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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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in dit nummer Beste Zemstenaar,

B
ent u een beetje sportief aangelegd, beste lezer? U 
hebt een abonnement op Malinwa, zegt u? U kijkt naar 
het veldrijden op tv met een klakske van Sven Nys op 
uw kop? Mooi, maar dat bedoelen wij niet. Wij vroe-

gen ons af of u nu en dan een beetje in beweging blijft. Met de 
beentjes zwieren, eens flink in het zweet gaan! U heeft vorig 
weekend nog in de kantine op de tafels gedanst? U staat elke 
week nat in het zweet als u de vuilnisbakken buitenzet? U maait 
het gras om de zes weken? Zucht.

Wij zullen het anders aanpakken. Kijk bijvoorbeeld eens naar 
dansgroep Impuls en turnkring Thorho. Al jarenlang zijn deze 
meisjes en jongens volop in beweging met huppelen, dansen, 
springen, buitelen, rollen en meer van dat fraais. Impuls al een 
kwarteeuw lang, Thorho zelfs al 40 jaar, u verneemt er zo met-
een alles over. “Ja, maar, dat zijn allemaal jonge gasten”, horen 
wij u protesteren. Goed, hier hebt u een punt. Voor een vent van 
middelbare leeftijd is het misschien geen goed idee om zich in 
een blinkende roze maillot te gaan uitleven tussen een bende 
enthousiaste kinderen. In deze beroerde tijden worden mensen 
voor minder vastgezet.

Maar het kan ook anders. Zo kennen wij heel wat, euh, hoe zul-
len wij het zeggen, rijpere meisjes die een paar keer per week 
in groep gaan turnen of dansen of hoe dat ook heet. Zo kennen 
wij ook een pak grijzende mannen die zich een blinkende koers-
fiets kopen, het haar van hun benen scheren en drie keer per 
week aan dertig per uur door de straten schuren. Zo kennen wij 
zelfs een krasse vijftigplusser die zijn madam rond zijn heupen 
draait met dezelfde wilde souplesse als John Travolta en Olivia 
Newton-John dertig jaar geleden. 

Met leeftijd heeft dat dus niks te maken. Kijk maar naar wat de 
dertienjarige Tom van Ingelgom klaarspeelt op zijn mountain-
bike. Of Marc Vanhoof op zijn loopschoenen. U leest er alles 
over in dit okselfrisse nummer van de Zemstenaar. Nu ook uw life 
style en gezondheidsmagazine!
 De redactie (PV)
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X
andra heeft het druk, zeer 
druk. Een keivol agenda. 
Maar alles met de glim-
lach. Hoe hectisch het ook 

moge zijn, met Nina (4), Larz (5) 
en Jorin (7) om haar heen, met een 
tuin die nog moet worden afge-
werkt, met helpen in het IT-bedrijf 
van echtgenoot Peter, met audi-
ties, repetities, presentaties, mo-
dellenwerk… Gelukkig zijn mama 
Yvette en papa Paul – al of niet 

gewapend met camera - nooit ver 
uit de buurt. 

Vapeurkes
We ontmoeten elkaar op de eerste 
verjaardag van TV Zemst. Twee keer 
per maand klimt ze met haar papa de 
zolder van de Hoevestudio in voor de 
opname van het journaal. Paul achter 
de camera, zij ervoor. “Leuk zeker?”, 
vraag ik haar. “Ik doe dat presenta-
tiewerk ontzettend graag. En er ge-

Hofstade – Hasta La Vista, Aspe, Stalstudio, TV Zemst, re-
clamespotjes... Xandra Van Welden nestelt zich wel ergens 
op ons netvlies. Laat haar voornaam nu beginnen met die 
lastige letter waarmee de mijne eindigt en de toon voor 
een bangelijke babbel is gezet. Ik mag op visite bij Xandra.  
In Hofstade. Met een zachte Zemstse Indian Summer-zon in 
de rug en een stralende Xandra in de voordeur. Van een 
mooie dag gesproken…

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

Poseren voor de Zemstenaar, geen probleem voor Xandra. Ze laat zich niet van haar stuk 
brengen, zelfs niet met iemand als onze doorwinterde huisfotograaf achter de camera!

Met Xandra op de set

 

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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

	  

Nodigt u vriendelijk uit 
op de 27ste mosselfeesten

ten voordele van onze 
jeugdploegen

in het parochiecentrum 
te Zemst-Laar

zaterdag 12 november 2011 van 17u tot 22u
zondag 13 november 2011 van 11u30 tot 18u

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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beurt ook zoveel in onze gemeente. 
Zemst leeft echt wel, hé! Ik was mij 
daar voorheen niet van bewust. Ik 
kan dat journaal haast niet meer mis-
sen. En al die mensen die ik heb leren 
kennen, prachtig gewoon! Echt een 
schitterend initiatief”, weet ze mij 
te overtuigen – voor zover ik dat nog 
niet wist! – terwijl ze mij een kop vers 
gemalen gloeiend hete koffie voor-
schuift. “En, geen plankenkoorts?” 
wil ik weten. “Omzeggens niet. Toch 
niet als nieuwsanker. Ik ben immers 
zowat met de camera opgegroeid. 
Anders is het wanneer ik op de plan-
ken sta voor een live publiek. Dan wil 
ik al eens een vapeurke hebben.”
“Die vapeurkes heb ik anders niet 
gezien toen ik onlangs in de Vilvoor-
dse Stalstudio naar Allo Allo ging kij-
ken!” “Klopt. Nu had ik ook maar een 
piepklein bijrolletje in dat stuk. En je 
leert er wel mee omgaan in deze the-
ateracademie. Alles wat ik daar leer, 
kan ik gebruiken in mijn verdere ac-
teerwerk. Wist je trouwens dat Stal-
studio de enige school in de regio is 
die een lessenpakket voor volwasse-
nen aanbiedt? Dat duurt drie jaar en 
is best zwaar, hoor! Momenteel zit ik 
in het tweede jaar. Als tiener vonden 
mijn ouders de stap naar de Studio 
Herman Teirlinck te groot. Maar nu 
kan ik dat inhalen.”

De Zemstse Meryl Streep
“Je mikt dus hoger?” wil ik weten. 
“Gegarandeerd! Professioneel ac-
teren is meer dan alleen maar mijn 
grote kinderdroom die ik kost wat 
kost wil realiseren. Het is mijn pure 
passie. En ik heb het geluk dat mijn 
man daar volledig achter staat. An-
ders zou het niet kunnen.”
Voor wie het niet mocht weten, zes-
tien jaar geleden reeds stond Xan-
dra (als 16-jarige toen) al even op 
de planken bij Streven in Eppegem. 
Maar door haar studies aan De Ham 
in Mechelen (thans de Lessius-hoge-
school) – waar ze nota bene met on-
derscheiding haar marketingdiploma 
behaalde – kwam acteren wat op het 
achterplan. Daarna ging het echter 

steevast crescendo: de ontwikke-
ling van een aantal initiatieven op 
het vlak van nieuwe media bij het 
Nieuwsblad en vtm. 

“En nooit een dipje?” wil ik haar toch 
even onderbreken. 
“Toch wel, toen de kinderen kwamen 
en ik wat meer thuis wou zijn, ben ik 
gestart met een webshop. Je weet 
wel, voor allerlei gadgets. Welnu, 
daar ben ik eind vorig jaar mee ge-
stopt. Om weer voluit te kunnen 
gaan voor een professionele acteer-
carrière.”

Wat mogen we dan van jou in de toe-
komst verwachten?
“Hopelijk een heleboel rollen, liefst 
in de filmwereld, want dat is echt 
mijn ding. Daar wil ik voor gaan. Na 
mijn gastrolletje als sommelière in de 
Vlaamse langspeelfilm Hasta La Vista 
heb ik de smaak te pakken gekregen. 
We hebben nu net de opnames van 
een Aspe-aflevering achter de rug 
(aflevering 9 van seizoen 8, n.v.a.l.), 
en ook Danny Lowinski (een nieuwe 
fictiereeks op vtm) staat gepland. En 
ook in reclamespotjes zal ik geregeld 
te zien zijn.”

Xandra droomt zowaar even weg…
Droomt ze van een one night-stand 
met Matthew McConaughey of Brad 
Pitt? Of ziet ze zichzelf reeds als de 
Vlaamse Sigourney Weaver of de 
Meryl Streep van Zemst?
“Neen, Alex!”, gilt ze, alsof ze plots 
ontwaakt. “Wat denk je wel? Mocht 
ik er ooit in slagen om het niveau van 
pakweg Barbara Sarafian of een Chris 
Lomme – twee dames die ik einde-
loos bewonder – te halen, dan zal 
mijn geluk niet op kunnen. Al bewon-
der ik Karlijn Sileghem ook enorm om 
haar rol in Katarakt.”

“Laat me beginnen met een grotere 
rol in een film van eigen bodem”, 
vertrouwt ze me met gefronste wenk-
brauwen toe. “Misschien leest een suc-
cesvolle regisseur uit Zemst dit wel”, 
knipoog ik haar bemoedigend toe. 

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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

GSM 0475/869 163

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

5de Zemstenaar november 2011 
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E
en paar hon-
derd gasten, 
nationale en 
regionale pers, 

een feeërieke omge-
ving…en een sierlijke 
ster aan het Belgische 
atletiekfirmament: een 
mooi moment in Zemst! 
de Zemstenaar was er 
natuurlijk bij en slaagde 
erin een leuke babbel 
te hebben met een stijl-
volle Svetlana. In bijna 
vlekkeloos Nederlands 
stond zij ons te woord.

Svetlana, kende je Zemst 
voor je hier bij Reinold 
Vallinga terechtkwam?
“Ik moet eerlijk toegeven dat ik Zemst he-
lemaal niet kende voordien. Maar nu ik 
hier een paar keer ben geweest, lijkt het 
mij wel een leuke gemeente. De helft van 
de mensen hier op de receptie is blijk-
baar van Zemst, hoor ik. Allemaal sympa-
thieke mensen. En jullie hebben hier zo’n 
mooi kasteel, zeg!”

Hoe ben je eigenlijk op het idee geko-
men om onze Zemstenaar Reinold Vallin-
ga een boek over jou te laten schrijven?
“Het idee kwam eigenlijk van hemzelf. Via 

Facebook zocht hij contact om het boek te 
schrijven dat nu in de rekken ligt. Ik hapte 
dadelijk toe. Reinold was heel enthousi-
ast, weet je, en hij had al gelijkaardige 
dingen gedaan met andere sportlui (Ket-
ting Reactie, het ongewone levensverhaal 
van basketballer Marc Serneels, n.v.a.l.).”
We keuvelen nog rustig verder met Svet-
lana. Al wordt ze af en toe opgeëist door 
echtgenoot Stijn (Stroobants, hoogsprin-
ger, n.v.a.l.) en trainer Michel Boels om 
obligaat handjes te schudden en haar 
boek te signeren.  Niets is haar teveel. 

Aleksey Aleksandrovich
Ik maak van de gelegen-
heid gebruik om wat in 
het boek te lezen. Een 
citaat: “Van opa erfde 
ze haar lengte, van oma 
de helblauwe ogen en 
de Baltische gelaats-
trekken. Ooit hoorde ze 
dat haar uit Estland af-
komstige grootmoeder 
eigenlijk Hilda heette. 
Grootvader vond het 
geen mooie naam en 
sprak haar aan met 
‘Lubov’, het verklein-
woord van ‘luba’, wat 
liefde betekent”.
Helblauwe ogen, in-
derdaad. En sierlijke, 

spiervolle dijen die voluit tot hun recht 
komen onder het stijlvolle minikleedje. 
Ze signeert haar boek. Ik antwoord 
beleefd: “Spassieba”, Russisch voor 
“dank u”. “Hé, maar jij kent Russisch!” 
roept ze uit. “Hoe heet je”, vraagt ze. Ik 
antwoord: “Alex”. “Da’s ook een beetje 
Russisch”, zegt ze. “Mijn vader heette 
Aleksey Aleksandrovich Bolshakov.”
Ik duim voor een gouden medaille voor 
haar en voor ons land in 2012 in Lon-
den! Laten we hopen dat die gescheur-
de achillespees snel herstelt. 

