
1de Zemstenaar oktober 2012 

Onafhankelijk maandblad

de Zemstenaar

Oktober 2012
Nummer 82
Jaargang 7

9200 exemplaren

Aan u de keuze



2 de Zemstenaar oktober 2012 



3de Zemstenaar oktober 2012 

5 Hoera! We mogen gaan stemmen
8 Naar school in Estland en Vlaanderen
11 Getogen én geboren… in Zemst!
12 Basketbalteams mikken hoog
15 David De Pooter
17 Elewijt - Kopenhagen met de fiets
18 Hand(v)aardig!
20 De tweede gedichtenbundel van Gust Moens
24 Onder de mensen
29 Jonas Merckx, hardhitter bij Herenthout
30 Opnieuw amusatie aan de statie: Rutfest!
32 Rare kicker in Bloso...
35 Eigen bord voor Zemst-Bos
36 Rapsong voor verongelukte Anes
39 Yé en Li bakken ze bruin
40 Coca-Cola Cup zet Eppegem op de kaart
43 Senioren koesteren Moezel
44 Dames FC Eppegem winnen Beker
46 Aan den toog met Ellen

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar,  
Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade

Redactie: Jean Andries, Karin Andries, Amy Baudelet, Jean-Marie 
Brassine, Bart Coopman, Juliaan Deleebeeck, Katia De Vreese, 
Sofie De Win, Lobke Geleyns, Annemie Goddefroy, Luc Hermans, 
Alex Lauwens, Veerle Mollekens,  Marijke Pots, Ilse Van de 
Velde, Ellen Van de Wijgaert, Kristel Vanden Wyngaerd, Piet Van 
Grunderbeek, Dirk Verdeyen, Paul Verdoodt 

Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever: Paul Verdoodt
Eindredactie: Ellen Van de Wijgaert
Lay-out: Marijke Pots 
Illustrator: Rudy Moens (RUMO)
Webmaster: Wiet Jacobs 
Advertenties: Jean Andries 
015/61.10.06, 0475/42.02.76, adverteren.dz@gmail.com 
Administratie: Hilde Delabie
Druk: Drukkerij Binst Humbeek 
Bedeling: De Post

Contactgegevens: de Zemstenaar, 0479/66.46.66, 0475/42.02.76,
info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com, 
Btw Be 877.888.404, Rek. 751-2030593.35

DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 270 04 62

walter.binst@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor 

kwal i te i tsdrukwerk. 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, haarscher-
pe 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, veredeld 
en/of haarscherp gevouwen. En 
dat allemaal tegen een uitste-
kende prijs/kwaliteitsverhouding 
en indien nodig ook zeer snel. (1 BON PER GEZIN)

WAARDE

BON
Geldig t.e.m. juli 2012

20%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

in dit nummer
H

et zijn gemeenteverkiezingen binnenkort, op 
zondag 14 oktober, wist je dat al? Mocht het je niet 
opgevallen zijn, dat kan altijd hé, er zijn subtiele 
tekenen die daarop wijzen: kilo’s extra drukwerk in je 

brievenbus (nope, je stickers tellen hier niet), borden in alle 
maten in voortuintjes, groteske posters, meer rondjes op café 
en supersuccesvolle, enthousiast bijgewoonde evenementen 
allerhande. 

Ja ja, wil je wat volk hebben voor je kralencollectie trade mart, 
doe dat de maand voor de verkiezingen, altijd bingo. Maar 
natuurlijk draait dat allemaal ook om iets. 

Vele enthousiaste 
Z e m s t e n a r e n , 
allen met de beste 
b e d o e l i n g e n , 
hebben zich op 
lijsten gezet om 
mee te dingen 
naar inspraak in 
het nieuwe beleid 
dat wij, burgers, 
de komende zes jaren voorgeschoteld gaan krijgen. Om wat 
duidelijkheid te verschaffen over de prioriteiten deden we een 
rondvraag. Uitzonderlijk twee pagina’s politiek dus, het moet 
niet altijd voetbal zijn. 

Maar is er meer uiteraard. Ook nu heeft de redactie weer een 
resem artikels bijeen geschreven over het wel en wee in Zemst. 
Nog enkele jaren voort harken en iedereen van Zemst heeft er 
wel eens ingestaan. Geen probleem, dan beginnen we terug bij 
Flor, maar dan in een 3D versie online op jullie HD tablets. 

Veel leesplezier allen, en gedenk dat vanaf heden het niet de 
dagen zijn die inkorten, maar de nachten die langer worden. 

De redactie (JM)
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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	  
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Hoera! We mogen gaan stemmen
Nog een goeie tien dagen en we 
mogen, euh, moeten gaan stemmen. 
België heeft een opkomstplicht, maar 
niets kan u ervan weerhouden om in het 
hokje op helemaal niemand te stemmen 
of met andere woorden foert te zeggen. 
Maar bedenk dat niet eens zo gek lang 
geleden, een dikke honderd jaar en nog 
wat,  je voor een of meerdere stemmen 
moest  betalen. Niks voor het gepeupel 
toen, die verkiezingen. En wist je 
dat vrouwen pas sinds 1948 mogen 
gaan stemmen of zich verkiesbaar 
stellen? Ondenkbaar toch voor onze 
nu geëmancipeerde geesten. Dus 
beschouw dat kiesrecht of -plicht toch 

maar als een voorrecht. Nog altijd liever 
moeten als niet mogen. Sommigen 
zeggen dan “er verandert toch niks, ‘t 
is allemaal voor de postjes” enzovoort. 
Ongetwijfeld zal dat al wel eens het 
geval zijn. Maar om het met een paar 
dooddoeners te zeggen: de beste 
stuurlui staan aan wal en hoge bomen 
vangen veel wind en wie niks doet kan 
niks misdoen. Dus laten we toch een 
beetje respect betonen voor de vele 
gedreven kandidaten die met de beste 
bedoelingen willen voortdoen, of de 
boel in beweging willen krijgen en de 
wereld veranderen, of dan toch Zemst. 
En of dat dan met goesting, muzikaal, 

met een nieuwe wind, samen, met de 
vlam in de pijp of heel Vlaams en veilig 
zal gebeuren, daar mag u, Zemstenaar, 
mee over beslissen. Hoera!!

Folders, kaartjes en krantjes liggen 
waarschijnlijk al bij het oude papier. 
Daarom zetten wij alles nog eens op 
een rijtje. Elke partij werd gevraagd 
om een bondig duidelijk antwoord te 
formuleren op deze vraag: “Mocht uw 
partij deelnemen aan het beleid in de 
komende zes jaar, wat zou u dan zeker 
willen realiseren?” De antwoorden leest 
u hieronder.

DV

CD&V
Het lokale 
gemeenschapsleven moet 
“bruisen”. De realisatie 
van cultuurzaal De Melkerij 
via een privaat-publieke 
samenwerking, kan hiertoe 
bijdragen. Even belangrijk is 
het behoud van het landelijke 
karakter van onze gemeente. 
Zemst blijft nieuwe inwoners 
aantrekken, we moeten hier 
gepast mee omgaan. Bij de 
herziening van het gemeentelijk structuurplan wil 
CD&V een gezond evenwicht tussen ‘betaalbaar 
wonen’ en ‘ruimte voor recreatie en ondernemen’. 
Doel is een leefbare ruimtelijke ordening, waar veel 
plaats blijft voor ‘open ruimte’ (nu nog 68 % van 
Zemst!) en ‘groen. Onze zes dorpskernen mogen 
tegen 2018 nog een stukje  fraaier  ogen. Andere 
prioriteiten van de CD&V: behoud van de gezonde 
financiële balans van vandaag, extra aandacht voor 
veiligheid in de gemeente en opnieuw 30 kilometer 
extra fietspaden, zoals de voorbije zes jaar. Met 
positieve energie kunnen volgens CD&V inwoners 
en bestuur samen de grote uitdagingen van de 
toekomst aan. Er zit immers heel veel ‘muziek’ in 
Zemst!  

N-VA
N-VA vindt het 
geen goed idee te 
focussen op één 
doelstelling. Dat is 
als aan een moeder 
vragen welk kind je het liefste ziet. Als moeder van vier hou 
ik van elk kind met zijn of haar talent en als lijsttrekker van 
het geheel van Zemstse dorpen met elk hun eigen karakter. 
N-VA vat haar visie samen in krACHTlijnen en vertelt daarbij 
ook hoe ze die wil realiseren. We zetten in op sterktes, 
maar liggen ook samen met de burgers wakker van zwaktes. 
Open, landelijk, betaalbaar, veilig... Onze focus ligt in het 
coachen van de sterktes en het milderen van de zwaktes. 
Een langetermijnperspectief is daarbij ons doel en SCHOT 
brengen in de zaak ons middel. 
N-VA vindt samenwerking tussen verschillende 
beleidsdomeinen belangrijker dan het in hokjes denken. 
Inspraak van de burgers is daarbij van groot belang. Eén 
concrete actie: elke buurt zijn informatienetwerk tegen 
2018 (BIN): om een inbraakveilige buurt te creëren wil N-VA 
niet alleen op praktische maatregelen en politiebewaking 
inzetten, maar ook op een hechte buurtgemeenschap die 
steun zoekt bij mekaar en bij de gemeente om een veilige, 
leefbare, nette en aangename buurt te ontwikkelen. Het N-VA-
programma biedt binnen elke krACHTlijn een aantal ideeën 
met concrete acties, nodig om als een goede huismoeder 
voor Zemst en haar eigenheid te zorgen.

Tekst: Dirk Verdeyen, cartoon: RUMO, foto: Jean Andries
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®
Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk

Compas

kent u onze UNIEKE werkmethode?

U wenst een gratis 
waardebepaling 

of een vrijblijvend gesprek 
over vastgoed?  

Aarzel niet ons te contacteren!

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
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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

 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:

Najaars promoties 
op kettingzagen, 

blazers, hakselaars 
etc...

www.nauwelaerts 
enzoon.be
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SP.A - GROEN
Voor het kartel sp.a – Groen zal het bewaren van het 
landelijke karakter van onze gemeente de grootste 
verwezenlijking zijn. Concreet betekent dit werk 
maken van kleinere woonopervlakken, renovatie 
actief stimuleren en het woonuitbreidingsgebied aan 
de Eikbosweg herbestemmen tot landbouwzone. Wij 
zijn er rotsvast van overtuigd dat het behouden van 
het landelijk karakter en betaalbaar wonen hand in 
hand gaan. Grondspeculatie door grote bouwpromotoren pakken we aan, het 
aanbod aan sociale woningen breiden we uit en in elke deelgemeente zorgen 
we voor kleinere woongelegenheden voor zowel ouderen als jongeren. Vanuit 
de ruimtelijke ordening moeten we het makkelijker maken om bestaande 
woningen om te vormen tot meergezinswoningen. Raken aan het landelijk 
karakter is raken aan de ziel van Zemst. 

VLAAMS BELANG
Tegen 2018 willen we dat de criminaliteit 
geminimaliseerd is zodat elke inwoner zich veilig en 
geborgen voelt. Door meer blauw op straat zou dit 
realiseerbaar moeten zijn. Extra camera’s op een aantal 
strategische plaatsen zou een pluspunt zijn.
Omdat er in veel Vlaamse gemeenten zich steeds meer 
anderstaligen komen vestigen is het van groot belang 
dat zij zich aanpassen en Nederlands leren. Zemst moet zijn Vlaams karakter 
behouden en we streven ernaar dat elke inwoner de Nederlandse taal machtig 
is en deze dan ook spreekt.
De verstedelijking dreigt door opslorping door de omringende steden. 
Hoogbouw moet aan banden worden gelegd en we moeten spaarzaam 
omspringen met open ruimtes en groene zones. Zemst telt al wat rusthuizen 
en serviceflats, maar omdat de vergrijzing steeds toeneemt zal de vraag 
hoger worden dan het aanbod. We hopen dat nog accommodaties worden 
bijgebouwd hiervoor. Een alternatief is thuiszorg aanmoedigen, zodat ouderen 
langer thuis kunnen blijven wonen.
Wat wij willen realiseren met VLAAMS BELANG is dus duidelijk, onze gemeente 
moet ook in de toekomst veilig, Vlaams en landelijk zijn.

