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in dit nummer
H

oe moeten wij u dit soort nieuws in godsnaam 
brengen? Wij proberen het u zacht en voorzichtig 
te laten weten: u heeft het allerlaatste nummer van 
de Zemstenaar in handen. Zeven jaargangen lang 

hebben wij ons stinkende best gedaan om u elke maand een 
parelfris nieuw magazine te bezorgen, glossy en tegelijk sober, 
vrolijk maar ook ernstig. Wij hadden er dolgraag nog zeven keer 
zeven jaar bijgedaan, maar het mag niet zijn.
Als het een schamele troost mag wezen, wij zijn niet alleen. 
Ook het Parochieblad, Dag Allemaal en de Süddeutsche 
Zeitung houden ermee op. En ook vtm, BBC en Al Jazeera. 
Wacht, het wordt nog erger: de Wiener Philharmoniker, de 
Verenigde Naties, FC Barcelona, al het mooie dat de mens heeft 
voortgebracht: gedaan! De piramiden in Egypte, Machu Picchu, 
de Weerdemolen, de Halve Steen, game over…

Zijn wij weer aan het zeveren? Neen, beste lezer, neen, 
driewerf neen. Hier is de harde realiteit: op 21 december 2012 
vergaat de wereld. Stop, schluss, fini. U gelooft ons niet? Dit 
onheilspellende nieuws komt helaas niet van ons, maar van de 
Maya’s, één van de grootste beschavingen die deze planeet 
ooit heeft gekend. De Vijfde Grote Cyclus van de Mayakalender, 
een 26.000 jaar oude astronomische berekening, eindigt deze 
maand. Die gasten wisten toen al met griezelige precisie dat 
de zon op deze 21ste december tijdens de winterwende naar 
haar hoogste punt zou klimmen, precies in het midden van de 
Melkweg. Met alle noodlottige gevolgen van dien.
Geen ontkomen aan. Dit was het dan, het is mooi geweest. 
Tenzij er iets is fout gegaan natuurlijk. Die Maya’s waren 
tenslotte ook maar mensen. Misschien had Kalender Maya nog 
een paar vakantiedagen tegoed en deed Grote Maya daar 
moeilijk over? Misschien lag hij overhoop met Madam Maya over 
dat rotjoch dat aan alles zijn voeten veegt? Of was hij te lang 
blijven aperitieven met de ouwe Mayavrienden? En zat hij er 
een slordige duizend jaar naast?

Wij wensen u alvast vrolijke eindejaarsfeesten. Of 
eindewereldfeesten, u ziet maar.

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. februari 2013

20%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING
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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

Centrum Esperanto
21/12/2012 vanaf 19u

Einde van de Mayakalender, 
Maar Niet van de wereld ! !

Energetisch dansen – Warme Gluhwein – 
Jenerverkes bij het Kampvuur

www.esperanto-centrum.be

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

“De winter goed doorkomen is ons 
motto”, zegt de coach. “De renners 
krijgen een opgelegd schema, wat 
ze vrij kunnen volgen. Niet alleen 
fietsen. Afwisselend zwemmen, 
lopen en vanaf junioren fitness staan 
op het programma.”

Was het eerste seizoen een succes?
“Met 75 overwinningen, veel 
ereplaatsen en provinciale titels 
bleven wij niet onopgemerkt bij 
andere clubs. Enkelen hebben ons 
verlaten. Gelukkig hebben we de 
schade kunnen beperken. Een tof 
bestuur en een familiale club zijn 
heel belangrijk. In 2013 starten 
we met junioren. We versterkten 

ons met de Nederlander Max Mol 
en de Noor Erlend-sor-Reime. 
Internationaal en in vele grote 
wedstrijden in België willen we ons 
tonen.”

Mikken jullie ook op successen in het 
veld?
“Onze crossers zijn heel sterk bezig. 
Cedric Beulens eindigde tweede in 
Niel en eerste in Zonhoven. Gianni 
Siebens werd derde in Asper Gavere. 
Lotte Rotmans behaalde eervol de 
tweede plaats in het provinciale 
kampioenschap van Antwerpen. 
Geef toe, de YCT-kleuren worden 
goed verdedigd. We gaan een mooi 
seizoen tegemoet.” 

Young Cycling Team 
gaat mooi seizoen tegemoet

Hofstade – De wegrenners van Young Cycling Team Hofstade 
kijken uit naar een nieuw seizoen. Onder leiding van Patrick 
Verschueren oefent de club wekelijks op woensdag en 
zondag in het Blosodomein van Hofstade.

         Tekst en foto Jean Andries
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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

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

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be
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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

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 
vOOR AL UW STRIJKWERK
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E
n toch moet er ergens 
een reden zijn waarom je 
aan langeafstandslopen 
begint?

“Ik heb in mijn jongere jaren 
volleybal gespeeld bij Sunbeam 
Hofstade, een ploegje dat 
meedraaide in de provinciale 
reeksen. Toen ik daarmee 
stopte heb ik jaren niet meer 
gesport. Tijdens een chirokamp 
als kookouder bleek hoe pijnlijk 
het met mijn fysiek gesteld was 
en besloot ik om regelmatig te 
gaan joggen. Dat ging steeds 
beter en op 10 april 1994 stond 
ik aan de start van de marathon 
van Antwerpen en die eerste 
ervaring smaakte naar meer. Ik 
beperkte mij aanvankelijk tot 
één marathon per jaar maar 
ging er geleidelijk meer lopen. 
Een gans jaar trainen voor één 
wedstrijd leek mij een slecht 
rendement. Tegenwoordig loop 
ik er een zestal maar ik zorg er wel 
voor dat er voldoende recuperatietijd 
tussen zit. Met ouder te worden wordt 
die tussentijd langer. Omdat ik een 
degelijke basis heb durf ik nu ook 
zwaardere parcours aan zoals Laroche  
met 1000 hoogtemeters.”