Svetlana, onze bronzen tsarina

Elewijt – Van Zaventem naar Zemst, het is maar een kleine (hinkstap-)sprong voor Svetlana 
Bolshakova. De winnares van de bronzen medaille in Barecelona 2010 was een avondje te gast 
in het sprookjesachtige Rubenskasteel van Elewijt. Samen met Reinold Vallinga, de auteur met 
Eppegemse roots, stelde zij er het boek voor Svetlana – Springen voor het leven.

Tekst: Alex Lauwens en Bart Coopman; foto: Karin Andries

Svetlana omringd door auteur Reinold Vallinga en trainer Michel Boels.

6 de Zemstenaar november 2011 
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Ontdek nu ook ons gamma 
aluminium brievenbussen

Open zondagen: 6 november en 4 december 2011

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

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

Bos-Van-Steenstraat 10 GSM 0495 51 16 02 
1980 Zemst kurt.temmerman@telenet.be
Tel/Fax 015 62 05 33 www.kurttemmerman.be
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H
oe word je internationaal 
judo scheidsrechter, Freddy?
“Na het behalen van de zwar-
te gordel 1ste Dan in 1978, 

legde ik mij toe op de wedstrijdreglemen-
ten. Ik behaalde de diploma’s van trainer 
judo, later werd ik regionale en nationale 
scheidsrechter. Na het leiden van verschil-
lende wedstrijden, waaronder Vlaamse 
en Belgische kampioenschappen, werd ik 
opgevolgd door de toenmalige scheids-
rechterscommissie. Een tijd later werd 
ik verkozen tot lid van de SR-commissie 
en kon ik na een observatieperiode van 
twee jaar deelnemen aan het examen van 
continentaal scheidsrechter. Ondertussen 
behaalde ik de graad van 3de Dan. En het 
diploma van continentaal scheidsrechter 
in Warschau. Na een onderbreking van 
enkele jaren werd ik opnieuw actief in de 
SR-commissie en werd ik provinciaal voor-
zitter en ondervoorzitter van de Vlaamse 
en nationale SR-commissie. In 1981 stond 
ik voor de eerste keer internationaal op de 
tatami in Istres (Frankrijk), waar 18 landen 
vertegenwoordigd waren. Alles bij elkaar 
werd ik een 30-tal keren uitgestuurd door 
de Belgische judobond om internationale 
tornooien te leiden. Toen ik in Port-Vend-
re in  1997 het USIC-kampioenschap als 
scheidrechter vertegenwoordigde, werd 
ik tijdens de prijsuitreiking op het podium 
geroepen en kreeg ik van de organisatie 

een beker toegereikt voor mijn prestatie. 
Mijn laatste internationale optreden was 
in Sint-Petersburg, waar ik de laatste dag 
uit een selectie van 28 scheidsrechters ge-
selecteerd werd en vijf van de zeven fina-
les als hoofdscheidsrechter mocht leiden.”

Onvergetelijke herinneringen?
“Ik maakte de glorietijd van onze gouden 
ploeg mee. Het Europese Kampioenschap 
in Oostende in 1997 was daarvan een 
topper. De Belgen behaalden er zeven 
medailles. Jean-Marie De Decker was de 
drijvende kracht achter een topteam, dat 
bestond uit onder andere Gella Vandeca-
veye, Ulla Werbrouck, de gebroeders Filip 

en Johan Laats, Harry van Barneveld, Daan 
De Cooman en anderen. Ik herinner mij nog 
toen wij in München een pré-Olympisch 
tornooi voor de Olympische Spelen van At-
lanta (1996) vertegenwoordigden met ze-
ven atleten en er acht medailles wonnen. 
In die tijd kampte Van Barneveld nog in de 
zwaargewichten en de open categorie.”

De verdere toekomst?
“Ik sluit mijn scheidsrechterscarrière af 
met een goed gevoel. Ik blijf actief in 
mijn club Jigo-Tai Zemst en de provincie. 
Op de tatami maak ik nu plaats voor 
de jeugd, ik zal de jongeren nog steeds 
met raad en daad bijstaan.” 

Freddy Thybaert 
sluit internationale 

scheidsrechterscarrière af

Zemst - De Open van Brabant, editie 2011, was het 
afscheidstoernooi van internationaal judoscheidsrech-
ter Freddy Thybaert (3de Dan). Freddy was 25 jaar 
geleden de oprichter van judoclub Jigo-tai. Samen 
met zijn echtgenote Mariette Van Wauwe was hij de 
drijvende kracht van de club, waarvan zij erebestuurs-
leden blijven. Gedurende zijn lange loopbaan als trai-
ner leidde Freddy honderden judoka’s op. Velen be-
haalden uiteindelijk de fel begeerde zwarte gordel.

               Tekst en foto’s: Jean Andries
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plaatsen van cv, 
sanitair- & 
gasinstallaties

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

bvba

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

9de Zemstenaar november 2011 
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Nieuwjaar 2011-2012

Bij reservatie ontvangt u van ons een referentie nummer, 
gelieve dit nummer, uw naam en aantal personen 
te vermelden als mededeling. 

Reservatie is enkel geldig bij betaling
rekeningnummer 001-4858379-16 
ten laatste voor 21/12/2011

OPEN van maandag t/m Zaterdag: 12:00 - 14:00 / 18:00 -21:00
Gesloten op zon-, feest en woensdagen / *  zaterdagmiddag gesloten 

 
Vredestraat 12 

B -1800 Peutie Vilvoorde 

02 252 03 07  - info@de7detafel.be 
www.de7detafel.be

Prijs per persoon All-In tot 2u30

Inbegrepen witte en rode wijn,
waters , koffie, softdrinks & pils

Feestzaal “Het ASSEBROEK” te Eppegem
Voetbalstadion KFC Eppegem

• Sprankelende start met bubbels en exquise hapjes

• Roulade van op beuk gerookte Noorse zalm, zalf van basilicum   
 & rivierkreeftjes

• Cappucino van lavendel infusie met crème van butternut pompoen,  
 gerookte eendenborst

• “Fata” folie met roodbaars, brunoise groentjes, grijze garnalen & 
 sausje van citroengras

• Carré van Europees hert, wintergarnituren, aardappelbeignets,
 jagerssaus met Valrhona

• Verrassings dessert van oud naar nieuw

• Coupe champagne 

• Discobar met dansavond

Aanvang oudejaars receptie 18u45 – 19 u 
Start diner 20 uur 
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Circus Zavatta 
kampeerde enke-
le weken op een 
terrein tegenover 
het station van 
Eppegem. Het 
circus had nogal 
wat dieren mee. 
Ondermeer gan-
zen, Arabische 
paarden, pony’s, 
zebra’s, drome-
darissen, ezels, 
kamelen, anti-
lopen, bizons, 
lama’s, en ook 
enkele leeuwen 
mochten er hun 
nummertje op-
voeren. Spekta-
kel voor het publiek maar doodjam-
mer voor de dieren, vinden enkele 
dierenvrienden.
“Als er wilde dieren in het spel zijn vind 
ik dat niet goed”, zegt Julienne Deny. 
“Paarden, honden en parkieten, tot 
daar aan toe, maar een leeuw die in 
een kooi zit vind ik zielig.” Julienne haar 
zes kleinkinderen gingen niet naar de 
vertoning kijken. ”Ik laat hen zelfs niet 
op de pony’s op de kermis rijden”, zegt 
ze fel.
Hugo De Mond vindt het flauwe ze-
ver. ”Waarom zou je die dieren geen 
kunstjes mogen aanleren, als ze verder 
goed verzorgd worden? Mijn hond doet 
ook kunstjes en die is helemaal niet 
ongelukkig. Bovendien is circus een 
stukje folklore en cultuur. Ik heb voor 
mijn kleinkinderen Jef en Daan al kaart-
jes op zak.”

Circusdirecteur Frederique Prein is niet 
gelukkig met al die commotie. ”Wij zijn 
al de vijfde generatie  die met dit fa-
miliecircus rond trekt. Vooral in Vlaan-
deren maakt men het ons heel lastig. 
Zo erg dat ik twijfel of ik nog ooit te-
rugkom. Dierenrechtenorganisaties als 
GAIA voeren actie tegen ons, waardoor 
200 gemeenten in Vlaanderen, onder-
meer Mechelen, Antwerpen en Brussel, 
een charter hebben ondertekend om 
geen circussen toe te laten die met wil-
de dieren werken. Maar onze dieren zijn 
helemaal niet wild. Ze zijn in het circus 
geboren en opgegroeid. Ze zijn hele-
maal van ons afhankelijk. Het zijn huis-
dieren geworden”, verweert hij zich.

Het schepencollege van Zemst liet 
een en ander door de politie controle-
ren tijdens een onaangekondigd be-

zoek. ”De kooien 
b e a n t w o o r d e n 
aan de veilig-
heidsnormen en 
grazende dieren 
verblijven in een 
omheind perceel”, 
licht schepen van 
dierenwelzijn Piet 
Van Grunderbeek 
(N-VA) toe. ”De 
verblijven zijn 
ruim en proper, de 
dieren gezond en 
er is voldoende 
voeder aanwezig. 
In de beginsel-
verklaring ‘dier-
vriendelijke ge-
meente’, die wij 

onderschreven, staat geen artikel om 
circussen met wilde dieren te weren. 
Hun verblijf is dus ook niet in strijd 
met die verklaring. De situatie is het 
best vergelijkbaar met de dieren in de 
Antwerpse Zoo. Die zijn ook in gevan-
genschap opgegroeid, maar niemand 
vindt dat erg.”
Dat het circus in Eppegem neerstreek 
is een beetje toeval, doordat het ter-
rein van Waterwegen en Zeekanaal er 
beschikbaar lag. “Onze dienst heeft 
een vergunning afgeleverd, mits het 
betalen van een vergoeding. De huur-
der  moet zich schikken naar de wetge-
ving, maar de controle is niet onze be-
voegdheid”, klinkt het bij Zeekanaal. 
Het circus was alvast een schot in de 
roos met een grote publieke opkomst, 
waardoor het verblijf met een week 
verlengd werd.  

Circus Zavatta 
zorgt voor commotie met wilde dieren

Eppegem – In Zemst ontstond even commotie omdat circus Zavatta in Eppegem zijn tenten op-
sloeg. Zavatta is een van de grotere circussen die nog in Europa rondtrekt. Het circus laat ook 
wilde dieren optreden en dat kon volgens sommige dierenvrienden niet. Volgens anderen is een 
circus zonder dieren geen circus meer.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Schepen Piet van Grunderbeeck (N-VA) en circusdirecteur Frederique 
Prein vinden niet dat het dierenwelzijn in het circus geschaad wordt.
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Z
ondagochtend. De rijzige Sint-Rom-
boutstoren werpt zijn ranke scha-
duw over een ontwakende stad. 
De geur van verse croissants en 

ovenwarme broodjes streelt mijn smaakpa-
pillen. Wakkere burgers stappen of fietsen 
mij gehaast voorbij. Richting Minderbroe-
dersgang. Richting Academie. Chris is reeds 
op post. Ze wuift me warm welkom.

