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in dit nummer
W

ij hebben het nu wel gehad met die verkiezingen, 
vindt u niet? Wij weten nu stilaan wel wie er 
gewonnen heeft en wie niet. In Zemst weten wij 
zelfs al wie hier de volgende zes jaar de lakens 

uitdeelt, dat kunnen ze niet overal zeggen. U leest er zo meteen 
meer over. Wij wensen de winnaars veel succes en de verliezers 
veel moed om door te gaan. Oog voor alleman, zo zijn wij.

Maar opnieuw naar de orde van de dag: november, Allerheiligen. 
Verval en vergankelijkheid. Herfst, nevel, een flauwe zon door 
de vallende bladeren. En vallende bladeren, dat is niet goed 
voor sommige mensen. Gevoelige zielen, melancholische 
dagdromers, u kent dat soort volk. Best aangenaam gezelschap 
overdag, vlotte babbel ook, geen blad voor de mond. Maar als 
de nacht valt worden hun gedachten donkerder. Mistslierten 
sluieren in hun benevelde hoofd.

In de wereld van het geschreven woord krioelt het van die types. 
En nu de bladeren vallen, zien ze de dingen nog somberder 
in. Week- en dagbladen verliezen hun lezers als bomen hun 
bladeren. Het grote Newsweek verdwijnt in papieren versie en 
verschijnt alleen nog digitaal. Boeken, kranten en tijdschriften 
dreigen te verschrompelen in het lichtscherm van een tablet. 
Waar moet dat naartoe? Zucht. Diepe zucht.

Maar wacht nog even, beste lezer, voor u naar een koord grijpt. 
U kent ons, always looking at the bright side of life. Kijk: nog 
tot 11 november is er opnieuw de Boekenbeurs, het jaarlijkse 
hoogfeest voor al wie ooit een boek aan de binnenkant heeft 
gezien. En wie zit daar vrolijk zijn boeken te signeren? Schuif 
een stoel op, Brusselmans, Lanoye en Grunberg, maak plaats 
voor Raymond Rombout uit Weerde! Hij stelt er zijn debuutroman 
Kunstroof voor aan het grote publiek. De Libris Literatuur Prijs en 
De Gouden Uil liggen al te wachten. 

U leest er alles over, en nog veel meer, in dit herfstfrisse nummer 
van de Zemstenaar. In papieren versie! 

De redactie (PV)

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. januari 2013

20%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING
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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

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    

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
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A
ruskipasipxañanakasakipunira
kispaway is Aymara (een oude 
Indianentaal die in El Alto nog 
wordt gesproken) voor: “laten 

we babbelen”. En dat heeft ze gedaan, 
Lene, bijna vier uur lang en eigenlijk 
was ze nog niet uitverteld.  Bijlange 
niet. Want hoe vat je vijf maanden 
ondergedompeld zijn in een totaal 
andere cultuur samen? In de Zemstenaar 
proberen we haar impressies in 
woorden uit te drukken. Lene heeft haar 
ervaringen ook in beelden gevat, die 
we kunnen bekijken op de rondreizende 
fototentoonstelling van de “Zemstse 
trekvogels” – zie volgende pagina. 

Dag Lene, vertel eens, hoe ben je in El 
Alto terechtgekomen? 
“Na mijn studie Sociaal werk wou ik mijn 
blik letterlijk wat verruimen, want de focus 
ligt daar toch vooral op Vlaanderen.  Het 
postgraduaat Noord-Zuid is gericht op 

ontwikkelingssamenwerking. Niet ‘hulp’ 
– want hulp is eerder eenrichtingsverkeer 
-  maar ‘samenwerking’. Dat is één van 
de eerste zaken die ik daar geleerd 
heb.  Ik besloot om stage te lopen in 
een organisatie die sociaal-artistiek 
werk doet in El Alto,  een stad in Bolivia. 
Ik geloof heel sterk in de idee dat kunst 
de wereld kan veranderen, vandaar dat 
dit project mij heel erg aantrok. “

En, kwam je in een andere wereld te-
recht?
“Ja, ongelooflijk.  El Alto is een enorme 
stad die langzaam maar zeker gegroeid 
is boven La Paz. Omdat er nog zo’n 80%  
Aymara wonen, een oude Indianenstam, 
wordt El Alto de ‘inheemse hoofdstad 
van de wereld’ genoemd. Maar er is 
werkelijk niets. Geen winkels, laat 
staan supermarkten. Wel markten, die 
daar een vrouwenzaak zijn en een echt 
sociaal gebeuren.”  

Als je El Alto en bij uitbreiding Bolivia 
in één woord zou moeten typeren, wat 
zou je dan zeggen?
“Absurd.  Al die tegenstellingen! De 
kloof tussen rijk en arm bijvoorbeeld. Je 
hoort dat hier wel eens zeggen, maar 
daar besef je dat er toch gradaties zijn. 
Ik was echt gechoqueerd toen  iemand 
mij uitlegde wat het is voor een kind om 
geen thuis te hebben. De chaos die er 
heerst, heeft ook iets absurds.  Alleen die 
slingerende en kronkelende wegen al. 
Iedereen komt er constant te laat (waar 
ik mij perfect aan kon aanpassen…). 
‘Ahora’ kan nu betekenen, maar evenzeer 
‘binnen een uur of twee’… In El Alto zijn 
er ook  geen stopplaatsen voor de bus, 
je stapt eender waar op en af. En de 
landschappen, die zijn er ook absurd. 
Absurd mooi. Zo mooi dat ze onecht 
lijken. Bolivia heeft iets ruigs, zowel het 
landschap als de mensen. Want er is 

Trekvogel Lene vloog naar Zuid-Amerika
Hofstade – Lene Van Steenwinkel is nog niet zo lang terug van ver weggeweest. Voor haar stage 
in het kader van het postgraduaat Noord-Zuid bracht ze vijf maanden door in El Alto, een stad-
boven-de-stad La Paz in Bolivia. 

Tekst: Annemie Goddefroy, Foto’s: Jean Andries, Lene Van Steenwinkel
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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
Tel 015 64 07 13

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

echt wel veel geweld. 
70% van de gezinnen in 
El Alto zou gescheiden 
zijn, mede als gevolg 
van familiaal geweld. 
Kinderen lopen vaak 
weg van huis en leven 
dan letterlijk op straat. “ 

Speelden de sociale 
projecten waaraan je 
meewerkte daarop in? 
“Ja, inderdaad. In de 
kunstprojecten waarmee 
we met een vrachtwagen 
r o n d t r o k k e n , 
probeerden we taboes 
bespreekbaar te maken, 
waaronder zeker ook 
huiselijk geweld, 
abortus,… Maar ook 
de klimaatsverandering 
was een thema 
waarrond we gewerkt 
hebben. Het was 
trouwens mijn bedoeling om deel 
te nemen aan Rio+20 in Brazilië, 
maar door ziek te worden, is dat niet 
gelukt. De bedoeling van Compa (de 
organisatie waar ik mijn stage deed) 
is preventief te werken, dus wat de 
straatkinderen betreft: voorkomen dat 
jongeren op straat belanden. 
Onze voorstellingen leidden 
vaak tot vragen, begrip, soms 
verontwaardiging. Als er ook 
iets structureel verandert, is dat 
natuurlijk fantastisch.”  

Wat vergeet je nooit meer? 
“Het is misschien een cliché, 
maar wel één dat klopt: hoe 
armer mensen zijn, hoe meer 
ze delen. Ik bewonderde hen 
ook dat ze zo actief waren. In 
tegenstelling tot ons, Belgen, 
komen Bolivianen veel vaker 
op straat en laten ze zich 
horen als ze het ergens niet 
mee eens zijn. “  

En waaraan heb je moeten 
wennen toen je terugkwam?
“Aan de luxe en het grote 

aanbod!  Hier moet ik nadenken wat 
ik op mijn boterham doe, moeilijk… 
!”
Samen met andere studenten van 
het postgraduaat Noord-Zuid heeft 
Lene ook een blog voor 11-11-11: 
www.11.be/11/campagne-2012/de-
klimaatwatchers/tag/list/   

THUISVERPLEGING
0475/24 80 91
INFO@VICORAN.BE
WWW.VICORAN.BE

Administratieve zetel:
Vicoran bvba

Contactpersoon: Van Hoyweghen James
Moststraat 10

2811 Hombeek

Heb je nood aan:

Thuisverpleging?
 Incontinentie Materiaal? 

Medisch materiaal?
of Hulpmiddelen?

Dan ben je bij ons aan 
het goede adres.

VICORAN
Thuisverpleging

T
H
U
I
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V.U.: Vicoran bvba - Moststraat 10 2811 Hombeek
info@vicoran.be - www.vicoran.be
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TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

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

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

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

Vw AUDI
SkODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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

TEXTIEL       kLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS

 

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

Eddy Steurs 
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool 

Hofstraat 4               tel : 0478/647 232
1982 Elewijt        eddy.steurs@telenet.be
                                       Btw : BE 0844 533 072     
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E
lk jaar trekken Zemstse 
jongeren erop uit om een 
inleefreis, een stage of een 
vrijwilligersproject te doen 

in een ontwikkelingsland. ‘Zemstse 
trekvogels’ die de wijde wereld 
introkken in 2010, 2011 en 2012 
tonen de beelden van hun unieke 
ervaring op de gelijknamige reizende 
fototentoonstelling. U kon ze al 
bewonderen op het Wereldfeest in 
de Schranshoeve,  in de sporthal van 
Eppegem en in het Sportimonium in 
Hofstade. Tot zondag 11 november 
zijn de foto’s geherbergd in de Zemste 
bib. Daarna verhuizen ze nog naar 
jeugdhuis Tramalant, om hun reis te 
eindigen op zondag 23 december in 
De Jeppe. 

Natuur en cultuur
De foto’s geven een beeld van  
de samenwerking met de lokale 
organisaties, maar tonen ook de 
diversiteit van de culturen (een ‘les in 

kleren wassen op zijn Afrikaans’ voor 
Lotte Van Praet die in Zambia verbleef,  
‘een cursus anders, maar daarom 
niet minder goed bouwen’ voor Miek 
Scheers en Inge Sarens in Rwanda,…). 
En dan zijn er natuurlijk ook foto’s van 
de natuurpracht die de trekvogels 
mochten aanschouwen (een zoutmeer 
in Bolivia, een desolaat landschap in 
Argentinië,…).

Zemst draagt steentje bij 
Inwoners van Zemst die een aanvraag 
indienen kunnen een subsidie 
binnenhalen voor hun project. Daar zijn 
wel enkele voorwaarden aan gekoppeld.  
Rechtstreeks uit het reglement geplukt: 
“De subsidie dient als aanmoediging 
en waardering voor actieve onbetaalde 
Zemstse inzet op het terrein van de 
ontwikkelingssamenwerking.” Het is dus 
de bedoeling dat de inleefreis, stage 
of het vrijwilligersproject plaatsvindt 
in een OESO-DAC-land (Development 
Assistance Committee). Deze commissie 

voor ontwikkelings-
samenwerking van 
de OESO stelt om 
de drie jaar een 
lijst samen van 
landen die als 
ontwikkelingsland 
worden beschouwd.

De beoordeling 
gebeurt op 
basis van een 
puntensysteem. 
Een studenten-

stage in het kader van een 
opleiding bijvoorbeeld staat voor 
20 punten. Afhankelijk van de duur 
van de stage komen daar extra 
punten bij. Wie een subsidie wil 
aanvragen doet dat per mail naar 
o n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g @
zemst.be of per post naar 
Gemeentebestuur Zemst, dienst 
ontwikkelingssamenwerking, De 
Griet 1, 1980 Zemst. Meer info kan je 
krijgen op 015 61 88 99.

En dat die centjes goed terechtkomen 
blijkt uit de folder van de Zemstse 
trekvogels: Lene kon er (deels) 
een laptop mee financieren voor 
de organisatie in Bolivia waar 
ze haar stage deed, Gil kon er 
schoolmateriaal mee kopen voor de 
scholengemeenschap voor kansarme 
kinderen in Kenia,…

Inleefreis naar zustergemeente Sokone
Van 1 tot 19 augustus 2013 
kunnen Zemstse jongeren opnieuw 
deelnemen aan een inleefreis naar 
Sokone,  onze zustergemeente in 
Senegal. Van de vorige inleefreis 
die vrijwilligersorganisatie 
Xaritoo aanbood (2011) kan je 
ook beelden zien op de reizende 
fototentoonstelling. Net als vorige 
keer zullen mangroves aangeplant 
worden en zal er gewerkt worden aan 
projecten ten bate van de plaatselijke 
samenleving. Doen!, zouden wij 
zeggen en ook: vergeet geen foto’s 
te nemen! 