Toppers klokken een marathon in 2u en 
10 minuten. Jij doet er iets langer over?
“Mijn besttijd dateert van 2002 met 3u 
en 43 minuten. Competitieatleten lachen 
daar mee maar ik loop mij ook nooit 

helemaal leeg. Ik geniet van het lopen 
en heb zelfs tijd om het mooie langs het 
parcours op te nemen. Wie mij voorgaat 
is gewoon beter en wie na mij komt 
moet misschien wat meer trainen om 
beter te worden. Ze zeggen dat honderd 
marathons lopen ook honderd keer sterven 
is. Voor mij is dat nooit het geval omdat 
competitie, prestatie of het nastreven 
van een persoonlijke besttijd nooit mijn 
ambitie is als ik aan de start sta.”

Pik je ook die ‘toeristische marathons’ 
mee waar langs het parcours bieren, 

wijnen, kazen en streekgerech-
ten aangeboden worden? 
“Ik ken die organisaties waar 
deelnemers zwalpend naar de 
eindmeet sukkelen of halfweg 
het Noorden kwijt zijn; Ik 
neem daar soms wel aan 
deel, maar stel het genieten 
van de streekspecialiteiten 
uit tot na de wedstrijd. In 
tegenstelling tot de meeste 
langeafstandslopers eet ik 
ook geen pasta’s. Ik zweer bij 
bruin brood en durf te eten 
tot een kwartier voor de start. 
Ik kan niet lopen met een 
lege maag. Je vochtbalans 
op peil houden is ook heel 
belangrijk want je verliest op 
een marathon minstens twee 
liter. Als je dorst krijgt is het 
te laat.”

De Biermarathon van Vorselaar 
was je jubileumdeelname en nu 

hoor je bij de Club 100?
“Inderdaad. Club 100 is een Nederlandse 
site van marathon- en ultralopers 
(100mcnl.org). Iedereen kan zich daarop 
inschrijven maar je gegevens worden 
wel nagetrokken. Bij je honderdste 
marathon die je uitloopt krijg je op 
de ranglijst een gouden medaille voor 
uw naam. Ik sta er momenteel rond de 
65°plaats. Die honderdste marathon 
is een genoegdoening maar geen 
eindpunt. Ik loop verder zolang ik mij 
daar goed bij voel.” 

Karel Van Loo liep 100 marathons!

Hofstade – Een marathon lopen is voor velen dé (eenmalige) uitdaging om zich te bewijzen, 
om zichzelf en zijn omgeving te overtuigen dat ze (in volle midlifecrisis) nog meekunnen op het 
tempo van de zotte wereld van vandaag. Karel van Loo uit Hofstade liep er al honderd. ”Ik hoef 
niks te bewijzen”, zegt hij. ”Ik voel mij goed in mijn vel als ik loop en ik geniet van elke marathon 
waarin ik start.” Met die niet alledaagse prestatie mag hij zich nu ook ‘Mister 100’ noemen.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Pheidippides achterna - De oorsprong van de marathon ligt in het jaar 490 voor Christus. De Griekse soldaat 
Pheidipiddes zou toen van Marathon naar Athene gelopen zijn, om het nieuws van de overwinning van de Grieken op de 
Perzen te melden. In de geschiedenis van de Olympische Spelen werd de lengte van de marathon meermaals gewijzigd om 
organisatorische redenen. Sinds 1924 bedraagt de officiële afstand van een marathon 42,195 km.
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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	  

Beste Sylvia,

Bedankt voor de vlotte en prettige samenwerking vandaag 

en de succesvolle verkoop.

We ondervonden veel steun van jou!

Fre en Katleen, 19 november 2012

Wij wensen u prettige feestdagen toe!
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N
atasja Mauriën vond foto’s 
terug die haar grootmoeder 
Emma Van De Venne had 
genomen van de afname van 

de klokken uit de kerktoren van Elewijt. 
Mocht dat wel?, vroeg ze zich af, was dat 
niet erg gedurfd van haar? Het waren 
toch de Duitsers die tuk waren op onze 
klokken? De oorlog woedde nog volop. 
Zijn dit geen unieke foto’s? En wat wilden 
ze toch met die klokken aanvangen?

“De klokken werden gebruikt om er 
munitie, bommen van te maken”, legt 
vader Willy uit. Op bevel van de Duitse 
bezetter werden her en der klokken 
weggehaald, maar niet door de Duitsers 
zelf. “Dat gebeurde door werklieden van 
De klokkendief uit Kampenhout”, weet 
heemkundige en dorpsgenoot Roger De 

Broeck, die welwillend op zoek ging naar 
meer informatie over dat feit. “Jos Lauwers 
heeft er in zijn boek Zeven eeuwen 
heerlijkheid. Het land van Rubens en Teniers 
over geschreven. Hij geeft er ook foto’s 
bij waarop omstaanders, dorpelingen, te 
zien zijn. ‘Een Duitse soldaat kijkt rustig 
toe, de handen in de zakken. Het was 
3 september 1943’”, citeert Roger uit 
het boek. Pas negen jaar later, op 12 
september, kreeg Elewijt twee nieuwe 

klokken geschonken door baron Jan Van 
Gijsel, samen met nieuwe glasramen, 
komen we te weten uit de geschriften 

van wijlen meester Leo Vanden Wyngaerd. 
Hij beschreef het zo: “Die vrijdag rond 
11u liet klokkengelui aan de Elewijtse 
bevolking horen dat de nieuwe klokken 
aangekomen waren. Ze werden vooraan 
in de kerk tentoongesteld.” Hoezo? “Niet 
alle klokken waren weggehaald, alleen de 
twee zwaarste”, verduidelijkt Roger. “De 
kleinste mocht blijven hangen.” De wijding 
van de nieuwe klokken en de glasramen 
had negen dagen later plaats. Ook van die 
wijding heeft de familie Mauriën-Verbeke 
foto’s. We zien veel lachende gezichten 
rond met bloemen versierde klokken. 