Al 5 Zemstse koppen
In de Academie voor Beeldende Kunsten 
is het al aardig druk. Chris loodst me door 
een brede gang. Naar de afdeling Beeld-
houwkunst. “Mensen denken vaak dat 
beeldhouwen alleen maar steen kappen 
is. Dat hoort er ook bij, maar mijn medi-
um is beelden opbouwen in klei”, steekt 
Chris dadelijk van wal. “Je noemt het be-
ter plastische kunst.”
Chris zit nu in het vierde jaar en toont 
mij terecht trots de portretten van vijf 
Zemstenaars die reeds model stonden. 
“Het is de bedoeling dat ik dit jaar zo’n 

tiental portretten maak. Allemaal hoof-
den van vijftigers uit mijn vriendenkring. 
We hebben dit jaar immers geen vaste 
opdracht. We mochten vrij kiezen”.
Veertig weekends lang, elke zaterdag- 
en zondagvoormiddag, vertoeft Chris in 
de Academie. Toch wel belastend, wil 
ik weten. Zo met twee tieners thuis en 
een drukke job in het IT-departement 
van een grootbank?
“Ach, weet je Alex, als je iets graag doet 
is niets teveel. En elke hobby kost geld 
en vergt energie! Dit bezorgt mij het no-
dige tegengewicht voor mijn werk. Hier 
kan me in uitleven en expressief zijn”.

Een naakte adonis poseert schroomloos 
in het midden van de zaal. Twee uur zal 
hij daar in zijn blote glorie staan te staan. 
Onbeweeglijk. Stokstijf. Geen bewon-
derende kreetjes van beeldhouwende 
dames in spe, maar pure ernst en concen-
tratie. Anatomische lijnen en rondingen 
worden ontleed en bestudeerd. Onder-

tussen wijdt Chris me verder in in de ge-
heimen van ijzeren structuren, moulages 
in plaaster, negatiefbeelden, enzovoort.

Koeiewervel van bij Coppens
Ik tracht te peilen naar wat Chris zo drijft 
in deze hobby. “Als kind al was ik ontzet-
tend graag met mijn handen bezig, wou 
ik creatief zijn. Toen ik 17 à 18 jaar was, 
heb ik ook een tekencursus gevolgd. 
Nadien werd ik geboeid door keramiek, 
maar toen ik zwanger was, moest ik er 
mee stoppen omwille van de gevaarlijke 
stoffen die daar bij vrij komen. En dan 
lag het even helemaal stil. Toen mijn 
zoon (Wietse is ondertussen 15, zijn 
zus Femke 17, n.v.a.l.) naar het middel-
baar onderwijs ging, heb ik opnieuw de 
draad opgenomen en heb ik me aan de 
academie van Mechelen ingeschreven.
Van Wietse heb ik in het tweede jaar 
trouwens een torso gemaakt. Zijn hobby 
is klimmen…En zo’n klimmer met strakke, 
spannende spieren, dat is toch super!”

Chris De Laet, creatief met klei

Weerde - Mechelen - Als kind al wroette ze graag met haar handen in de Leestse klei. Boetseren, 
figuurtjes maken… Wat toen nog een spel was, werd later een hobby, een passie. Creatief zijn 
met klei, dát wil Chris De Laet uit Weerde. Ik ontmoet haar in de kunstacademie van Mechelen en 
luister gepassioneerd naar een passioneel verhaal. 

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Chris bij vijf Zemstse karakterkoppen die ze dit jaar al geboetseerd heeft.
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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

BVBA

- Alle bouwwerken

- Algemene renovaties

- Opritten en terrassen

- Gevelrenovaties

Bram Valcke

0498/73 77 61

Bart Vanhoegaerden

0496/61 22 58

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

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

BVBA

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

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



14 de Zemstenaar oktober 2011 

www.kafeine.be

Traiteur & 
Home-cooking service

Traiteur & Home-cooking service
Zemstsesteenweg 111
1981 Hofstade

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

www.h6traiteurservice.be

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

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

Interesse? Bezoek onze website en bekijk ons 
aanbod.

Speciaal aanbod
Lentefeest of Communie

Wil je je eens culinair laten verwennen met de feestdagen 
en ben je benieuwd naar onze eindejaarsmenu’s, bufetten 

en suggesties? Bekijk dan snel onze website.

Sinterklaasactie
tot eind november: 

maak kans op een 
Woody-knuffel

Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst 
015 62 08 96

Stationsstraat 13B, Haacht
 016 57 35 53
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Als Chris de vijf jaar zal volgemaakt 
hebben, krijgt ze een getuigschrift ho-
gere graad in beeldende kunst deeltijds 
kunstonderwijs. Mits nog twee extra 
jaren, wordt dat een kwalificatiegetuig-
schrift. Maar zover is ze nog niet. Ik be-
wonder haar huidige creaties en vraag 
benieuwd naar het groeiproces.
“Eén van mijn opdrachten in het eerste 
jaar was het maken van een organische 
vorm. Ik ben toen in Zemst naar slagerij 
Coppens geweest en ben daar met de 
wervels van een koe buitengestapt. Om 
alle vleesrestjes er af te krijgen heb ik er 
bouillon van gekookt. Zo had ik de pure 
vorm. Uit een blok piepschuim van twee 
meter sneed ik twee wervels van 60 x 60 
x 50 cm. Waarna ik ze bekleed heb met 
doek en plaaster. Een leuke ervaring! In 
het tweede jaar heb ik een buste van 
een medeleerlinge gemaakte en ook de 
bol van wilgentakken op een structuur 
van aan elkaar gelaste ringen, die in 
Weerde in mijn voortuin staat.”
“Kan jij dan lassen?” vraag ik mij bewon-
derend af. “Maar natuurlijk, dat leren we 
hier allemaal”, antwoordt ze vol overtui-
ging. Ik stem beschamend in, wegens 
nog nooit gedaan. “Trouwens, da’s ook 
nodig in het derde jaar als je een levens-
groot beeld maakt. Naar een professio-
neel model, zoals je hier ziet. Om die man 
uit klei te maken, heb je een geraamte in 
ijzer nodig dat stevig in elkaar gelast is!”

Kliederen met klei
Ondertussen denkt Chris al aan haar 
vijfde jaar dat ze thans voorbereidt.  
Daarin moet ze zelf een opdracht zoeken 
en uitvoeren. Maar eerst moet nog een 
vijftal Zemstse karakterkoppen (mannen 
en/of vrouwen) de revue passeren in het 
kader van haar project Super 50. “Wie 
poseert, krijgt nadien van mij z’n gipsen 
afdruk mee”, vult Chris aan. 
Haar creaties neemt ze mee naar huis 
en krijgen daar een plaatsje. Echtgenoot 
Herman moet er maar akkoord mee gaan. 
Al droomt ze op termijn wel van een echt 
atelier. Liefst in de kelder, waar het vol-
doende vochtig is voor de klei, of in een 
apart optrekje in de tuin…”. Want klie-
deren met klei is niet echt iets om in je 
leefkamer, keuken of garage te doen! 

L
icentiaat Lichamelijke Opvoeding 
Joran Van Gompel (27) pikte het 
idee op in Nederland, waar het 
razend populair is, en tracht het 

hier bij ons van grond te krijgen.
Een bootcamp heeft niets met boten 
te maken, het leunt meer aan bij de 
sportmethodiek die gebaseerd is op 
de trainingsroutine van het Ameri-
kaanse leger. Bootcamp is een vorm 
van fitness waarmee iedereen, onge-
acht leeftijd of niveau, zijn algemene 
fitheid kan verbeteren. Geen luxe 
sportscholen en ook geen gebruik van 
fitnessapparatuur. Terug naar de ba-
sis met hardlopen, intervaltraining en 
fitnessoefeningen. Alles zonder toe-
stellen, in de buitenlucht, ongeacht 
het weer en onder begeleiding van 
een gekwalificeerd trainer.
Een bootcamptraining, in een groep 
van 5 tot 10 personen, bestaat uit oe-
feningen die aan een hoge intensiteit 
worden uitgevoerd en die functioneel 
bewegen bevorderen. Elke oefening 
duurt 30 seconden en een volledige 
training 60 minuten. Iedere deelnemer 

werkt op zijn of haar eigen tempo.
In groepsverband wordt er een diver-
siteit aan oefeningen uitgevoerd, die 
voornamelijk bestaat uit natuurlijke 
lichaamsbewegingen zoals duwen, 
(op)trekken, werpen, optillen, sprin-
gen en lopen. Of men nu met de hele 
groep, per twee of individueel aan 
het werk is, de teamgeest zorgt er al-
tijd voor dat men net dat beetje extra 
kan. Toch telt de kwantiteit niet, maar 
wel de kwaliteit van de oefeningen.
Joran organiseert deze trainingen in 
het domein van Hazewinkel in Blaas-
veld, het Vrijbroekpark in Mechelen 
en nu ook bij ons, op het strand van 
het Bloso-domein in Hofstade. Je kan 
inschrijven via de website voor mini-
mum 5 en maximum 10 beurten en dit 
voor 8 euro per training. Als je een 
keertje niet kan, geen probleem, dan 
pik je gewoon de volgende keer in. 
Joran zorgt voor al het materiaal dat 
gebruikt wordt. Het enige wat je moet 
doen, is inschrijven, je sportkledij aan-
trekken en op tijd aanwezig zijn. 
Meer info: www.bootcamptrainng.be. 

Hofstade – In het Bloso-domein wordt sinds kort regelma-
tig een bootcamp georganiseerd. Omdat de Zemstenaar ook 
niet wist wat dat was, gingen wij ons licht opsteken bij de 
organisator ervan.
  Tekst en foto: Junior De heyder

Bootcamp in Hofstade
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N
iets wees erop dat de 
loopmicrobe Vanhoof zo 
zwaar te pakken zou krij-
gen. Altijd sportief ge-

weest, dat wel. Voetbal natuurlijk, 
zoals bij zovele jongeren. De Fie 
doorliep de jeugdreeksen van FC 
Zemst, raakte zelfs tot in de eer-
ste ploeg. Speelde ook vijftien 
jaar zaalvoetbal bij ZVK Zemst. En 
deed in de jaren tachtig een paar 
keer met collega’s mee aan de 20 
km van Brussel. Vanaf de jaren ne-
gentig werd dat, tot vandaag, een 
jaarlijkse traditie. Maar marathons? 
Daar was geen sprake van.

Tot hij, ergens in de loop van 1999,  
een artikel las over de marathon van 
New York. Fie schreef zich prompt in 
voor de millenniumeditie. “De spor-
tieve uitdaging, maar vooral ook de 
sfeer van die magische loop door 
New York trokken me geweldig aan. 
Daar wilde ik bij zijn. Eén keer maar, 
om het te hebben meegemaakt.” 
Inschrijven is één ding, zich voorbe-
reiden iets anders. Dus kocht hij het 
boek Op weg naar de marathon, toen 
zowat het standaardwerk. En begon 
te trainen. Maar meteen begonnen 
ook de problemen: last aan de knie 
en, veel erger, het hart. “Bleek dat 
ik een of andere afwijking had aan 
mijn hart”, vertelt Marc. “Marathon of 
niet, een operatie drong zich op. Dus 
werd ik in maart 2000 geopereerd 
aan mijn tikker, terwijl ik in november 
in New York aan de start wou staan. 
Help!”

Maar alles liep op wieltjes. De eer-
ste marathon werd een onvergete-
lijke ervaring. “De sfeer in New York 

was onbeschrijfelijk. De Twin Towers 
stonden er nog, een joelende massa 
volk  juichte ons toe. Aan Fifth Ave-
nue stonden ze zeven rijen dik, ik 
heb het geteld. Bij de doortocht in 
de Bronx kreeg ik een dipje, maar 
een reep powergel deed wonderen. 
En die onwaarschijnlijke sfeer natuur-
lijk: door Central Park lopen, met Sun-
day Bloody Sunday van U2 galmend 
door de boxen, dat doet iets met een 
mens. Ik klokte af in 3u 27min, wat 
nog jaren mijn beste tijd zou blijken. 
’s Anderendaags was ik half kreupel, 
maar so what? Dit was méér dan de 
moeite waard!”