Zemstse trekvogels
tonen hun foto’s

Zemst– Jongeren die deelnamen aan een 
vrijwilligersproject of stage liepen in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking en daarvoor 
naar verre oorden trokken, stellen hun foto’s 
ten toon. En deze tentoonstelling doet zoals 
zijzelf: ze reist rond. 

Tekst: Annemie Goddefroy
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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

28e Mosselfestijn
ten voordele van

de jeugd van SK Laar
 

•	 Zaterdag	10	november		
van	17u	tot	21u

•	 Zondag	11	november		
van	11.30u	tot	18.30u.
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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

www.wASSERIJDROOGkUISPRISMA.BE

OOk wIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEqUES 
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B
uurtfeest avant la lettre
Dit oude volksgebruik werd 
in Hofstade in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw 

nieuw leven ingeblazen door mijn 
eigen nonkel, de geboren en getogen 
Hofstadenaar Jos Neveux. De mensen 
van den Ambroos herinneren het zich 
vast nog. Het waren toen vooral de 
notabelen uit de buurt die het te 
verduren kregen. Zoals de traditie het 
voorschrijft werden op een pikdonkere 
zomeravond de arme drommels met 
een lichtbak het bos ingestuurd op 
zoek naar de ingebeelde vogels. De 
achtergebleven plaaggeesten staken 
een barbecue aan en genoten samen 
bij een frisse pint van de grap. Het 
was inderdaad een buurtfeest avant 
la lettre. Wijlen Jos Neveux rakelde de 
sintels van deze oude volkstraditie 
terug op en sindsdien wordt er in 
Hofstade opnieuw door menig arme 
stakker naar schavakken gezocht. 

Schavakken vangen nog niet verge-
ten in Hofstade
Tot op de dag van vandaag blijkt 
deze oude volkstraditie niet 
vergeten in 
H o f s t a d e . 
Onlangs werd 
ik aangenaam 
verrast toen 
ik een blond 
biertje met de 
naam Schavak 
in de handen 
geduwd kreeg. 

Het wordt gebrouwen in opdracht 
van voetbalclub FC Verbroedering 
Hofstade. Secretaris van de club, 
Tom Straetman, vertelt hoe het bier 
tot stand kwam. “Om onze club 
een beetje luister bij te zetten, 
zochten wij al een tijdje naar iets 
speciaals. Daarom besloten we 
om een eigen biertje te laten 

brouwen door microbrouwerij 
Den Triest 
in Kapelle-

op-den-Bos.  
Nu moesten 

we nog op 
zoek naar een 
ludieke naam. 
Alle mogelijke 
namen voor 
ons bier zijn 

de revue gepasseerd. Onze supporters 
Jos Patry, Jos Michielsen en zijn broer 
Adriaan brachten ons op het idee. Bij 
wijze van groet leerden wij van hen de 
uitdrukking: ‘En, hebt ge nog schavakken 
gevangen?’ 

Onze schavak is een blond bier 
met hergisting op de fles. Wie een 
schavak wil drinken kan daarvoor 
terecht in ons clublokaal aan de 
Ossembeemden in Hofstade. Ons 
bier heeft een eigen etiket dat 
ontworpen werd door mijn broer Ken 
Straetman. Het zou mooi zijn mochten 
we op termijn ons gouden vocht 
met een bijhorend schavakglas in 
cadeauverpakking kunnen verkopen”, 
besluit Tom. Hef het glas en laat het 
u smaken! 

En, nog schavakken gevangen?

Hofstade – Wie heeft er al gehoord van een schavak? Geen idee wat het is? Het is een uiterst 
zeldzame vogel die recent gespot is in de bossen van Hofstade. De schavak lijkt op een kruising 
tussen een fazant en een patrijs. De vogels zijn uiterst schuw en voornamelijk ‘s nachts actief. Het 
is een ware delicatesse. Wie schavak wil eten zal er wel iets voor over moeten hebben. De vogel 
laat zich namelijk niet snel vangen. De jager moet er ’s nachts op uit trekken met een lichtbak. 
Het kan een hele nacht duren eer men een prooi in het vizier krijgt en dan moet men vliegensvlug 
toeslaan. Geserveerd in een roomsausje met kroketjes en groentekrans of als wildpastei is de 
schavak echt niet te versmaden. Loopt het water u al in de mond? Jammer dan. Want een schavak 
bestaat niet. Natuurliefhebbers mogen op hun beide oren slapen: “schavakken vangen” is een 
oud volksgebruik. Het is plagen volgens een vast ritueel.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Supporter Jos Michielsen, voorzitter Werner Keersmaekers, supporter Adriaan 
Michielsen, jeugdsecretaris Hans Van Gool, secretaris Tom Straetman, 

supporter Jos Patry en speler Bart ‘Bassie’ Bastiaens
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H
et was Danny opgevallen 
dat zijn hond Henna, een 
Leonbergerteef,  een enorme 
speurzin had. Omdat hij haar 

verder wou bekwamen in het speuren 
ging hij op zoek naar een geschikte 
trainingsschool in de buurt. Daarvoor alleen 
al had hij een goede speurhond nodig, 
want zo’n school bleek in België binnen 
een redelijke afstand quasi onvindbaar. 

“Het bleek, op een Belgische tak van 
een Nederlandse hondenclub na, onmo-
gelijk om hier een degelijke speurhonde-
nopleiding te volgen.  De Nederlandse 
club was vooral gericht op competities, 
terwijl een aantal mensen, waaronder 
Sven Naesen en ikzelf, de oprichters van 
de club SARDOGS-THOR  vooral bezig 
waren met het menselijke aspect van het 
werken  met speurhonden.  Een medaille 
winnen is voor ons niet het ultieme doel, 
het redden van mensenlevens is dat wél. 

Daarom besloten we onder de vleugels 
van de gereputeerde hondenschool 
THOR, met maatschappelijke zetel in 
Elewijt, een eigen speur- en reddings-
hondenschool op te starten.  SARDOGS 
THOR bestaat nu ongeveer twee jaar en 
is uitgegroeid tot een trouwe bondge-
noot voor de politie-eenheid KASTZE, 
verschillende brandweerkorpsen, en de 
Cel Vermiste Personen van Alain Remue.

SARDOGS-THOR bestaat momenteel 
uit zeven vaste leden en twee nieuwe 
rekruten.  Hoewel iedereen in principe in 
aanmerking komt om lid te worden van 

het speurhonden-
team, blijkt al snel 
dat gedrevenheid, 
passie, volharding, 
mensenliefde en 
vastberadenheid 
niet te onderschat-
ten eigenschappen 
zijn van zowel het baasje als de hond 
zelf.  “We hebben op twee jaar tijd al 
zesendertig nieuwe rekruten over de 
vloer gekregen, maar die haakten na 
verloop van tijd af. Het is dag in dag 
uit klaar staan om in weer en wind uit 
te rukken, ook in de meest barre oms-
tandigheden.  De trainingen gebeuren 
immers in dezelfde weersomstandighe-
den als in de realiteit”, aldus nog Dan-
ny. 
“We kunnen trainen op een tiental 
disciplines, maar een goede speu-
rhond kan maar uitblinken in twee à 

drie ervan.  Henna is gespecialiseerd 
in het speuren in open lucht, verlaten 
gebouwen en puin.  Andere disciplines  
zijn onder andere, speuren op lijken, 
al dan niet van op het water, lawines, 
drugs, explosieven, wapens enz.  Ras-
sen met een platte snuit  en albino’s 
komen minder in aanmerking voor het 
speuren. De reukzin van de hond zit 
tussen de kop en de neus. Hoe groter 
het neusoppervlak, hoe beter de reukzin 
zich kan ontwikkelen.  Platte snuiten 

hebben daarnaast ook sneller last van 
kortademigheid.  Albino’s ontbreken 
op hun beurt dan weer  niet alleen 
een pigment in de pels, maar ook een 
essentieel geurpigment. ”

“Ook internationaal valt SARDOGS-THOR 
intussen de nodige erkenning te beurt.  
Samen met andere clubs in binnen- en 
buitenland is er vorig jaar gestart met 
een overkoepelende Europese speur- en 
reddingshondengroep ESAR. Dit betekent 
dat de leden van SARDOGS-THOR  
opgeroepen kunnen worden om uit te 
rukken van zodra Belgische of Europese 
instanties de hulp inroepen van ESAR. 

SARDOGS-THOR is een groep van vri-
jwilligers die dag in dag uit klaar staat 
om mensenlevens te redden, want 
uiteindelijk is dat het doel van onze 
organisatie.  Zowel baasje als hond 
genieten intussen gelukkig ook volop 
van de doorgedreven trainingen op rea-
listische locaties. Het team staat dag 
in dag uit klaar om ergens te velde het 
verschil te maken. Een team waar Zemst 
terecht trots op kan zijn.”

Wie verdere informatie wil, kan terecht 
op de website www.sardogs-thor.be.  

Sardogs helpen mensen
“Ge moet een beetje zot zijn.  En vooral heel erg 
gedreven.” Dat gedrevenheid  een eigenschap 
is, op het lijf geschreven van  Danny Hostyn, 
staat buiten kijf. Danny is, samen met Sven 
Naesen, één van de drijvende krachten achter 
de speurhondenschool SARDOGS-THOR. Uit de 
vele anekdotes en verhalen blijkt in elk geval 
één ding: je moet inderdaad een beetje “zot” 
zijn : zot van honden én van mensen.

Tekst: Olivier Glorieux

Danny Hostyn met zijn trouwe viervoeter Henna.

"Het is dag in dag uit 
klaar staan om in weer 
en wind uit te rukken"
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Traiteur & 
Home-cooking 
service

H6 Traiteur & 
Home-cooking service

Zemstsesteenweg 111 • 1981 Hofstade
Gsm: 0495 90 66 36 • Fax: 015 34 83 62

www.h6traiteurservice.be

bekijk onze 
eindejaarsmenu’s 
en buffetten

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

Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst 
015 62 08 96

November = 
KOUSENMAAND 2 + 1 

(dames-, heren- en 
slaapsokken)

Prothesebeha’s verkrijgbaar
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P
atrick, jij maakt met de 
mooiste houtsoorten 
unieke meubelstukken. 
Hoe ben je hiertoe 

gekomen?
“Ik zocht een bezigheid die 
tegenwicht kon bieden aan de 
jachtigheid van mijn dagelijkse 
bestaan. Als kleine jongen was 
ik al gefascineerd door hout en 
houtbewerking. Ik heb nog een 
foto uit mijn kindertijd waarop je 
mij ziet als timmerman. Hele dagen 
was ik bezig met houten plankjes 
en van mijn ouders kreeg ik een 
timmerkoffer cadeau. De bekende 
psychiater Carl G. Jung beschreef 
in zijn werk dat onafgewerkte 
aspecten uit de kindertijd op latere 
leeftijd plegen terug te komen om 
alsnog gerealiseerd te worden. 
Mijn passie voor houtbewerking 
gaat in elk geval terug naar 
mijn kinderjaren. Tien jaar 
geleden volgde ik een basisopleiding 
houtbewerking in de Technische School 
van Mechelen. Ik maakte voor vrienden 
en familie enkele functionele meubeltjes 
zoals een dvd-kast, een boekenrek, 
enz. Via het internet kwam ik in contact 
met enkele creatieve meubelmakers 
uit de Verenigde Staten. Ik heb me 
door hun unieke stijl laten inspireren. 
Bijvoorbeeld houten meubels op hoge 
voet die minder zwaar overkomen.”

Jij studeerde wijsbegeerte en gods-
dienstwetenschappen in Antwerpen en 
Leuven. In welke mate zie jij je kunst als 
een vorm van filosofie?
“Ik zie mijn meubelstukken zeker als 
een expressie en uitwendigheid van 
mijn ideeën en mijn verbeelding. Met 
mijn werk stel ik onze hedendaagse 
levenswijze in vraag. Mijn houten 
voorwerpen zijn in zekere zin een 

protest tegen overproductie en ontstaan 
voor een deel uit mijn irritatie over de 
huidige meubelindustrie, waar alles 
hyperfunctioneel en perfect moet zijn. 
Bijna alle meubels worden tegenwoordig 
uitgevoerd met een soft-close systeem, 
hout wordt overplakt en vermengd met 
lijm. Deze meubels hebben geen ziel. 
De meubels die ik 
maak zijn uniek en 
niet altijd perfect. 
Hout is een levend 
materiaal. Het is 
toch logisch dat een 
lade van een kast 
weleens hapert. 
Meubels mogen 
tegenwoordig niet 
meer opvallen. Ze 
moeten verdwijnen 
in het interieur en 
bijna onzichtbaar 

zijn. Dit in tegenstelling tot de 
voorwerpen uit onze oude mooie 
meubeltraditie. Hierbij denk ik dan 
bijvoorbeeld aan de pronkstukken 
uit de 17de eeuw die speciaal 
gemaakt werden om de aandacht 
te trekken. Ik maak artistieke 
meubeltjes die ook functioneel 
zijn. Mijn meubeltjes trekken de 
aandacht én ja, je kunt er ook iets 
in opbergen.” (lacht)

Patrick, jij hebt geen eigen expo-
sitieruimte. Hoe moeilijk is het om 
met het publiek in contact te ko-
men? 
“Dat is niet altijd even 
gemakkelijk. In april vorig jaar 
heb ik mijn eigen website 
ontworpen. Maar de fotogalerij 
moet bijgewerkt worden omdat 
de foto’s geen correct beeld 
geven van mijn werk. Ik heb voor 
het eerst tentoongesteld op de 

K’route. Het succes is een hart onder de 
riem en heeft me doen inzien dat de tijd 
rijp is om mijn werk meer te tonen aan 
het publiek. Er wordt aan gewerkt!”

