen: 1. Jean Verbeeck, 2. An-
toine Van Erp, 3. Andre Faes.
Jonge: Jean Verbeeck, 2. Gerard Van-
deraerschot, 3. Jan Moons.
Kampioenen (1 + 2) Quievrain:
Oude: 1. Jean Spolspoel, 2. Jean Wil-
lems, 3. Gerard Vanderaerschot.
Jaarlingen: 1. Jean Willems, 2. Jean 
Ceulemans, 3. Jean Spolspoel.
Jonge: 1. Jean Willems, 2.Eugene Cas-
teels, 3. Gerard Vanderaerschot.
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‘A
ll in all you’re just another 
brick in the wall’... Het 
waren de kinderen uit de 
vierde muziekklas van de 

Londense Islington Green School die 
deze woorden in 1979 tot een wereld-
hit zongen voor Pink Floyd. In de video-
clip zien we de spelende kinderen die 
tot de orde geroepen worden door een 
strenge schoolmeester, kinderen die in-
gesloten worden door muren, door een 
massa baksteen, waarin ze als het ware 
zelf opgaan… Triest, zeker in het grauwe 
Londen. Gelukkig loopt het in onze ge-
meente zo’n vaart niet. Er is nog ruimte 
en groen, maar er is vaak ook nood aan 
extra accommodatie om de groeiende 
leerlingenaantallen op een hedendaag-
se manier op te vangen.

8 scholen: 2400 leerlingen
Voor wie niet zo vertrouwd is met het 
Zemstse onderwijs, graag enkele cijfers. 
Groot Zemst telt drie scholen in het Vrij 
Onderwijs (De Tuimeling in Zemst, De 
Zonnewijzer in Weerde en De Kriekelaar 
in Hofstade), drie in het Gemeentelijk 
Onderwijs (De Pimpernel in Zemst-Laar, 
De Waterleest in Eppegem en De Re-
genboog in Elewijt), en  twee in het 
Gemeenschapsonderwijs (De Meer in 
Zemst en Ter Berken in Hofstade). Voor 
alle duidelijkheid: we hebben het over 
kleuteronderwijs en lagere scholen. In to-
taal zijn ze dit schooljaar goed voor zo’n 
2400 leerlingen; 65% van dat aantal be-
trekken ze uit de eigen gemeente, 13% 
uit een andere deelgemeente en … 22% 
is afkomstig van buiten Groot Zemst! 
Uitschieters daarbij zijn de beide scho-
len van het Gemeenschapsnet: De Meer  

om en bij de 10% kinderen die thuis een 
andere taal spreken dan Nederlands.

Koken kost geld
Sommige van onze scholen kennen een 
steile toename (soms tot zo’n 20% in 
drie jaar),  andere veeleer een gestage 
aangroei. Waaraan dat ligt? Er zijn tal 
van verklaringen mogelijk, maar over het 
algemeen gelden de stijging van het in-
wonersaantal en de tevredenheid over 
het lokale onderwijs als maatstaf. Voeg 
daarbij dat heel wat jonge ouders bewust 
kiezen voor de ‘warme’, gezellige en fami-
liale ‘dorpsschool onder de toren’, voor de 
school in de buurt. Een vlotte bereikbaar-
heid, zowel qua wegeninfrastructuur als 
qua openbaar vervoer is daarbij een extra 
troef. Ook allochtone gezinnen ontvluch-
ten al eens de stad (lees Mechelen). Een 
voorbeeld: je kind naar school brengen in 
de Mechelse binnenstad en dan nog eens 
je auto trachten kwijt te raken op een 
moeilijk bereikbare en duur betaalbare 
stationsparking… Dan is het toch veel 
handiger om een leuke dorpsschool te kie-

zen, niet te ver van een spoorwegstation, 
waar je op de koop toe nog ruime gratis 
parkeermogelijkheden geniet.
Voor wie laat werkt of zijn trein al eens 
mist, zijn de scholen ruimdenkend: late 
naschoolse opvang en warme middag-
maaltijden. Al knelt hier soms het schoen-
tje voor het Vrij Onderwijs. Want, koken 
kost geld! Maar ondanks alles geldt: een 
stuk stress minder ’s avonds voor mama 
en papa. En comfort heeft een prijs.
Comfortabel voor sommige scholen is 
ook dat door voldoende leerlingenaan-
tallen er meestal twee klassen voor 
elke leeftijdsgroep zijn, wat de profes-
sionele werking van de school ten goe-
de komt. Kleinere scholen bieden dan 
weer voordelen op andere vlakken…

Wat er ook van weze, we mogen gerust 
stellen dat onze scholengemeenschap 
groeit en bloeit, en daar is het hem om 
te doen! Vandaag een containerklas of 
met de bottekes door de modder, mor-
gen een leuke nieuwe klas met alles 
d’erop en d’eraan, zo is dat! 