Oorlogsfoto’s van Elewijtse klokken

Elewijt – Zoals de ouderen onder 
ons waarschijnlijk weten zijn 
tijdens de tweede wereldoorlog 
de klokken van menig dorpskerk 
door de Duitsers weggehaald. 
Bij een Elewijtse familie zijn foto’s 
daarvan teruggevonden. Wat 
een spannend oorlogsverhaal 
leek, leverde na opzoekingswerk 
een ontuchterend relaas op van 
de feiten van weleer.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; 
foto’s: Jean Andries
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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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

vW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

Het moet inderdaad een heuglijke 
dag geweest zijn voor de mensen van 
Elewijt die de ouderen zich nog voor de 
geest kunnen halen.
“Je moet weten dat klokken in die 
tijd heel belangrijk waren. Ze deden 
dienst voor tijdsaanduiding”, vertelt 
Natasja’s moeder Flora Verbeke. 
“Weinigen hadden een uurwerk. 

Slechts in  sommige huizen was een 
klok.  Mensen, waar ook aan het werk, 
werden door de klokken aan de tijd 
herinnerd en verwittigd. Ook allerlei 
berichten, goede of slechte, werden 
door de klokken gemeld. We konden 
aan het soort gelui horen of het een 
vrouw of een man was die gestorven 
was of begraven werd.”

Emma Van De Venne moet de foto’s 
genomen hebben vanuit een venster 
op de bovenverdieping van het café 
op de hoek van het kerkplein dat naast 
Villa Edelweiss stond en tegenover 
Den Druugen Airing. Het gaat om de 
verdwenen herberg De nieuwe keizer,  
later met eigenaar Flor Vander Meulen 
de Olympic genaamd en nog later 
Black Beauty. Namen die in Elewijt nog 
vele ogen doen flikkeren, want in die 
zaal is veel gedanst na de oorlog.
Wat een paar zwart-wit foto’s aan 
informatie over ons dorpsleven kan 
opleveren... 
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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
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D
e Eerste Wereldoorlog is 
één van de grote keerpunten 
uit de wereldgeschiedenis. 
Het was de eerste keer dat 

er op dergelijk grote schaal en met 
allesvernietigende wapens een conflict 
werd uitgevochten. Voor het eerst 
werd de industrie ingeschakeld voor de 
massaproductie van nieuwe wapens 
zoals de mitrailleur, tanks, vliegtuigen, 
bommenwerpers en gifgas. De wereld 
trad binnen in het tijdperk van de 
industriële oorlogsvoering, met alle 
noodlottige gevolgen van dien.
Jongeren bewust maken van de ware 
gruwel van oorlog is belangrijk. Dat vinden 
ze ook in onze gemeente. Met de reizende 

tentoonstelling Operatie Kogelvrij, die 
tussen 8 en 16 november plaatsvond in 
heemkring De Semse, liet de gemeente 
Zemst de schoolgaande jeugd op een 
interactieve manier kennismaken met 
de gruwelen van gewapende conflicten. 
De bedoeling van Operatie Kogelvrij is 
de jeugd op een speelse manier laten 
nadenken over de zin, maar vooral over de 
onzin van oorlog. 

Maité: “Ik had al wel gehoord over 
de twee wereldoorlogen, maar veel 
wist ik er eigenlijk niet van. Op de 
tentoonstelling konden we doen alsof 
we echt in de oorlog waren. Zo mochten 
we met onze klas tussen touwen kruipen 

en een bunker 
bezetten. We 
hebben ook op 
een uitkijktoren 
gestaan. Het 
was net echt. We 
kregen vragen 
die we schriftelijk 
m o e s t e n 
beantwoorden. 
Op de foto’s over 
de oorlog zagen 

we een gekwetst baby’tje dat  helemaal 
ingepakt was in verband. Dat vond ik 
wel heel erg. Er mag geen oorlog meer 
komen, vind ik.”

De vzw Jeugd en Vrede uit Mechelen 
organiseert mobiele en interactieve 
tentoonstellingen waarin jongeren 
op een speelse manier leren over 
verschillende thema’s. Volgens de 
organisatie is “het streven naar vrede 
een uiterst belangrijk kenmerk van 
onze beschaafde cultuur. Vrede begint 
bij de opvoeding.  Jeugd en Vrede zet 
jonge mensen aan om de problemen 
van geweld, armoede, vooroordelen, 
honger, multiculturele samenleving enz. 
op een positieve manier te bekijken 
en stelt hen zo in staat mee te werken 
aan een vreedzame, rechtvaardige en 
solidaire wereld.”
www.jeugdenvrede.be 

“Operatie Kogelvrij”

Zemst – Naar aanleiding van wapenstilstand bezochten zo’n 
230 leerlingen uit zes Zemstse basisscholen de interactieve 
tentoonstelling Operatie Kogelvrij. Wij spraken met Maité Loos, 
uit de vijfde klas van basisschool De Zonnewijzer in Weerde, die 
samen met haar klasgenoten de tentoonstelling bezocht.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Het streven naar vrede is belangrijk in onze cultuur.

Maité  Loos: "Er mag geen oorlog 
meer komen, vind ik."

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Eindejaarsvraagjes voor nieuw schepencollege
Bart Coopman, CD&V, 
burgemeester, bevoegd 
voor o.a. algemeen 
beleid, bevolking en 
burgerzaken

Veerle Geerinckx,    N-VA, 
eerste schepen, bevoegd 
voor o.a. openbare 
werken, waterlopen, 
intergemeentelijke 
werking

Bart Nobels, CD&V,  
OCMW-voorzitter en 
schepen van sociale 
zaken en onderwijs

Dirk Van Roey, N-VA, 
o.a. kmo, lokale 
economie, buurtwerking

Koen Vandermeiren, 
CD&V,  o.a. cultuur en 
groenvoorzieningen

Piet Vangrunderbeek,  
N-VA, o.a. sport en 
Vlaamse zaken

Jan Verdoodt, CD&V, 
o.a. mobiliteit, 
werkgelegenheid, 
landbouw

Kristel Van Praet, CD&V, 
o.a. financiën, jeugd, 
personeel – wordt 
schepen tot 2016

Kathleen Govaerts, 
N-VA, o.a. senioren en 
kinderopvang – wordt 
schepen vanaf 2016

Noem één ding dat je 
graag verwezenlijkt 
wil zien in je eigen 
beleidsdomein

De herziening van 
het gemeentelijk 
structuurplan, 
waarbij voor het hele 
grondgebied van 
Zemst uitspraken 
moeten worden gedaan 
over de toekomstige 
bestemmingen.