Wie een kijkje wil nemen op de website 
van Patrick kan dit via deze link:  
www.pinkivoryproductions.be 

Meubels met een ziel

Eppegem - Wie tijdens de vorige editie van de Zemstse K’route de bibliotheek in Zemst bezocht, 
maakte kennis met de schitterende houten voorwerpen van Patrick De Wachter. De ambachtelijk 
vervaardigde meubeltjes trekken onmiddellijk de aandacht. De unieke objecten zijn stuk voor stuk 
intrigerende kunstwerken. Reden genoeg om Patrick op te zoeken voor een gesprek.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Alle binnen-& buitenschilderwerken 
Plaatsen gyprocwanden & plafonds 

Opkuisen en plaatsen parket 

 “Ik maak one-of-a-kind-meubelen die een unieke synthese 
willen zijn van de elegantie en schoonheid van de natuurlijke 

wereld enerzijds en de menselijke verbeelding anderzijds.”
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AXA 
bankagent 

 

 

alle verzekeringen 

een bank die mij betaalt,  
da’s de wereld op zijn kop: 
 

ik open een gratis online 
zichtrekening en  
verdien tot 50 EUR: 
de click bonus zichtrekening 
van AXA bank 
voor meer informatie: 
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: info@kantoorvanpraet.be 

  

 
 
 
 

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
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUwwERkEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

•	 Vergaderzaal +- 30 pers
•	 Ruime parking

Tervuursesteenweg 812
1982 Elewijt

woensdag gesloten

De politiezone KASTZE
bindt de strijd aan

tegen woninginbraken.

U kan ons hierbij helpen!

Wees aandachtig voor verdachte situaties

Verwittig ons via het nummer 101

Meld niet-dringende informatie via
dark@kastze.be

DARK:
Diefstallen Aanpakken door Responsabilisering van de inwoners van PZ Kastze

Bezoek onze vernieuwde website www.kastze.be voor meer info over deze actie en 
preventietips, alsook voor de gegevens van uw wijkinspecteur en diefstalpreventieadviseur.

Tel 02 759 78 72 / Fax 02 759 69 21 / onthaal@kastze.be / www.kastze.be

De politiezone KASTZE

Tegen inbrekers is 

wel degelijk iets te 

beginnen!
“

”
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D
e jongste tijd 
worden er almaar 
meer inbraken in 
Zemst gepleegd, zo 

luidt het toch onder ongeruste 
Zemstenaren. We vroegen 
aan Jack Vissers, korpschef 
van KASTZE, of deze perceptie 
klopt: “In tegenstelling tot 
wat de geruchten beweren, 
worden er niet spectaculair 
meer inbraken gepleegd 
dan de voorbije jaren. Uit de 
geregistreerde feiten tot en 
met september 2012 stellen 
we een zeer lichte stijging 
vast met 3 % ten opzichte 
van 2011.  De meeste 
inbraken gebeuren tijdens 
de ‘donkere maanden’. Dat 
is de periode van oktober 
tot maart, met uitschieters in 
november en december. De meeste 
inbrekers slaan hun slag op vrijdag- 
en zaterdagavond tussen 17u en 
23u. Tijdens de weekdagen is het 
opletten geblazen in de namiddag. 
Voornamelijk geld en juwelen 
worden gestolen, daarna volgen 
computermateriaal, multimedia, 
uurwerken en lederwaren. De 
evolutie van de cijfers in de 
politiezone KASTZE is gelijkaardig 
met die elders te lande. De politie 
ziet meerdere  verklaringen voor de 
toename van het aantal inbraken. 
De economische crisis en de 
daarmee samengaande financiële 
problemen van velen zorgt voor een 
toename van criminele feiten. Ten 
tweede is er het fenomeen van de 
rondtrekkende dadergroepen. Door 

het openzetten van de grenzen 
binnen de EU en het versoepelen van 
de visumplicht verblijven de mensen 
van die dadergroepen legaal in ons 
land. Ze zijn niet zo zichtbaar voor de 
politiediensten. Criminelen worden 
ook slimmer, en leren ook hoe de 
politiediensten te werk gaan.” 
De politie van KASTZE heeft al enkele 
maanden een actieplan lopen om 
onze buurten zo veilig als mogelijk te 
houden. Het gebeurt, dankzij alerte 
buurtbewoners en het snel ingrijpen 
van de politie, dat de daders gevat 
worden. Laatst werd er in juni een 
diefstal gepleegd door drie daders 
van Oost-Europese origine. De 
politie kon twee van de drie daders 
vatten en ze werden ter beschikking 
gesteld van de onderzoeksrechter. 
Deze en andere aanhoudingen zijn 

Samen inbraken aanpakken
Zemst - Tussen 1 november 2012 en 1 maart 2013 wil de 
Politiezone KASTZE een extra inspanning leveren om het 
aantal inbraken te reduceren tot een minimum. In deze 
“donkere maanden” vindt  bijna 50 procent van het jaarlijks 
totaal aan diefstallen in woningen plaats.

Tekst: Bart Coopman
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•	Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•	Dakvernieuwing:	leien,	pannen,	kwaliteitsrofing	(resitrix)
•	Dakgootbekleding in PVC
•	Gootreparaties
•	Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•	Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

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

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

Healingdagje/Kaartleggen
24 november
met Sara Busselen, Joske en Koen

www.esperanto-centrum.be
Afspraak: 0479/46 36 65

Humbeeksebaan 15
1980 Zemst-Laar

een opsteker voor de PZ Kastze die 
door een geheel van maatregelen, 
waaronder het uitvoeren van meer 
patrouilles geconcentreerd op 
risicozones, dit fenomeen probeert 
te beheersen. Ook een inschakeling 
van intelligente camera’s  aan de 
gemeentegrenzen ligt, zo vernamen 
wij uit goede bron, ter studie.

Goede resultaten kunnen alleen 
worden gerealiseerd door de alerte 
reactie van buurtbewoners. Speciaal 
voor de “donkere maanden” stelt de 
lokale politie nu haar DARK-project 
voor. Dat wil de Diefstallen 
in woningen Aanpakken 
door Responsabilisering van 
de inwoners van KASTZE. 
In deze winterperiode zal 
de politie extra zichtbaar 
aanwezig in de woonwijken. 
Zij kan echter niet overal 
terzelfder tijd aanwezig 
zijn. Door het verspreiden 

van flyers met preventietips in 
inbraakgevoelige wijken, het 
verspreiden van informatiebrochures 
tijdens controleacties, bijkomende 
info op de websites, wil ze de 
bevolking  nog meer betrekken bij 
de aanpak van de diefstallen uit 
woningen. De politie  roept  al de 
inwoners op om extra waakzaam te 
zijn in deze periode. Bel onmiddellijk 
101 als je in jouw buurt verdachte 
personen en/of voertuigen ziet. 
Noteer meteen ook de nummerplaat. 
Meer details over de actie vind je op 
www.kastze.be.  

Vanaf heden ook te Zemst ter uwer beschikking 
voor uitvaartzorg, in ons nieuw filiaal, gevestigd:  

Brusselsesteenweg 72, vlakbij de Post.

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

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”

www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

D
e landbouwraad is een 
verzameling van actieve 
land- en tuinbouwers, zowel 
in hoofd-  als bijberoep, en 

vergadert regelmatig met de schepen 
van landbouw en een afgevaardigde 
van de gemeente. Zemst telt niet 
zoveel landbouwers. Maar wat veel 
Zemstenaren niet weten is dat in Zemst 
nog steeds intensief aan landbouw 
gedaan wordt en dat het grootste 
gedeelte van het Zemstse grondgebied 
landbouwgebied is.

Omliggende gemeenten hebben al 
zo’n raad en dit werpt vruchten af. 
De interesse bij de betrokkenen was 
dan ook bijzonder groot. Vijftien 
kandidaten boden zich aan, waaronder 
Sara Panneels, de jongste boerin 
van Zemst en Hans Moens, die tot 
voorzitter van de raad verkozen werd.  
“De problemen die we als enkeling 
voorlegden, werden al snel verticaal 
geklasseerd. Nu wordt alles besproken 
op de raad. Alles wordt gesorteerd en 
gebundeld naar gelang belangrijkheid. 
Op deze manier hopen we veel meer 
te kunnen bereiken in belang van onze 
landbouwers”, legt Hans Moens uit. 

Welke problemen ondervinden jullie zelf? 
“Het grootste probleem zijn de wegen. 
Ze worden alsmaar smaller. Er is weinig 
plaats om aan de kant te gaan staan. 
Hoge hekken en hagen belemmeren het 
zicht in bochten en dit in combinatie met 
alsmaar meer verkeersdrempels maakt 
dat we steeds meer moeilijkheden 
ondervinden op de baan. Een typisch 
voorbeeld is de wegversmalling aan 
de manege Verbrande Brug. Als een 
loonwerker daar met zijn pikdorser 
langs moet, moet hij steeds een 
verkeersovertreding begaan.  
Dikwijls gaan wij aan de kant staan om 
mensen te laten voorbijrijden omdat er 
achter ons een file vormt. We doen dit 
met plezier, maar als we dan zelf terug 
op de baan willen laat men ons er niet 
meer tussen. Men gebruikt steeds meer 

sluipwegen. Niemand heeft nog tijd 
“, vertelt Sara Panneels.  “Mensen 
zouden moeten begrijpen dat, als 
wij de oogst binnenhalen, dit een 
bekroning is van ons maandenlange 
werk. Geen graan, geen brood of 
geen eten voor ons vee.”
De laatste weken zijn er meer tractors 
op de baan. “Dat klopt. Tijdens de 
maanden oktober en november 
moeten wij onze gewassen 
binnenhalen. We hebben regelmatig 
te maken met geïrriteerde mensen. Af 
en toe wordt de politie er bij gehaald 
voor straathinder, nachtlawaai of 
straatvervuiling. Dit laatste wordt 
altijd opgekuist.  Maar ook klachten 
over bijvoorbeeld maïs die het 
uitzicht vanuit hun living belemmert 
krijgen wij te horen. Laatst kregen 
wij van een collega te horen dat een 
wielertoerist van ver teken deed dat 
de landbouwer met z’n tractor opzij 
moest zodat de fietser ongehinderd 
verder kon rijden. Dit kan toch niet. 
Dit is de omgekeerde wereld.”
Afgelopen schooljaar zijn er enkele 
lagere school klasjes boerderijen 
komen bezoeken. Tot Sara en 
Hans’ grootste verbazing kennen 
kinderen boeren en gewassen niet 
meer. “Er is gebrek aan kennis 
van wat boeren doen. Ons werk is 
belangrijk. Wij zorgen voor eten. Als 
jongeren betrapt worden met het 
quadrijden in een maïsveld, dan 
kijken ze raar op dat dit om eten 
gaat. Een sensibilisatiecampagne 
is misschien geen slecht idee! “
Een ander probleem dat we 
nog willen aanhalen is, hoe erg 
we het ook vinden, het feit dat 
milieuorganisaties steeds meer 
landbouwgrond inpalmen. Hiertegen 
hebben wij ons aangesloten 
bij een agrobeheersgroep. Via 
deze vereniging kunnen wij dan 
ook beheerswerken uitvoeren in 
natuurgebieden zoals het bos 
van Aa. Zodoende blijft er in deze 
gebieden landbouw aanwezig.” 

Landbouwraad 
van start

Zemst - Een jaar geleden werd de landbouwraad opgericht. Deze adviesraad bundelt de zorgen 
van de landbouwers en legt ze voor aan het gemeentebestuur. 

Tekst en foto: Amy Baudelet
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
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Molenveld 45, 1982 Elewijt
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Web: www.go4color.be
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•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

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

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

Exclusief in kwaliteit

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

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 
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D
e trend om stickers te 
kleven op originele 
plekken en er een foto 
van te maken, bestaat al 

langer. “We hebben het opgepikt 
uit enkele magazines. Zo waren 
we al sinds enkele maanden wat 
gemeentestickers van Zemst her en 
der aan het rondplakken. Pas op een 
inspirerende zomeravond kwamen 
we op het idee om er echt iets 
mee te gaan doen”, vertelt Michiel 
Vanhorenbeeck. “Van elke sticker 
die we plakken, maken we een foto 
en plaatsen die nadien op onze 
website. Op die manier creëren we 
een mooie imagewall”, zegt Senne 
Van Rompaey.