En het smaakte naar meer. De Fie 
had de microbe te pakken en trok 
van de ene marathon naar de an-
dere, in binnen- én buitenland: Keu-
len, In Flanders Fields, Stockholm, de 
Kustmarathon, Rome, Firenze, Am-
sterdam, Parijs, Berlijn. Stilaan werd 
het sportieve belangrijker dan het 
recreatieve. “Ik sloot mij aan bij atle-
tiekclub Sparta Vilvoorde, waar mijn 
trainer mij de raad gaf om in de win-
ter ook aan veldcross te doen. Ik was 
al wel wat modder gewoon van vroe-
ger in het voetbal, dus dat viel best 
mee. En de resultaten volgden snel: 
in 2008  liep ik eerst in Tongeren een 
tijd van 3u 06min, daarna 3u07 in 
de Ferrari Marathon in het Italiaanse 
Modena.”

Marc voelde dat er méér in zat en 
stapte over naar VAC Vilvoorde, waar 
de begeleiding nog werd verbeterd. 
Nieuw doel werd onder de grens van 
de 3 uur duiken. Dat lukte in 2009 
net niet in Kopenhagen, maar in 
Eindhoven wél: 2u 58min! Marc be-

Marathon Marc

Zemst – Zemst heeft zijn eigen Marathon Man. Elf jaar geleden 
nam Marc Vanhoof (49), Fie voor de vrienden, deel aan de ma-
rathon van New York. Goed voor één keer, dacht hij. Verkeerd 
gedacht. In september 2011 zette hij met de Jungfrau Mara-
thon een zestiende langloop op zijn palmares. Met fonkelende 
ogen vertelt Marc zijn marathonverhaal aan de Zemstenaar.
  Tekst: Paul Verdoodt, foto: Philip Gysen

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

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

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM

VAN CAFé EN zAAL, 
NAAR SKIHUT RUBENSHOF

MAANDAG RUSTDAG
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gon stiekem te 
dromen van het 
record van Wim 
Roofthooft, de 
Zemstse politie-
inspecteur, die 
ooit 2u 57min 
liep. Een knie-
operatie in 
2010 besliste er 
anders over. 

Maar dit voor-
jaar stond de 
Fie opnieuw 
aan de start in 
Barcelona. De 
voorlopige kers 
op zijn mara-
thontaart zette 
Marc enkele 
weken geleden 
in Zwitserland. 
“De Jungfrau 
Marathon is de 
zwaarste, maar 
ook de mooi-
ste ter wereld. 
Tijd heeft hier geen belang. Je moet 
hier 1800m klimmen en op de Muur 
van Wengen zelfs 2km aan 20%. In 
zo’n overweldigend natuurdecor een 
lange afstand lopen, daar zijn geen 
woorden voor. Samen met New York 
was dit de max!”

En nu? Alles bereikt en stilaan afbou-
wen?
“Mmm, nog niet meteen (lacht). Vol-

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

•	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

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

gend jaar ben ik er bij in Antwerpen. 
En in het najaar wordt het héél spe-
ciaal. Op 29 oktober trek ik naar Du-
blin. Mijn vrienden uit het onderwijs 
hebben deze keer geen uitvlucht om 
niet mee te gaan, want de marathon 
valt in de herfstvakantie. En één 
maand later word ik vijftig, dus dat 
kan niet stuk. Geeft mij trouwens ook 
de kans om in  2013 mee te doen 
aan het BK voor 50-plussers!” 

De Fie in volle actie tijdens de Jungfrau Marathon.
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Carmi,
je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.

Kleding 

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

Schoenen 

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

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

Zondag open - Dinsdag gesloten

Reserveer of koop online
op www.carmi.be

Carmi_BO-ATTITUDE_NL.indd   1 11/08/11   09:10

M
omenteel heeft 
het handelsge-
heel een op-
pervlakte van 

12.500 m². Hierbij gaat het 
over de winkels van Carrefour, 
Brico en Auto 5. Na de uitbrei-
ding en de toevoeging van 
nieuwe gebruikers zal het ge-
bied met 6.000 m2 toenemen.
Er zijn niet alleen plannen 
om nieuwe gevels te plaat-
sen voor Carrefour, Auto 5 en 
Brico, maar er komen ook uit-
breidingen.  Brico wordt 800 
m² groter en de tijdelijke tent 
wordt vervangen door een 
degelijk gebouw.
Achter de huidige Carrefour 
doet winkelketen Saturn zijn 
intrede.  Saturn is een grote 
marktspeler in de branche 
tv-hifi-video, multimedia- en 
kantoorapparatuur, huis-
houdelektronica, geluids- en 
beelddragers,  fotografische 
en optische artikelen. Al deze 
zaken zullen op een kleine 
3.700 m² uitgestald worden.
En dat is nog niet alles. Ook 
sportbeoefenaars kunnen op 
de site terecht. Sportsdirect.

Carrefoursite in nieuw kleedje
Zemst – De site rond de Carrefour, op de grens tussen Mechelen en Zemst, krijgt een grondige 
facelift. Een groot project is volop aan de gang om het winkelcomplex aanzienlijk uit te breiden. 
de Zemstenaar kon de plannen inkijken.
        Tekst: Karin Andries

 

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

com trekt er een gebouw op van twee verdiepen, met 
een totale verkoopsoppervlakte van 1.500 m².
Om het geheel een noodzakelijke elan te geven wordt 
de parking uitgebreid van 771 plaatsen naar meer dan 
900 plaatsen. 
Redevco, eigenaar van de gronden, doet hiermee een 
totale investering van 11 miljoen euro. De binnenin-
richting gebeurt door de winkelketens zelf en zit niet in 
de kostprijs begrepen. Dit en volgend jaar moeten alle 
bouw- en milieuvergunningen en de MER-studie  in orde 
zijn. Maar voor de klanten kunnen gaan shoppen, zullen 
ze nog moeten wachten tot eind 2013.
Op het plan staan de voorziene uitbreidingen in 
rode kleur. 
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Carmi,
je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.

Kleding 

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

Schoenen 

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

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

Zondag open - Dinsdag gesloten

Reserveer of koop online
op www.carmi.be

Carmi_BO-ATTITUDE_NL.indd   1 11/08/11   09:10
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K
atleen, hoe kwam 
je erbij om mee te 
doen aan het exa-
men van gemeen-

tesecretaris in Edegem?
“Als beleidsmedewerker bij 
de gemeente Zemst was 
ik van nabij betrokken bij 
de werkzaamheden van de 
gemeentesecretaris. En  de 
afgelopen twee jaar heb 
ik een opleiding master in 
het overheidsmanagement 
gevolgd.   Beide factoren 
droegen ertoe bij dat ik mij 
klaar voelde voor een vol-
gende stap in mijn carrière. 
Toen ik de vacature voor 
Edegem las, was dat een 
kans die ik niet onbenut 
wou laten.”

Is Edegem een gemeente 
die vergelijkbaar is met 
Zemst?
“Ja en neen. Edegem is 
net zoals Zemst een mid-
delgrote gemeente met on-
geveer evenveel inwoners. 
Het grote verschil is dat Edegem veel 
kleiner is qua oppervlakte en daar-
door meteen stedelijker wordt. Alle 
winkels en diensten zijn op wandel-
afstand van elkaar gelegen rond een 
centraal plein en wanneer je enkele 
straten verder rijdt, ben je al gauw op 
het grondgebied van de volgende ge-
meente.”

Klopt het dat een gemeentesecretaris 
heel veel te zeggen heeft?

“Als gemeentesecretaris heb je een 
grote verantwoordelijkheid en ben 
je de spilfiguur tussen de adminis-
tratie en het schepencollege en de 
gemeenteraad. Alle beleidsbeslis-
singen komen toe aan de verkozenen 
des volks, maar onze taak is het er-
voor te zorgen dat deze beslissingen 
correct en tijdig worden uitgevoerd 
en opgevolgd.
Het is wel zo dat ik aan het hoofd sta 
van een administratie met 230 perso-

neelsleden. Zij vallen hiërar-
chisch onder mijn bevoegd-
heid. Ik heb dus zeker ‘iets 
te zeggen’, maar gelukkig 
word ik hierin bijgestaan 
door een management-
team, twee directeurs en 
een financieel beheerder 
die eveneens hun duit in 
het zakje doen bij alle be-
langrijke beslissingen.”

Wat zijn de belangrijkste 
uitdagingen voor gemeen-
tebesturen de komende 
jaren?
“Specifiek in Edegem werkt 
men momenteel aan een 
totale omwenteling van het 
dienstverleningsconcept, 
waarbij tegen maart 2012 
gestart wordt met het nieu-
we front- en backoffice-prin-
cipe: om het even waarvoor 
een burger naar de gemeen-
te komt (of dat nu een rijbe-
wijs of een stedenbouwkun-
dige vergunning is), hij zal 
hiervoor aan één loket door 

één medewerker geholpen worden. Bo-
vendien zullen alle briefwisseling en 
telefoons afgeleid worden naar een 
contactcenter.
Los daarvan staan alle gemeentebe-
sturen de komende jaren voor een 
aantal belangrijke uitdagingen. Zo is 
er de overstap naar de zogenaamde 
beleids- en beheerscyclus, die een 
grote impact zal hebben op de bud-
gettering van het beleid en een meer 
concrete opvolging van de beleids-

 Zemstenaar schopt het 
tot gemeentesecretaris van Edegem

Zemst – Talent van eigen kweek: Katleen De Prins uit de Kleempoelstraat in Zemst, echtgenote 
van Maarten Van Eyken, mama van Lars en Seppe, en tot voor kort nog beleidsmedewerker bij het 
gemeentebestuur van Zemst, deed onlangs te hard haar best op het examen van gemeentese-
cretaris in Edegem. Eindigde een beetje tot haar eigen verrassing als eerste van het examen en 
is sedert vorige maand dus gemeentesecretaris van deze Antwerpse gemeente. de Zemstenaar 
ging bij Katleen De Prins navragen hoe ze dat heeft geflikt en of ze haar nieuwe job ziet zitten.
 Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Katleen De Prins ziet het zitten als gemeentesecretaris in Edegem.
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Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19, WO+DO GESLOTEN

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

24u / 24
7 dagen / 7

Van Eeckhout

Nieuw ! Nieuw ! Nieuw !
Bezoek de eerste broodshop van de toekomst

op de Korenmarkt - Mechelen
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

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!

 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:

 

     

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek

in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas 

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

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

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

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

planning tot gevolg zal hebben.  Een 
andere belangrijke denkoefening 
heeft betrekking op de mogelijkheden 
om te evolueren naar een verregaan-
de samenwerking tussen OCMW en 
gemeente.”

Hmmm, klinkt allemaal niet zo eenvou-
dig, Katleen. Is zo’n belangrijke functie 
makkelijk te verzoenen met het gezins-
leven?
“Het is zeker minder evident dan vroe-
ger, maar mits goede afspraken en mo-
derne technologie is er veel mogelijk. 
Gemiddeld twee avonden in de week 
ben ik vrij laat thuis, maar de overige 
dagen werk ik thuis verder nadat de 
kinderen in bed liggen.”

Koester je stiekem een droom om later 
gemeentesecretaris van Zemst te worden?