Ik  zou Zemst een 
IPOD (integraal plan 
openbaar domein) 
cadeau willen geven. 
De publieke ruimtes 
(wegen, waterlopen, 
netten,...) zijn de aders 
van je dorp. Ik wil tonen 
dat het meer is dan 
een hoopje stenen die 
evident voor je deur 
wordt gestort…

Een inschrijvingsstop 
in de gemeentelijke 
basisscholen voor 
kinderen van buiten de 
gemeente en de nodige 
nieuwe klaslokalen 
bijbouwen om 
kwaliteitsvol onderwijs 
te kunnen blijven 
aanbieden.

Een veilig, landelijk 
Zemst met leuke 
buurten, een bloeiende 
lokale economie 
en een bruisend 
verenigingsleven…

Wat betreft cultuur: 
de bouw en 
uitbating van het 
gemeenschapscentrum 
De Melkerij  Wat betreft 
milieu: het herstel van 
de natuurwaarden 
in Bos van Aa en 
de toegankelijkheid 
ervan. Wat betreft 
kinderopvang: de bouw 
van De Kribbe

Als schepen van 
Vlaamse zaken: het 
behoud en versterken 
van een Vlaams en 
veilig Zemst.

Na zes jaar helemaal 
vernieuwde kerkhoven 
in alle deelgemeenten.

Het is  belangrijk dat we 
de gemeentekas ook in 
de volgende legislatuur 
financieel gezond 
houden. Een aantal 
jeugdverenigingen 
heeft nood aan nieuwe 
gebouwen. Waar nodig 
kan de gemeente  een 
handje helpen.

Ik denk dat je niet 
mag focussen op één 
bepaald beleidsdomein, 
maar als ik één ding 
moet kiezen: het 
verbeteren van de 
kinderopvang.

Heb je de politiek 
met de paplepel 
meegekregen?

Een beetje wel. 
Mijn vader was 
OCMW-voorzitter in 
Ingelmunster voor CD&V.

De Vlaamse kritische en 
beetje tandenbijtende 
geest is zeker een 
familietrek. Zoals elke 
familie zijn legendes 
heeft, werden bij 
ons nieuwjaarsdiners 
vaak gespijsd met 
codexgezangen 
en verhitte 
levensdiscussies.

Neen, het is pas 
beginnen kriebelen als 
groepsleider van Chiro 
Zemst en bestuurslid 
van de Zemstse 
Jeugdraad.

Mijn nonkel was 
ooit schepen van 
middenstand in 
Mechelen.

Toen men mij zeven 
jaar geleden vroeg 
om kandidaat 
te zijn voor de 
eenteraadsverkiezingen 
ben ik me pas beginnen 
interesseren in de 
gemeentepolitiek, wat 
best boeiend bleek.

Geboren én gehuwd 
op 11 juli, de Vlaamse 
feestdag!

Helemaal niet, ik ben 
er ingetuimeld via 
FC Zemst en andere 
verenigingen.

Een beetje toch: mijn 
vader bracht ons al 
vroeg op de hoogte van 
politieke discussies en 
gaf ons zijn mening. Toen 
ik in het middelbaar mijn 
eindwerk maakte over 
faciliteitengemeenten, 
ben ik bij mijn huidige 
politieke vrienden om 
extra informatie gaan 
vragen.

Politiek is mij zeker 
niet met de paplepel 
meegegeven. Mijn 
interesse is ontstaan 
vanuit mijn werksituatie.
In de kinderopvang zijn 
nog heel veel grijze 
zones die zouden 
moeten aangepakt 
worden.

Wat mag er in jouw 
pakje onder de boom 
zitten?

Enkele mooie boeken, 
liefst fictie.

Het boek Help, er 
ligt een weg in mijn 
tuin. Ontwikkelingen 
verzoenen met inspraak 
en toch komen tot 
uitspraak, daar kan je 
elke dag in bijleren. 
Daarover gaat dat 
boek.

Een cd of ticket voor 
een muziekconcert of 
-festival

Een pakje met veel 
positieve energie 
om te delen met 
alle Zemstenaars… 
En verder: allerlei 
fietsmateriaal om al 
fietsend door het leven 
te gaan!

Alhoewel er meestal 
materiële zaken inzitten, 
hoop ik enkel op een 
goede gezondheid voor 
gans mijn gezin, wat 
onbetaalbaar is.

Een pakje met veel 
budget voor sport, 
zodat wij onder meer 
kunnen investeren 
in de bouw van de 
nieuwe turnhal aan 
het zwembad en in de 
bouw van een nieuw 
openluchtzwembad in 
het Blosodomein.

Een garantie op een 
goeie gezondheid.

Daar heb ik nog niet 
over nagedacht… maar 
ik hou wel van een 
verrassing!

Wat er in dat pakje 
zit is voor mij niet zo 
belangrijk. Wel om 
gezellig samen te zijn 
met familie en vrienden.

Welke Belgische of 
buitenlandse politicus/a 
inspireert jou en 
waarom? 

Er zijn weinig of geen 
Belgische politici die 
inspirerend zijn, vind 
ik.  En de buitenlandse 
politiek volg ik niet zo 
goed meer.

Idolatrie is niet aan mij 
besteed. Inspiratie haal 
ik wel soms bij de oude 
Grieken, daar werd de 
democratie geboren 
en hun filosofen waren 
hun politici. Dat is een 
model en levensvisie 
waar ik veel kennis en 
wijsheid in terugvind. 

Obama, omwille van zijn 
redenaarstalent

Bart De Wever, omwille 
van zijn inspirerend 
toekomstproject.
Obama, omwille van zijn 
enthousiasme.

Eén groot voorbeeld 
heb ik niet echt. Wel 
probeer ik heel wat 
goede punten van 
verschillende politici, 
zowel uit de nationale 
als lokale politiek (uit 
verschillende partijen) 
te kopiëren.

Bart De Wever, omwille 
van zijn Vlaams, 
rechtlijnig en duidelijk 
project.

Ik kan niet  direct 
iemand vinden…

Kris Peeters vind ik 
op dit ogenblik een 
voorbeeld. Ik bewonder 
de manier waarop 
hij zijn standpunten  
verwoordt op een 
discrete en ingetogen 
wijze.