“Ons initiatief is vooral als een 
soort van entertainment bedoeld. 
Iedereen gaat er gewoon in mee en 
dat is het leuke eraan. We willen 
onze gemeentestickers zo ver en zo 
origineel mogelijk plakken, met een 
unieke foto als resultaat. We doen dit 
dus voornamelijk voor de fun maar ook 
voor alle Zemstenaren. We mogen 
best trots zijn op onze gemeente 
en door de stickers zoveel mogelijk 

te verspreiden willen we Zemst wat 
meer op de kaart zetten”, vertelt Nick 
De Jaeger.

“Momenteel hebben we samen al een 
zestigtal stickers weten te plakken. 
De meeste daarvan bevinden zich 
in België, maar er zijn er ook die 
de overkant van de oceaan bereikt 
hebben. Zo zijn een aantal van onze 
Zemstse stickers terug te vinden in 
de Verenigde Staten: Grand Canyon, 
Death Valley, Hoover Dam en Malibu. 
De sticker die het tot nu toe het verst 
geschopt heeft, kleeft op de Golden 
Gate Bridge in San Francisco. Maar een 
enkele sticker heeft ook de Chinese 
landsgrenzen al weten te bereiken”, 
vertelt Jeroen Ackerman. “Ons doel is 
om op termijn de wereld te veroveren”, 
vult Senne aan. “Vandaar ook onze 
leuze: Conquering the world. Sticker by 
sticker.”

“Om onze imagewall nog leuker 
te maken, willen we dat onze 
streekgenoten zoveel mogelijk aan het 

plakken slaan en er originele foto’s van 
maken. Ondertussen zijn ook inwoners  
van de deelgemeenten al naarstig 
aan het werk”, aldus Nick De Jaeger. 
“Maar we willen de stickers ook zien 
prijken op het Atomium, de kerk van 
Weerde, de Eiffeltoren, de Toren van 
Pisa, het Witte Huis, … Niets is gek 
genoeg, hoewel dat laatste allicht 
wat moeilijker zal zijn”, lacht  Michiel 
Vanhorenbeeck. “Het zou leuk zijn dat 
de hele wereld volplakt en dat je ze 
tegenkomt op reis. Daarom willen we 
langs deze weg onze streekgenoten 
oproepen om deel te nemen aan ons 
initiatief. Iedereen kan meedoen! 
Je hoeft niet per se Zemstenaar te 
zijn om mee te stickeren.” Jeroen 
Ackerman: “Bovendien kan iedereen 
die een goed idee heeft om onze 
imagewall nog aantrekkelijker te 
maken dit melden via onze Facebook- 
of Twitterpagina.”

Ga snel je lading stickers halen 
op het gemeentehuis, zoek een 
bijzondere locatie voor de sticker en 
maak een foto van je ontwerp! Op  
www.wearefromzemst.be kan je je 
sticker opladen en liken.  

Conquering the world. Sticker by sticker.
Zemst - Wie weet heeft 
u er al eentje gespot 
in jeugdhuis Tramalant, 
in café de Kroeg in 
Zemst of misschien zelfs 
op een verkeersbord? 
De laatste tijd duiken 
stickers van onze 
gemeente op de 
vreemdste plekken 
op. Bent u benieuwd 
wie hier achter zit? 
Wij zochten het uit en 
spraken met enkele 
leden van We Are From 
Zemst.

Tekst: Lobke Geleyns, 
foto: Jean Andries

"Ons doel is 
de wereld veroveren"

Senne, Thomas, Michiel, Koen en Nick gaan de wereld veroveren. En dan staat Sander nog niet op de foto...
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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!

 

     

Juwelier

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

Nieuwe 
collectie 
Nona 2013 
nu reeds 
in de 
winkel



22 de Zemstenaar november 2012 

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

bvba
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T
ijdens de 
herfstvakantie begin 
ik stilaan aan de 
feestdagen te denken. 

Net als hier, hebben wij in 
Estland het feest van Sint-
Maarten, maar wij vieren ook 
de vrouwelijke tegenhanger, 
Sint-Katarina!

Ik ben hier intussen ruim 
twee maand, en hoewel 
ik nog steeds worstel met 
het Nederlands, begin ik 
toch al veel te verstaan. 
Gelukkig moest ik niet al 
die verkiezingspropaganda 
lezen! Ik ben nog te jong om 
te gaan stemmen, hihi. Voor 
al diegenen die denken dat 
wij in Estland nog in hutten 
wonen en in dierenhuiden 
gekleed gaan, wil ik toch 
even vermelden dat Estland 
in 2011 het eerste land ter 
wereld was, waar je met 
je gsm kon stemmen bij de 
par lementsverk iez ingen ! 
Eerder, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
in 2005, was er al een 
pilootproject geweest 
voor stemmen via internet. 
Dat systeem is bij de 
parlementsverkiezingen van 
2007 verder uitgebreid. 
Voor ons dus geen koude en 
natte tocht naar de eindeloze 
wachtrij aan het stemlokaal! Maar dit 
terzijde… Ik ben me mentaal al aan het 
voorbereiden op Mardipäev, of zoals 
jullie zeggen “Sinte Mette”. In Estland 
gedenken we ook die Romeinse 
soldaat die zijn mantel in twee sneed 
voor een kouwelijke bedelaar, maar we 
doen dat de avond van 10 november 
in plaats van op 11 november.  Wist je 
trouwens dat hij maar de helft van zijn 
mantel weggaf omdat de andere helft 
eigendom was van het Romeinse Rijk? 

Mijn gastfamilie probeert me het lied 
van Sinte Mette van de Ruggenuchte 
aan te leren. Kabaske? Valling? 
Pastilleke? Echt waar!

Me verkleden wil ik wel, al is het in 
Estland de gewoonte om je uit te 
dossen als bedelaar, en hier lopen de 
kinderen met mijters rond alsof ze de 
bisschop zijn??? Wij gaan ook van deur 
tot deur, en zingen liedjes om snoep of 
zakgeld te krijgen. In Estland vertellen 

we ook moppen of raadsels, 
en we strooien graan als 
symbool voor het einde van 
de oogst en het begin van 
de winter. In mijn dorp ligt 
trouwens al sneeuw sinds 25 
oktober!
Eind november vieren de Esten 
nog een andere heilige: Sint-
Katarina! Er is wat discussie 
of het gaat over die dame 
in Alexandrië, Egypte in 
305 na Christus, dan wel 
over een van de vrouwen 
van Hendrik de achtste van 
Engeland. In elk geval raakten 
ze beiden hun hoofd kwijt 
en worden ze sindsdien als 
martelaars vereerd. Op de 
vooravond van 25 november 
trekken “kadrisants” of 
Katarinabedelaars verkleed 
in lichtgekleurde kleren van 
deur tot deur en zingen voor 
snoep. Het lijkt erg op Sinte 
Mette, maar Kadripaëv is 
veel meer een vrouwenfeest. 
Op de boerderijen zorgden 
de vrouwen vroeger voor de 
kuddes terwijl de mannen op 
het land werkten. Daarom 
is Mardipäev eerder een 
oogstfeest en wensen we op 
Katarinadag in de liedjes geluk 
met de kuddes en het vee. 
Men geeft ons soms ook wol of 
lapjes stof in plaats van snoep. 
De lichte kleren verwijzen ook 

naar de sneeuw die in deze periode valt.

Sinterklaas daarentegen wordt bij ons 
niet gevierd. Ik kijk er wel naar uit om 
mijn schoentje (of misschien beter 
een grote laars) aan de schouw te 
zetten. Worteltje en suikertje voor de 
schimmel erbij, en wie weet wat vind ik 
de volgende ochtend in mijn schoen…
Hopelijk schuift Zwarte Piet niet van het 
dak, of blijft de Sint niet in Spanje aan 
het strand liggen… 

Mardid tulnud kaugelt maalta, Marti, Marti…*

*Citaat uit het Estse Sint-
Maartenliedje:

Maartengangers komen uit een ver 
land, Maarten, Maarten
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De derby tussen VV Elewijt en VK Weerde werd 
voorafgegaan door een geslaagd VIP-etentje. De 
wedstrijd had hoge verwachtingen maar werd ontsierd 
door een te goedkope rode kaart, met een te zware 
nederlaag voor de thuisploeg tot gevolg. Uiteraard 
was supporter nummer één Yentl Verstaeten er bij. De 
jarige trakteerde prompt voor haar verjaardag en wilde 
graag met de spelers op de foto.

De eerste organisatie Hand(v)aardig in het 
Ontmoetingscentrum in Hofstade was, ondanks de 
verkiezingen, een groot succes. Bezoekers kwamen uit heel 
Vlaams-Brabant. Haken, papierscheppen, vilten, naaien, 
juwelen, standjes, workshops, alles was aanwezig. Creatieve 
duizendpoten Tanja Maes en Karine Lauwers beloofden 
alvast een tweede editie in het voorjaar 2013.

Bloembinderij Floore, op de Tervuursesteenweg in Hofstade, 
steekt in een nieuw en groter jasje. Dat werd gevierd met een 
hapje en een drankje. Op de foto toosten uitbaatster Sofie met 
vrienden, klanten en sympathisanten.

De provinciale pupillen van Basket Groot Zemst hebben in hun 
reeks orde op zaken gesteld. Ze wonnen het prestigetreffen 
van Leuven Bears met 86-67, nadat ze de heenmatch verloren 
met twee punten. BGZ nam een verschroeiende start en won 
het eerste kwart met 36-9. Match gespeeld dachten ze in Zemst 
en dus mocht de hele bank opdraven waardoor Leuven tot op 
zes punten sloop. In het vierde kwart werd de ruime zege veilig 
gesteld. BGZ leidt nu samen met Leuven maar Zemst heeft een 
beter doelpuntensaldo. (JD)
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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De Gemeentelijke Gezondheidsraad organiseerde in 
d’Oude School in Weerde hun scholendag. Ongeveer 
250 kinderen van de verschillende Zemstse scholen 
kregen informatie over ongezonde suikers en Fit in je 
hoofd door deelname aan Thai Chi. Op de foto een  
groep bijzonder actief tijdens Thai Chi oefeningen.

De openingsreceptie van schoonheidssalon Ablush was een groot 
succes. “Naast de traditionele schoonheidsverzorgingen kan je 
bij Ablush terecht voor enkele unieke behandelingen. De zaak is 
gespecialiseerd in bruids- en beauty-arrangementen. Ook workshops 
en privé beautylessen behoren tot de mogelijkheden. Kom gerust 
eens een bezoekje brengen voor ontspanning en beauty”, zegt Anke 
Rectem.

Feest voor senioren in Zemst. Een volle zaal 
genoot van het lekkere etentje, klaargemaakt door 
bereidwillige dames, die graag poseerden voor de 
foto. 

Vóór de derby tussen VK Weerde 
en FC Zemst was er een sportief 
onderonsje tussen de Oude Gloriën 
van beide clubs. De ouwe jongens 
van Zemst hielden, vooral dankzij een 
betrouwbare linkerflank, gelijke tred 
met hun ietwat “jongere” vrienden 
uit Weerde. Ondanks de 0-0 werd 
het een gesmaakt spektakelstuk.
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Turnkring Excelsior Eppegem organiseerde een recreatieve fundag. 
Kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar mochten zich gratis 
komen amuseren. Sporthal Waterleest werd omgetoverd met twee 
airtracks, een air box een klimmuur enz. En dat de kinderen zich 
amuseerden bewijst de foto.

De familie Van Asbroeck 
tijdens een gezellig 
samenzijn. “Bij een leuke 
bijeenkomst hoort een 
feestje, gepaard met 
een groepsfoto”, wordt 
in koor gezegd.

Reko Rollerclub Zemst organiseerde voor de tweede keer 
Halloween@reko.be. Ondanks het minder mooie weer 
kwamen een zeventigtal kinderen afgezakt naar de piste 
van het Arnold Decoster stadion in Eppegem, allemaal 
uitgedost in hun griezeligste pak.

Het project Ezelsoor, boekenkaftdag in de 
bibliotheek van Zemst was een groot succes. 
Kinderen tussen zes en twaalf jaar oud 
kregen gratis kaftpapier en etiketten om het 
schooljaar goed aan te vatten. Illustratoren 
die schoolboeken voorzien van mooie 
tekeningen, doorlopende randanimatie en 
creatieve workshops fleurden het geheel op.
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Enkele jaren geleden werd er 
opnieuw gestart met een heus 
buurtfeest in de Plezante Hoek. 
De familie Verreet stelde dit jaar 
voor de vierde keer haar schuur 
ter beschikking als locatie voor het 
gezellig samenzijn. Na het aperitief 
in een zacht herfstzonnetje, 
werd het smullen van de lekkere 
barbecue en genietend bij een 
heerlijk glaasje wijn maakten 
nieuwe en “oude” buurtbewoners 
kennis met elkaar.