VLAM
T i j d e n s 
o n z e 
campagne 
Dé Stem 
van Zemst 
luisterden 
wij naar 
veel Zemstenaars. Een rode draad in 
hun verhaal is de verstedelijking. Het 
huidige bestuur geeft al te gemakkelijk 
toe aan de verkavelingsdruk van 
projectontwikkelaars. Zonder blind 
te zijn voor de woonnoden van de 
Zemstenaar, denkt Vlam dat het 
anders kan. In het bestuur zou Vlam de 
explosieve bevolkingsaangroei willen 
ombuigen in een normale groeicurve. 
Zemst telt nu 22.400 inwoners, een 
aantal dat bij een normale groei pas 
in 2025 zou zijn bereikt! Er zijn in Zemst 
voldoende bouwrijpe percelen om in 
een normale bevolkingsaangroei te 
voorzien. Daar hoeven geen grote 
stukken open ruimte worden voor 
aangesneden. Wie bewust in een 
landelijke gemeente komt wonen, wil 
graag dat die landelijk blijft. Als de 
open ruimte is volgebouwd, is er geen 
weg terug. Vlam wil verder renovatie 
van privéwoningen en sociale 
woningen aanmoedigen, zodanig dat 
deze zijn aangepast aan de moderne 
gezinssituaties. Dat zal het wonen ook 
betaalbaar houden.

Open VLD 
Voor Open VLD is verlaging van de belastingsdruk van cruciaal belang. Meer concreet 
voor onze gemeente betekent dit om de gemeentebelastingen momenteel geheven 
in Zemst, terug te brengen op het niveau van onze buurgemeenten Grimbergen en 
Kampenhout, niet toevallig  gemeenten mét Open VLD in de meerderheid. In cijfers 
uitgedrukt: personenbelasting in Zemst 7 tegen 6.5 en 6 bij de buren. Onroerende voorheffing in Zemst 1100 tegen 775 
en 950 bij de buren. Zich beperken tot de eigenlijke kerntaken zal deze verlagingen mogelijk maken. De invulling van die 
taken zal gebeuren met maximale inspraak van de bevolking aan de hand van referenda en enquêtes over projecten en 
gewenste dienstverlening. De belastingbetaler bepaalt bijvoorbeeld mee welk project of welke vereniging aanspraak 
maakt op subsidies. Geen dure investeringen waar niemand om vraagt. Eerst luisteren, dan uitvoeren. Zemst, dat begint 
met de Z van Zelf beslissen over uw belastinggeld!
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Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@telenet.be
Outdoor living - Vliegramen

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

N
a ruim een maand in 
Hofstade, begin ik hier al 
behoorlijk te wennen. Ik was 
blij toen de school eindelijk 

begon: nieuwe vrienden maken en 
het echte leven van de Vlaamse tiener 
meemaken waren immers de redenen 
voor mijn komst naar hier.

Het beginuur was al een meevaller: 
in Estland begonnen de lessen 
om acht uur, hier om half negen. 
Natuurlijk moest ik hier nog vijf 
kilometer fietsen en in Estland werd 
je opgehaald en teruggebracht door 
de gratis schoolbus als je zo ver 
van de school woonde! Fietsen naar 
school is er minder in trek dan hier. 

In het Scheppersinstituut verzamelen 
we op de speelplaats als de bel gaat, 
en dan volgen we onze leerkracht naar 
de klas. Dat vind ik echt raar! Wij gingen 
gewoon naar onze klas, en ook tussen 
de lessen en in de pauzes bleven we 
in de schoollokalen. Misschien heeft 
ons koude weer daar wel iets mee te 
maken. Bovendien lag onze school in 

Estland in een 
park, en denk ik 
dat de leraars 
vreesden dat 
we zouden gaan 
roken als we 
buitengingen. 
Verder was er 
toch niets te 
doen, want 
onze school lag 
echt “putteke 
n e r g e n s ” . 
Daarom hadden 
we ook maar 
twintig minuten 

middagpauze. Dat is net voldoende 
om de warme maaltijd op te eten, die 
je tot en met het negende leerjaar 
gratis krijgt. Geen tijd dus om naar 
winkels te gaan kijken zoals hier!

Ook de boeken krijgen we gratis, 
alleen de werkboeken moeten we 
kopen, en daarvoor heb ik ongeveer 
60 euro nodig. Dat is hier allemaal 
veel duurder.
Ik vind het wel gek dat veel scholen hier 
een uniform hebben voor gymlessen. 
Ook raar is dat we buiten oefeningen 
gingen doen en we niet eens warmere 
kleren moesten aandoen! In Estland is 

het wel handig dat je in de winter een 
legging in plaats van een short kan 
dragen, en een warmere trui! De eerste 
keer was ik natuurlijk mijn gymkleren 
vergeten, en dan moest ik meedoen 
IN DEZE KLEREN! En jullie douchen 
niet eens na de sportlessen! Je kan je 
zelfs niet eens even opfrissen aan de 
wastafels voor je naar de volgende les 
gaat. Dat vind ik echt vies! Gelukkig 
moet je hier geen strafstudie doen als 
je eens je sportkleren niet bij hebt: in 
Estland moest je dan nablijven en met 
een andere klas meesporten.

Woensdagnamiddag vrij hebben 
is wel fijn, bij ons geven sommige 
scholen ‘s vrijdags minder lessen, 
maar alle andere dagen heb je 
gewoon tot 15 of 16 uur les.
De hoeveelheden huiswerk kan ik nog 
niet echt vergelijken omdat ik niet 
alle lessen volg. In mijn school in Püssi 

Naar school in Estland 
en Vlaanderen

Tekst: Liisika Palu,  
vertaling en foto: Ilse Van de Velde

"Jullie douchen 
niet eens na de 
sportlessen"
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•	 Vergaderzaal +- 30 pers
•	 Eerste zaterdag van de 
maand themafuif
•	 Elke vrijdag seniorendag 
(14 tot 19u)

Tervuursesteenweg 812
1982 Elewijt

woensdag gesloten

Wij zijn één jaar open

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

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

Banden
Redant
Zemst
n.v.

Hoge Buizen 11
1980 Eppegem

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

Mail info@redant-banden.be

had ik in elk geval veel meer taken 
dan hier. Als ik kijk naar mijn gastzus 
Leonie, dan denk ik wel dat ze in het 
Scheppersinstituut minder huiswerk 
geven dan in het Sint-Romboutscollege. 
Ik doe ’s namiddags een 
intensieve cursus Nederlands voor 
anderstaligen, en daarvoor heb ik 
wel huiswerk. Laatst moesten we 
de leerkracht een mail sturen. Nu 
maak ik een boekbespreking van 
Allemaal de liefste van Sam Mc 
Bratney en Anita Jeram. Oké, het is 
een kleuterboek, maar zo leer ik stap 
voor stap de eerste woorden van 
jullie frustrerende, moeilijke taal…

Oja, ik ben hier ook voor het eerst 
in mijn leven naar de kerk geweest! 
Het was eigenlijk redelijk saai… 
Ik was al ooit naar een bruiloft en 
een begrafenis geweest, maar ik 
geloof niet echt in een God. Mijn pa 
is gedoopt, ik dacht in de Russisch-
orthodoxe kerk, maar ik denk niet 
dat hij gelooft. Mijn oma wel want 
zij heeft ikonen aan de muur hangen. 
Het idee dat er iets meer is, is 
blijkbaar een geruststelling voor 
sommige mensen. Wie weet? Ik heb 
al genoeg aan het hier en nu: zoveel 
te beleven en maar tien maanden 
meer over! 

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
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

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

Hoge buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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I
n 2011 werden er geen kindjes 
geboren op grondgebied Zemst. De 
meeste pasgeboren Zemstenaren 
zijn ter wereld gekomen in een 

Mechels of Vilvoords ziekenhuis. In 2012 
werden er bij onze bevolkingsdienst 
maar liefst drie geboortes gemeld. Plus 
drie in één jaar dus!

Leuk neveneffect
Wat ze vonden van dit leuke 
neveneffect? Leentje, de mama van Lore 
reageert: “Uiteraard was het ons niet te 
doen om de plaats van de geboorte. Wij 
kozen voor een thuisbevalling omdat 
we ons kind ‘in ons nestje’ wilden laten 
geboren worden, maar het is inderdaad 
prettig om echt in Zemst geboren te 
zijn. “Ja”, valt Ewouds mama, Katrien, 
in: “Toen ik onze burgemeester een 
paar maanden geleden tegenkwam heb 
ik hem toch met enige trots gewezen op 
het feit dat er een ‘echte’ Zemstenaar 
in de wieg lag.”
Het moet gezegd, veel mensen hebben 
totaal geen band of voeling met de plaats 
waar ze ter wereld kwamen, maar voor 
deze drie is dat toch anders. Misschien 
zullen ze ook wel eens moeten horen: 
“Neen, je moet niet je woonplaats, maar 
je geboorteplaats invullen!” , waarop zij 
dan fijntjes kunnen repliceren dat Zemst 
wel degelijk hun geboorteplaats is…

Waar liggen die aangifteformulieren 
ook alweer?
En werd er ook bij de gemeente verrast 
gereageerd? “Jazeker”, zegt Kendy, 
trotse mama van haar vijfde spruit 
(en enige dochter) Yade. Yade werd 
geboren op 24 april en was daarmee de 
eerste van de drie Zemstse baby’s dit 
jaar. Waar lagen die aangifteformulieren 
nu ook alweer? Ook bij de aangifte 

van Ewouds geboorte werd een stoel 
bijgeschoven en moest er even gezocht 
worden. Toen later op de dag (8 mei) 
ook Dries de geboorte van hun tweede 
dochtertje Lore kwam aangeven, was 
de verrassing compleet… maar toen 
lagen de formulieren bij de hand!
Dries vertelt ook: “Onze vroedvrouw 
heeft die dag blijkbaar twee kindjes 
op de wereld geholpen, ook nog eentje 
in Hombeek. Dat brengt het totaal op 
drie thuisgeboortes op één dag in een 
straal van enkele kilometers.”

Huiselijk
Vind je eigenlijk gemakkelijk een 
vroedvrouw? vraag ik de ouders. Dat 

blijkt moeilijker dan gedacht. Je moet het 
allemaal zelf wat uitzoeken. Er zou best 
wat meer informatie mogen zijn, vinden 
ze alledrie. Veel mensen weten ook niet 
dat je tegenwoordig kunt bevallen in 
een “B&B” – dat hier staat voor “Birth 
& Breakfast”, een plek waar je in een 
huiselijke sfeer kunt bevallen als het bij 
je thuis niet lukt, bijvoorbeeld omdat 
je in de verbouwingen zit, en je toch 
niet naar een ziekenhuis wil.   Hoewel 
deze ouders de indruk hebben dat thuis 
bevallen wat in de lift zit, hebben ze 
ook allemaal ondervonden dat het nog 
altijd een beetje (of zelfs meer dan 
een beetje) omstreden is. Behalve voor 
Katrien dan, wier eigen moeder het haar 
voordeed. Zelf was ze bij de geboorte 
van Ewoud medisch trouwens goed 
omringd. Haar vriend wou nog gauw wat 
soep (altijd een goed krachtvoer) maken 
toen de vroedvrouw al aangekomen 
was en sneed zich daarbij serieus in de 
vinger. Omdat hij niet weg kon, kwam 
de huisarts dan maar naar hem toe. 
Dit verhaal brengt ook herinneringen 
aan huiselijke taferelen bij de anderen 
boven. Zowel de papa van Lore als die 
van Yade hebben water moeten koken 
omdat de boiler te snel leeg was. 
Maar allemaal zijn ze geweldig blij met 
de thuisgeboortes… en met hun drie 
Zemstenaartjes natuurlijk!            

Getogen én geboren… in Zemst!
Zemst – “Geboren 
en getogen” 
zeggen we vaak 
in één adem. 
Meestal klopt dat 
maar voor de helft, 
maar bij deze drie 
spruiten klopt het 
helemaal. Alledrie 
zagen ze dit jaar 
het levenslicht 
in hun eigen 
gemeente. En dat 
is vrij uniek! 
Tekst: Annemie Goddefroy, 

Foto: Dries Happaerts  

"De papa's hebben 
water moeten koken 

omdat de boiler te snel 
leeg was"

Yada, Lore en Ewoud zagen het levenslicht in Zemst. 
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BGZ brengt opnieuw heel wat teams 
op het parket. Twee heren- en een 
damesploeg, kadetten, miniemen, 
pupillen, benjamins en microben-
peanuts. Dit alles onder begeleiding 
van gediplomeerde trainers-coaches 
met nationale en internationale 
ervaring. Dat dit heel wat middelen, 
medewerkers en organisatie vereist, 
hoeft geen betoog. Voorzitter Koen 
Lecluyse en coach van het fanionteam 
Erik Herman lichten toe.