“Neen, eigenlijk niet. Ik vind het aan-
genaam dat mijn werk en privé door de 
fysieke afstand enigszins gescheiden 
blijven. Als gemeentesecretaris ben 
je, of je dat nu fijn vindt of niet, toch 
ook een publiek gekend figuur in de 
gemeente. Ook al ben je als gemeen-
tesecretaris niet 
bevoegd om be-
leidsbeslissingen 
te nemen, bur-
gers zijn zich niet 
altijd bewust van 
dit onderscheid 
tussen politieke 
mandata r i ssen 
en het ambtelijk 
personeel. Wan-
neer je in je ei-
gen gemeente 
secretaris bent, 

heeft dit automatisch tot gevolg dat 
mensen je makkelijk zullen aanspreken 
over het beleid en beslissingen van 
de gemeente. Door deze functie niet 
in mijn thuisgemeente uit te oefenen, 
heb ik het gevoel werk en privé toch 
beter te kunnen scheiden.” 

info@printwinkel.com
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Onder de   mensen
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Plezante Hoek in de Hoogstraat Zemst organiseerde voor de derde keer een buurtfeest. Er was een uitgebreid buffet voorzien 
naar ieders wil. En de toffe buurt kennende, liep het feestje uit tot in de vroege uurtjes. “Met een groepsfoto in de Zemstenaar 
is het feestje helemaal geslaagd”, zegt Luc Vercammen. 

Driesrock Elewijt schenkt traditioneel zijn 
winst aan twee goede doelen. Dit jaar 
werd gekozen voor KKOL (Kinderen en 
Kanker Oudervereniging Leuven vzw) en 
Zonnestraal, een zorgboerderij voor per-
sonen met een beperking. Beide organi-
saties kregen een cheque van 1.500 euro. 
Ook de bestuursleden van jeugdhuis Ele-
waat kregen een cheque van 300 euro 
voor de financiering van hun nieuw op te 
richten jeugdhuis. (Foto Luc Hermans)

De klasgenoten van de gemeentelijke school van Laar zijn feestvierders. Vijftien jaar geleden verzamelden Gust Metdenancxt 
en Elia Jacobs hun vijftigjarige schoolvrienden. Vijfenvijftig jaar en zestig jaar volgden en op zaterdag 15 oktober vierden de 
vijfenzestigjarigen voor de vierde keer. Op de foto de jarigen (zittend) met hun echtgenoten, v.l.n.r. Marcel Muyldermans, 
André Lauwers, Gust Metdenancxt, Gilbert Doms, Lena Van Roy, Elia Jacobs, Jenny Van Erp, Roger Schaerlaeken, Rik Peeters, 
Josephien De Roeck en Jean De Roeck. 
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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Na twee jaar geleden het 
kantoor in Zemst overgelaten 
te hebben, neemt Kurt Im-
pens samen met Nico Verga-
elen de touwtjes opnieuw in 
handen. Century 21 Woonser-
vice werd op vrijdag 30 sep-
tember Century 21 Compas. 
En dat werd gevierd met een 
receptie, met een gastoptre-
den van Margriet Hermans 
en Celien. Op de foto het en-
thousiaste bestuur met klan-
ten en sympathisanten.

Op 27 september opende Bakkerij Carl de deuren van de vijfde winkel op de 
Tervuursesteenweg in Hofstade. Sofie Asselberghs staat aan het roer en zal 
samen met Dianna, Sofie, Branka, Carolien en Ellen instaan voor een vlotte 
en vriendelijke bediening. Vanaf 1 november gaat Bakkerij Carl ook online, 
dat wil zeggen dat de klanten hun bestellingen kunnen plaatsen vanuit hun 
woonkamer. Op de foto Sofie met haar personeel en aanwezige klanten. 

Ingrid Deschouwer van café Richelieu in Ep-
pegem werd op vrijdag 30 september in de 
bloemetjes gezet. Vijfentwintig jaar lang tapt 
Ingrid pinten, daarom had ze een avond ge-
pland om die verjaardag met haar klanten 
te vieren. Het feest werd geopend met een 
fanfare. Op de foto een gelukkige Ingrid De-
schouwer, omringd door klanten die vertroe-
teld werden met gratis eten en drinken.

De zes- en zevenjarige kabou-
ters van Chiro Zemst hebben 
het naar hun zin met hun lei-
ders. Elke zondagnamiddag 
vermaken ze zich met keitoffe 
spelletjes. Op de parking 
van Vergo in Weerde verza-
melden 31 jongens en meis-
jes (dit jaar voor het eerste 
jaar samen) om kastanjes te 
rapen. Voor een foto in de  
Zemstenaar wilden ze graag 
even poseren.



26 de Zemstenaar oktober 2011 de Zemstenaar november 2011 26

Het ging er heel gezellig aan toe op het ledenfeest 
van de VHVH (Vereniging van Handelaars van Hof-
stade). Met de Rode Loper en de eindejaarsactie 
in het vizier werden de vriendschapsbanden aan-
gehaald op een herfstbarbecue en dansavond. Het 
bestuur kijkt terug op een positief jaar.

Elewaat trapt door 
was een enorm suc-
ces. De talrijke fiet-
sers op rollen toon-
den zich van hun 
beste zijde en som-
mige meisjes moes-
ten niet onderdoen 
voor de jongens. De 
stand van de eerste 
drie ploegen en de 
namen van de ren-

De Landelijke Gilde 
Hofstade organiseerde 
op zondag 16 oktober 
een fietswandeling van 
bijna 40 km. Er werd 
gefietst langs autovrije 
dijkwegen naast de 
vaart, de Dijle en de Ru-
pel. In Boom voerde de 
veerdienst de fietsers 
naar de overzijde tot in 
Klein-Willebroek, waar 

De Egelprijs, een beloning voor een persoon of 
vereniging die zich het afgelopen jaar uitzonder-
lijk inzette voor de gemeente, ging dit jaar naar 
de vereniging Vrolijke Vrolijke Vrienden uit Elewijt. 
Die schenken de opbrengst van hun jaarlijkse win-
terbarbecue integraal aan het goede doel. Dit jaar 
was dat de inclusiewerking van de speelpleinen 
van Zemst. De organisatie was in handen van Tim 
Matyn, Werner Cooreman, Johan Bosmans, Dimi-
tri Buelens, Ferre Van de Aerschot, Peter Lepage, 
Nathalie Cooreman en Magali Van Campenhout. 
(Foto Koen Merens)

de terugtocht werd ingezet. Terug in Hofstade stond de koffietafel klaar, met heerlijk zelfgebakken brood met kop en kaas. Op 
de foto de enthousiaste groep bij het vertrek aan het parochiecentrum van Hofstade. (VM)

ners. 1. HTC De Trappers, met Thomas, 
Lars, Jeroen en Nick. 2. Taste The Jin-Side 
of Live, met Raf, Joerie, Sarah en Toon. 3. 
De Fantastic Ninety Four, met Joren, Gijs, 
Google en Maarten. Op de foto de ploe-
gen met nog frisse renners voor de start.
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Op 27 augustus, naar 
aanleiding van de club-
dag van VK Weerde, 
werd het populaire 
Weerdse Veteranen-
team aan de Zemste-
naar en het publiek 
voorgesteld. Het team 
kan vele Weerdse en 
Zemstse bekenden tot 
zijn kern rekenen en 
vormt zo een 30-kop-
pige hechte groep, 
die voornamelijk is ge-

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Supportersclub 
Geel-Rood Hofstade, een erkende supportersclub van 
KV Mechelen met 130 leden, een leuke peteravond 
in café Ontmoetingscentrum in Hofstade. Op de foto 
doelwachter Wouter Biebauw, verdediger Kenny Van 
Hoevelen en middenvelder Seth De Witte, omringd 
door bestuursleden Luc, Jurgen en voorzitter Dirk Van 
Roey. De spelers trakteerden met een gratis vat en 
de bazin des huizes Kim deed er voor haar verjaardag 
nog een gratis vat bij. ’t Was weer feest in Hofstade.

De Zemstse senioren hebben 
hun vaste ontmoetingsplaats. 
Op 12 september had de eerste 
samenkomst plaats in de kan-
tine van voetbalclub FC Zemst. 
Alle Zemstse senioren kunnen 
in de gezellige chalet hun vrije 
tijd doorbrengen met kaarten, 
gezelschapsspelen, petanque 
of gewoon een gezellige babbel 
met leeftijdsgenoten. Bedoeling 
is om elke tweede maandag van 
de maand samen te komen. De 
eerste samenkomst was alvast 
een succes.

De broers Jordi (links) en 
Jens (midden) Bouts uit 
Hofstade rijden zich in de 
kijker bij BMX Dennen-
team Keerbergen. Jens 
werd voor de derde keer 
Vlaams-Brabants kam-
pioen bij de 13-jarigen. 
Jordy werd eervol tweede 
in het Vlaams-Brabants 
kampioenschap bij de 
14-jarigen. Boezemvriend 
Sam Van Moer  (rechts) 
behaalde de eerste plaats 
bij de 16-jarigen. Een 
goede prestatie volgend 
jaar op het Belgische kam-
pioenschap op 29 april in 
Keerbergen staat met stip 
genoteerd.

groeid uit Chiro- en Wol-kringen. Speler-coach Olivier Caluwé schetste de geschiedenis van de jonge “oudjes”-ploeg en introdu-
ceerde de spelers op ludieke wijze aan de volle kantine. Bovendien werden de nieuwe uitrustingen onthuld, in aanwezigheid 
van de sponsors. De veteranen van VK Weerde spelen enkel oefenwedstrijden, maar hebben een volle kalender van september 
tot aan de Bierfeesten in mei. Ze zijn op vrijdagavond te bewonderen in Weerde of omgeving en je komt ze ook tegen op de 
Zemstse kerstmarkt en op hun Oostenrijks Eetfestijn in Weerde op 11 februari 2012.
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D
e oude boskapel van Ambroos
Oorspronkelijk was Hofstade 
een gehucht van Muizen. Door 
het graven van de Leuvense 

vaart, in het midden van de 18de eeuw, 
werd de verbinding van het gehucht Hof-
stade met het centrum van Muizen erg 
moeilijk. De inwoners ijverden voor zelf-
standigheid en na herhaaldelijke petities 
werd Hofstade in 1870 onafhankelijk. Tot 
de Eerste Wereldoorlog was Hofstade 
voornamelijk een agrarische gemeente. 
In de periode tussen de twee wereldoor-
logen evolueerde het dorp, mede dankzij 
de centrale werkplaatsen van de NMBS in 
Mechelen, tot een arbeidersgemeente. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg 
Hofstade zijn residentieel karakter. Deze 
aanhoudende evolutie veranderde het 
landschap aanzienlijk. Vele 
typische gebouwen en land-
schappen gingen verloren.

Zo verdween ook de oude 
boskapel van Ambroos. Deze 
kapel werd vermoedelijk in 
1756 gebouwd en stond oor-
spronkelijk op Bleyenberg, 
een gebied dat later ingeno-
men werd door Hofstade Pla-
ge. De kapel verhuisde naar 
de spoorwegbrug aan de Mo-
lenheide, waar ze in de scha-
duw van enkele lindebomen 
dienst deed als gebed- en 
ontmoetingsplaats. Het was 
ook een welkome rustplaats 
voor wandelaars en fietsers 
die er konden ontspannen op 
de rustbanken. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de kapel 
met zorg onderhouden door 
de schoonzussen Fien en 
Emma Van Roost.  Vele Hofsta-
denaars herinneren zich nog 
de kaarskesprocessie die jaar-

lijks op 1 mei naar de kapel trok. Tijdens 
de meimaand zongen de kinderen uit de 
buurt er Marialiederen en leidde Emma of 
Fien er dagelijks het gebed. In de jaren 
‘70 van de vorige eeuw werd de oude 
kapel afgebroken omdat ze plaats moest 
ruimen voor een nieuwe verkaveling. 