De 70-jarigen van Zemst-Laar vierden feest. Het begon 
op hun vijftigste verjaardag met 26 klasgenoten. Vijf 
keer op rij was het een gezellig samenzijn met hun 
leeftijdgenoten. In zaal ’t Hof van Laar bij Vanessa werd 
voor 23 ingeschrevenen een lekker menu klaargemaakt, 
leuke verhalen verteld en gedronken tot in de kleine 
uurtjes. Tot binnen vijf jaar, was iedereen het eens.

Het jaarlijkse buurtfeest 
van de Felix Cottage Club 
in de Elzenstraat was 
andermaal een groot 
succes. Veel moeite 
werd gedaan om de 
mensen van de wijk 
Solarium en F.C.C. samen 
een leuk feest te laten 
beleven. Met optredens 
van de kinderen en 
een leuke karaoke kan 
men terugblikken op 
een geslaagd feest. 
De talrijke aanwezigen 
konden eveneens 
genieten van een hapje 
en een drankje.

Jaarlijks buurtfeest in de 
Bornputstraat in Elewijt. 
Slechts elf huisnummers, 
maar dat belette de 
bewoners niet om er een 
groot feest van te maken.
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T
ijdens de jongste editie van de 
Kunstenaarsroute liet Lode ons al 
kennismaken met dit kunstambacht. 
In een hoek van zijn copieerbureau 

toonde hij ons dat boekbinden zoveel 
meer is dan wat katernen aan elkaar 
naaien, nieten of lijmen.

Passie voor papier
De liefde voor papier zit Lode duidelijk 
in het bloed. Waar hij vroeger geregeld 
marathons liep om zich te ontspannen, 
doet hij het nu wat rustiger aan. 
Met een hobby die je als voorloper 
kunt beschouwen van zijn dagelijkse 
beroepsbezigheid.

Lode, de link met je job lijkt evident. 
Maar waarom en hoe ben je met dit 
ambacht begonnen?
“Zelf ben ik een verwoed verzamelaar 
van oude atlassen. Door hun ouderdom 
en het vele bladeren erin, vielen deze 
zowat uit elkaar. Restaureren was de 
boodschap. Maar niet gewoon een 
beetje oplappen. Neen, ik wou dat 
het perfect gedaan was. Dus kon ik 
het maar best zelf doen. Trouwens, het 
herstellen en inbinden van boeken, 
was iets wat ik al langer 
had willen doen. Maar 
door het vele werk in mijn 
zaak, was ik er nooit toe 
gekomen. Toen ik op zekere 
dag een advertentie zag 
voor een cursus boekbinden 
aan het Instituut voor 
Kunstambachten in Mechelen 
heb ik mij ingeschreven. Ik 
zit nu in het vierde jaar, dus 
nog één te gaan, eventueel 
gevolgd door nog twee 
specialisatiejaren. Twee 
avonden per week, het is 
soms wel zwaar, maar het 

loont de moeite. Toen mijn dochter 
Katrien zag wat ik op korte tijd geleerd 
had, heeft zij zich ook ingeschreven. Zij 
zit nu in het tweede jaar.”

Lode toont me met veel enthousiasme 
en fierheid zijn eerste realisaties. 
Gepassioneerd legt hij me de 
verschillende stappen van het 
boekbindproces uit en probeert hij me 
ook het onderscheid tussen de diverse 
bindingsvormen bij te brengen. Zo leer 
ik dat er twee belangrijke stappen zijn: 
het maken van een boekblok enerzijds 
(d.i. het verzamelen van de katernen) 
en de kartonnage of het er omheen 
lijmen en bekleden van een omslag 
(het kaft) anderzijds. Vooral in deze 
laatste techniek is dochter Katrien zeer 
bedreven.

Aparte stiel
Het is en blijft dus een hobby. Maar is 
er ook een markt voor in onze huidige 
digitale wereld?
“Vroeger had je omzeggens in elk dorp 
een boekbinder. Die werkte hoofdzakelijk 
voor bibliotheken. Hij hield zich vooral 
bezig met het inbinden van hele 

jaargangen van een reeks publicaties. 
Nu situeert de activiteit zich vooral op 
het juridische vlak met het inbinden van 
akten en documenten bij notarissen en 
advocaten. Ook bibliofielen behoren 
tot de belangrijkste opdrachtgevers. Ik 
van mijn kant concentreer me graag op 
liedjesboeken en atlassen. Ik zoek ook 
zelf naar zaken waarbij ik me creatief 
kan uitleven. Maar als iemand me iets 
komt vragen, zal ik altijd onderzoeken 
of ik een oplossing kan bieden. Ook 
fotoboeken kan je op deze manier een 
heel persoonlijke toets geven. Anders 
dan bij die bedrijven die je digitale 
foto’s ontwikkelen en in een album 
onderbrengen.”

Kan je een prijs plakken op dat soort 
werk?
“Ambachtelijk boekbinden is zeer 
arbeidsintensief. Je kunt het niet 
machinaal doen en het is ook geen 
massaproductie. Het is zo een aparte 
stiel. Sommige werken nemen dagen in 
beslag. Andere kunnen weken, ja zelfs 
maanden duren. 

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten 
van een boekbinder?
“De essentie is weten 
hoe iets in elkaar zit. Dat 
begint bij kennis van het 
materiaal: het soort papier, 
het garen, de opdruk, enz. 
Elk werk is iets uniek. Een 
tweede belangrijke kwaliteit 
is heel nauwkeurig kunnen 
werken. Men spreekt wel 
eens van monnikenwerk! 
Wel, boekbinden is daar 
een perfect voorbeeld van”, 
besluit Lode die ook lid is 
van de boekbindersgilde in 
Strombeek-Bever. 

T
ijdens de jongste editie van de 
Kunstenaarsroute liet Lode ons al 
kennismaken met dit kunstambacht. 
In een hoek van zijn copieerbureau 

toonde hij ons dat boekbinden zoveel 
meer is dan wat katernen aan elkaar 
naaien, nieten of lijmen.

Passie voor papier
De liefde voor papier zit Lode duidelijk 
in het bloed. Waar hij vroeger geregeld 
marathons liep om zich te ontspannen, 
doet hij het nu wat rustiger aan. 
Met een hobby die je als voorloper 
kunt beschouwen van zijn dagelijkse 
beroepsbezigheid.

Lode, de link met je job lijkt evident. 
Maar waarom en hoe ben je met dit 
ambacht begonnen?
“Zelf ben ik een verwoed verzamelaar 
van oude atlassen. Door hun ouderdom 
en het vele bladeren erin, vielen deze 
zowat uit elkaar. Restaureren was de 
boodschap. Maar niet gewoon een 
beetje oplappen. Neen, ik wou dat 
het perfect gedaan was. Dus kon ik 
het maar best zelf doen. Trouwens, het 
herstellen en inbinden van boeken, 
was iets wat ik al langer 
had willen doen. Maar 
door het vele werk in mijn 
zaak, was ik er nooit toe 
gekomen. Toen ik op zekere 
dag een advertentie zag 
voor een cursus boekbinden 
aan het Instituut voor 
Kunstambachten in Mechelen 
heb ik mij ingeschreven. Ik 
zit nu in het vierde jaar, dus 
nog één te gaan, eventueel 
gevolgd door nog twee 
specialisatiejaren. Twee 
avonden per week, het is 
soms wel zwaar, maar het 

loont de moeite. Toen mijn dochter 
Katrien zag wat ik op korte tijd geleerd 
had, heeft zij zich ook ingeschreven. Zij 
zit nu in het tweede jaar.”

Lode toont me met veel enthousiasme 
en fierheid zijn eerste realisaties. 
Gepassioneerd legt hij me de 
verschillende stappen van het 
boekbindproces uit en probeert hij me 
ook het onderscheid tussen de diverse 
bindingsvormen bij te brengen. Zo leer 
ik dat er twee belangrijke stappen zijn: 
het maken van een boekblok enerzijds 
(d.i. het verzamelen van de katernen) 
en de kartonnage of het er omheen 
lijmen en bekleden van een omslag 
(het kaft) anderzijds. Vooral in deze 
laatste techniek is dochter Katrien zeer 
bedreven.

Aparte stiel
Het is en blijft dus een hobby. Maar is 
er ook een markt voor in onze huidige 
digitale wereld?
“Vroeger had je omzeggens in elk dorp 
een boekbinder. Die werkte hoofdzakelijk 
voor bibliotheken. Hij hield zich vooral 
bezig met het inbinden van hele 

jaargangen van een reeks publicaties. 
Nu situeert de activiteit zich vooral op 
het juridische vlak met het inbinden van 
akten en documenten bij notarissen en 
advocaten. Ook bibliofielen behoren 
tot de belangrijkste opdrachtgevers. Ik 
van mijn kant concentreer me graag op 
liedjesboeken en atlassen. Ik zoek ook 
zelf naar zaken waarbij ik me creatief 
kan uitleven. Maar als iemand me iets 
komt vragen, zal ik altijd onderzoeken 
of ik een oplossing kan bieden. Ook 
fotoboeken kan je op deze manier een 
heel persoonlijke toets geven. Anders 
dan bij die bedrijven die je digitale 
foto’s ontwikkelen en in een album 
onderbrengen.”

Kan je een prijs plakken op dat soort 
werk?
“Ambachtelijk boekbinden is zeer 
arbeidsintensief. Je kunt het niet 
machinaal doen en het is ook geen 
massaproductie. Het is zo een aparte 
stiel. Sommige werken nemen dagen in 
beslag. Andere kunnen weken, ja zelfs 
maanden duren. 

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten 
van een boekbinder?
“De essentie is weten 
hoe iets in elkaar zit. Dat 
begint bij kennis van het 
materiaal: het soort papier, 
het garen, de opdruk, enz. 
Elk werk is iets uniek. Een 
tweede belangrijke kwaliteit 
is heel nauwkeurig kunnen 
werken. Men spreekt wel 
eens van monnikenwerk! 
Wel, boekbinden is daar 
een perfect voorbeeld van”, 
besluit Lode die ook lid is 
van de boekbindersgilde in 
Strombeek-Bever. 

In de ban van boekbinden

Eppegem – Valt je collectie Suske en Wiske’s uit elkaar? Komen de bladen los uit die oude 
encyclopedie waar je zo gehecht aan bent? Wil je alle jaargangen van de Zemstenaar mooi 
bundelen en zo voor het nageslacht bewaren? Dan kan je terecht bij Lode Dries in Eppegem. 
Want hij bekwaamt zich, samen met dochter Katrien, in het ambachtelijk boekbinden. 

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Ambachtelijk boekbinden of de passie voor papier van Lode Dries.
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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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OPENINGSUREN: Ma-Vr 9u-12u & 14u-19u

ELEWIJTSESTEENWEG 10 - 1980 EPPEGEM (ZEMST)

Za 9u-12u & 14u-18u

TEL: 015/62.33.36   GSM: 0476/77.70.36
E-mail: info@gjmusicworld.be

WWW.GJMUSICWORLD.BE

BLAASINSTRUMENTEN

MUZIEKBOEKEN &
LESMETHODES

Aan Parking achterkant STATION EPPEGEM 

ACCESSOIRES & MUSIC GIFTS, ...

KEYBOARDSSTARTERPACKS & GITAREN

SLAGWERK & DRUMS
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Het straatbeeld van Zemst-
centrum ondergaat een ware 
gedaanteverwisseling. Langsheen de 
Brusselsesteenweg ontstonden de 
afgelopen weken twee bouwwerven, de 
ene al imposanter dan de andere. Op de 
hoek met de Tinelstraat en de Schoolstraat 
– waar vroeger een bandencentrale 
huisde – werd gestart met de bouw 
van een appartementsblok. Amper 
enkele honderden meter verder, richting 
centrum, domineren twee torenkranen 
een gigantische bouwput. De voormalige 
meesterswoning met apotheek van wijlen 
dokter De Maeyer staat er nog, maar de 
achtergelegen conciërgewoning en het 
grootste deel van de prachtige tuin zijn 
voltooid verleden tijd. Alleen persoonlijke 
herinneringen en foto’s kunnen ons 
tonen hoe het eens was. De vergrijzing 
van onze samenleving eist zijn tol. Een 
onomkeerbare evolutie is aan de gang, 
ook in onze gemeente! En een passend 
antwoord daarop bieden, heeft een prijs.
Over ruim een jaar zullen hier 94 
klassevolle woongelegenheden kunnen 

betrokken worden, waarvan 5 kamers 
voor kortverblijf. Daarbij komen nog 
eens 18 luxueuze assistentiewoningen 
en 5 smaakvolle aanleunwoningen die 
in de meesterswoning zullen worden 
geïntegreerd. Uiteraard zullen een 
cafetaria, bar, kinéruimte en kapsalon 
het woonzorgcentrum vervolledigen. 