Hoe krijgen jullie dit rond, Koen ?
“Door de geweldige inzet van heel veel 
medewerkers en een goede organisatie. 
We zijn ook blij met de inbreng van 
Belfius, Century 21 en Bel Air, zonder de 
andere sponsors te vergeten natuurlijk. 
De logistieke organisatie wordt per groep 
geregeld door vaste teams, dit blijkt 
efficiënter te werken dan alles centraal 
te sturen. Verder proberen we de kas te 
spijzen met allerhande activiteiten: de 

Casa Italiana, de 
truffelverkoop, een 
s teak restaurant 
en een barbecue. 
We doen ook een 
wijnproeverij en 
een motorrondrit 
en genieten steun 
van de gemeente 
en van de VBL 
(Vlaamse Basket 
Liga).”

Coach Eric, wat zijn de verwachtingen 
voor het Herenteam A in eerste provin-
ciale? 
“Mijn doelstelling is dit jaar bij de eerste 
zes te eindigen. Wat ik echt in het team 
wil krijgen, is een opbouw vanuit een 
stevige defensie. Er zijn twee jongens 
van Bavi overgekomen, Nigel Dekoninck 
, een vleugelspeler en Jeroen Michiels, 
een spelverdeler. Wouter Christiaens, 
spelverdeler, kwam over van Betekom. 

BGZ schreef dit jaar geen juniorenploeg 
in. Een bewuste keuze, wij nemen 
ze liever mee bij de seniorenteams, 
waar ze veel meer vooruitgang boeken 
en zeker hun inbreng hebben. Wel 
zullen de junioren deelnemen aan de 
bekercompetitie.”

Basket Groot Zemst speelt zijn 
thuiswedstrijden in sporthal De 
Waterleest te Eppegem.
Alle info van de club is te vinden op 
www.basketgz.be

Basketbalteams mikken hoog Tekst: Dirk Verdeyen,  
foto’s: Dirk Verdeyen  

en Jean Andries

De Weerdse club, veertig jaar actief 
intussen, is wat kleiner qua omvang. 
Zij bestaat uit een herenteam, twee 
damesteams en brengt ook een 
veteranenploeg op de been. Weerde 
heeft geen jeugdteams en probeert 
het met gerichte transfers. We peilden 
naar de verwachtingen van headcoach 
Tom Jacobs die de heren uit tweede 
provinciale leidt. 

Linkerkolom is het doel
Tom: “Al bij al zijn we versterkt. Er zit meer 
snelheid in de ploeg en mentaal zijn we er 
op vooruitgegaan. Niet onbelangrijk als 
het even wat moeilijker gaat. Ik zal een 
tevreden coach zijn als we net als vorig 
seizoen eindigen in de linkerkolom, in de 
middenmoot. Niet evident in deze sterke 
reeks, want er zitten enkele dalers bij uit 

eerste provinciale. 
Er zijn enkele 
nieuwkomers in de 
ploeg. Alexander 
De Greef heeft 
gestalte en een 
grote inzet. Kevin 
Vermis scoort vlot 
en heeft ervaring. 
Kris Janssens pikt 
na zeven jaar 
de basketdraad 
terug op. Hij toont veel inzet en is een 
sfeermaker.”

Verder nieuws van de club
Dames 1 zal niet langer aantreden in 
de VBL competitie. Een gebrek aan 
voldoende speelsters werd een probleem. 
Daarom zullen ze voortaan onder de 

naam “Weerdse Gogetters” aantreden in 
het Antwerps Vriendenverbond.
Geplande activiteiten voor dit seizoen: 
in november het Palingfestival, in 
december de jaarlijkse quiz, in januari de 
kaartdag en in februari de kippenslag.

Meer info op de uitgebreide website 
www.bkweerde.be. 

Basket Groot Zemst

BK Weerde
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Juwelier

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

Nieuwe 
collectie 
Nona 2013 
nu reeds 
in de 
winkel
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Brusselsesteenweg 41a  
B - 1980   ZEMST 
015 41 67 90

pol@poldesign.be

design

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

Parket  100 % eik

Onderhoudsprodukten
HOUT

binnen & buiten

 

     

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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W
at is de kern van jouw 
kunst?
“De zuivere symboliek 
van letters en woorden. 

Kijk, een beeld is éénduidig: je 
ziet wat je ziet. Tenzij je aan dat 
beeld symboliek toevoegt: rood als 
symbool voor de liefde, een aureool 
voor heiligheid, een kraai als teken 
van de dood… Dan krijgt een 
beeld verschillende betekenislagen 
en wordt het interessant. Ik doe 
hetzelfde maar gebruik daarvoor 
alleen de zuiverste symbolen die er 
zijn: schrifttekens. Taal gaat recht 
naar de inhoud, vorm en schoonheid 
zijn bijkomstig. Voor mij zit die 
schoonheid in de code op zich, en in 
de betekenis die ze heeft.”

Heb je een kunstopleiding gehad?
“Na mijn taalopleiding heb ik een 
postgraduaat Cultuur en Communicatie 

behaald in Brussel. Later volgde ik aan 
de Mechelse academie drie jaar lang 
de lessen kunstgeschiedenis.
Ik heb ook zelf geschilderd, maar daar 
kon ik mijn ei niet in kwijt. Alles is al 
eens gedaan, en mensen vergelijken je 
werk steeds met anderen. Ik zocht mijn 
eigen richting, met zuivere symbolen. 
Voor mij ligt het doel van kunst dan 
ook in het intellectuele en conceptuele: 
mensen doen nadenken, een geestelijk 
proces in gang zetten, eerder dan een 
esthetisch genot opwekken.
Al gebruik ik de vormgeving wel om de 
boodschap te ondersteunen of er juist 
mee te contrasteren. Zo heb ik een 
werk in gouden letters op een rood-
fluwelen achtergrond, die de tekst extra 
‘pocherig’ doen overkomen.
Taal heeft de kracht om in- en uitsluiting 
te creëren doordat ze uitgaat van een – 
al dan niet gedeelde - context. Ik geef 
een voorbeeld: in één van mijn werken 

heb ik uit de Tien Geboden telkens een 
woord weggelaten en vervangen door 
een kleur. Met de weggelaten woorden 
kan je een nieuwe zin vormen – als je 
de tien geboden kent! Daardoor brengt 
taal zowel samenhorigheid tot stand, 
als een gevoel van frustratie bij hen die 
de context niet kennen.
Dat heb je ook bij vreemde talen. Daar 
speel ik ook mee: ik heb bijvoorbeeld 
een werk met Chinese karakters dat 
vele mensen ‘mooi’ vinden. Nochtans 
staat er een grove belediging en had 
ik de grootste moeite om een Chinese 
kalligraaf te vinden die de tekst voor mij 
mooi wou uitschrijven…. Het contrast 
tussen vorm en inhoud, daar gaat dit 
over.”

Artistieke ambities?
“Een tentoonstelling in het MuKHA of 
het SMAK zou wel leuk zijn, onderweg 
naar Tate Modern natuurlijk (grinnikt). 
In de bib van Zemst hadden we 
met de Kunstenaarsroute een mooi 
geheel met de meubels van Patrick De 
Wachter en de foto’s van Jos Janssens. 
Toch vroegen sommige bezoekers 
teleurgesteld waar de schilderijen 
hingen! Dat is ook wel het leuke aan 
het naar buiten komen met je werk: 
de reacties van kijkers voegen ook 
iets toe: niet ingeloste verwachtingen 
bijvoorbeeld. Uit mijn deelname aan 
de Canvascollectie heb ik wel geleerd 
dat je bezoekers de tijd moet geven 
om de dubbele bodems in mijn werk te 
ontdekken.”

Wie het werk van David De Pooter 
verder wil verkennen, kan terecht op zijn 
website www.daviddepooter.net. 

David De Pooter: 
“Een woord zegt meer dan duizend beelden”

Eppegem – Kunstenaar David De Pooter filosofeert graag over taal en de betekenis van woorden. 
Hij laat het daar niet bij, maar maakt van woorden en zinnen regelrechte kunstwerken. Tijdens 
de Zemstse Kunstenaarsroute stelde hij tentoon in de polyvalente zaal van de bibliotheek in 
Zemst. Wij zochten hem op in zijn huis en atelier in Eppegem.

Tekst en foto: Ilse Van de Velde
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Traiteur & 
Home-cooking service

Traiteur & Home-cooking service
Zemstsesteenweg 111
1981 Hofstade

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

www.h6traiteurservice.be

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

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

Interesse? Bezoek onze website en bekijk ons 
aanbod.

Speciaal aanbod
Lentefeest of Communie

Bekijk weldra 
onze eindejaarsmenu’s en bufetten

Bezoek onze toonzaal van > 350 m2
dinsdag tot vrijdag van 9 - 17.30

zaterdag van 10 - 17h

Hoge Buizen 33 1980 Eppegem tel. 015 / 34 26 08
(evenwijdig met Brusselsesteenweg : grote baan Mechelen - Vilvoorde)

info@alplacart.be                        www.alplacart.be

Schuifdeurkasten en dressings op maat

speciale voorwaarden bij afgifte van deze bon

Fabrikant
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V
ader Kurt Engelen had alles 
tot in de puntjes voorbereid 
van achter de computer 
thuis: de reisroute, het 

aantal kilometers, de verblijfplaatsen, 
de rustdagen. Dankzij de modernste 
technieken en met dito fietsmateriaal 
uitgerust, gingen ze op 1 augustus 
van start om zestien dagen later in 
Kopenhagen aan te komen. De 1.051 
km. maalden ze af in elf dagen, met 
een gemiddelde van 100 km per dag, 
afgewisseld met enkele rustdagen in 
de steden. Alhoewel de tocht door 
vier landen met een rijke fietscultuur 
ging, merkten ze grote verschillen 
op in zowel Nederland, Duitsland als 
Denemarken.

“Een groot verschil alleen al met 
Engeland, dat helemaal geen fietsland 
is”, weten ze nu. “Vorig jaar in juli 
fietsten we naar Londen en terug. Dit 
jaar trokken we ook weer noordwaarts, 
maar gelukkig door fietsvriendelijkere 
landen … alhoewel. Als koersfietser 
ben je in  Nederland toch maar een 
rariteit op die brede fietspaden. 
Vlot fietsen aan een goeie snelheid 
kan je daar niet, met zoveel gewone 
fietsers aan een lager tempo op 
hetzelfde parcours. Steeds remmen, 

weer optrekken, roepen, uitkijken …. 
Het vertraagt en het is vermoeiender.  
In Duitsland daarentegen zie je dan 
weer veel meer oudere mensen op 
de fiets en heel opvallend, veel 
elektrische fietsen. Er wordt daar veel 
gedaan om fietsen in de steden aan 
te sporen. Borden geven met cijfers 
aan hoeveel beter fietsen is voor het 
milieu”, vertellen ze. “Denemarken is 
veruit het fietsland bij uitstek. Vrijwel 
overal zijn er speciale voorzieningen 
voor fietsers en in Kopenhagen krijgen 
fietsers op vele plaatsen meer ruimte 
dan automobilisten. Ik heb nog nergens 
zoveel fietsers in het straatbeeld 
gezien!”, verzekert Kurt.

Elke dag vijf uur onderweg
Met een gemiddelde van 20 à 25 km 
per uur waren ze elke dag  zo’n vijf uur 
onderweg. Dan bleef er ruim tijd over 
om wat te bezoeken. Moeder Ineta 
Strautina heeft die afwisseling nodig. 
In de Hansesteden Bremen, Hamburg 
en vooral Lübeck kon ze dan ook haar 
hartje ophalen aan de vele historische 
panden met prachtige gevels en andere 
bezienswaardigheden. In Kopenhagen 

konden ze logeren bij haar familielid om 
dan met het vliegtuig terug te keren. 
“Maar zet uit je hoofd dat Denemarken 
plat is. Het zuiden is zoals de Vlaamse 
Ardennen. We hebben over dat traject  
dan ook langer gedaan dan gepland. 
Maar al bij al was het in alle opzichten 
zeker de moeite waard!”