Ik vond Marie-Rose 
Morel altijd wel een 
straffe madam. Maar 
meer omwille van haar 
uitstraling en de indruk 
die ze op mij persoonlijk 
naliet dan om haar 
politieke overtuigingen.

Wat is je favoriete 
plekje in Zemst?

Mijn terrasje thuis met 
zicht op weiland en bos

Thuis, dat is waar mijn 
gezin is. Ik hou van die 
plek, waar wij samenzijn 
en samen verder 
bouwen aan onze plek, 
ze groeit met ons mee, 
dat vind ik geweldig. 
De verandering is de 
constante en tegelijk de 
kracht.

Thuis, bij mijn gezin Het Blosodomein van 
Hofstade:  leuk om in 
te vertoeven in alle 
seizoenen.

Éen van de vele 
wandelpaden tussen de 
velden.

Dat plekje hou ik 
geheim…

Thuis, als mijn twee 
boys er zijn.

In den Ambroos, bij mijn 
familie… En verder: 
de fietsroute langs de 
Zenne.

De watermolen in 
Weerde, midden in het 
groen en echt een plek 
waar je tot rust kan 
komen.
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Zemst –  In januari treedt ons nieuw college 
van burgemeester en schepenen aan. de 
Zemstenaar stelt de negenkoppige ploeg aan 
u voor via het welgekende fenomeen van de 
eindejaarsvraagjes. 

Coördinatie: Annemie Goddefroy, foto’s: Jean Andries

Het Zemstse college is een coalitie van CD&V en N-VA.  Negen 
mensen die het vertrouwen van de Zemstse burger kregen om 
de komende zes jaar onze gemeente te besturen. Wie zijn zij 
en wat doen zij? Of liever, waarvoor zijn ze bevoegd? En wie 
of wat inspireert hen? 

Bart Coopman, CD&V, 
burgemeester, bevoegd 
voor o.a. algemeen 
beleid, bevolking en 
burgerzaken

Veerle Geerinckx,    N-VA, 
eerste schepen, bevoegd 
voor o.a. openbare 
werken, waterlopen, 
intergemeentelijke 
werking

Bart Nobels, CD&V,  
OCMW-voorzitter en 
schepen van sociale 
zaken en onderwijs

Dirk Van Roey, N-VA, 
o.a. kmo, lokale 
economie, buurtwerking

Koen Vandermeiren, 
CD&V,  o.a. cultuur en 
groenvoorzieningen

Piet Vangrunderbeek,  
N-VA, o.a. sport en 
Vlaamse zaken

Jan Verdoodt, CD&V, 
o.a. mobiliteit, 
werkgelegenheid, 
landbouw

Kristel Van Praet, CD&V, 
o.a. financiën, jeugd, 
personeel – wordt 
schepen tot 2016

Kathleen Govaerts, 
N-VA, o.a. senioren en 
kinderopvang – wordt 
schepen vanaf 2016

Noem één ding dat je 
graag verwezenlijkt 
wil zien in je eigen 
beleidsdomein

De herziening van 
het gemeentelijk 
structuurplan, 
waarbij voor het hele 
grondgebied van 
Zemst uitspraken 
moeten worden gedaan 
over de toekomstige 
bestemmingen.

Ik  zou Zemst een 
IPOD (integraal plan 
openbaar domein) 
cadeau willen geven. 
De publieke ruimtes 
(wegen, waterlopen, 
netten,...) zijn de aders 
van je dorp. Ik wil tonen 
dat het meer is dan 
een hoopje stenen die 
evident voor je deur 
wordt gestort…

Een inschrijvingsstop 
in de gemeentelijke 
basisscholen voor 
kinderen van buiten de 
gemeente en de nodige 
nieuwe klaslokalen 
bijbouwen om 
kwaliteitsvol onderwijs 
te kunnen blijven 
aanbieden.

Een veilig, landelijk 
Zemst met leuke 
buurten, een bloeiende 
lokale economie 
en een bruisend 
verenigingsleven…

Wat betreft cultuur: 
de bouw en 
uitbating van het 
gemeenschapscentrum 
De Melkerij  Wat betreft 
milieu: het herstel van 
de natuurwaarden 
in Bos van Aa en 
de toegankelijkheid 
ervan. Wat betreft 
kinderopvang: de bouw 
van De Kribbe

Als schepen van 
Vlaamse zaken: het 
behoud en versterken 
van een Vlaams en 
veilig Zemst.

Na zes jaar helemaal 
vernieuwde kerkhoven 
in alle deelgemeenten.

Het is  belangrijk dat we 
de gemeentekas ook in 
de volgende legislatuur 
financieel gezond 
houden. Een aantal 
jeugdverenigingen 
heeft nood aan nieuwe 
gebouwen. Waar nodig 
kan de gemeente  een 
handje helpen.

Ik denk dat je niet 
mag focussen op één 
bepaald beleidsdomein, 
maar als ik één ding 
moet kiezen: het 
verbeteren van de 
kinderopvang.

Heb je de politiek 
met de paplepel 
meegekregen?

Een beetje wel. 
Mijn vader was 
OCMW-voorzitter in 
Ingelmunster voor CD&V.

De Vlaamse kritische en 
beetje tandenbijtende 
geest is zeker een 
familietrek. Zoals elke 
familie zijn legendes 
heeft, werden bij 
ons nieuwjaarsdiners 
vaak gespijsd met 
codexgezangen 
en verhitte 
levensdiscussies.

Neen, het is pas 
beginnen kriebelen als 
groepsleider van Chiro 
Zemst en bestuurslid 
van de Zemstse 
Jeugdraad.

Mijn nonkel was 
ooit schepen van 
middenstand in 
Mechelen.

Toen men mij zeven 
jaar geleden vroeg 
om kandidaat 
te zijn voor de 
eenteraadsverkiezingen 
ben ik me pas beginnen 
interesseren in de 
gemeentepolitiek, wat 
best boeiend bleek.

Geboren én gehuwd 
op 11 juli, de Vlaamse 
feestdag!

Helemaal niet, ik ben 
er ingetuimeld via 
FC Zemst en andere 
verenigingen.