Onderlinge verbindingen, terrassen, 
licht en ruimte zullen het hele concept 
een eigentijdse aanblik geven. Dat 
alles op wandelafstand van de Zemstse 
handelskern. Of om het met een 
boutade uit te drukken: Zemst, waar 
ook senioren thuis zijn! 
 AL, foto: JA

Toekomst voor Zemstse senioren 

Najaars promoties 
op kettingzagen, 

blazers, hakselaars 
etc...

www.nauwelaerts 
enzoon.be
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B
oer Cois Vercammen, 
die de slachtplaats ter 
beschikking stelde, geeft 
wat achtergrondinformatie: 

“Een viertal jaar geleden kwamen die 
mannen van Mechelen dat hier vragen. 
In Mechelen hadden ze niet genoeg 
plaats om zoveel schapen te slachten 
en enkele mensen van de Mechelse 
politie hebben mij dan aangesproken. 
Dat is nu al het vierde jaar dat het 
Offerfeest hier plaatsvindt, vooral 
voor Mechelaars dus (nvdr. 75% van 
de bezoekers kwam effectief van 
Mechelen), zonder noemenswaardige 
problemen. Er is wel wat voorbereiding 
aan, maar alles verliep vlot. Ik heb hier 
de laatste veertien dagen een dikke 
tweehonderd schapen zien arriveren. 
Die moesten ook nog gevoederd 
worden, hé. De meeste mensen die hier 
kwamen slachten zijn van Mechelen. Ze 
hebben zelf geen eigen schapen mee. 
Die worden hier vooraf afgeleverd door 
een schapenhandelaar.”

De Zemstse dierenarts Wim Verreet 
hield een oogje in het zeil tijdens de 
slachtwerkzaamheden: “Ik ben heel 
de dag aanwezig om erop toe te 
zien dat de wettelijke voorschriften 
gerespecteerd worden, maar dat 
leverde geen problemen op. Er is ook 
voorafgaandelijk overleg geweest 
tussen de Islamitische offeraars, de 
gemeente en de politiediensten om 
alles op een ordelijke manier te laten 
verlopen. Op die manier zijn hier 
vandaag 220 schapen geslacht.”

Ook de politiediensten waren 
tevreden. Wijkmanager van de politie 
van Zemst Wim vertelt: “Er was vooraf 
overleg om de slachtingen te spreiden 

tussen 9u en 
17u. De moskee 
regelde het zo 
dat de gelovigen 
hier mondjesmaat 
zouden arriveren, 
zodat we 
ongeveer dertig 
slachtingen per 
uur konden doen. 
Die afspraken zijn 
goed nagekomen. 
Door het slechte 
weer konden 
de voertuigen 
niet gemakkelijk  
g e p a r k e e r d 
worden op de 
weide rechtover 
de boerderij 
van Vercammen, 
waardoor er 
een beperkte 
hinder was op de 
smalle rijbaan. Er 
kwam een klacht 
binnen van een 
l a n g s b e w o n e r , 
waar een voertuig 
voor de garagepoort stond. De 
eigenaar van het voertuig heeft het 
dan netjes verplaatst. Voor de rest 
verliep alles zoals het hoort. Er hebben 
zich geen incidenten voorgedaan. De 
milieuwetgeving is nageleefd. De 
slachtvergunning en de erkenning van 
FAVV zijn in orde. Over het slachtafval 
is er een overeenkomst met RENDAC. 
Zij komen dit afval ophalen.  Het 
afvalwater wordt opgevangen en 
wordt door Vercammen vervoerd naar 
een waterzuiveringsstation.”

Tot slot: onze fotograaf was er eerst 

niet graag bij, want de bezoekers 
van de slachtplaats konden niet echt 
appreciëren dat hun ritueel mét foto 
erbij in de “krant” zou komen. Maar 
toen we de mannen geruststelden 
dat we niet van GAIA waren en ook 
niet van de “krant”, maar dat de 
foto’s werden gemaakt voor een 
reportage in het gekende lokale 
blad de Zemstenaar, waren ze al veel 
milder gestemd. Blijkbaar reikt de 
goede reputatie van ons maandblad 
tot over de gemeentegrenzen? En dat 
de Zemstenaar breeddenkend is, is 
hiermee nog eens bewezen. 

Islamitisch offerfeest “vlekkeloos” verlopen
Zemst – In de Beekveldstraat 1A, bij Cois Vercammen, vond op vrijdag 26 oktober voor de vierde 
maal op rij, een rituele schapenslachting plaats, ter gelegenheid van het Islamitische Offerfeest. 
Vooral een aantal Islambroeders uit Mechelen vonden, voor een keer, de weg naar Zemst. de 
Zemstenaar pinkte een traantje weg bij al dat vloeiende schapenbloed maar stelde vast dat alles 
voor de rest vlot verliep. 

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Op vrijdag 26 oktober werden zomaar eventjes 220 schapen geslacht.
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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

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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSkLEDING

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

Elewijt – Anno 2012: november, maand van te ruste gaande 
mensen, dieren, planten, levende zielen, chrysanten, 
boeken… Anno 1955 zag een kind Allerheiligen zo in Elewijt. 
Hij schreef het neer in een opstel voor zijn meester van het 
achtste studiejaar, wijlen Leo Vanden Wyngaerd. Het opstel 
is naamloos en werd onlangs teruggevonden door zijn 
kleindochter. We publiceren het graag voor alle Zemstenaren.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

 

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

 Op het kerkhof

Na de mis van halftien ging er een hele 
stoet mensen naar het kerkhof het weer 
was nog mee gevallen ; maar het had 
ook anders gekund zijn. Het was wel 
hard gevroren maar er waren niet vele 
bladeren bevroren. Er werden veel bloe-
men aangebracht en ze kwamen ook met 
de kamion die boordevol was. Er waren 
ook gele krisanten maar toch meestal 
witte. Op ieder graf stonden minstens 
drie a vier potten krisanten. Er stonden 
wel vijf honderd bloempotten op , het kri-
oelde van bloemen. Dat was mooi, het 
kerkhof was bijna een wit tapijt. Het werd 
stilaan donker er waren toch mensen die 
hun potten er afhaalden en bij mensen 
zetten tot ’s anderendaags om niet te 
bevriezen. Als het helemaal donker was, 
zag ik van achter de kerkhof muur lich-

tjes branden en het war-
en kaarsen die op een 
graf stonden te branden 
en daarbij de familie 
die er aan het bidden 
was. De kaarsen zijn 
lang blijven branden.
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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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walter De kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@telenet.be
Outdoor living - Vliegramen

Zonnewering  -  Buitenschrijnwerk

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

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

D
ag Raymond,  we hebben 
er een nieuwe held bij, 
Arturo Dias, en “gene 
gewone”. Wat kan je al 

meegeven over hem?
“Helden zijn de verpersoonlijking 
van onze dromen. Zij laten ons toe 
onszelf geestelijk te verheffen, al 
was het maar voor de duur van één 
cinematicket. De contouren van zo’n 
held, zowel fysiek als psychisch, 
vormen steeds variaties op hetzelfde 
thema, maar toch heb ik geprobeerd 
van Arturo Dias een menselijke held 

te maken. Iemand met haalbare 
kwaliteiten die in ongewone situaties 
belandt en daar boven zichzelf zal 
uitstijgen. Juist daardoor held kan 
worden.  Om de pluspunten van Dias 
te compenseren (slim, onvervaard, 
stoer, humor, mensenkennis, man 
van de actie,…..nvdr: zie je wel!) 
zadelde ik hem op met een bezwaard 
verleden. Hij is van Argentijnse 
afkomst en leefde een stuk van zijn 
jeugd in het land van zijn vader. Hij 
werd er geconfronteerd met een 
professionele mislukking, kwam 
terug naar België, leerde iemand 
kennen en begon een kunstwinkel in 
Oostende. Dias geraakte echter aan 
de drank, verloor vrouw, dochter en 
winkel uit het oog, geraakte zelfs in 
de gevangenis. Al dat heeft hij achter 
de rug als hij, aan het begin van dit 
boek, in Falmignoul arriveert.”

Flamignoul, je zou er zo naartoe gaan 
voor een weekend, bedacht ik me na 
het lezen. Waarom koos je voor de 
Ardennen? 
“Uiteraard koos ik voor wat ik goed 
ken. In Flamignoul was ik drie keer 
op vakantie als jongeling, met de 
fiets. Ik ontdekte er voor het eerst de 
Ardense natuur. Al die details uit het 

Raymond Rombout 
schrijft Kunstroof

Weerde-Mechelen – Ik zit in De Zondvloed, België's beste 
boekenwinkel, voor de presentatie van Kunstroof, de 
debuutroman van de Weerdse schrijver Raymond Rombout. 
Het is geen schrijfdebuut want  Raymond is een gedreven 
James Bond-expert. Van zijn hand kwamen 50 jaar James 
Bond en De James Bond saga al op de markt. Maar we zijn 
hier voor de avonturen van Arturo Dias, de held waarmee 
Raymond zijn eerste stappen zet als volleerde romanschrijver. 
Hoewel geen grote fan van het genre, heb ik dit debuut met 
plezier gelezen. Zou er wat Arturo Dias in mij zitten? Ik weet 
het niet, dus met zo’n vraagjes, waar kan je beter terecht 
dan bij de auteur zelf?

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: ???
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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
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

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

boek bestaan, hoewel ik er hier en 
daar een mouw heb aangepast. Zo 
staat er in Falmignoul geen kasteel. 
En bevindt de forellenkwekerij zich 
in Annevoie. Iemand die het boek 
heeft gelezen, mailde me dat hij 
écht in de Ardennen was en mét die 
mensen. Dat vind ik een ongelooflijk 
compliment. Dat bewijst dat research 
werkt.  Een weekend Falmignoul is 
overigens zeer aan te raden.”

Waarin onderscheidt je roman zich 
van andere soortgelijke crimi-series? 
“Ik ben zelf recensent van thrillers 
en heb het zo’n beetje gehad met 
de afgezaagde verhaallijnen. Het 
Vincke-Verstuyftsyndroom noem ik 
dat. Daarom heb ik me in eerste 
instantie verdiept in de manier 
waarop zowel politie, media als de 
wereld van de misdaad handelt en 
denkt. Om er vervolgens opnieuw 
een stap van weg te zetten. Ik 
probeer het dus anders. Ik hecht me 
niet aan één vaste stad en zal altijd 
voor een andere locatie kiezen. 
Ik vind het zoveel spannender om 
reële karakters in de problemen te 
brengen. Dat vergt een doorgedreven 
detaillering, opdat je echt gelooft in 
de personages. Research is daarbij 
prioritair, maar mag ook niet in de 
weg zitten.”

Blijf je in België of gaat het andere 
oorden op? 
“Ook Damme ken ik zeer goed, het 
is een locatie met een speciale 
insteek. Damme is de locatie voor 
het volgende boek, dat is al een 
uitgemaakte zaak. Boek 3 situeer 
ik (voorlopig) vaag in Zeeland. 
Als deze serie ooit zijn doorbraak 
kent, zal ik Arturo Dias wel eens 
naar Argentinië sturen. Kan ik daar 
prospecteren. Maar vertel dat nog 
niet aan de uitgever. De planning 
is om de twee jaar een boek, tenzij 
ik me fulltime aan het schrijven kan 
zetten, dat lijkt me een realistische 
tijdslijn. Dit omwille van de 
research.”

Je zit bij een grote bekende uitge-
verij op de boekenbeurs. Wat ver-
wacht je? 
“Uitgeverij Van Halewyck is al 
decennia een vaste naam in de 
uitgeverswereld.  Ik heb al jaren 
een goede relatie met André 
Van Halewyck. Een fictieboek is 
niet evident bij zijn uitgeverij, 
die gespecialiseerd is in non-
fictie. Mijn boek heeft dan ook 
een ernstige screening  moeten 
doorstaan. Eens de kogel door de 
kerk, moet ik wel zeggen dat Van 
Halewyck er volledig achterstaat 
en volop meewerkt aan het 
promoten van het boek, wat ik 
zeer apprecieer. De boekenbeurs 
wordt een heel plezante ervaring. 
Het is de hoogmis voor alle 
auteurs. Ikzelf ben aanwezig bij 
Borgerhoff & Lamberigts (zaal 3) 
op  11 november van 11 tot 13 u 
om mijn nieuwste James Bondboek 
te signeren, en zal ook mijn 
debuutthriller Kunstroof signeren 
op de stand van Van Halewyck 
(zaal 3) op 10 en 11 november van 
13 u tot 16 u.”