“Echt een aanrader voor andere 
sportievelingen, omdat het zwaarder 
lijkt dan het is", valt echtgenoot Kurt 
haar bij. “Iedereen aan wie we onze 
plannen vertelden, schrok even. ‘Zo 
ver en met de fiets?’ Ach, ook al waren 
we wat getraind – Ineta fietste naar 
haar werk in de Belliardstraat zo veel 
mogelijk heen en terug – en goed 
uitgerust, toch willen we het anderen 
aanraden omdat het een magnifieke 
manier is om te reizen.  Je ziet veel 
meer van de omgeving, van de natuur, 
anders dan van in de auto. Je ontmoet 
ook veel meer mensen met dezelfde 
interesse. Maar de ontmoeting met het 
zeemeerminnetje in Kopenhagen was 
eerder tegengevallen. Te veel toeristen 
rondom maakten een intiem moment bij 
haar onmogelijk,” grapt hij. 

Elewijt - Kopenhagen met de fiets

Elewijt – Als vakantie-
bestemming is Kopenhagen 
niet zo verwonderlijk, ware 
het niet dat de reis per 
fiets de vakantie inhoudt 
en het verblijf ginder louter 
een eindmeet is, meer niet. 
Een koppel uit Elewijt deed 
het met plezier en raadt het 
anderen aan. Van op de fiets 
beleef je veel meer dat anders 
verborgen blijft voor oog en 
oor, zo ervaarden ze.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd;, 
foto: Kurt Engelen

Ineta en Kurt genieten 
nog lang na van hun 
opmerkelijke fietstocht aan 
de haven in Kopenhagen.

"Te veel toeristen 
maakten een intiem 

moment bij de 
zeemeermin onmogelijk"
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“T
anja en ik leerden elkaar 
kennen via het werk. Toen 
we van elkaar vernamen 
dat we in onze vrije tijd 

allebei graag leuke hebbedingetjes 
maken, raakten we niet uitgepraat. 
Al gauw zetten we onze gesprekken 
verder op Facebook waar we onze 
creaties makkelijk met elkaar konden 
delen”, begint Karine Lauwers haar 
verhaal. Een tiental jaar geleden volgde 
ze voor haar werk enkele workshops 
papierscheppen. Sindsdien heeft ze de 
microbe voor deze stiel voorgoed te 
pakken. “Het papier scheppen zelf doe 
ik meestal tijdens de zomermaanden 
omdat het een lang proces is dat je best 
buitenshuis doet. Om originele texturen 
te bekomen gebruik ik soms planten 

zoals prei, grassen en netels als basis. 
En  ook oude broodzakken geven een 
uniek effect. Nadien maak ik met het 
handgeschepte papier allerlei kaartjes, 
doosjes, notitieboekjes en zelfs grote 
schalen,” legt Karine Lauwers uit. 

Ook Tanja Maes is duidelijk een hand(v)
aardige dame: “Ik heb altijd graag gehaakt, 
maar sinds drie jaar ben ik intensief bezig 
met haken. Dat kunnen zowel handtassen 
zijn als accessoires, knuffels, kroontjes tot 
zelfs kleding. Ik beperk me bovendien niet 

enkel tot traditionele 
materialen zoals wol. 
Ik vind het zonde 
om spullen weg 
te gooien en dus 
denk ik altijd eens 
na of ik er nog iets 
mee kan doen. Zo 
heb ik een handtas 
gemaakt met de stof 
van oude verknipte 
T-shirts. Maar ook 
magneetlinten van oude videocassettes 
of jute lenen zich perfect voor originele 
haaksels.” 

Allereerste Hand(v)aardige Happening
Al snel ontdekten de twee dames dat 
ze dezelfde droom delen: “Ik heb er 
altijd al van gedroomd om ooit eens 
een creatieve happening te organiseren, 
maar in je eentje zoiets op touw zetten, is 
niet zo evident natuurlijk”, verklaart Tanja 
Maes. “Met z’n tweetjes leek die droom 
plots heel wat dichterbij en van het één 
kwam het ander.” Het ontstaan van de 
Hand(v)aardige Happening was een feit!

Op de happening zullen een dertigtal 
kraampjes staan met eigen handgemaakte 
hebbendingetjes gaande van sieraden, 
gehaakte spulletjes, vilten hoeden, 
glaskralen, kinderkledij, lampenkappen 
tot beschilderde keramiekproducten. 
Daarnaast staan er enkele leuke activiteiten 
op de agenda die je zeker niet mag missen. 
Zo zal er een demonstratie plaatsvinden 
van Origami. Je zal er eveneens kunnen 

genieten van een demo van de laatste 
trend in haakland: Zpagettihaken. Bij deze 
techniek wordt gehaakt met restafval 
van de kledingindustrie. Bovendien zal er 
een fotografe aanwezig zijn die mooie 
fotoshoots maakt van de bezoekers. 
De foto’s zullen achteraf te koop zijn.  
En last but not least zal je een groepje 
wildbreisters ter plekke aan het werk 
kunnen zien. Dit nieuwe fenomeen waarbij 
openbare objecten zoals bomen, banken 
en lantaarnpalen verpakt worden in 
kleurrijk breiwerk, duikt steeds vaker op 
in het straatbeeld en mag dus zeker niet 
ontbreken op de happening.

Kortom, als je op zoek bent naar 
leuke, originele handgemaakte 
hebbedingetjes of je wenst wat ideeën 
op te snuiven voor eigen creaties, 
omcirkel dan alvast 14 oktober in je 
kalender. De Hand(v)aardige Happening 
vindt doorlopend plaats van 11.00u 
tot 19.00u in het Ontmoetingscentrum 
van Hofstade. Voor meer informatie:  
www.handvaardig.be  

Initiatiefneemsters Karine Lauwers en Tanja Maes tonen trots 
de affiche en flyer voor hun Hand(v)aardige Happening

Hofstade - Dat Tanja Maes en Karine Lauwers 
twee creatieve duizendpoten zijn, staat vast. 
Waar Tanja Maes er in haar vrije tijd volop op 
loshaakt, is Karine Lauwers vooral geboeid 
door de kunst van het papierscheppen. 
Onlangs besloten de dames hun creatieve 
handen in elkaar te slaan waardoor ze op 
14 oktober kunnen uitpakken met de eerste 
Hand(v)aardige Happening!

Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries

Hand(v)aardig!

"Ik maakte 
een handtas met 
de stof van oude 

verknipte T-shirts"
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Zemst kiest voor 3 
 

AXA bank topproducten: 
 

- op 3 jaar certirente: 2.35 % (- rv 21 %) 

- op 8 j. termijnrekening aan 3.30 %  
(- rv 21 %) 
- clickbonus:  
gratis zichtrekening met gratis 
bankkaarten 

Kantoor VAN PRAET bvba 
Brusselsesteenweg 97 
1980 ZEMST 
Tel: 015/61.30.03; Fax: 015/61.03.06 
Onafhankelijke makelaar nr. 45769 AcB 
On nr 0466 792 803 
www.kantoorvanpraet.be 
E-mail: kristel@kantoorvanpraet.be 

 

  Meer informatie via ons kantoor: 
  Contacteer 

 Kristel Van Praet 
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G
ust, wat heeft je aangezet 
tot gedichten schrijven?
“Een tiental jaren geleden, 
toen we weer eens op 

vakantie waren op de Brieslandhoeve 
in Alveringem, in de Westhoek, kreeg 
ik tijdens een regenachtige dag het 
idee om iets op papier te zetten over 
deze prachtige streek. Mijn liefde voor 
de streek vloeide uit mijn pen. Thuis 
werd de tekst nog wat bijgeschaafd en 
mijn eerste gedicht was geboren: De 
Westhoek. De goede reacties bleven 
niet uit. En voilà, ik was besmet door 
het virus. Langzaam kwam een tweede, 
een derde, … elfde gedicht. Al heel 
snel kreeg ik van heel wat mensen het 
advies om alles te bundelen. Als grote 
bewonderaar van Willem Vermandere 
had ik hem al verschillende teksten 

laten lezen en was hij bereid om 
een voorwoordje te schrijven. Ik fier 
natuurlijk!  Het bundeltje werd visueel 
aantrekkelijk gemaakt door tekeningen 
van onze zoon 
Rudy (onze huiscartoonist Rumo nvdr) 
en foto’s, gemaakt door mijn broer 
Louis. Het eerste boekje Mijn elftal 
werd geboren.”

De voorstelling van je tweede gedich-
tenbundel is gepland op 12 oktober. 
Vertel.
“Na twee jaar is het zover en stel ik 
mijn tweede boekje voor. Het draagt de 
titel  Langs de rand van het leven. Een 
bundel met gedichten die gaan over 
allerhande invallen en vaststellingen. 
Soms uit het leven of net niet of zelfs 
helemaal verzonnen, maar meestal in 
rijmvorm met simpele woorden, zodanig 
dat ik ze zelf versta. Je zal merken dat 
ik mij regelmatig laat meeslepen door 
de seizoenen, het weer, water, de tuin 

enz.. Ik was tussendoor ook begonnen 
met allerlei korte, soms gekke dingen 
op te schrijven, met als gevolg dat er 
nu buiten 25 gedichten ook 38 korte 
tekstjes in het bundeltje staan. Rumo 
heeft weer elf aangepaste, leuke 
tekeningen bedacht, waar ik als papa 
heel fier op ben.”

Waar vindt de voorstelling plaats?
“We tellen al af naar 12 oktober. Dan 
zijn we weer welkom bij Theo en Eliane 
in Het Laatste Huis, in de Poreistraat 
4 in Hombeek, om 20 uur, waar ik 
mijn nieuw bundeltje zal voorstellen. 
Er zal muziek gebracht worden door 
Wim Debrouwer en enkele mensen 
zullen iets voordragen uit het nieuwe 
bundeltje. Een hapje en een drankje 
wordt u aangeboden maar ook de kans 
om een bundeltje te kopen.”

Voor meer info kan je terecht bij Gust 
Moens 015-616374. 

Gust Moens stelt 
tweede gedichtenbundel voor

Zemst-Laar - Gust Moens is gekend van zijn prachtige 
kerststallen, die in de eindejaarsperiode te bezichtigen zijn in 
de kerk van Zemst-Laar. Naast zijn activiteiten in de KWB, de 
parochieploeg en het zangkoor is Gust ook een dichter.

Tekst en foto: Karin Andries,

MEER INFO 
WWW.GENTLEMENVILVOORDE.BE

IEDERE ZONDAG VAN OKTOBER

ITALIAN BREAKFAST 
OPEN VAN 10U TOT 13U

EXCLUSIEVE HERENMODE
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klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken

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

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

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd   1 29/02/12   12:35

L. Huyberechts
Leireke 38 - 1880 Ramsdonk - GSM 0487 253 316

E-mail: vastgoedstylinghuyberechts@gmail.com
www.vastgoedstylinghuyberechts.be

Wij maken uw pand verkoopsklaar

 Wij geven een adviesrapport
   Advies bij uitvoeren van de werken
 Aanpassen en herschikken van meubelen
 Eigen plaatsingsdienst voor meubelen
 Aanpakken van ‘storende’ elementen 

Leegmaken van huis/appartement na sterfgeval/verhuis

 Verwijderen van de volledige inboedel   
 Opkuisen van het pand
 Herstellingswerken door onze eigen klusdienst

KLUSDIENST
U kan steeds een beroep doen op onze klusdienst voor :

   Schilderwerken zowel binnen als buiten                
   Behangwerken   
   Plaatsen van laminaat en kurk     
   Plaatsen of vervangen van stopcontacten/schakelaars
   Tuinwerkzaamheden
   Betegelingswerken    
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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

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

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

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

320
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Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Rouwgroep - NIEUW

Humbeeksebaan 15
1980 Zemst-Laar

Meer info:
www.esperanto-centrum.be
GSM Joske: 0479/46 36 65

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

De zigeuners waren aanvankelijk van plan om veertien dagen te blijven. 
Na dreiging door burgemeester Coopman met een gerechtelijke klacht en 
een uitdrijvingsbevel, werd met hen, om procedures en dwangmaatregelen 
te vermijden, afgesproken dat ze ten laatste vrijdagavond 14 september 
moesten vertrekken. Zij betaalden een flinke borgsom. 

De Romazigeuners hielden zich aan hun woord en vertrokken op vrijdag 14 
september omstreeks 18u. Het terrein werd proper achtergelaten. En de 
woonwagenbewoners kregen netjes hun borgsom terug.  