Het nieuwe Ambrooskapelletje
Op 14 augustus 1978 werd er een nieuw 
kapelletje ingehuldigd. Drieëndertig jaar 
later pronkt deze grotkapel, omringt door 
bloemen, nog steeds in haar volle glorie. 
De nieuwe kapel ligt prachtig ingeplant 
in de tuin van de familie Pauwels vlakbij 
de Bollebaan, de geklasseerde laan met 
beuken aan de Ambroossteenweg. Ze is 
het ganse jaar toegankelijk voor voorbij-
gangers. Dertig keer op rij werd er op 14 

augustus, de vooravond van Onze-Lieve-
Vrouw Hemelvaart, een openluchtmis op-
gedragen. De missen werden een vaste 
waarde en bevorderden de gemeen-
schapszin en samenhorigheid onder de 
buurtbewoners en parochianen. Deze 
traditie stopte onverwacht in 2007.

Vertel eens, Jan, hoe kwam de kapel 
tot stand?
“Na de afbraak van de oude Ambrooska-
pel was het gemis groot in Hofstade. We 
hadden regelmatig contact met toenmalig 
pastoor Van Lommel en pastoor Keppens. 
Ze waren erg opgetogen toen mijn vrouw 
Germaine en ikzelf besloten om een nieu-
we kapel te laten bouwen. Het nieuwe 
kapelletje werd door onze parochiepries-
ters met een heuse openluchtmis ingehul-

digd. Het startschot van een 
nieuwe traditie was daarmee 
gegeven. Tweehonderdvijftig 
stoelen, een tent, een profes-
sionele muziekinstallatie en 
andere nodige attributen wer-
den aangeschaft. De open-
luchtmissen trokken jaarlijks tal 
van gelovigen.”

Ondanks alle evoluties heb-
ben kapelletjes voor de lo-
kale bevolking vaak nog een 
grote waarde. Het Vlaamse 
landschap is nog steeds 
doorspekt met deze gebeds-
huisjes. Ze behoren tot ons 
religieus en cultureel erfgoed. 
Zo ook de kapel van Jan en 
Germaine. Het zou mooi zijn, 
mochten er in de toekomst 
opnieuw openluchtmissen op-
gedragen worden aan deze 
mooie Mariakapel. We wen-
sen Jan en Germaine alvast 
van harte proficiat met hun 
diamanten bruiloft. 

De Ambrooskapel vroeger en nu

Hofstade – Kapelletjes vind je op de meest onverwachte plaatsen. In de tuin van huisnummer 
28 in de Boomgaardstraat prijkt een kapel opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van Vrede. De 
kapel is eigendom van de familie Pauwels. Jan Pauwels vertelt aan de Zemstenaar hoe zijn 
kapelletje tot stand kwam.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

 Jan aan zijn Mariakapel.
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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	  



30 de Zemstenaar oktober 2011 

H
et Provinciaal Kampioenschap 
in Kortenaken, op een tech-
nisch parcours, kende een 160-
tal deelnemers. Jongerencoach 

en organisator André Coppers was tevre-
den dat de belangstelling bij de moun-
tainbikejeugd toeneemt. In de krant ver-
meldt hij dat Tom er bovenuit steekt. “Er 
zit blijkbaar nogal wat kwaliteit in de Bra-
bantse jeugd.” Het parcours dat de jon-
geren voorgeschoteld kregen was straffe 
kost, in een enig mooi decor tussen de 
boomgaarden aan de Klitsenberg ,langs 
korte klimmetjes en mooie afdalingen. 
Tom wint het kampioenschap.

Op de Bosberg in Langdorp werd in au-
gustus het Belgisch Kampioenschap gere-
den. Door zijn geleverde prestaties was 
Tom favoriet bij de 13-jarigen. Hij won 
acht van de tien wedstrijden, waaraan 
hij deelnam. Zoals verwacht liet hij in een 
verbeten wedstrijd thuisrijder Jarne Drie-
sen in de kou staan. Zelfs in de eerste 
ronde reed onze Zemstenaar al van ie-
dereen weg. Tom was buiten categorie. 
Hij behaalde zijn negende succes op elf 
wedstrijden, baande het leiderschap in 
de Kids Challenge en won daarbovenop 
het belangrijkste mountainbikecriterium 
voor aspiranten in het land. 

Enkele weken geleden werden de laure-
aten van de Kids Challenge, een regel-
matigheidscriterium over veertien wed-
strijden, op de jeugdhappening van de 
Wielerbond Vlaanderen gehuldigd. Tom 
won elf van de dertien wedstrijden.  De 
andere twee wedstrijden waren er een-
tje met pech en eentje met een tweede 
plaats. Resultaat: Tom, de 13-jarige 
aspirant, krijgt de trofee in handen en 
gaat aan de haal met de provinciale 
trui, de Vlaamse trui, de Belgische trui 
en de trui van de Kids Challenge.

Maar het houdt niet op. Tom is ook op-
nieuw genomineerd bij de “Mountain-
biker van het Jaar”, een verkiezing die 
georganiseerd wordt door de Belgische 
mountainbikeclubs.

Tom is zijn club La Bicycletta zeer dank-
baar.  Hij heeft daar al heel veel ge-
leerd, er heerst een zeer goede sfeer 
en de voorzitter, Albert Pauwels, is fier 
om zo’n belovende atleet in zijn club te 
mogen begeleiden. Via de Wielerbond 
Vlaanderen kreeg Tom ook al training 
van Filip Meirhaeghe. “Hij is voor mij 
een echte kunstenaar op de fiets. Wat 
hij kan, daar moet ik nog heel wat voor 
oefenen.”

Volgend seizoen zet Van Ingelgom aan 
bij de oudste aspiranten en krijgt dan 
bijna zeker een selectie voor het Eu-
ropees kampioenschap. “Graz, here I 
come!”, lacht Tom. 

kampioen 
der 

kampioenen

Zemst-Laar - Tom Van Ingelgom  behaalt alle kampioens-
titels binnen de Wielerbond Vlaanderen bij de 13-jarige 
aspiranten. Een onwaarschijnlijke prestatie, die geschie-
denis schrijft. Tom werd Provinciaal kampioen (Vlaams-Bra-
bant), Vlaams kampioen, Belgisch kampioen en behaalde 
de eerste prijs van de Kids Challenge.  Onze plaatselijke 
redactrice , fan van Tom, ging hem van harte feliciteren.
   Tekst en foto: Karin Andries

Tom
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eigen ophaal- en 
hersteldienst

          
dealer: Stihl, Viking, 

Kubota, etc...

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

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

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem

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

Voor u halen wij 
alles uit de kast!

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Leopoldstraat 18
1980 Zemst

Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25
www.deculinairecroon.be
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

Café
't Steen
bij Chris en Alain
Rubenslaan 2 - Elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur - 
GROOT ZONNETERRAS

DE BESTE PINT VAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Energie Prestatie Certificaat (EPC)

Noodzakelijk 
bij verhuur/verkoop 

van een woning/appartement

Inlichtingen: 0473 66 37 39,  
EPC.Zemst@skynet.be

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

Onze man in actie
Zemst – Zemst – U hebt er geen idee van, beste lezer, welk eisen er ge-
steld worden aan medewerkers van de Zemstenaar. Elk van ons moet dag 
en nacht klaar staan om de meest uiteenlopende opdrachten tot een goed 
einde te brengen. Zoiets brengt natuurlijk risico’s mee. Neem nu onze huis-
fotograaf Jean. Op torens van stoelen en tafels klauteren, infiltreren in de 
donkerste milieus van Zemst, het hoort er allemaal bij. Voor Jean telt maar 
één ding: de foto! Hier ziet u hem bij het begin van één van zijn opdrachten. 
Jean werd omhoog getakeld – zonder enige vorm van bescherming – tot een 
hoogte van 650m, enkel en alleen maar om van daaruit het perfecte, haar-
scherpe beeld te hebben. Respect!

PV, foto: Linse Jacobs
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Devroye, De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@devroye.be

David Teniersstraat 26 - zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN

GEERT LUYCX

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

De goedgevoel-zender voor en door de inwoners van de gemeente Zemst 
bestond in oktober één jaar. Daar hoorde natuurlijk een feestje bij met lek-
kere wijn en een overheerlijke reuzentaart met marsepeinen mannekes in het 
kunstige decor van een opnamestudio. Onze kersverse tv-kok Bart Tanghe had 
de eer om ze professioneel aan te snijden. 
Voorzitter van de redactieraad en schepen Tim Borteel loofde de belangeloze 
inzet van de hele ploeg (ondertussen zo’n 15) vrijwillige medewerkers. Hij be-
nadrukte tevens dat duidelijk afgerekend werd met de argwaan en de vraag-
tekens die er aanvankelijk waren. Volgens hem wacht deze lokale internet-tv 
nog een mooie toekomst.

Deze maand staan alweer 3 nieuwsuitzendingen geprogrammeerd: op 2, 16 
en 30 november!
Drukke tijden dus voor de hele ploeg.

Zoals steeds blijft het mogelijk om zelf filmpjes te posten. Vindt u dat teveel 
gedoe? Vraag TV Zemst dan gewoon om langs te komen. U doet dat via een 
aanvraag op de internetsite www.tvzemst.be. U kunt ook mailen of bellen naar 
ondergetekende: alex.lauwens@telenet.be – 0474/056.001. Tot uw dienst!  

AL

1 jaar TV  Zemst

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

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

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

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

* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken

* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen

* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrie-

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

Reservatie gewenst

De beste 

‘Golden’ mosselen 

van de streek
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“O
p vakantie in Portu-
gal deed een mij on-
bekende terrasmaat 
zijn portefeuille 

open om de waard te betalen, toen een 
klantenkaart op de grond viel. Bleek het 
die van onze Burn Out te zijn! ‘Ja na-
tuurlijk, welke motard kent de Burn Out 
nu niet?’, zei die man. Dat Elewijts café 
is dus internationaal gekend in motor-
rijderskringen.” Aan het woord is de 
Gène, trouwe klant van Burn Out, zelf 
nog uitbater geweest en, hoe kan het 
anders, fervent motorrijder. “In het ge-
wone leven zijn wij een bont allegaartje 
van brave kostgangers uit alle rangen 
en standen van de maatschappij, van 
loketbediende tot dokter, advocaat, 
bouwvakker of winkelier. Maar allen 

delen we dezelfde passie: de motor. In 
’t weekend stappen we even uit onze 
dagelijkse bezigheden, trekken onze 
stoere pakken aan, kruipen op ons edel 
stalen ros en trekken er op uit, vaak in 
groep. Dan zijn we gelijkgezinden.”

“Wij doen regelmatig ride outs (sorry, 
veel Engels in dit milieu): een rit van 
ongeveer 120 km, een terraspauze, 
gezellig samen tafelen,  goeie muziek, 
wat dansen, soms een feestje om de 
dag te besluiten. Het gaat meer om het 
samenhorigheidsgevoel. De moto is ei-
genlijk het cement die de stenen bij el-
kaar houdt,” verduidelijkt Marcel Colpin, 
de Celle. 

Zemst kent de grootste motorwinkel 

van ’t land en dan volgen natuurlijk de 
clubs vanzelf. Een drietal motortouring-
clubs (MTC’s) verenigt de motorliefheb-
bers van Zemst en omliggende. Ze dra-
gen klinkende namen als The Walkers, 
de Zenne-Dyle en de BICB’ers. Niet te 
verwarren met motorclubs (MC’s) als de 
Outlaws of de Hell’s Angels, beter be-
kend bij het brede publiek, maar vaak 
met een kwalijke reputatie. Zo niet de 
mannen van de MTC’s,  brave burgers zo 
te horen. 