Allen daarheen dus! En dan naar de 
nieuwe James Bond Skyfall, dat is 
ook een topper. Geen Kunstroof, 
maar hij komt toch in de buurt.  

de Zemstenaar november 2012 
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   wIJNEN   LIkEUREN   STERkE DRANkEN

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



39de Zemstenaar november 2012 

B
lijkbaar zien N-VA 
en CD&V elkaar 
in Zemst liever 
dan op Vlaams 

niveau? Hoe komt dat, 
denken jullie?
Geerinckx: “Ik denk niet 
dat, om in jouw woorden 
te blijven, de liefde tussen 
partijen over de niveaus heen 
eenduidig valt te vertalen. 
Diversiteit  is eigen aan elke vorm van 
‘graag zien’ zeker? Ik ken ook geen twee 
dezelfde koppels. Veel heeft te maken met 
wat de kiezer concreet heeft beslist en niet 
iedereen vertaalt een uitslag op dezelfde 
manier. Lokaal is in Zemst de keuze 
gevallen op een combinatie van de wil van 
de kiezer: de grootste partij en de partij 
met grootste groei. Samen kan dat, zo 
geloven wij, een sterk verhaal worden. Op 
andere plaatsen vertaalt men het anders, 
soms is dat jammer, zelfs ondemocratisch, 
maar dat is de keuze van wie daar aan het 
stuur staat.”
Coopman: “De samenwerking tussen 
N-VA en CD&V verliep de afgelopen 
legislatuur lokaal heel goed. Vergeet 
niet dat wij een van de eerste kartels 
hadden in Vlaanderen! Een goede 
verstandhouding betekent dat je over 
moeilijke dossiers als grote mensen kunt 
debatteren en achteraf tot conclusies 
komt waar iedereen achterstaat en dat je 
daarnaast aan de andere partij ook iets 
gunt. Tenslotte ken je na een twaalftal 
jaar samenwerken je pappenheimers 
wel; loyauteit en eerlijkheid worden 
dan beloond. Maar dat is niet alles. 
Beide partijen hebben, denk ik, een 
goede neus voor de wil van de kiezer. 
Dat de N-VA goed ging scoren stond in 
de sterren geschreven en dat de CD&V 

lokaal zou standhouden, daar waren 
wij ook van overtuigd. Dan is het geen 
toeval dat je elkaar tegenkomt, he.”

Hoe zien jullie de samenwerking met de 
verliezers? En dan vooral met sp.a, dat 
toch uit de boot valt?
Coopman: “Ik denk dat sp.a een 
constructieve oppositie gaat voeren. 
Het is niet omdat de wil van de kiezer 
op dit ogenblik niet direct in hun 
richting wees, dat zij het tij niet kunnen 
keren als ze daar echt werk van maken. 
Zij kunnen zich in Zemst onderscheiden 
door op een kwaliteitsvolle manier aan 
oppositie te doen”
Geerinckx: “Bij elke goede partner die 
niet mee kan genomen worden is dat 
jammer. Maar die partner zal ook sterk en 
goed zijn in oppositie. 
Wie luistert naar de 
burgers, luistert ook 
naar de oppositie, 
dat is wat N-VA 
alleszins wil. Ik ga 
er dus vanuit dat 
we op een snedige 
s a m e n w e r k i n g 
afstevenen met een 
goede vertolking van 
de belangen van alle 
Zemstenaren.”

Waar willen jullie over zes 
jaar fier op zijn?
Coopman: “Dat we waar 
kunnen maken wat anderen 
met veel zwier beloven, 
maar wat wij echt gaan 
realiseren, met name dat 
Zemst standhoudt tussen 
Vilvoorde en Mechelen 
als een landelijke en 
groene gemeente, met 

een verkeersveilig wegennet, die 
met zijn tijd meegaat en waar het 
aangenaam leven is, met een bruisend 
gemeenschapsleven en een rimpelloze 
integratie van de nieuwkomers die er 
onvermijdelijk nog bijkomen.”
Geerinckx: “Op de realisatie van wat we 
in ons programma aanhaalden: een Zemst 
aan de Zenne , mooi, open en landelijk, 
soms uitbundig, soms ingetogen, maar 
waarachtig sterk en Vlaams! Maar, zoals 
we ook al schreven in ons programma, we 
willen niet alleen werken op realisatie 
en eindproducten. We willen ook fier 
kunnen zijn op de manier waarop we 
iets bereiken: de wijze van bestuur en 
inspraak doorvoeren zal iets zijn waaraan 
we hard gaan werken. Als dat lukt, dan 
zullen we daar zeer trots op zijn.” 

Nieuw gemeentebestuur kleurt oranje met geel en zwart

Zemst – “Alea iacta est”, zou de vroeger-
dikke-maar-nu-bijna-doorschijnende Antwerpse 
politicus zeggen. De teerling is geworpen, de 
kaarten zijn geschud, het doek is gevallen over 
de gemeenteraadsverkiezingen 2012. In Zemst 
viel de nationale tendens (forse winst voor N-VA) 
samen met vertrouwen in het lokale bestuur. 

Resultaat: CD&V (9 zetels) en N-VA (8 zetels) 
vormen samen een ruime meerderheid. Bart 
Coopman blijft de volgende zes jaar burgemeester, 
nieuwkomer Veerle Geerinckx wordt meteen 
eerste schepen. Even luisteren naar wat beide 
winnaars te vertellen hebben.

Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries

Veerle Geerinckx wordt meteen 
eerste schepen.

Bart Coopman blijft de volgende 
zes jaar burgemeester van Zemst.
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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?
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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!
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  Een winternazicht van je grasmaaier bij 

Jo
a

n
n

es is in de lente 
 zonder problemen aan je gras beginnen

Geerdegemstraat 54   2800  Mechelen    Tel. 015/41 20  92   fax 015/43 03 38

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 
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M
ake a Wish heeft sinds 
haar oprichting de wens 
van meer dan 1500 
kinderen vervuld. Zo ook 

die van Wesley Moinil uit Elewijt. 
Wesley (18) kreeg in oktober van vorig 
jaar te horen dat hij aan een zeldzame 
vorm van botkanker leed. Het werd een 
zwaar jaar, maar de moed verliezen 
deed hij niet: “Het was een periode die 
ik door moest, met ups en downs.”

In mei bezorgde Make a Wish hem een 
onvergetelijke dag, een lichtpuntje 
in de strijd tegen zijn ziekte. “Ik werd 
thuis opgehaald met een unieke race-
wagen”, vertelt Wesley. “De rit ging tot 
aan café De Sportvriend in Hofstade. 
Daar moest ik allerlei proeven doen, 
die mij tot aan mijn grote verrassing 
leidden. Plots stond er een frituur met 
frieten voor iedereen en als klap op de 
vuurpijl heb ik een brommer gekregen!”

Die bijzondere dag ontstond het idee om 
iets terug te doen voor Make a Wish, als 
dank voor wat zij voor Wesley en zoveel 
andere kinderen gedaan hebben. Algauw 
werd er besloten om een spaghettislag 
op poten te zetten, waarvan de opbrengst 
helemaal ten voordele van de organisatie 

zou zijn. Benny Bautmans, goede vriend 
van de familie van Wesley, ontpopte zich 
als organisator van het hele gebeuren. 
Samen met een kern van medewerkers 
vergaderde hij trouw elke donderdag. 
Hun initiatief sloeg aan bij het grote pu-
bliek. Er werden sponsors gezocht en ge-
vonden en honderden steunkaarten wer-
den verkocht. Het benefiet zelf was een 

overweldigend suc-
ces. Een goede 600 
man, veel meer dan 
de organisatie had 
durven verwachten, 
passeerde voor een 
lekkere spaghetti. 

Organisator Benny 
Bautmans is achteraf 
dan ook meer dan te-
vreden: “We hebben 
massale steun gekre-
gen voor dit bene-

fiet”, zegt hij. “We konden rekenen op een 
geweldig team van vrienden en kennissen, 
mensen van binnen en buiten Zemst. Een 
welgemeende dankjewel is hier dus zeker 
op zijn plaats.”

Ook Wesley, zijn ouders Patrik en Nancy 
en broer Christof willen graag een woord 
van dank richten aan alle mensen die het 
benefiet mee tot een succes hebben ge-
maakt, aan iedereen die een spaghetti 
is komen meepikken, de sponsors en 
uiteraard alle medewerkers die steeds 
paraat stonden. Hun speciale dank gaat 
uit naar kok Gert Teunkens en naar de 
hoofdorganisatoren van het ganse ge-
beuren, het gezin Bautmans-Knops, 
Benny, Lut, Arno en Rani. Om het in hun 
eigen woorden te zeggen: “Zij waren 
de stuwende kracht achter het geheel. 
Bedankt voor deze organisatie ten voor-
dele van onze zoon Wesley. Dit zullen 
we nooit vergeten!” 

Spaghetti voor Make a Wish

Elewijt – Op zondag 14 oktober organiseerden Benny Bautmans en een team van enthousiaste 
medewerkers een spaghettislag in zaal In den Prins in Elewijt. De opbrengst van dit evenement 
ging integraal naar Make a Wish, een organisatie die zich inzet om de wensen van kinderen met 
een levensbedreigende ziekte te vervullen. 

Tekst: Jolien Vanhamme, foto: Jean Andries

 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:

Patrick en Wesley Moinil, Wendy Bautmans en Nancy Wyns zetten hun beste beentje voor.
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

ONTDEK ONZE NIEUWE TOONZAALMODELLEN

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

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

 

     

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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Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

 

Garage

LAUWERS
BrusselsesteeNweG 497

zemst (ePPeGem)
tel 02 251 94 36

In de zonnige nazomerdagen van 14 oktober heeft u wellicht de tijd gevonden 
om u met een aantal levensbeschouwelijke vragen in te laten. Zoals daar 
zijn: wat kan mijn persoonlijke bijdrage zijn om een met uitsterven bedreigd 
ras als dat van de schaamluis van de ondergang te redden? Een hygiënisch 
geïnspireerde vraag wat dat betreft reikte helaas geen pakklare oplossing 
aan. Integendeel, een aantal andere probleemstellingen doken op. Als daar 
zijn: hoe is het gesteld met de aaibaarheidsfactor van de kakkerlak? Wat 
zit er in de braakbal van de spitsmuis? Of erger nog: wat huist er zoal in de 
bilnaad van de teek?

Wees niet bevreesd, geachte lezer/kijker van de Zemstenaar/TV Zemst. Aan dit 
soort baarlijke nonsens die je al eens in de vroege uurtjes aan het toogmeubel 
van een drankinstelling pleegt op te vangen, zullen uw respectieve redacties 
zich niet bezondigen. Waaraan dan wel? 

Aan alle dingen die het dagdagelijkse leven van de vrouw/man op dit lapje 
aardbodem van ruwweg 43 vierkante kilometer – gesitueerd op de 50ste 
breedtegraad van het Noordelijk Halfrond - de moeite waard maken om 
geleefd te worden, om gedeeld te worden met anderen. Twee jaar al brengt 
TV Zemst deze wondere wereld via beeld en klank tot in uw huiskamer. En u 
kijkt er naar, dat weten wij. Want dat meten wij… via Google Analytics (pc-
kijkers). Een voorbeeld: het Nieuws van 5 september werd ruim 1000 keer 
bekeken, 53% daarvan waren ‘nieuwe bezoekers’ en 47% ‘trouwe bezoekers’. 
De hoogste kijkcijfers worden natuurlijk steeds genoteerd kort nadat het 
nieuws on line is gezet. Maar ongeveer 20% keert ook later nog eens terug 
om een bepaalde reportage uitgebreider te bekijken. Uw interesse is er dus, 
waarvoor onze dank. 

Ook in november verwennen wij u weer.
En komt u graag zelf eens in beeld omdat u nog met de merrebollen (knikkers) 
speelt, of omdat uw dochter perkhinkelt (typisch ouderwets meisjesspel), neem 
dan contact met ondergetekende. Een emailke naar alex.lauwens@telenet.be  
of een belletje naar 0474/056001 en TV Zemst doet de rest.
TV Zemst, u kijkt toch ook? 
 AL

Wat is er op TV  Zemst?

Je bent jong en je wilt wel … een kortfilm maken? 
Surf dan als de geblakerde bliksem naar http://platto.be.
Of nog, naar: http://faronet.be (het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) 
en kom er alles te weten over wat je als jonge cineast/regisseur met een 
natte droom moet doen om naam te maken en roem te verwerven in de 
wereld van de film. Je hebt nog twee maand tijd: deadline is 30 december. 
Dus: jonge Zemstse filmmakers, check en nogmaals check! Maar, laat ons ook 
iets weten, want Zemst is benieuwd hoe jij het er van afbrengt! OK?...!
Wij belonen, steunen en promoten u alvast graag met een reportage in de 
Zemstenaar en op TV Zemst!