Blitzbezoek van Romazigeuners
Weerde - Op vrijdag 11 september streken een dertigtal 
Romagezinnen met hun caravans neer op een braakliggend 
terrein tussen de Rubenslaan en de Damstraat in Weerde. 
Zij bleken noch van de eigenaar of de pachter noch van 
het gemeentebestuur toestemming daarvoor te hebben 
gekregen.

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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Onder de   mensen
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Op zondag 2 september was iedereen welkom 
op de vijfde Spirituele Tuindag in de tuin van 
de Reika-Tempel. Je kon er kennismaken met 
verschillende spirituele activiteiten zoals Reikii, 
Shiatsu, Quantum touch, kaartleggen enz. Tony 
Looyenstein tekende jouw Gids of Engel met 
een boodschap van gene zijde. In Centrum 
Esperanto waren er lezingen en workshops of 
kon je genieten van de gezellige sfeer met een 
drankje erbij.

De eerste alternatieve gezondheidsbeurs in Elewijt 
was onmiddellijk een groot succes. Stoelmassage, 
voetreflexologie, massage, lachyoga, een reiki ervaren of 
een medium, alles was aanwezig. Op de foto deelnemers 
van verschillende standen: organisator Just Nancy Janssens, 
Reiki Tempel, Chris Hanssens, Aadi, Heliantus, Maancirkel, 
Kristin Maesschalck en Kris Reypens.

KVLV Zemst is een bijzonder 
actieve groep. Eén van de vele 
activiteiten gedurende het jaar 
was een kookles Groenten in de 
kijker. De lesgeefster van dienst 
toont aan de aandachtige leden 
een voorgerecht met tartaar van 
tomaten en aardbeien. “Iedereen 
is altijd welkom op onze kooklessen 
en andere organisaties”, zeggen 
de dames in koor. 

Villa Brasil in de Schranshoeve in Eppegem was een gezellige 
gebeurtenis met veel muziek, mooie danseressen, lekker 
Braziliaans eten en caipirinha. Yentl Verstraeten en Katia 
Verhaeren waren zoals altijd er graag bij. Yentl Verstraeten, 
die al vrijwilligerswerk doet in de scholen van Eppegem en 
Zemst-Laar en de rusthuizen van Zemst en Grimbergen, gaat 
vanaf januari ook een handje toesteken in Villa Clementina. 
En Yentl kijkt er naar uit!
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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Seniorenvereniging Neos Zemst was goed vertegenwoordigd op de 
Welzijnsbeurs in het Ontmoetingscentrum in Hofstade.

Clement Commers en zijn zoon Wim mogen terecht 
fier zijn op hun uitzonderlijke pompoen van 180 kg. 
“In de tuin gewonnen, met de beste soort en de 
beste meststoffen”, zegt Clement.

Het gemeentebestuur van Zemst legde 
eind september de officiële eerste steen 
van de nieuwbouw van gemeentelijke 
basisschool De Regenboog in Elewijt. 
De komst van het nieuwe gebouw 
was noodzakelijk omdat de school 
veel te weinig plaats heeft. De school 
telt momenteel 149 kleuters en 203 
leerlingen. Burgemeester Bart Coopman 
legde de eerste steen. De kostprijs 
bedraagt 11 miljoen euro. De gemeente 
krijgt hiervoor wel de nodige subsidies.

FC Eppegem kan rekenen op een actieve supportersclub. Wekelijkse 
pronostiek, man van de match, sfeer brengen, het organiseren van vijftien 
busverplaatsingen en een jaarlijks teerfeest zijn de werkpunten. Op de 
foto het nieuwe bestuur, dat prat gaat de ploeg en werking van de club.
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SK Laar organiseerde voor de vijfde keer een voetbalstage en andermaal was het een groot succes. De vijftig spelers van SK 
Laar en omstreken maakten kennis met de club en kregen alle knepen van het voetbalvak aangeleerd. Gedurende twee dagen 
werd er gewerkt rond dribbelvaardigheid, traptechniek en sociaal samenzijn. Iedereen kreeg na afloop een geschenk.

Het huwelijk van Kim Bautmans en Sam Lesage was een onvergetelijk feest. Niets dan gelukkige mensen op de receptie. Een 
stralende zon zorgde voor leuke beeldjes. De voorzitter van VV Elewijt en zijn vrouwtje Claudia Vallinga mogen terecht fier zijn 
op Kim en Sam, sympathieke grote familie en talrijke échte vrienden. 

Xavi Gonzales heeft de 
cyclocrossmicrobe te pakken. De 
vijfjarige van Cycling Team Zemst 
was de jongste deelnemer in de 
veldrit in Hofstade en reed de 2,2 km 
met succes uit. “Lorenzo Pepermans 
is zijn motivatie, Xavi is zijn felste 
supporter. Hij heeft dezelfde fiets, 
dezelfde outfit en volgt hem overal. 
Ik zie toekomst in mijn zoon”, zegt 
vader Roberto.
Cycling Team Zemst met deelnemende 
renners, leden van de club, sponsors 
en medewerkers na de geslaagde 
veldrit in Hofstade.
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Het Wereldfeest Zemst, georganiseerd 
door de gemeente en de Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, was een groot 
succes. De verschillende medewerkers van de 
succesrijke standjes wilden graag op de foto.

De Zennebabes van Zemst bewijzen dat ze ook hun 
mannetje kunnen staan. “Wij waren oorspronkelijk 
één groep”, zegt Ina De Maeyer. “We vonden het 
jammer dat de groep gesplitst werd en besloten 
om samen als één ploeg deel te nemen aan het 
Zennebloktornooi. Dit jaar lieten we zelfs speciaal 
T-shirtjes maken met onze groepsnaam Zennebabes 
op. We zijn niet alleen maar volleybalsters, we zijn 
ook nog een groep goede vriendinnen: Melissa, 
Imke, Sofie, Ellen, Sarah, Jasmien, Iliona, Emma, Kim 
en Ina.”

Onder impuls van Eddy Roekens en met de steun van Patrick Deswarte, zijn beide gediplomeerde voetbalinitiators gestart met 
een gratis keeperinitiatie op het terrein van VK Weerde. Bedoeling is de jonge keepers van zes tot zeventien jaar alle knepen 
van het vak te leren. De initiatie geldt als aanloop naar een nieuwe keeperschool die zich richt tot de Zemstenaren en alle 
geïnteresseerden uit de omgeving. Op de foto het trainersduo met jonge maar belofte doelmannen.
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   www.grasmaaiersverbinnen.be
      joannes.verbinnen@skynet.beGeerdegemstraat 54   2800  Mechelen  Tel. 015/41 20  92   fax 015/43 03 38

 zo kan je in de lente, zonder problemen aan je gras beginnen

Breng je grasmaaier voor een winternazicht naar

Jo
an

n
es

Jo
a

n
n

e
s

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

bvba
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H
Z 93 en verder
Jonas doorliep de 
jeugdreeksen bij HZ 93, de 
club uit Hofstade. Hij genoot 

er een meer dan degelijke opleiding, zo 
bleek. Want al vlug klopte Wespelaar 
aan, een team dat enkele treden 
hoger speelt, in eerste divisie. Daar 
werd hij dan weer opgemerkt door VC 
Herenthout uit Liga B. En hier hoeft het 
niet te stoppen voor Jonas, want een 
overgang naar Puurs uit de Liga A was 
zo goed als rond. Jammer genoeg ging 
dit net niet door.

Wat liep er mis, Jonas?
“Ik trainde al geruime tijd volop mee bij 
Puurs. Alles liep perfect en ik had met 
de club een akkoord.  Toen geraakte 
Liga A-club PNV Waasland (Kruibeke) 
in financiële moeilijkheden door 
sponsorperikelen. 

De ploeg werd opgedoekt en een 
hele rits spelers stapte over naar 
Puurs. Spelers te veel ineens, en mijn 
overgang ging niet door. Spijtig, maar 
dit heeft geen sportieve oorzaak en er 
komen nog wel andere kansen, maak 
ik me sterk. Ik testte al bij Maaseik en 
Lennik en er is interesse.”

Wat zijn volgens jou je sterke punten als 
speler?
“Ik speel in de receptie en als aanvaller. 
Ik moet het vooral hebben van mijn 
sprongkracht en power. In volleyjargon 
ben ik een hardhitter.”

Een grote gestalte is meer dan ooit een 
must bij volley.
“Op hoog niveau wel, en voor een 
aanvaller zeker. Voor spelers die 
niet aan het net komen is het wat 
minder belangrijk.  Het is zelfs zo dat 
jeugdspelers gescreend en onderzocht 
worden om hun latere lengte te 
bepalen. Die tests zijn niet de enige 
maatstaf, maar toch.”

Moet je veel doen en laten 
voor je sport?
“Veel trainen in ieder 
geval, zo’n vier keer per 
week tijdens het seizoen. 
Daarnaast duik ik met 
medespelers al wel eens 
de fitness in, maar dat is 
op vrijwillige basis. In de 
zomer neem ik met een 
vaste partner deel aan 
het BK beachvolleybal. 
Ook profspelers doen 
mee en daar leer je van.  
Bevorderlijk  voor het 
balgevoel en het zwoegen 
in het zand is goed voor 
de conditie. Nu ja, zand... 
met deze zomer. Veel 
opofferingen hoef ik niet 
te doen, ik ga sowieso niet 
veel uit en voorlopig mag 
ik eten wat ik wil, dat blijft 
niet kleven.”

Zet je alles in op een spor-
tieve carrière?
“Ik ben momenteel 
werkzoekend. Ik begon 
studies voor onderwijzer 
maar brak die af. Misschien 
dat ik die later terug oppik, 

maar voorlopig focus ik me op de 
sport. Dan is het wel een must om 
in de hoogste klasse te geraken. 
Volleybal is immers geen voetbal. 
Enkel in de hoogste klasse is het 
als prof leefbaar. Heel af en toe 
doe ik nog modelwerk. Dat deed ik 
vroeger wel meer, maar het volleybal 
primeert.” 

Jonas Merckx, hardhitter bij Herenthout
Weerde - Jonas Merckx (23) torent een slordige twee meter boven de grond , is atletisch, sportief 
en ambitieus. De ideale eigenschappen om het te maken als volleyballer dus. Dat is hij ook vast 
van plan. Hij speelde volgend seizoen ei zo na in Liga A, de hoogste klasse. In afwachting van 
een nieuwe kans treedt hij voorlopig opnieuw aan bij VC Herenthout in Liga B, de tweede klasse.

     Tekst en foto: Dirk Verdeyen

"Enkel in de 
hoogste klasse is het 
als prof leefbaar"
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Tervuursesteenweg 257

1981 Hofstade (Zemst)

Tel 015/61 66 98

Info@jsdheylen.be

www.jsdheylen.be

De verzekeringsspecialist 
voor particulier en kleine KMO

 

Bankservice op uw maat 
en persoonlijk advies

OOK VOOR 
UW KREDIET 

HEBBEN WIJ EEN 
GEPASTE OPLOSSING !

 

Let op, geld lenen kost ook geld.
 

Erkend kredietmakelaar : 120.398

T
estcase
Sander: “De locatie tussen 
de spoorwegbermen leent 
zich uitstekend voor een 

muziekevenement. Veel plaats, geen 
buren en eventuele geluidsoverlast wordt 
grotendeels gedempt door de bermen. 
We beschouwen Rutfest als een testcase. 
Of we in het spoor kunnen treden van 
Railrock valt nog te bezien. Het is alleszins 
het proberen waard. Als we uit de kosten 
komen, zijn we tevreden. Is het een succes, 
des te beter, dan gaan we zeker verder.”

Wordt het een openluchtgebeuren?
“In oktober kan het al wat frisser zijn, 
dus we zorgen voor een gesloten tent.
Voor een gebrek aan vrijwilligers hoeven 
we alvast niet bang te zijn, de chirojongens 

en meisjes verlenen immers graag hun 
medewerking. Een hap tussendoor is ook 
voorzien, er zal een eetstandje zijn.”

Wat staat er zoal op de affiche?
“De aftrap wordt gegeven door 
de Cocktails, een plaatselijke 
punkrockband. Zij worden afgelost door 
Skyline, een Vilvoordse rockband met 
ook een Nederlandstalig repertoire.