Toch in ’t verweer
Maar toch roert er wat in motorrijders-
kringen. Er is een nieuwe wetgeving in 
de maak voor de motorrijders op Euro-
pees niveau en dat zint hen niet altijd, 
ook al is dat in het kader van de ver-

Burn Out: drive in voor motorrijders
Elewijt – In Elewijt staat café Burn Out als een ijkpunt op de schier eindeloze steenweg tussen 
Tervuren en Mechelen. Zware blinkende machines voor de deur en al even zware zwarte binken in 
leer, gezellig keuvelend aan de ronde terrastafels. Motorrijders van heinde en verre verbroederen 
er: imposant van buiten, kalme lieverdjes van binnen. Al is er wel strijd op komst tegen nieuwe 
Europese wetten. Even de Zemstenaren gerust stellen.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Luc Hermans

David en Laurence, sinds september de nieuwe uitbaters van de Burn Out, Werner, de Celle en vele vrienden motorrijders rond zich. 
Altijd een gezellige bedoening daar en vooral: “Iedereen is hier welkom, niet alleen de motards!” verduidelijken ze.
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www.tuinenvanvlasselaer.be

keersveiligheid. Werner Van Rillaer 
sprong op de barricaden. “Wat mij 
vooral stoort is het beknotten van 
de persoonlijke vrijheid. Neem nu de 
moto zelf. Daar zitten velen vaak als 
hobby aan te sleutelen met opvallen-
de stukken hier en ginder. Ze zetten 
die machines naar hun hand, volgens 
hun smaak. Die persoonlijke touch zal 
verdwijnen, wanneer straks de wet-
geving strakke richtlijnen oplegt voor 
de moto. Ook in verband met de kle-
dij is er van alles  op til, ook weer ten 
koste van de persoonlijke vrijheid. Je 
gaat toch ook niet in strak maatpak 
op een fiets een zondagsritje maken? 
Wel, bij een moto hoort die typische 
kledij om dat ding te besturen, met 
lange of korte mouwen. Dat willen ze 
straks ook allemaal strikter reglemen-
teren, lees meer flashy maken. Voor 
onze veiligheid, heet dat dan, maar 
onze eigenheid gaat daarmee verlo-
ren. De leden van de MTC’s dragen 
graag met zichtbare trots de colors 
van hun club groot opgestikt op hun 
vesten. Zie je ze daar een geel gor-
dijntje over trekken?”

Werner zoekt steun voor zijn pro-
test. Bij de MAG (Motorrijders in 
Actie, een reeds 20 jaar bestaande 
drukkingsgroep) blijft het akelig 
stil, maar over de grens gebeurt er 
wel wat. In navolging van de Franse 
motards, groepeerden de Waalse 
malcontenten zich in de FBMC, de 
Fédération Belge des Motards  en 

Colère.  De Vlamingen proberen 
zich te verzamelen in de BBOM, 
de Bond voor Belgische Ontevre-
den Motorrijders. Samen hebben ze 
eind september zo’n 3500 moto’s 
met verschillende protestritten op 
één dag in Gent gekregen. Allen 
tegen de nieuwe Europese regle-
mentering voor motorrijders die er 
zit aan te komen.  

“Let wel, niet tegen verkeersveilig-
heid, wel tegen de verplichting tot 
het dragen van beschermende kle-
dij en tegen een motorkeuring, wat 
het beteugelen van onze persoon-
lijkheid betekent, die we zo graag 
in onze hobby tot uiting laten ko-
men”, zegt Werner. Hij vreest ook 
dat, wanneer er teveel regels wor-
den opgedrongen, het motorrijden 
ontmoedigd wordt ten voordele 
van het autorijden, met alle gevol-
gen van dien voor de files. “Als 10 
procent van de autogebruikers de 
auto zou laten staan en kiest voor 
een motorfiets of scooter, zouden 
de files de helft korter worden”, 
meent hij.

Zie je dus bij tijd en wijlen in onze 
contreien een colonne moto’s op 
stap, schrik dan niet. Die bikers doen 
gewoon een toeristische ride out 
vanuit hun thuisbasis de Burn Out, of 
trekken rustig ten strijde voor het be-
houd van hun persoonlijkheid in hun 
hobby, hun moto. 

de site voor natuurlijke 
houtverzorgingsproducten 
voor binnen en buiten

www.WOCA-plus.be

WOCA
-Plus

Vloeren, parket, meubelen, tuinhuisjes enz... Woca-plus :de site voor natu-
urlijke houtverzorgingspro-
ducten voor binnen en buiten
of

Poldesign
Nieuw :
Woca-plus : de site voor .....

woca-plus reclame zemstenaar 10-2011.indd   1 25/10/11   14:08
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DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

WIN SLOGGI-SLIPS 
MET DE EINDEJAARSTOMBOLA
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Hoge buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE

nieuw in Eppegem centrum

KAPSALON BARBARA

een trendy kapsolon voor he-
ren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem

015/650-660
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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

ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

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

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

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

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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V
anwaar die 
liefde voor 
dansen, Kris-
tel?

“Het begon eigenlijk 
met turnen. Ik begon 
heel jong te turnen en 
was jaren keurturnster 
bij Moed & Kracht in 
Mechelen. Daar pikte 
ik ook dans op en 
begon ik met extra 
danslessen in Leuven 
bij jazzdansgoeroe Jac 
Delsing. In 1977 begon 
ik turnlessen te geven, 
later ook jazzdans in 
diezelfde turnkring en 
danslessen in Perk, 
Machelen en Aartse-
laar. En bij Sporta in 
Mechelen zijn eigenlijk 
de grondvesten van 
Impuls gelegd.”

Wat bracht je op het 
idee om zelf te starten 
met een danskring?
“Elders les geven is 
leuk, je doet je ding en 
je gaat met een goed 
gevoel naar huis. Maar 
ik wou zelf beslissen 
welke koers ik zou va-
ren. Zonder vast om-
lijnd plan, hoor. Ik liet 
het op me afkomen. 
Nog altijd eigenlijk. 
Maar de échte basis 
zat in mijn passie voor 
dans, de liefde voor muziek en de drang 
om dat met anderen te delen op een ex-
pressieve manier.”

Hoe pakte je dat in de praktijk aan?
“In Perk leerde ik een aantal mensen leren 
kennen, waarvan er nog altijd een paar 
bij Impuls dansen of in ons bestuur zete-
len. Maar Jaklin stak er toen al bovenuit. 

Samen met mijn echtgenoot Walter trok 
zij mij over de streep om les te beginnen 
geven in het Ontmoetingscentrum van 
Hofstade. Wij richtten de feitelijke vereni-
ging Impuls op, maar veel voorbereiding 
kwam daar verder niet aan te pas. Een 
kleine advertentie in het toenmalige An-
noncenblad, enkele flyers en wat mond 
aan mond reclame moest volstaan.”

Impuls was niet met-
een de grote dans-
groep van nu?
“Bijlange niet. De over-
stap van het Ontmoe-
tingscentrum naar d’ 
Oude School was een 
scharniermoment. We 
sprongen plots van 
amper 150 naar meer 
dan 250 leden. De ri-
sico’s werden te groot, 
dus werd het bestuur 
uitgebreid en Impuls 
omgevormd tot een 
vzw. Een andere grote 
stap was de samen-
werking met Snooker 
One in 2001. Vanaf 
toen konden we zowel 
in Weerde als in Zemst 
dansen. Resultaat: we 
stegen boven de 450 
leden uit.”

Daar komt een en 
ander bij kijken, niet? 
Dat doe je toch niet in 
je eentje?
“Het huidige bestuur 
bestaat uit zes men-
sen. Ikzelf heb de artis-
tieke leiding over acht 
lesgevers, die allen 
uit de eigen rangen 
werden gerekruteerd. 
Wij volgen regelmatig 
stages, zowel peda-
gogische als artistieke. 
Recent werd ook een 

werkgroep opgericht, een initiatief van de 
leden zelf nota bene, die brainstormt over 
van alles en nog wat. De eerste echo’s zijn 
alvast veelbelovend. De kledij voor de op-
tredens maak ik grotendeels zelf. En van 
de muziekkeuze maak ik een erezaak. Die 
moet afwisselend zijn en geschikt voor les-
sen én optredens. Impuls werkt ook met  
(pre)selectiegroepen, een systeem dat 

Impuls danst 25 jaar

Zemst – Het is feest bij dansgroep Impuls. De succesvolle vereniging blaast dit seizoen 25 kaars-
jes uit en viert dat met enkel verrassingsacts in een heus feestjaar. de Zemstenaar luisterde naar 
het Impulsverhaal van oprichtster en bezielster Kristel Ceuppens (50).
  Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Impuls en Jean Andries
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DRANKENCENTRALE LOUIS NIJS

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

 

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

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

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

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
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toelaat om iets meer getalenteerde kinde-
ren sneller vorderingen te laten maken. En 
dan is er natuurlijk nog de boekhouding. 
Ook die neem ik voor mijn rekening.”

Over centen gesproken. Krijgt Impuls de 
eindjes vlot aan elkaar geknoopt?
“Sponsors zoeken hebben we nooit veel 
gedaan. Gelukkig zorgde Jos voor logis-
tieke en materiële steun bij de optredens. 
We zijn er hem nog altijd dankbaar voor. 
Maar sinds zijn pensionering stopte die 
steun en organiseren we elk jaar een wa-
felverkoop om het budget rond te krijgen. 
Met een extra pluim voor de kinderen die 
hiervoor hun uiterste best doen! Op de 
gemeente hebben we in die 25 jaar haast 
nooit een beroep gedaan. Maar nu de ge-
meente de Melkerij verworven heeft, heb-
ben we veel meer met mekaar te maken. 
Het doet ons plezier dat we regelmatig 
op de hoogte gehouden over  de stand 
van zaken rond de verbouwingswerken, 
die vermoedelijk in de zomer van 2012 
van start gaan. Wij kijken er al naar uit.”

Als je terugkijkt op die 25 jaar, wat zijn 
dan de leukste momenten? Of de min-
der leuke?
“Elke les is een hoogtepunt! Je wil elke 
keer opnieuw de dansers verrassen, hen 

overtuigen van hun kunnen, hen doen 
werken en zweten, hen beter maken. Ook 
heel leuk was ons optreden in het Euro-
pees Parlement. Maar mijn grootste per-
soonlijke hoogtepunt, was toen ik twee 
jaar geleden ernstig ziek werd en maan-
den buiten strijd was. Op één-twee-drie 
draaide het zaakje verder zonder mij. Ik 
durf beweren dat het heeft bijgedragen 
tot mijn genezing. Grote ontgoochelingen 
zijn er niet geweest, maar zelfs een zeld-
zame klachtenbrief doet altijd een beetje 
pijn. En als ik er echt één moet noemen 
dan is het de bejaarde dame die na een 
optreden verkeerd van een trapje stapte 
en daarbij een heupfractuur opliep. Zeer 
jammer. Wij maakten ooit ook een orga-
nisatorische fout door geen podium te 
plaatsen in een ruimte waar we nog niet 
hadden opgetreden. Daardoor kon een 
aantal mensen de show niet goed zien. 
Het zal ons niet meer gebeuren. Maar de 
mooiste herinneringen blijven uiteraard 
de optredens. Het applaus en de reac-
ties achteraf, de uitgelaten deelnemers, 
de samenwerking en groepsgeest.”

En wat mogen we van Impuls verwach-
ten in dit jubileumjaar?
“Er is vooreerst het ‘groot’ optreden in de 
Stadsschouwburg van Mechelen. Dat is 

met Pinksteren. Daarnaast zijn er enkele 
activiteiten waar we nog niet veel over 
kwijt kunnen. Wij denken aan een stage 
met een bekende choreograaf en deelna-
me aan één of meer wedstrijden. Maar de 
echte uitdaging zit ‘m in een heuse musi-
cal. Walter schrijft hem en regisseert de 
acteurs, ik zorg voor de bijhorende dans. 
We hopen daarmee ook mensen naar de 
zaal te krijgen die we anders niet te zien 
krijgen. Maar daar hoor je nog van!”