Een beetje toch: mijn 
vader bracht ons al 
vroeg op de hoogte van 
politieke discussies en 
gaf ons zijn mening. Toen 
ik in het middelbaar mijn 
eindwerk maakte over 
faciliteitengemeenten, 
ben ik bij mijn huidige 
politieke vrienden om 
extra informatie gaan 
vragen.

Politiek is mij zeker 
niet met de paplepel 
meegegeven. Mijn 
interesse is ontstaan 
vanuit mijn werksituatie.
In de kinderopvang zijn 
nog heel veel grijze 
zones die zouden 
moeten aangepakt 
worden.

Wat mag er in jouw 
pakje onder de boom 
zitten?

Enkele mooie boeken, 
liefst fictie.

Het boek Help, er 
ligt een weg in mijn 
tuin. Ontwikkelingen 
verzoenen met inspraak 
en toch komen tot 
uitspraak, daar kan je 
elke dag in bijleren. 
Daarover gaat dat 
boek.

Een cd of ticket voor 
een muziekconcert of 
-festival

Een pakje met veel 
positieve energie 
om te delen met 
alle Zemstenaars… 
En verder: allerlei 
fietsmateriaal om al 
fietsend door het leven 
te gaan!

Alhoewel er meestal 
materiële zaken inzitten, 
hoop ik enkel op een 
goede gezondheid voor 
gans mijn gezin, wat 
onbetaalbaar is.

Een pakje met veel 
budget voor sport, 
zodat wij onder meer 
kunnen investeren 
in de bouw van de 
nieuwe turnhal aan 
het zwembad en in de 
bouw van een nieuw 
openluchtzwembad in 
het Blosodomein.

Een garantie op een 
goeie gezondheid.

Daar heb ik nog niet 
over nagedacht… maar 
ik hou wel van een 
verrassing!

Wat er in dat pakje 
zit is voor mij niet zo 
belangrijk. Wel om 
gezellig samen te zijn 
met familie en vrienden.

Welke Belgische of 
buitenlandse politicus/a 
inspireert jou en 
waarom? 

Er zijn weinig of geen 
Belgische politici die 
inspirerend zijn, vind 
ik.  En de buitenlandse 
politiek volg ik niet zo 
goed meer.

Idolatrie is niet aan mij 
besteed. Inspiratie haal 
ik wel soms bij de oude 
Grieken, daar werd de 
democratie geboren 
en hun filosofen waren 
hun politici. Dat is een 
model en levensvisie 
waar ik veel kennis en 
wijsheid in terugvind. 

Obama, omwille van zijn 
redenaarstalent

Bart De Wever, omwille 
van zijn inspirerend 
toekomstproject.
Obama, omwille van zijn 
enthousiasme.

Eén groot voorbeeld 
heb ik niet echt. Wel 
probeer ik heel wat 
goede punten van 
verschillende politici, 
zowel uit de nationale 
als lokale politiek (uit 
verschillende partijen) 
te kopiëren.

Bart De Wever, omwille 
van zijn Vlaams, 
rechtlijnig en duidelijk 
project.

Ik kan niet  direct 
iemand vinden…

Kris Peeters vind ik 
op dit ogenblik een 
voorbeeld. Ik bewonder 
de manier waarop 
hij zijn standpunten  
verwoordt op een 
discrete en ingetogen 
wijze.

Ik vond Marie-Rose 
Morel altijd wel een 
straffe madam. Maar 
meer omwille van haar 
uitstraling en de indruk 
die ze op mij persoonlijk 
naliet dan om haar 
politieke overtuigingen.

Wat is je favoriete 
plekje in Zemst?

Mijn terrasje thuis met 
zicht op weiland en bos

Thuis, dat is waar mijn 
gezin is. Ik hou van die 
plek, waar wij samenzijn 
en samen verder 
bouwen aan onze plek, 
ze groeit met ons mee, 
dat vind ik geweldig. 
De verandering is de 
constante en tegelijk de 
kracht.

Thuis, bij mijn gezin Het Blosodomein van 
Hofstade:  leuk om in 
te vertoeven in alle 
seizoenen.

Éen van de vele 
wandelpaden tussen de 
velden.

Dat plekje hou ik 
geheim…

Thuis, als mijn twee 
boys er zijn.

In den Ambroos, bij mijn 
familie… En verder: 
de fietsroute langs de 
Zenne.

De watermolen in 
Weerde, midden in het 
groen en echt een plek 
waar je tot rust kan 
komen.
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W
ie is Dominique De 
Winter? (We mogen 
Domi zeggen i.p.v. 
Dominique nvdr)

 “Ik ben geboren in Mechelen in 1970 
en opgegroeid in Weerde, waar ik 
na een omzwerving van vijf jaar in 
Eppegem, sinds 2008 opnieuw woon. 
Ik werk als dispatcher bij Securitas.”

Domi, hoelang ben je al bezig in de 
paardensport? En hoe zijn de paar-
denkriebels ontstaan?
“Ik rijd al van kindsbeen af paard, zo’n 
jaar of dertig dus. Als kind reed ik in 
manege Verbrande Brug in Eppegem. 
In mijn puberteit en studentenjaren 
schoof het paardrijden wat naar de 

achtergrond en had ik meer interesse 
in voetbal. Toch bleef ik in de vakanties 
wel werken als vrijwilliger op pony- en 
paardenkampen van Top Vakantie. 
Daar leerde ik mijn vrouwke Heidi 
kennen en pikte ik opnieuw de draad 
van het paardrijden op. Eerst namen we 
samen wat lessen op een manege en 
toen we gingen samenwonen kochten 
we onze eerste eigen paarden.”   

Heidi, heb je ook minder leuke dingen 
meegemaakt? Paardensport blijft toch 
altijd wel een beetje gevaarlijk.
”Helaas moesten we Domi zijn eerste 
paard, vrij kort na ons samenwonen, 
laten inslapen, nadat hij z’n been had 
gebroken op de wei. Het verdriet was 

Dominique en Menesmadkour 
Belgisch dressuurkampioen!