Daarna is het de beurt aan Katastroof, 
de hilarische Antwerpse volksgroep, sinds 
mensenheugenis populair in Weerdse 
middens. Dan volgt C-man, een dj uit 
Eppegem, gevolgd door Ed & Kim van 
Stubru om rond 2 uur af te sluiten met Exit 11 
alias Harry, de Weerdse huisdiskjockey.”

Tickets in voorverkoop kosten 5 euro en 
aan de kassa betaal je 7 euro. 

Weerde - Onder impuls van 
toenmalig uitbater van café 
De Rut Tom Nys werd jaren 
geleden Railrock opgestart, 
in samenwerking met de 
plaatselijke harmonie.  Na een 
tiental edities is Railrock een 
stille dood gestorven omdat het 
wat te groot werd en ook door 
een gebrek aan vrijwilligers. 
Sander Hermans, de huidige 
kroeguitbater, wil de draad 
terug opnemen. Op zaterdag 6 
oktober is er de eerste editie 
van Rutfest. Misschien terug de 
aanzet van een lange reeks? We 
vroegen het aan Sander zelf.

Tekst: Dirk Verdeyen, foto:Jean Andries

Opnieuw amusatie 
aan de statie: Rutfest!
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Bereikbaar tijdens de 
wegenwerken 

Zowel voor bedrijf als particulier

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

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

Adv_De Zemstenaar_2012.indd   1 13/04/12   14:02
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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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM

VANAF NU
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

GSM 0475/869 163

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

Dit is dus een levend voetbalspel, 
zeg maar kicker, waar de houten 
poppetjes vervangen worden door 
levende mensen. Het veld meet zo’n 
17 bij 6 meter en is volledig afgezet 
door een metalen omheining.   Ver-
der heeft het twee doelen, twee 
basketbalringen en zes horizontale 
stangen met handvaten. 

Bedoeling is dat de spelers in het 
veld zich met beide handen aan 
de handvaten vasthouden, deze 
niet mogen lossen tijdens het spel 

en dan doelpunten moeten maken  
zoals het er in een echte kicker 
aan toe gaat. Er kunnen per ploeg 
zes spelers op het veld staan: één 
doelman, twee aanvallers en drie 
middenvelders. Wat die basketbal-
ringen er komen bij doen is tot op 
heden een raadsel. Ook de punten-
telling lijkt me raadselachtig. Kan 
er dan gespeeld worden tot 9999 
doelpunten? 

Geen verdere info op de site, maar 
ga eens een kijkje nemen. Lachen!  

Rare kicker in Bloso...
Hofstade – Zijn ze wat verlegen om de fratsen van hun 
inkoper? Heeft iemand per ongeluk het  KOOP NU- venster 
aangeklikt? Zijn er bedenkers van nieuwe sporten loos 
gegaan? Was er een Belgisch ontwerp, niet geselecteerd 
voor Kassel, dat absoluut buiten moest staan? Een grapje 
van het Sportimonium? We weten het niet. Toen we met 
Bloso Hofstade  contact opnamen in verband met een nieuw 
vreemd tuig in hun tuin, kwam er bitter weinig uit. Maar 
de Zemstenaar vorst graag voor jullie en kwam toch het 
volgende te weten. 

JMB



33de Zemstenaar oktober 2012 

September in tv-land was de slag om de kijker.

Oktober wordt dan weer de slag om de kiezer. 

TV Zemst houdt zich ver weg van al dat gewoel. Deadline 14/10… krijg je 
bij ons niet te zien! Hoe onderhoudend het Eerst Groot Politiek Debat op 
13 september ook moge geweest zijn. En van tijdverlies door vervelende 
reclameonderbrekingen, heb je bij TV Zemst evenmin last. Gewoon 
eerlijke tv, rechttoe, rechtaan. Over mensen en dingen uit onze directe 
omgeving. 

Al twee jaar is dat zo. En toch zijn er nog mensen die ons niet weten te 
vinden op hun digitale tv. Want, en dat wordt al eens vergeten, er zijn 
ook Zemstenaars die niet via de computer kijken. Daarom speciaal voor 
deze groep en op veler aanvraag nog even in herinnering brengen hoe 
je ons kunt zien. Voortaan enkel nog via Telenet. Via Belgacom  is er 
dus geen TV Zemst meer te zien. De directie van Onze TV (met wie TV 
Zemst dus een afspraak heeft voor het ter beschikking stellen van hun 
kanaal ten behoeve van TV Zemst) heeft hierover volgend communiqué 
verspreid:
“Gezien het verschil in marktpenetratie tussen Belgacom en Telenet en de 
beperkte technologische mogelijkheden van de Belgacom architectuur, heeft 
het bestuur besloten enkel nog in exclusiviteit met Telenet te zullen werken.”

Pech dus voor wie nog via Belgacom tv kijkt…

Stem af op kanaal 408 (Telenet).En dan: 
1. Druk op de rode knop (van de afstandsbediening)
2. Selecteer Onze TV
3. Selecteer Provincie Vlaams-Brabant 
4. Selecteer Zoveel meer uit Vlaams-Brabant 
5. Selecteer Meer uit Vlaams-Brabant 
6. Selecteer Alles bekijken 
7. Selecteer Nieuws uit Zemst

En kijk en luister naar wat ankervrouw Xandra u zoal te 
bieden heeft. Zo dikwijls als u zelf wil. In oktober weer met 
boordevolle nieuwe journaals op 3 en 17 oktober.

En wie graag zelf eens op het scherm komt omdat hij/zij 
op zondag nog naar de kerk gaat of een douche neemt in 
handenstand en met zijn kleren aan, hij/zij laat het weten. 
TV Zemst is er als de scharrelkippen bij.

Gewoon even contact nemen met ondergetekende, via 
een belletje op 0474/56001 of een elektronische brief 
naar alex.lauwens@telenet.be.
TV Zemst, U kijkt toch ook?
 AL

•	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

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

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS

De Molensteen

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

Wat is er op TV  Zemst?
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Acer 15.6 Acer 15.6 Acer 15.6 ”  ”  ”  V3V3V3---571571571   Acer 17.3 Acer 17.3 Acer 17.3 ”  ”  ”  V3V3V3---771771771   

                                                Acer 13.3 Acer 13.3 Acer 13.3 ”””   S3S3S3---391391391   ASUS 13.3 ASUS 13.3 ASUS 13.3 ”””UX32VD  UX32VD  UX32VD  ---      Ultrabooks  Ultrabooks  Ultrabooks  ---   
13.3”  HD LED13.3”  HD LED13.3”  HD LED   
Intel i5Intel i5Intel i5---3317u3317u3317u   
4 Gb DDR34 Gb DDR34 Gb DDR3   
500 Gb HDD500 Gb HDD500 Gb HDD   
   + 20 Gb CacheSSD+ 20 Gb CacheSSD+ 20 Gb CacheSSD   
WiFiWiFiWiFi———BluetoothBluetoothBluetooth   
Windows 7Windows 7Windows 7   
   Home PremiumHome PremiumHome Premium   
Office 2010 StarterOffice 2010 StarterOffice 2010 Starter   

13.3”  Full13.3”  Full13.3”  Full---HD LEDHD LEDHD LED   
Intel i7Intel i7Intel i7---3517u3517u3517u   
4 Gb DDR34 Gb DDR34 Gb DDR3   
500 Gb HDD500 Gb HDD500 Gb HDD   
   + 24 Gb CacheSSD+ 24 Gb CacheSSD+ 24 Gb CacheSSD   
WiFiWiFiWiFi———BluetoothBluetoothBluetooth   
Windows 7Windows 7Windows 7   
   Home PremiumHome PremiumHome Premium   
Office 2010 StarterOffice 2010 StarterOffice 2010 Starter   

15.6” LED 15.6” LED 15.6” LED    
Intel i5Intel i5Intel i5---3210m3210m3210m   
4 Gb DDR34 Gb DDR34 Gb DDR3   
500 Gb HDD500 Gb HDD500 Gb HDD   
DVDRWDVDRWDVDRW———WiFiWiFiWiFi   
Windows 7Windows 7Windows 7   
   Home PremiumHome PremiumHome Premium   
Office 2010  StarterOffice 2010  StarterOffice 2010  Starter   
Intel HD 4000Intel HD 4000Intel HD 4000   

HP 15.6 HP 15.6 HP 15.6 ” ” ” PavilionPavilionPavilion      M6M6M6         Apple MacBook Pro 13.3 Apple MacBook Pro 13.3 Apple MacBook Pro 13.3 ” ” ”    

599 EUR incl BTW599 EUR incl BTW599 EUR incl BTW      629 EUR incl BTW629 EUR incl BTW629 EUR incl BTW   

   1149 EUR incl BTW1149 EUR incl BTW1149 EUR incl BTW            799 EUR incl BTW799 EUR incl BTW799 EUR incl BTW   

   1399 EUR incl BTW1399 EUR incl BTW1399 EUR incl BTW   

   Meer info : www.ppcsolutions.be  of  015/410 286Meer info : www.ppcsolutions.be  of  015/410 286Meer info : www.ppcsolutions.be  of  015/410 286   
   Brusselsesteenweg 106, 1980 Zemst, info@ppcsolutions.beBrusselsesteenweg 106, 1980 Zemst, info@ppcsolutions.beBrusselsesteenweg 106, 1980 Zemst, info@ppcsolutions.be   

13.3” HD LED 13.3” HD LED 13.3” HD LED    
Intel i5Intel i5Intel i5---2450m2450m2450m   
4 Gb DDR34 Gb DDR34 Gb DDR3   
500 Gb HDD500 Gb HDD500 Gb HDD   
BluetoothBluetoothBluetooth———WiFiWiFiWiFi   
Mac OS XMac OS XMac OS X   
   Mountain LionMountain LionMountain Lion   
Intel HD 4000Intel HD 4000Intel HD 4000   
   

!INCLUSIEF 3 JAAR GARANTIE!!INCLUSIEF 3 JAAR GARANTIE!!INCLUSIEF 3 JAAR GARANTIE!   

15.6”  HD LED15.6”  HD LED15.6”  HD LED   
Intel i5Intel i5Intel i5---3210m3210m3210m   
4 Gb DDR34 Gb DDR34 Gb DDR3   
750 Gb HDD750 Gb HDD750 Gb HDD   
DVDRWDVDRWDVDRW———WiFiWiFiWiFi   
Windows 7Windows 7Windows 7   
   Home PremiumHome PremiumHome Premium   
Office 2010 StarterOffice 2010 StarterOffice 2010 Starter   
AMD Radeon HD7670m (1 Gb)AMD Radeon HD7670m (1 Gb)AMD Radeon HD7670m (1 Gb)   

   899 EUR incl BTW899 EUR incl BTW899 EUR incl BTW   

17.3” HD+ LED 17.3” HD+ LED 17.3” HD+ LED    
Intel i5Intel i5Intel i5---3210m3210m3210m   
4 Gb DDR34 Gb DDR34 Gb DDR3   
500 Gb HDD500 Gb HDD500 Gb HDD   
DVDRWDVDRWDVDRW———WiFiWiFiWiFi   
Windows 7Windows 7Windows 7   
                  Home PremiumHome PremiumHome Premium   
Office 2010  StarterOffice 2010  StarterOffice 2010  Starter   
Intel HD 4000Intel HD 4000Intel HD 4000   
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Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Zemst-Bos heeft een eigen plaatsnaambord. Yannis Cleymans oordeelde 
dat zijn wijk meer erkenning verdiende. Om de eigenheid van Bos ook in 
de echte wereld te concretiseren, vroeg hij om aan de grenzen van Bos 
plaatsnaamborden te plaatsen. Het college bleef niet onberoerd door zoveel 
toewijding en zelfvertrouwen en stemde er mee in om in de Spiltstraat twee 
borden te plaatsen: één aan de grens met Eppegem en één aan de grens met 
Laar. Op 29 augustus werd een korte inhuldiging georganiseerd.

“Uiteraard ben ik ontzettend gelukkig dat de gemeente mijn wens heeft 
ingewilligd”, reageerde Yannis. “Al eeuwen leek het erop dat Zemst-Bos 
minderwaardig behandeld werd. Mijn grootvader ijverde er jaren geleden al 
voor en dankzij hem werd er al een wegwijzer met het opschrift Zemst-Bos 
geplaatst. Nu ga ik nog een stapje verder met deze plaatsnaamborden. Nu 
zullen mensen altijd weten wanneer ze Bos in en uit rijden.”
De uitbaters van café Amadeus lieten deze gebeurtenis niet zomaar 
voorbijgaan en schonken na afloop een gratis vat. 