Hallo Platto!...
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L
ocus, het Vlaams steunpunt voor 
bibliotheken, organiseert al 
enkele jaren een week van de 
Bibliotheek. De bedoeling van 

deze week is de bib in de schijnwerpers 
te plaatsen. Tijdens de vorige campagne 
Dankzij de bib werd er gepeild naar 
de appreciatie van de bezoekers. De 
campagne van dit jaar wou een stapje 
verder gaan en mensen laten meedromen 
over hun bibliotheek van de toekomst.  De 
naam Wie wordt de bibste van het land 
roept de sfeer op van een sprookjeswereld 
waarin dromen en wensen thuis zijn.  Tijdens 
de bibliotheekweek verzamelden de 
bibliotheken dromen, ideeën en suggesties 
over de toekomst van de bib. Hoe zien de 
leden hun bib graag evolueren? Wat moet 
zeker blijven? Op deze manier hebben de 
leden een vorm van inspraak in het beleid. 
Want als er één ding is wat de bibliotheek 
wil doen, dan is het wel sociale en culturele 
participatie van burgers stimuleren.  Je 
kon je idee kwijt via de website www.
bibstevanhetland.be. Op deze website 
kan je ook een filmpje openen waarin 
al enkele suggesties worden gedaan: 
een leescafé, late openingsuren zodat 
je ’s avonds een boek kan komen lezen, 
het mogelijk maken dat je via de bib ook 
andere zaken kan uitlenen dan boeken, 
een computergametornooi in de bib,… 

Verwendag
Traditioneel wordt de Bibliotheekweek 

ingezet met wat je een ‘dag van de 
klant’ zou kunnen noemen. Bezoekers 
gaan die dag niet enkel met een stapel 
boeken naar huis, maar worden eens 
lekker in de watten gelegd. Dit keer 
was de ontvangst in de Zemstse bib – 
net als het jaarthema -  sprookjesachtig: 
alle medewerkers waren verkleed in een 
sprookjesfiguur, waaronder Sneeuwwitje 
die iedereen een (niet giftige) appel 
aanbood.  Maar er was ook koffie en 
cake, een (hand)massage en voor wie 
op tijd had ingeschreven: kleuradvies 
op maat door de kleurenfee. Van koffie 
gesproken: de leukste of origineelste 
inzending wint een espressomachine 
voor zijn of haar bibliotheek. Benieuwd 

of die in Zemst zal 
komen te staan…

Hoekje en boekje
Als we bij 
bibliothecaresse 
Anne Van Essche 
polsen naar 
suggesties die de 
medewerkers in 

de Zemste bib al opgevangen hebben, 
noteren we: een gezellige leeshoek 
maken, poefen en zitzakken aankopen, 
een apart hoekje voor adolescenten 
inrichten,… het is duidelijk: boeken 
blijven een sfeer van gezelligheid 
oproepen. De bib is trouwens veel meer 
dan een ‘uitleenwinkel’, het is ook een 
ontmoetingsplaats. Zo is er de leesclub 
voor jongeren én voor volwassenen 
, de voorleesmomenten voor de 
kleintjes,… Anne vertelt ook dat de bib 
haar best doet om lezen voor iedereen 
aangenaam te maken. Op de eerste 
verdieping werd een ‘gemakkelijk-
lezen-plein’ ingericht, een hoek voor 
kinderen met leesmoeilijkheden. De 
boeken krijgen een ‘Makkie-sticker’ en 
worden frontaal geplaatst.  En er zijn ook 
luisterboeken voor boekenwurmen met 
een leesbeperking. Zo moet niemand 
het ongelooflijke plezier ontzegd worden 
dat een boek ons kan bezorgen: even (of 
lekker lang) wegduiken in een verhaal, 
zalig! Nu nog een espresso en we zijn 
helemaal tevreden… (wel uitkijken voor 
vallende piano’s…)         

Wie wordt de BIBste van het land? 

Zemst - Van 20 tot 28 oktober was het Bibliotheekweek. Als startschot van deze bijzondere 
week organiseerde de Zemstste bib een verwendag rond het jaarthema ‘De bibste van het land’. 
Bezoekers werden verwelkomd door Sneeuwwitje en kregen (onder meer) een blozende appel. 

Tekst: Annemie Goddefroy, Foto’s: Jean Andries
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Ontdek het 
nieuw fenomeen 
in de reiswereld

Uw persoonlijke reisconsulente: 

Linda VEKEMANS
Grensstraat 11
1981 Hofstade
015 33 19 62
0499 71 12 54

linda.v@travel-experts.be
www.travel-experts.be/linda-vekemans

Vakantie 
reserveren? 

Even uw Travel 
Expert consulteren!

Als u wil breng ik de brochures bij u thuis 
of maak ik ineens een concreet voorstel.

Wij bieden alle reizen aan van alle 
kwalitatieve touroperators zoals Jetair, 
VIP Selection, Thomas Cook, Pegase, Best 
Tours, Club Med …

U kan bij ons terecht voor alles wat
met reizen te maken heeft.

Heb je geen tijd om naar 
een reisbureau te gaan? 

Wil je niet als een nummer 
behandeld worden? 

TRAVEL EXPERTS biedt 
de oplossing.

Onze troeven

• Op afspraak
• Bij u thuis of op kantoor
• Jarenlange ervaring
• Professioneel advies
• Persoonlijke aandacht
• Erkend door Toerisme 

Vlaanderen

adv. travel expert.indd   1 10/11/11   14:45

Persoonlijke uitnodiging . . .

5de
eindejaars -
degustatie

Wij heten jullie van harte welkom op onze 5de eindejaarsdegustatie 
Zondag 25 november ‘12 van 13 tot 18 uur

Proef
Italiaanse- en Spaanse wijnen
Tapas & Nieuwe salades
Hete Mie & Fiere Margriet
Onze nieuwste kazen
Onze eindejaarshapjes

 Locatie

Leopoldstraat 18
1980  ZEMST
015 61 12 77

    Bevestig ons uw aanwezigheid op e-mail:  deculinairecroon@telenet.be en wij reserveren alvast een kleine attentie voor jou.    

 Hopelijk tot dan !    Veronique.

Ontdek
onze speciale acties op :

    Kaasschotels
    Tapas
    All inclusive feest
    Eindejaarsgeschenken

Persoonlijke uitnodiging . . .

5de
eindejaars -
degustatie

Wij heten jullie van harte welkom op onze 5de eindejaarsdegustatie 
Zondag 25 november ‘12 van 13 tot 18 uur

Proef
Italiaanse- en Spaanse wijnen
Tapas & Nieuwe salades
Hete Mie & Fiere Margriet
Onze nieuwste kazen
Onze eindejaarshapjes

 Locatie

Leopoldstraat 18
1980  ZEMST
015 61 12 77

    Bevestig ons uw aanwezigheid op e-mail:  deculinairecroon@telenet.be en wij reserveren alvast een kleine attentie voor jou.    

 Hopelijk tot dan !    Veronique.

Ontdek
onze speciale acties op :

    Kaasschotels
    Tapas
    All inclusive feest
    Eindejaarsgeschenken

Persoonlijke uitnodiging . . .

5de
eindejaars -
degustatie

Wij heten jullie van harte welkom op onze 5de eindejaarsdegustatie 
Zondag 25 november ‘12 van 13 tot 18 uur

Proef
Italiaanse- en Spaanse wijnen
Tapas & Nieuwe salades
Hete Mie & Fiere Margriet
Onze nieuwste kazen
Onze eindejaarshapjes

 Locatie

Leopoldstraat 18
1980  ZEMST
015 61 12 77

    Bevestig ons uw aanwezigheid op e-mail:  deculinairecroon@telenet.be en wij reserveren alvast een kleine attentie voor jou.    

 Hopelijk tot dan !    Veronique.

Ontdek
onze speciale acties op :

    Kaasschotels
    Tapas
    All inclusive feest
    Eindejaarsgeschenken

Persoonlijke uitnodiging . . .

5de
eindejaars -
degustatie

Wij heten jullie van harte welkom op onze 5de eindejaarsdegustatie 
Zondag 25 november ‘12 van 13 tot 18 uur

Proef
Italiaanse- en Spaanse wijnen
Tapas & Nieuwe salades
Hete Mie & Fiere Margriet
Onze nieuwste kazen
Onze eindejaarshapjes

 Locatie

Leopoldstraat 18
1980  ZEMST
015 61 12 77

    Bevestig ons uw aanwezigheid op e-mail:  deculinairecroon@telenet.be en wij reserveren alvast een kleine attentie voor jou.    

 Hopelijk tot dan !    Veronique.

Ontdek
onze speciale acties op :

    Kaasschotels
    Tapas
    All inclusive feest
    Eindejaarsgeschenken



46 de Zemstenaar november 2012 

Bart, wat vind je zo leuk 
aan meewerken aan de 
Zemstenaar?
Dat onze grote groep 
vrijwilligers een goed 
geoliede machine is. Als 
voorzitter heb ik weinig 
werk, voor alle onderdelen 
van ons magazine (lay-out, 
eind- en hoofdredactie, 
redactie, foto’s, 
reclamewerving, ...) zijn er 
vrijwilligers die hun werk 
met veel plezier doen. Het 
is een hele leuke bende, 
heel divers ook: jong, oud, 
man, vrouw, freelance 
journalisten, huisvrouwen 
of –mannen, studenten, 
mensen die niets met 
media te maken hebben, 
... en toch lukt het ons 
elke maand opnieuw om 
een nieuw nummer klaar te 
krijgen.

Wat wil je zeker nog eens 

doen?
Ik zou graag wat meer 
sporten, sinds kort ben ik 
terug aan het paardrijden. 
Als dat lukt, zou ik jumping 
willen doen. Dat lijkt me 
leuk. Eventjes tijd voor 
iets helemaal anders, 
een paar uurtjes geen 
advocatenzaken, geen 
politiek. Een reis naar 
Congo zou ik ook nog 
willen doen, maar dat is 
minder evident.

Hoe ziet een ideale zondag 
eruit?
Een ideale zondag zou 
voor mij een dagje met 
familie en vrienden zijn. 
Actief de dag vullen, in 
de natuur een wandeling 
maken of ritje te paard. 
Een hele dag quality time 
voor de mensen waar ik 
normaal gezien niet altijd 
voldoende tijd voor heb.

Wat is je leukste de 
Zemstenaar ervaring?
Er zijn heel veel leuke 
artikels geweest, maar in 
mijn top 3 staat toch zeker 
het stuk over het invoeren 
van een rookverbod in 
cafés. Toen trok ik naar 
verschillende Zemstse 
cafés om te horen hoe 
de uitbaters en klanten 
erover dachten. Maar het 
allerleukste was toch toen 
een paar maanden na de 
opstart van de Zemstenaar 
bleek dat ons magazine 
een écht succes was.

Waar mogen ze je ’s nachts 
voor wakker maken?
Een zware overstroming 
of een brand, voor de rest 
liefst niet te veel (lacht).

Wat lust je absoluut niet?
(Overtuigend) Hoofdvlees, 
vette darmen, ingewanden 

en paté. Vroeger moest 
ik daar écht van walgen. 
We hadden thuis twee 
varkens in den hof en die 
werden dan geslacht. Alles 
verscheen op ons bord 
en wij moesten dat eten. 
Ondertussen eet ik dat 
toch al zo’n 20 jaar niet 
meer. Vette darmen, dat 
was het ergste, dat stonk 
verschrikkelijk.

Wat neem je mee naar een 
onbewoond eiland?
Alle boeken die ik de 
laatste jaren niet heb 
kunnen lezen. Dat zijn 
allerhande boeken: 
kunstboeken, historische 
boeken, maar ook romans. 
Ik sta hopeloos achter. 
Toen ik jong was, las ik 
heel veel, maar nu komt 
dat er niet meer van.

Aan den toog met Ellen
De verkiezingen net achter de rug, het resultaat positief: november is dan ook de ideale maand om 
met onze voorzitter, reporter én burgemeester aan de toog te gaan hangen. Huisfotograaf Jean was 
ook weer van de partij!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

46 de Zemstenaar november 2012 

en Bart



47de Zemstenaar november 2012 



48 de Zemstenaar november 2012 www.varilux.be

Uw ogen passen zich voortdurend aan op de visuele 

werken achter de computer, een sms versturen of 

Varilux® brillenglazen
kijkcomfort zodat u zonder inspanning, in iedere  

Wij laten u zien wat u niet voor mogelijk hield!

Zienwat u niet
voor mogelijk hield

Maak kans op 
een iPad 3 !*

*bij aankoop van een bril met Varilux® glazen, vraag ons naar de voorwaarden

Brusselsesteenweg 108
1980 Zemst

Tel : 015/61.65.80

O P T I E K