Weerde - Op 21 oktober ll.  werd Dominique De Winter, 
geboren en getogen Weerdenaar, samen met zijn Arabische 
volbloed Menesmadkour, Belgisch kampioen Dressuur 
Arabische Paarden in de L7 en L6-proef. Vorig jaar behaalde 
het duo ook al eens goud in de L7- proef. Dus hoog tijd voor 
een interview. 

Tekst: Karin AndriesDe vetter
Accountants & Belastingconsulenten BvBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

 

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

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde
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RUBENShOF
BIJ LIEvE

cARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

vANAF NU
cAFé IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

PESS MEN’S FAShION
AcTUELE MANNENMODE
JEANS & vRIJETIJDSKLEDING

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

heel groot en de aanblik van de lege 
stal te pijnlijk. Daarom ging ik snel op 
zoek naar een nieuw paard voor Domi en 
onze eerste Arabische volbloed stond in 
onze stallen. Na een paardenvakantie 
in Namibië waren we helemaal verliefd 
op het ras en heb ik ook een Arabische 
volbloed gekocht. De paardensport 
blijft wel onze hobby.”

Hoeveel paarden hebben jullie dan? 
Allemaal op wedstrijd? Dikwijls trai-
nen zal dan wel noodzakelijk zijn?
“Samen hebben we twee Arabische 
volbloeden, waarmee we wedstrijd 
rijden, en twee gepensioneerde 
pony’s. We zijn lid van DAP (Dressuur 
Arabische Paarden) en trainen 
ongeveer drie keer per week bij Brigitta 
Van Camp en bij Kathleen Smans.”

Domi, op welke manier ben je begon-
nen met wedstrijden mee te doen?
“Op een dag in 2007 vertelde 
onze dressuurtrainer Brigitta Van 
Camp dat er een vzw bestond die 
dressuurwedstrijden op nationaal 
niveau organiseerde voor Arabische 
paarden en zij stelde voor om eens 
mee te doen. Heidi en ik schreven 
ons in en sindsdien zijn we al vijf 
jaar lid en proberen we geen enkele 
wedstrijd te missen.”

Welke prestaties heb je al behaald? 
“Ik ben dit jaar Belgisch kampioen in de 
L7 en L6-proef. Vorig jaar was ik ook al 
Belgisch kampioen in de L7-proef, met 

hetzelfde paard. In 2010 miste ik op 
een haar na de titel, omdat mijn paard 
zich gekwetst had op de vrachtwagen 
op de dag van de laatste wedstrijd, 
waardoor ik forfait moest geven.”

Moet er gelet worden voeding?  
“Arabische volbloeden zijn sobere 
paarden Ze hebben weinig krachtvoer 
nodig, maar wel voldoende ruwvoer 
(hooi en stro). We zijn ongeveer twee 
uur per dag bezig met de verzorging.”
 

Heb je ook leuke anekdotes te ver-
tellen?
“Ik ben nogal een verstrooide 
professor en altijd heel nerveus voor 
een wedstrijd. Tijdens mijn allereerste 
dressuurwedstrijd ooit (niet bij DAP) 
was ik zo nerveus dat ik niet meer 
luisterde naar de oefeningen van de 
dressuurproef die werden voorgelezen. 
Ik reed zowat alles verkeerd, om 
uiteindelijk te eindigen met mijn rug 
naar de jury. Ik had pas door dat er iets 
niet klopte toen ik moest afsluiten en 
groeten naar de jury, maar geen jury 
zag... Het zag er toen naar uit dat er voor 
mij geen succesvolle dressuurcarrière 
was weggelegd, gelukkig heb ik nu het 
tegendeel bewezen!”

Wie Domi aan het werk wil zien, 
moet nog even geduld hebben. Het 
dressuurseizoen van DAP begint 
opnieuw in april 2013. De kalender 
wordt gepubliceerd op www.dap.be. 
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D
e oprichting van het G-ploegje 
is het jongste initiatief van 
jeugdsecretaris Hans Van 
Gool van FCVerbroedering 

Hofstade en Ronnie Machnicka, de 
stiefvader van Ronaldo (9) en Amanda 
(11). De kinderen hebben autisme en 
zijn daardoor beperkt in het spel met 
hun leeftijdsgenootjes. Om hen te laten 
voetballen, hebben Hans en Ronnie   
voor hen een G-ploegje opgestart.

Respect bijbrengen
“Vorig jaar speelden Ronaldo en Amanda 
bij de U7 van Verbroedering Hofstade. 
Dat was niet makkelijk voor hen”, zegt 
Hans Van Gool. “Door hun beperking zijn 
ze zwakker dan hun leeftijdsgenootjes, 
maar ze mochten iedere match toch 
altijd wat meespelen. We hebben 
onze jeugdspelertjes daarmee ook 
respect bijgebracht voor  kinderen met 
een beperking. Ronaldo en Amanda 
bloeiden helemaal open en dat geluk 
willen we andere kinderen, in een 
gelijkaardige situatie, niet onthouden. 
We richten ons heel specifiek tot 
kinderen van 7 tot 14 jaar met een 
beperking en die graag voetballen. 
Voor volwassenen met een handicap 
zijn er al heel wat mogelijkheden, maar 
voor kinderen bijna geen. Wij willen die 
leemte opvullen.”

Niet overal welkom
Spelertjes met een beperking zijn niet 
overal welkom. “Ik heb het ervaren 

bij een vroegere club”, zegt Ronnie. 
”Het zijn de zwakke schakels in het 
team en aangezien voetbal al van in 
de jeugdreeksen  veel gericht is naar 
prestatie en succes, vormt de beperking 
van die kinderen een probleem en 
maakt men de ouders ook duidelijk dat 
ze moeilijk inpasbaar zijn.”

Het G-ploegje van Hofstade telt nu een 
zevental spelertjes, maar ze willen snel 
met meer zijn om ook wedstrijden tegen 
andere G-teams te spelen.

“We doen een oproep aan alle 
kinderen met een beperking en 
hun ouders om met ons contact op 
te nemen”, zegt Hans. ”We hebben 
Ronnie als hun trainer aangesteld 
en die gaat er voluit voor. Er wordt 
tweemaal in de week geoefend 
op woensdag en vrijdag, vooral 
op balvaardigheid. Als ze dat wat 
onder de knie hebben, gaan we 
ook wedstrijdjes spelen tegen 

andere G-ploegjes. Daarvoor sluiten 
we aan bij de gehandicaptenfederatie 
Recreas.”