Eigen bord voor Zemst-Bos
Tekst en foto: Jean Andries
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 OPENDEURDAG 
 
zaterdag 13 okt., van 10 tot 17u  
Waar: in-pakt, Bergstraat 21a, Weerde 
inpakpapier , geschenkzakjes,  
dozen, lint, buttons, traktatie  
voor geboorte of verjaardag  
en nog veel meer om kado’s origineel in-te-pakken! 
Deze opendeur vindt u ook een stand van volgende shops: 
www.hollekebolleke.be:  webshop met special things for 
special kids!  Baby-en kinderkleding, speelgoed en 
hebbedingetjes 

“A
nes, die 
pas zestien 
geworden was, 
mocht van zijn 

ouders eigenlijk nog niet met de 
bromfiets rijden”, vertelt  Sami. 
“Maar toen hij even alleen thuis 
was, kon hij zijn nieuwsgierigheid 
niet bedwingen en maakte hij 
toch een ritje. Hij was gaan 
tanken in Mechelen-Zuid en 
op de terugweg, amper een 
kilometer van huis, verloor Anes 
de controle over het stuur en 
crashte tegen een boom.” 

Na het ongeluk vroegen zijn twee 
vrienden Karsten en Quinten aan Vlaams 
rapper Zoltan of hij een liedje wilde 
maken ter nagedachtenis van Anes. 
Zoltan schreef het ontroerend rapliedje 
Uit het oog, maar niet uit het hart. Kort 
na zijn overlijden organiseerde de 
familie van Anes een herdenkingsmars. 
In augustus 2011, precies een jaar 
na het ongeluk, kwam er een tweede 
indrukwekkende tocht. Meer dan 250 
vrienden en familie liepen van aan het 
centraal station in Mechelen tot op de 
Zemstbaan, de plaats van het ongeluk. 

Ook dit jaar wordt Anes niet vergeten. 

“Anes, die nu achttien zou zijn, wordt nog 
elke dag gemist”, vertelt jongere broer 
Reda. “Maar een derde tocht zagen we 
niet zitten. Zo’n tocht is erg zwaar voor 
de familie, zowel fysiek als mentaal en 
dus besloten mijn broer Ottman en onze 
vriend Sami, die rapper is, iets anders 
te doen. Zij schreven ter nagedachtenis 
van mijn broer een nieuw rapliedje met 
de titel Liefste Anes. 
“Het gebeurde plots, het grootste 
dieptepunt van m’n leven. 20 augustus 

is een dag dat ik nooit zal vergeten”, zo 
begint het liedje.

“Wij hopen met onze song een stukje 
troost te bieden. Zo hebben we altijd 
iets om op terug te vallen”, vertelt 
Sami. “Iedereen die wil, kan ons 
liedje met videoclip vrij downloaden. 
Op de videoclip zijn beelden van de 
herdenkingstochten te zien.”

De clip op You Tube kan je bekijken via 
deze link: http://www.youtube.com/
watch?v=HQbYFKZchBk 

Rapsong voor verongelukte Anes

Hofstade - Op 20 augustus 2010 werd voor de zestienjarige Anes L’Hamiti uit Hofstade zijn 
eerste ritje op een bromfiets meteen zijn laatste. Op amper een kilometer van zijn huis kwam hij 
om het leven. Twee jaar geleden al, maar Anes is nog lang niet vergeten. Zijn broer Ottman en 
Mechels rapper Sami Abdou, alias Biest, schreven bij zijn tweede sterfdag een ode in de vorm 
van een aangrijpende rapsong. 

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

V.l.n.r. Anes’ jongere broer Reda, zijn oudere 
broer Ottman en rapper Sami, alias Biest.

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEQUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK
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                      • Vers van Bakkerij Van Eeckhout
Tervuursesteenweg 233 • B-1981 Hofstade • GSM: 0496/52 58 03 • lutgart@versbroodnodig.be

www.versbroodnodig.be

 Vers van Bakkerij Van Eeckhout
GSM: 0496/52 58 03 • lutgart@versbroodnodig.be

• Stap 1
• Stap 2
• Stap 3
• Stap 4

muntinworp
keuze makenneem wisselgeldopen luik & neem uw brood

Hoe bedien ik een broodautomaat?

BEZ
OEK

 N
U O

NZE
 

BROODNODIG
SH

OP

AAN D
E 

KER
K IN

 H
OFS

TA
DE!

!!

BROODNODIG IS EEN ZELFBEDIENINGSWINKEL:
• Zeer ruim & overzichtelijk assortiment.
• Dagvers brood en sandwiches.
• Alle dagen open van 05 u. ’s morgens t.e.m. 24 u. ’s avonds.
 U komt dus langs wanneer het u past.
• U staat niet op straat, maar in een echte, verzorgde winkel.
• Eenvoudig in gebruik, uiterst hygiënisch & veilig.
• U koopt een brood in alle rust op max. 30 sec.
• En bovenal…

                ZALIG LEKKER brood!

Broodnodig opent nieuwe broodshop van de toekomst aan de Hendrik-1 lei 304 te Vilvoorde

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

                                          RAAMDECORATIE 
 
Bos-Van-Steenstraat 10                GSM 0495 51 16 02  
1980 Zemst                 kurt.temmerman@telenet.be 
Tel/Fax 015 62 05 33         www.kurttemmerman.be 

FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

ONTDEK ONZE NIEUWE TOONZAALMODELLEN
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Ter gelegenheid van de Allerheiligenperiode hebben wij 
een nieuwe uitgebreide keuze aan bloemstukken uit zijde 

in onze winkel te Elewijt, Molenveld 17.
Wij helpen u graag na telefonische afspraak.

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

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN
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H
ebben 
j u l l i e 
elkaar 
i n 

China ontmoet ?
Yé : “Neen, we 
komen beiden 
uit het oosten 
van China. Ik ben 
afkomstig van 
Qing Tian op 
het platteland 
en mijn man Li 
groeide op in 
Liao Yang, een 
stad bijna 2000 
km noordelijker. 
Ik was eerst 
met een Belg en 
werkte met hem 
in een restaurant 
in Keerbergen. 
Li, toen nog 
student, werkte 
daar ook en 
zo hebben 
we mekaar 
gevonden. Sinds twee en 
een half jaar runnen we hier 
de frituur en dat doen we 
graag.  Het voordeel van een 
frituur is dat er vóór en na 
sluitingstijd wat meer tijd overblijft 
voor de kinderen en vrije tijd.”

Hoe was je kindertijd ?
“Ik kom uit een boerengezin en op mijn 
zesde werd ik naar de stad gestuurd 
omdat het onderwijs daar op een 
hoger niveau ligt. In China is de druk 
om te presteren van kleins af aan heel 
groot. Kleuters moeten dansen én 
tekenen én muziek aanleren, en later 
hard werken om in het middelbaar en 
hoger onderwijs goede resultaten te 

halen, want mindere 
prestaties worden niet echt geduld.”

Willen jullie ooit terugkeren ?
Yé : “Dat hebben we ooit wel 
overwogen, maar nu zijn er onze 
twee kindjes, een peuter van vier 
en een baby die nu bijna een jaar 
oud wordt. De oudste heeft dan 
wel een tijdje bij de grootouders 
in China doorgebracht, ze groeien 
hier op en zullen hun toekomst hier 
moeten maken. En wie zegt dat ze 
later ginder wel willen blijven? Nu, 
de belangrijkste periode van ons 

leven brachten 
we hier door, 
dus lijkt ons 
dit de meest 
logische keuze.” 
Li : “Vroeger 
gingen we 
vaker op 
familiebezoek, 
nu maar eens 
om de drie jaar. 
Daar heb ik het 
soms moeilijk 
mee. Ik ben enig 
kind en maak me 
zorgen over wat 
er zal gebeuren 
als mijn vader 
en moeder 
ouder en 
zorgbehoevend 
worden.”

Is er naast het 
werk nog tijd 
voor andere din-
gen ?

“We bezoeken al eens 
vrienden, gaan af en toe 
uit of doen een uitstapje 

met de kinderen. En hier in Eppegem 
hebben we een fijn contact met de 
klanten en de buren en leren veel van 
hen bij.” 

GEEN BELGEN, 

WÉL ZEMSTENAARS

Yé en Li bakken ze bruin

Eppegem - In Zemst kan je op heel wat plaatsen een frietje steken, en geef toe, dan verwachten 
we niet dat die gebakken en geserveerd wordt door Chinese medemensen. Die linken we meer 
aan de typische afhaalrestaurants. Bij Herby’s, in Eppegem-Centrum, word je bediend door het 
sympathieke koppel Ye Li Fen en Li Hua Long. Wij gingen even op bezoek. Tekst en foto: Dirk Verdeyen
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www.tuinenvanvlasselaer.be

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497

ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

Secretaris Marc Roossens van het 
Provinciaal Comité Brabant van de 
KBVB, leden van het comité en de 
voorzitter van Coca-Cola Cup hadden 
onmiddellijk een goed gevoel bij de 
voorbereidingen van de organisatie. 
Het was een schot in de roos. Boeiende 
wedstrijden en niets dan gelukkige 
gezichten kleurden een hele dag het 
voetbalfeest. Tijdens de receptie had 
voorzitter Jan Van Asbroeck 
woorden te kort om iedereen 
te bedanken die meehielp 
aan de prachtige organisatie. 
Hij was bijzonder fier op zijn 
bestuur, spontane medewerkers 
en de aanwezigheid van 
bondsvoorzitter François De 
Keersmaecker. “Nooit maakte 
ik zo’n perfecte organisatie 
mee bij een provinciale club”, 

zegde hij prompt. Ook burgemeester 
Coopman was fier op FC Eppegem en 
het gebeuren in Zemst. Hij beaamde 
alle positieve woorden, maar wilde 
ook graag de landbouwers rondom de 
accommodatie van KFC Eppegem en de 
politiediensten feliciteren. “Beter kan 
niet. Iedereen heeft voor de geslaagde 
Coca-Cola Cup meer dan zijn best 
gedaan”, besloot de burgemeester. 

Coca-Cola Cup 
zet Eppegem op de kaart

Eppegem - De Coca-Cola Cup bij KFC Eppegem zette de 
gemeente Zemst op de voetbalkaart. Twaalf vergaderingen 
van bestuursleden gingen vooraf, 210 jeugdploegen, 110 
vrijwilligers, een massa volk en de weergoden zorgden voor 
een vlekkeloze en onvergetelijke gebeurtenis.

Tekst en foto’s: Jean Andries

Bondsvoorzitter De Keersmaecker en provinciaal secretaris 
Marc Roossens zagen dat het goed was.
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Carmi, 
je gaat er naar toe 
voor je lievelingsmerk.

Carmi Zemst
Brusselsesteenweg 129 - 015/627.373

Carmi Korbeek-Lo
Tiensesteenweg 8 - 016/468.468

Zondag open - Dinsdag gesloten

www.carmi.be

Kleding 

7 For all Mankind - Agua - American 
Outfi tters - Armani Jeans - Avalanche
Brax - Caroline Biss - Elisa Blue - Enolah
Essentiel - G-Star - Gigue - Guess Jeans
Hampton Bays - Hugo Boss orange label
In Wear - J Brand - Kocca - Lavand - Liu Jo
Lucy has a secret - Max Mara Weekend
Mer du Nord - Michael Kors - Oakwood
Pepe Jeans - River Woods - Terre Bleue
Thelma & Louise - Tommy Hilfi ger

Schoenen 

Alberto  Fermani - Akua - Ash - Attilio  
Giusti - BEOriginal - Brako - Camper
Ciao!Ragazzi - Chie Mihara - Daniele Tucci
Elena Iachi - Essentiel - Fred de la 
Bretonière  - G-star - Gidigio - Guess  
Guglielmo Rotta - J-hay - Janet & Janet 
JFK - Koxko - Mjus - Nero Giardini 
Noë - Olivier Strelli - Paul Smith
Pons Quintana - Sarah Summer - Scapa
See by Chloé - Serafi ni - Think! - Trippen
United Nude - Uty - Veronique Branquinho
Vic matie - Voltan - Zinda

12_DDLO_3814_Carmi_najaarsadv_210x290_NL.indd   1 20/08/12   14:33
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Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst, 015 62 08 96

OPENDEURMAAND 
van 1 tot 31 oktober 

met verschillende acties

Stationsstraat 13B, Haacht, 016 57 35 53

Uw oude lingerie is geld waard: 
breng uw oude beha binnen en 

ontvang 10% korting op een nieuw 
setje, beha of body

Gratis MD cotton slip of top 
bij aankoop van 200 euro 
Marlies Dekkers lingerie

Maak kans op een grote Woody 
knuffel bij aankoop van Woody 

pyjama’s of ondergoed
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A
h, die schöne Mosel! 
Vanuit de Vogezen, via 
de grens Luxemburg-
Duitsland, tot aan de 

Rijn in Koblenz, stroomt de Moezel. 
Omringd met wijngaarden, kastelen, 
bezienswaardigheden, knusse 
hotelletjes en lekkere Bier– und 
Weinstuben. Dat wist ook Oscar 
Juliens toen in 1986 ereburgemeester 
Arthur Baeck hem vroeg om de fakkel 
over te nemen van zijn jaarlijkse 
reis met de gepensioneerden naar 
Zwitserland. Oscar, die ervaring had 
met Lourdesbedevaarten, aarzelde 
niet. Het werd niet meteen de Moezel, 
maar het Zwarte Woud. Ook Praag en 
Zuid-Tirol werden aangedaan.