En wat brengt de verdere toekomst?
“Eerst dit feestjaar doorkomen met zoveel 
mogelijk hoogtepunten. En dan in de zomer 
ons opmaken voor een tijdelijke verhuis. 
Door de werken aan de Melkerij moesten 
wij op zoek naar een zaal in Groot-Zemst 
die niet alleen geschikt is voor onze lessen, 
maar waar we bovendien voor álle lessen 
terecht kunnen. We hebben nu een princi-
peovereenkomst met VK Weerde over het 
gebruik van hun infrastructuur. De ruimte is 
uitermate geschikt en ligt maar op enkele 
honderden meter van de Melkerij. Daar zijn 
wij heel blij mee. En daarna gaan we met 
feestgedruis de splinternieuwe zaal in. We 
kunnen niet wachten!”

Nog iets dat je graag wil meegeven?
“Just keep on dancing!” 

Elke week, elke dag, wordt er in alle reeksen enthousiast geoefend.
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V
ertel eens, Gerda, hoe is het 
allemaal begonnen?
“In het begin van de jaren 
’70 organiseerden Lydie Thys 

en Bob Lens naschoolse turnlessen in 
de lokalen van de Parochieschool van 
Hofstade, nu de Kriekelaar. In de toen-
malige turnzaal waren de middelen be-
perkt, een sportraam, wat matten en 
een bok. De combinatie van grond- en 
conditieoefeningen viel echter zo in de 
smaak dat Staf Van Goethem, actief in 
het Mechelse Verbond, een aantal en-
thousiaste mensen overtuigde om van 
deze naschoolse vereniging een echte 
turnkring te maken. De aansluiting bij 

de Katholieke Turnfederatie betekende 
de officiële geboorte van Thorho. Bob 
Lens werd de eerste voorzitter en in het 
eerste bestuur zetelden ook al Jean-
Pierre Van Lint en Staf Peeters. Staf en 
Jean-Pierre zijn tot op de dag van van-
daag actief. Jean-Pierre mist geen en-
kele vergadering en al veertig jaar op 
rij is hij op het turnfeest ‘de man van de 
drankbonnekes’.”

Wat gebeurde er toen de turnzaal van 
de school te klein werd?
“We verhuisden naar de parochiezaal 
en later naar het Ontmoetingscentrum. 
Nieuwe groepen werden opgericht, 

extra lesgevers werden gezocht en er 
werd degelijk materiaal aangeschaft. 
Begin jaren ’80 zorgde de verhuis naar 
de Bloso-sporthal Hofstade Heide voor 
een nieuw elan. Het ruimere publiek 
vond nu ook zijn weg naar de club. 
Meer en beter opgeleide lesgevers ver-
voegden de rangen. Toen Bob Lens in 
1987 moest afhaken, aanvaardde Frans 
De Smet het voorzitterschap. Frans was 
een duivel-doe-al en onder zijn leiding 
groeide Thorho uit tot de sportclub met 
het grootste aantal leden van Hofstade. 
In 2003 telde de club meer dan driehon-
derd leden. In 2006 bijna vierhonderd. 
In 2006 deed Frans een stapje terug als 

Turnkring Thorho bestaat 40 jaar!

Hofstade - Tot heil onze Ribbenkast Hofstade oftewel turnkring Thorho viert feest.  Clubse-
cretaris Gerda De Smet vertelt aan de Zemstenaar hoe dit turnseizoen in teken staat van 
hun jubileum. Naast het turnfeest , op 10 maart 2012, worden er enkele succesvolle acties 
uit hun rijk verleden hernomen.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

 Fons Loyens, Frans De Smet en Jean-Pierre Van Lint van Thorho.
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Zowel voor bedrijf als particulier

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54 
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be 
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

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

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

 

Garage 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

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@telenet.be

accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

Martelarenplein 3  Tel  015/61.52.99
1980 Eppegem  Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be
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voorzitter en overhandigde hij de scep-
ter aan Bert Van Doorslaer.”

Wat is jullie sportieve doelstelling en 
vertel eens meer over jullie activiteiten 
door de jaren heen?
“Thorho staat voor kwaliteit. Zo be-
haalden we in 2001 voor de eerste 
keer het IK-gymlabel. Dit is een kwa-
liteitslabel, speciaal ontwikkeld voor 
gymnastiekclubs. In 2009 sleepten 
we het permanente IK-gymlabel in de 
wacht. Het hoofddoel van onze club is 
gymnastiek voor een breed publiek toe-
gankelijk maken, zodat de leden zich in 
clubverband sportief kunnen uitleven. 
Men krijgt het gamma turnlessen aan-
geboden volgens leeftijd. Onze lesge-
vers zorgen ervoor dat iedereen op de 
gepaste manier begeleid wordt. Maar 
onze club is veel meer dan dat. Thorho 
brengt vanaf het prille begin ook men-
sen buiten de lessen samen.”
“Op het jaarlijks turnfeest laten onze 
leden zien wat ze zoal kunnen. Ieder-

een die wil, kan komen kijken. Op spor-
tief vlak zette Thorho een hele resem 
evenementen op touw, zoals in 1978 
de wedstrijd van het Mechels Verbond. 
Later organiseerden we nog een fiets-
zoektocht, een familiesportdag in het 
Bloso-domein, een turnmarathon, en-
zovoort.”
“Ook feesten kunnen we als de bes-
ten. Vele Hofstadenaren herinneren zich 
vast nog onze legendarische carnaval-
bals. De dag begon met een carnavals-
toet en een kindercarnaval. De deelne-
mertjes kregen zelfgebakken wafels en 
chocomelk. De dames van het bestuur 
waren dagenlang in de weer met de 
voorbereidingen. In december kwam 
dan weer Sinterklaas bij elk lid afzon-
derlijk aan huis. Ook nu nog brengt de 
Sint tijdens de turnles een bezoekje 
aan de allerkleinsten.”

Dit seizoen heeft het bestuur een bijzon-
der feestprogramma uitgewerkt. Vertel 
eens meer over de geplande activiteiten?

“Ook dit seizoen organiseren we ons 
jaarlijks turnfeest en de gebruikelijke 
clubkampioenschappen. Daarnaast her-
nemen we enkele succesvolle acties uit 
het verleden, zoals een carwash. Ook 
organiseren we voor het eerst sinds ja-
ren een heus kindercarnaval. Op 14 en 
15 januari is er dan weer de provinciale 
wedstrijd AGD voor Pupillen-meisjes. 
We verwachten zo’n 250 gymnasten 
van over het hele land.”

En wat brengt de toekomst?
“De club draait goed en er is een ge-
motiveerde ploeg vrijwilligers aan de 
slag. Bloso en de gemeente Zemst 
voeren momenteel gesprekken over 
een nieuwe turnhal. In 2006 werden we 
gedwongen tot een ledenstop. Omdat 
sport belangrijk is, willen we iedereen 
de kans blijven geven om op een vei-
lige manier te kunnen turnen. Om door 
te groeien is de nieuwe hal noodzake-
lijk voor onze club. We hopen dan ook 
op een positief antwoord!” 
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Wat is de leukste eigenschap van je 
broer of zus? En vertel ons ook maar 
meteen de meest vervelende eigen-
schap?
Jonathan: “Annemie is een sterke vrouw 
die al veel bereikt heeft. Ze is een hele 
lieve zus en staat altijd klaar om ande-
ren te helpen. Ze is er altijd als we haar 
nodig hebben. Ik kan zo niet onmiddel-
lijk een slechte eigenschap bedenken.”
Annemie: “Hoewel we even oud zijn, 
blijf ik voor onze Joon altijd zijn kleine 
zus. Hij is erg beschermend naar mij toe 
en hij is er fier op dat we een tweeling 
zijn. Hij is heel sociaal, werkt keihard 
en staat altijd klaar om andere te hel-
pen. Zijn meest vervelende eigenschap 
is dat hij erg snel op zijn tenen is ge-
trapt (lacht).”

Jullie hebben duidelijk allebei een hele 
eigen stijl. Was dat vroeger ook zo?
Annemie: “Onze mama maakte er de 

gewoonte van om ons dezelfde T-shirts 
en truien aan te trekken, maar wel in 
een andere kleur. Nu dragen we nooit 
meer hetzelfde. Ik draag nu vooral don-
kere kleuren. Mijn kledingsstijl past bij 
de muziek waar ik naar luister.”
Jonathan: “Ik ben niet zoveel bezig met 
welke kleding ik draag. Vaak heb ik 
werkkledij aan. In mijn vrije tijd verkies 
ik comfortabele kleren. Onder invloed 
van mijn vriendin Cindy draag ik nu va-
ker sportieve kledij in lichtere kleuren.”   

Jullie hebben een gelijkaardige job ge-
vonden. Vertel eens hoe het komt dat 
jullie allebei elektricien geworden zijn.
Annemie: “Het zit bij ons in de fami-
lie. Onze papa is ook elektricien en 
werkt aan de hoogspanning. Al vanaf 
kindsbeen zijn mijn broer en ik geïnte-
resseerd in alles wat met elektriciteit 
te maken heeft. Het was dan ook een 
logische stap dat ook ik aan de hoog-

spanning ging werken.”
Jonathan: “Inderdaad, elektriciteit is er 
bij ons met de paplepel ingegoten.”

Jullie hebben een jongere zus, Mach-
teld. Is jullie band toch specialer of heb-
ben jullie ook met haar dezelfde band?
Annemie en Jonathan: “Wij hebben 
inderdaad een erg sterke band met 
elkaar en vinden het bijzonder fijn dat 
we een tweeling zijn. Als tweeling ben 
je nooit alleen. Maar met onze jongere 
zus, Machteld, hebben we ook een ster-
ke band. We zijn een hechte familie.”

Gaan jullie vaak met twee op stap?
Annemie: “We hebben allebei een druk 
leven en een partner. Het ligt voor de 
hand dat we minder dingen samen 
doen dan vroeger. Maar we kennen el-
kaars stamcafés en in het weekend zoe-
ken we elkaar daar op. Wij blijven twee 
handen op één buik.”

Naam: Jonathan Bakelants
Leeftijd: 26 jaar
Woonplaats: Weerde
Werk: elektricien
Hobby’s: een stapje in de 
wereld zetten en dan voor-
al met mijn goede vriend 
Koen Apers

Naam: Annemie Bakelants
Leeftijd: 26 jaar

Woonplaats: Elewijt
Werk: elektricien 

Hobby’s: volleybal en lopen

•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

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

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

Exclusief in kwaliteit

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

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 

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

Tweelingen

Favoriete kleuren: 
Jonathan: rood
Annemi: paars
Favoriet kledingstuk: 
J: een trui met een kap
A: een trui met een kap
Favoriete maaltijd: 
J: pizza
A: pizza
Favoriete snoepje:                    
J: een streekproduct, name-
lijk dé echt neuzen uit Eeklo
A: zuurtjes

Favoriete muziek: 
J: R&B en dance
A: metal en rock
FavorieteBV: 
J: Staf en Matthias Coppens
A: Matthias Schoenaerts
Favoriete vakantiebestemming: 
J: Dominicaanse Republiek
A: Schotland en Ierland
Wetenswaardig 
J & A: Als twee-eiige twee-
ling wil men vaak niet gelo-
ven dat wij een tweeling zijn

AnnemieJonathan
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries
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•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

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

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

Exclusief in kwaliteit

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

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 

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



48 de Zemstenaar oktober 2011 

Optimaal zien bij
    inspanning en ontspanning

Varilux®, het beste zicht, op iedere afstand 

Lekker relaxed of uiterst geconcentreerd bezig? Gun uw ogen  

het beste zicht, op alle afstanden. Kies daarom voor de originele 

Varilux brillenglazen, speciaal gemaakt voor úw ogen.

Koop voor 31 december 2011 een bril met  

Varilux glazen en maak kans op een iPad2*!

*  vraag ons naar de voorwaarden

www.varilux.be

Brusselsesteenweg 108, Zemst 
Tel: 015/61.65.80

www.optiekdeboeck.be
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