Zemstse scholen superpopulair

Oost west, onder den toren best
Groot Zemst – Scholen die kampen met plaatstekort, containerklassen, nieuwe gebouwen die 
worden ingehuldigd, uitbreidingsplannen… Het onderwijs in onze gemeente zit duidelijk in de 
lift. Gelukkig werden er tot dusver nog geen kamperende ouders aan de schoolpoorten gesigna-
leerd, maar wat niet is, kan komen. Gezond nieuwsgierig als altijd, ging de Zemstenaaar  even 
de sfeer opsnuiven bij de acht scholen die onze gemeente rijk is.
         Tekst: Alex Lauwens

met 35% 
leerlingen af-
komstig uit 
Mechelen en 
Vilvoorde en 
Ter Berken 
met maar 
liefst  60% 
l e e r l i n g e n 
hoofdzakelijk 
afkomstig uit 
M e c h e l e n ! 
In laatstge-
noemden zijn 
er trouwens 
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Brusselsesteenweg 41a  
B - 1980   ZEMST 
015 41 67 90

pol@poldesign.be

design

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

Parket  100 % eik

Onderhoudsprodukten
HOUT

binnen & buiten

	  
	  
	  

Professionele	  IT	  diensten	  voor	  zelfstandigen,	  vrije	  beroepen	  en	  KMO	  
	  

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

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

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

PROMOTIES OP ALLE 
NAJAARSARTIKELEN

Denk tijdig aan 
uw winternazicht

Eigen ophaaldienst

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be
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ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Tervuursesteenweg 238, Hofstade
Tel. 015/61 43 17

zondag en maandag gesloten

Café

't Steen
bij Chris en	Alain
rubenslaan 2 - elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur - 
GROOT ZONNETERRAS

De Beste Pint van De streek !
specialiteit : echte trappist

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

de Zemstenaar februari 2011 

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

 

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

M
oet je een ervaren 
kaarter zijn om te be-
ginnen met bridge?
“Als je al regelmatig 

kaart, heb je wel een stapje voor, 
maar het is niet noodzakelijk. De 
eerste lessen van de cursus wordt er 
immers uit de doeken gedaan wat 
kaarten precies inhoudt. Tijdens de 
eerste cursus hadden we kaartanal-
fabeten die nu vlot meespelen. De 
lessen zijn trouwens heel praktijkge-
richt opgebouwd met spelsituaties.”

Kan je de basis van het spel beknopt 
uitleggen?
“Het heeft wel enige gelijkenis met 
kleurenwhist. Bij bridge wordt er ech-
ter gespeeld met twee vaste paren, 
dus je speelt nooit individueel of met 
wisselende partner. De spelers worden 
noord, oost, zuid en west genoemd. 
Noord en zuid vormen een paar, net als 
oost en west. De spelers van een paar 
proberen een “contract” af te sluiten, 
waarin ze bepalen hoeveel slagen en 
punten ze zullen proberen te behalen. 
Bij bridge hebben de vier kaartkleuren 
een verschillende waarde.”

Wat heeft bridge meer te bieden dan 

Geslaagde start voor bridgers 
leidt tot vervolg

Eppegem - Een goede twee jaar geleden organiseerden Lily 
en Willy De Prins op verzoek een bridgecursus in Eppegem. De 
respons was onverhoopt groot, niet minder dan achtentwintig 
deelnemers schreven zich in. Elke dinsdagnamiddag wordt er in 
de cafetaria van de sporthal De Waterleest  gespeeld met een 
vier à zestal tafels. Door het succes wordt er nu een tweede cur-
sus aangeboden om de groep uit te breiden. de Zemstenaar zat 
even aan tafel met pioniers Willy De Prins en Luc Verest.

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Jean Andries

de meer bekende spelen?
“Bridge is helemaal niet elitair of 
exclusief, om dit soms foute imago 
even onderuit te halen.  Wel heeft 
het iets meer van een denksport, zo-
als schaken. Bij bridge zijn reglemen-
ten en afspraken heel belangrijk. Dat 
maakt het spel ook heel universeel. 
Als bridger kan je waar ook ter we-
reld mee aanzitten aan een spelers-
tafel, het spel wordt overal volgens 
dezelfde regels gespeeld.”

Is dit nu een opstapje naar een eigen 
club in Zemst?
“Dit is voorlopig helemaal niet aan 
de orde. Alles gebeurt zoals voor-
heen onder de vleugels van Bridge 
Club Haacht.” 

De cursus vindt plaats in de cafeta-
ria van De Waterleest en wordt ge-
geven door een erkende leraar van 
de Vlaamse Bridgeliga.
Startdatum: dinsdag 22 februari 
van 19.30 u tot 22.30 u.
Prijs : 5 Euro per les, per persoon.
De cursus omvat 12 lessen.
Als vrijblijvende kennismaking wordt 
de eerste les gratis aangeboden.
Info: Willy De Prins, 015 611960
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