Treis-Karden
Maar omdat alles zo georkestreerd 
was, besloten Louis en Oscar zelf 
hun reizen in elkaar te steken, met 
een bestemming en een programma, 
aangepast aan de gepensioneerden.
Via het reisbureau van Yvonne 
Bessendorfer (de echtgenote van René 
van de vroegere Sint-Martinusgarage 
in Weerde) leerden ze het Schloss-
Hotel Petry in Karden kennen. Op een 
terugreis hielden ze er halt voor het 
middagmaal. De meegereisde senioren 
hadden het er zo naar hun zin dat 
meteen afspraken gemaakt werden 
voor de toekomst.

Ondertussen zijn we een kwarteeuw 
verder en werden zo maar eventjes 

37 reizen 
georganiseerd, 
waarvan liefst 32 
naar Treis-Karden 
aan de Moezel, 
op zo’n 300 km van Zemst.

Van 1995 tot 2004 (met uitzondering 
van 2003) werden telkens twee 
reizen per jaar gedaan. Ook Frankrijk 
stond geregeld op de agenda met 
de Champagnestreek, Normandië, de 
kastelen van de Loire, Bourgondië en 
Poitiers. Ook het Britse Kent was een 
bestemming.

Louis: “Je moet weten, zo’n reizen in 
elkaar steken, dat vergt tijd. Eigenlijk 
deed ik met Oscar alle reizen dubbel. 
Een keer om te verkennen en alles 
te regelen. En dan nog eens met de 
hele groep. Maar zeker niet tegen de 
goesting. Integendeel (knipoogt)!”

Drie volle autocars
Oscar: “37 reizen maal twee, zonder 
de Lourdesbedevaarten, dat begint al 
te tellen hé! Gelukkig krijgen we de 
jongste jaren steun van hulpvaardige 
dames, zoals Monika Einfalt, Julia 
Janssens en Wiske Paulus. Want ter 
plaatse lukt het ons niet altijd om 
iedereen in hetzelfde hotel onder te 
brengen. Voor de Moezelreizen zijn we 
gemiddeld met 130 senioren. In 1994 
hebben we zelfs ons record gebroken: 
150 deelnemers, goed voor drie volle 
autocars! Alstublieft!”

Louis vervolgt: “Voor de reizigers, 
nagenoeg allemaal gepensioneerden, 
waarvan 95% afkomstig uit groot 
Zemst, is het ook belangrijk dat 
alle activiteiten goed geregeld 
zijn. Ter plaatse voorzien we 
immers in uitstappen, boottochten, 
avondanimatie, ja zelfs in een 
misviering voor bepaalde reizen. Het 
is een grote verantwoordelijkheid, 
maar we nemen die graag voor onze 
senioren. Of ze nu al of niet lid zijn van 
OKRA, NEOS of een andere vereniging, 
iedereen is welkom”.

De volgende Moezelafspraak is al 
gemaakt: van 19 tot 23 augustus 2013. 
Ook is er weer veel vraag naar een 
tweede reis. Of deze zal plaatsvinden, 
weten beide heren nog niet.  Ze 
behoren inmiddels zelf tot de groep van 
gepensioneerde 65-plussers en zouden 
best wat jongere krachten naast zich 
willen. Wie zich geroepen voelt, neemt 
gerust contact op. 

“En schrijf ook maar dat een Moezelreis 
heilzaam is”, besluit Oscar met een 
brede glimlach. “Bij Lourdesreizen heb 
ik geen mirakels gezien, maar aan de 
Moezel daarentegen, holala…. Geen 
stramme ledematen, stokken of krukken 
daar!” 

Senioren koesteren Moezel
Elewijt – Niet te ver, een mooie omgeving, 
goede gastronomie, leuke ontspanning en 
betaalbaar. Ziedaar de vijf ingrediënten 
van 25 jaar geslaagde reizen van Zemstse 
senioren naar de Moezel. Een succesrecept, 
geschreven en bereid door (inmiddels een 
voormalig burgemeester en een vroegere 
politiecommissaris): Louis Van Roost en Oscar 
Juliens. Beide heren trakteerden ons op vrolijke 
verhalen en … lekker sprankelende Sekt! Prosit!

Tekst: Alex Lauwens, foto: JeanAndries

Louis en Oscar geven uw redacteur al een 
voorsmaakje van de Moezelreis, editie 2013.
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Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

De finale FC Eppegem-SK Laar 
werd na een boeiende wedstrijd 
met 2-1 gewonnen door de 
meisjes van trainer Walter De 
Kok. Petra Mahy en Nancy Sterckx 
zorgden voor de doelpunten, Els 
De Meyer redde de eer voor 
SK Laar. Meteen geen derde 
wisselbeker op rij voor groenwit. 
FC Eppegem won voor de tweede 
keer de Beker van Zemst.
Voor de derde en 
vierde plaats won 
FC Zemst tegen VK 
Weerde. Annelies 
Roosen, Elien De 
Jaeger en Cato 
Peeters maakten 
het verschil. Ilse Van 
Dromme scoorde 
voor VK Weerde.

Dames FC Eppegem winnen
Beker van Groot-Zemst

Tekst en foto’s Jean Andries

1e foto: FC Eppegem 
was bijzonder trots op 
de zege tegen het te 
kloppen SK Laar.

2e foto: FC Zemst was een homogeen sterke 
groep, inzet en efficiëntie maakten het 
verschil.

3e foto: SK Laar won al vijf keer de beker? 
maar moest met het kleinste verschil het 
onderspit delven tegen een enthousiast FC 
Eppegem.

4e foto: VK Weerde verloor tegen Zemst? 
maar kon met opgeheven hoofd het veld 
verlaten.
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Pedicure

Voetreflexologie

Fitness begeleiding 
bij zwangerschap

De kracht van kruiden 
(producten voor de voeten)

Nancy Janssens
tel: 0494 08 75 79
tel: 015 61 08 17

nancyke2008@live.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

Uitvaartverzorging Günter JANSSENS

Brusselsesteenweg 83 -1980 Zemst Tel. 015 /610.766

GSM 0495 / 85.31.24 - uitvaartverzorgingjanssens@skynet.be

60 jaar Begrafenissen, 3e generatie,

dag en nacht in Groot - Zemst en elders.

Persoonlijk verzorgd drukwerk (ook zon- en feestdag)

Eigen ophaalservice.

Funerarium Toonzaal
Leopoldstraat 34 Schoolstraat 50

tot Uw dienst

Website : www.uitvaartverzorgingjanssens.be

Wegens omstandigheden dit jaar geen bloemstukken voor Allerheiligen te bestellen

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

 

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

 

“De Lente”
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

Eethuis “De Lente” wordt feesthuis “De Lente”!
Voor kleinschalige en alternatieve feesten...

www.eethuisdelente.be

 

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
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Kristel, hoe ben je bij 
de Zemstenaar terecht 
gekomen?
Blijkbaar zoals zovele 
redactieleden: via Jean 
Andries. Mijn tweelingzus 
en ik waren op het 
turnfeest van THORHO 
en Jean kwam een foto 
nemen. Hij vroeg aan 
mijn zus of ze geen 
begeleidend tekstje wou 
schrijven, maar mijn zus 
zei dat ik dat moest doen 
want ik ben Zemstenaar en 
zij niet.

Wat vind je zo leuk aan de 
Zemstenaar?
Er is altijd een goede 
sfeer onder de 
redactieleden, er wordt 
naar iedereen geluisterd, 
er is niemand die zich 
opdringt enzovoort. 
Kortom, het is een toffe 
bende, we komen goed 
overeen. Het magazine 
zelf vind ik ook goed, het 
is een blad voor iedereen. 

Er zijn nog zoveel dingen 
die je niet weet van 
mensen die vlak bij jou 
blijken te wonen. Eigenlijk 
gunt de Zemstenaar 
ons een blik achter vele 
deuren.

Wat is je favoriete 
vakantiebestemming?
Een echt favoriete plekje 
heb ik niet, maar bij ons 
thuis draait vakantie altijd 
rond buiten zijn, bewegen, 
in de natuur, wat cultuur, 
vooral veel afwisseling. 
De laatste jaren trekken 
we altijd naar de bergen, 
zalig is dat. We doen dan 
trektochten van enkele 
dagen, overnachten in 
berghutten, soms zonder 
stromend water, zonder 
elektriciteit, geen toilet, 
wel een soort hudo in 
de stal, koken op een 
houtvuur,  gewoon met 
weinig tevreden zijn, 
extra comfort als last 
zien en genieten van 

samen zijn en van alles 
rondom. De vraag die ik 
heel vaak krijg is: “Doen 
jullie kinderen dat wel 
graag?”. Natuurlijk! Anders 
zouden we dat toch niet 
doen (lacht). Ook zij 
vinden het geweldig om 
aan het einde van de 
dag te ontdekken welke 
overnachtingsplaats er 
nu weer op ons wacht. 
Altijd verrassend, zoals 
dit jaar, toen waren er 
veel zwemmeren, zelfs 
vlak bij de hut, met nog 
sneeuw er naast. En in elk 
meer, hoe koud het water 
ook is, moet gezwommen 
worden! En waar mogelijk 
maken we zelf een vuur 
aan de oever en braden 
er worsten boven en 
roosteren ons brood met 
kaas. Zeg nu zelf: welk 
kind doet dat niet graag ? 

Je bent de helft van een 
tweeling, vertel ons nu 
eens: wat is daar zo 

bijzonder aan?
(denkt eventjes na) 
Het is heel bijzonder, 
maar ik vind het niet 
iets om op te roepen 
als niet-tweeling. Er zijn 
bizarre momenten die 
je meemaakt omdat die 
ander  vaak hetzelfde 
denkt, weet, voelt als 
jij. Maar het heeft toch 
onbewust impact op je 
leven. Ik ben nooit alleen 
geweest. Dat is een 
gevoel dat je alleen maar 
kan begrijpen als je zelf 
een eeneiige tweeling 
bent.  
We bekijken het ook 
positief hoor waardoor 
we wel eens een 
nietsvermoedend iemand 
in ’t ootje nemen. Ja, we 
“spelen” wel eens de 
ander. Kwam zelfs van pas 
op een examen destijds. 
Oei, hopelijk leest geen 
prof dat ! 
En, Ellen, wie denk je dat 
hier nu voor je zit? 

Aan den toog met Ellen

•  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

Kristel Vanden Wyngaerd is geboren in Vilvoorde, maar is ondertussen al enkele jaren een échte 
Zemstenaar. Eerst woonde ze in Hofstade, daarna verhuisde ze naar Elewijt. Je kent haar misschien wel 
als één van de zangeressen van het Elewijts Bachkoor?

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, 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
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Totaalservice in optiek

•

•
•
•

 ogentest: opmeten van de sterkte
van uw glazen
 aanpassing van contactlenzen
 uiterst verzorgde montage in eigen atelier
 snelle en onberispelijke service

Twee ervaren opticiens tot uw dienst

Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108 • Zemst

tel. 015 61 65 80 • fax 015 61 20 04 • www.optiekdeboeck.be
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