Sponsors gezocht
Het clubje zou zeer geholpen zijn met 
wat financiële impulsen. Een sponsor 
die de kosten van de rood-gele outfit 
met shirtreclame willen dragen, is 
gevonden maar een bijdrage voor de 
algemene werking is zeer welkom bij 
Hans Van Gool op het telefoonnum-
mer 0495.28.63.28 of mailen naar  
jeugdsecretariaat-@fchofstade.be. 

Geel-rood stelt 
G-ploeg op

Hofstade - Een zevental jonge 
kinderen met een beperking 
werken elke week enthousiast 
hun voetbaltraining af op 
het veld van Verbroedering 
Hofstade. Over korte tijd 
willen De Grasstuivers ook 
competitie spelen.
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Jean Andries

 

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

De G-ploeg van Geel-rood: Yara Smit, Ronaldo Scholiers, Silke Smit, Amanda 
Scholiers en Marco Emile met hun trainer Ronnie Machnicka.
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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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klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

GSM: 0495 57 49 82

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

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

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

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd   1 29/02/12   12:35
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W
e ontmoeten Chris in haar 
kersverse praktijk voor 
gezondheidsbegeleiding 
– met de toepasselijke 

naam “Wel-daad” - die ze met veel 
smaak heeft ingericht. Geen wonder, 
want van opleiding is deze dame met de 
twinkelende ogen binnenhuisarchitecte. 

Hoe komt een binnenhuisarchitecte ertoe 
om “iets met gezondheid”te gaan doen? 
Chris lacht: “ Op een bepaald moment 
besefte ik dat ik bij wijze van spreken 
geen gordijnen meer wou kiezen voor 
andere mensen. Maar het was zeker niet 
zo dat ik dan plots zei: ‘dan ga ik maar 
gezondheidsbegeleider worden’. Eigenlijk 
is de basis daarvoor al gelegd in mijn 
kindertijd. Zelf ben ik groot geworden 
met biologische groentjes uit de tuin. 
Mijn mama was voortdurend in de weer 
met zalfjes, siropen van eigen bloemen 
en kruiden. Wij lachten vaak dat, mocht 
zij in de middeleeuwen geleefd hebben, 
ze gegarandeerd op de brandstapel 
was geëindigd. Dus dat was iets wat 
sowieso in mij zat. Later bleek mijn dochter 
zware allergieën te hebben aan allerlei 
voedingsstoffen: aan gluten, eieren, melk, 
gist, zelfs aan verse groenten en fruit. 
Aan alles wat gezond is dus. Toen is een 
lange zoektocht ontstaan, waarbij ik zelf 

niet aan de kant wou staan. En zo is het 
begonnen… mijn sluimerende interesse 
voor voeding en de gevolgen daarvan op 
ons welzijn en welbevinden was (opnieuw) 
gewekt en is sindsdien niet meer voorbij 
gegaan. Maar tussen de eerste zoektocht 
naar hulp voor mijn dochter en het openen 
van deze praktijk liggen jaren van studie 
en cursussen volgen hoor.”

Wat heb je zoal onder knie moeten krijgen? 
“Nadat ik een aantal ‘losse stukjes’ 
had gevolgd, waaronder werken met 
Bachbloesems en voetreflexologie, schreef 
ik mij in voor de vierjarige opleiding aan 
de Levensschool in Tongerlo. Daar benader 
je de gezondheid van een mens vanuit 
verschillende disciplines: psychologie, 
filosofie, natuurvoedingsleer… Na twee 
jaar ben je voedingsconsulent, wat niet 
hetzelfde is als diëtist. De nadruk ligt 
op gezonde voeding, we werken veel 
met kruiden, voedingssupplementen 
en aromatherapie. Na vier jaar ben 
je gezondheidsbegeleider. Je leert 
er ook massagetechnieken: gewone 
en dieptemassage en geloof me: 
je voelt het verschil... Kortom, als 
gezondheidsbegeleider beschik je over 
een waaier van ‘technieken’ , om het zo te 
noemen. Onze aanpak is intuïtief. Ik begin 
altijd met een kort gesprek. Vraagt de 
klant om een massage, dan kan dit, maar 

als ik ervan overtuigd ben dat hij beter 
geholpen zou zijn met voetreflexologie, 
zal ik dat zeker suggereren en de reden 
ervan uitleggen, zonder het verder op te 
dringen. Heel belangrijk is dat wij geen 
dokters zijn. We kunnen en mogen dus 
geen diagnose stellen. We geven advies 
en vullen in zekere zin de diagnose en 
medische behandeling van de artsen 
aan (soms zelfs na doorverwijzing van de 
arts) door het zelfgenezend mechanisme 
van de mens te versterken. Want we 
hebben allemaal voor een stuk onze eigen 
gezondheid in handen…”

Er komt een moeilijke tijd aan… Sinterklaas 
en feestdagen, mogen we zondigen?
“Natuurlijk mogen we zondigen! Maar mijn 
motto is: als je zondigt, doe het dan goed! 
En daarmee bedoel ik: eet en drink goeie 
producten. Ga voor de kwaliteit, eerder dan 
de kwantiteit. En vooral ook: geniet van het 
moment!  Maar na deze periode zouden we 
ons lichaam wel wat rust moeten gunnen. 
Niet voor niets zijn er ooit vastenperiodes 
uitgevonden. We moeten daar ook niet in 
overdrijven, iedereen kan dat op zijn manier. 
Het voornaamste – en onze eigenlijke 
betrachting als gezondheidsbegeleider – is 
dat we ons goed voelen. Dat klinkt als een 
dooddoener, maar is o zo belangrijk!”

Meer weten? www.wel-daad.be 

Elewijt – Een stramme 
schouder, een zere rug of 
een winterdip? Chris De Neef 
neemt je met veel plezier en 
toewijding onder handen – 
soms letterlijk, soms figuurlijk. 

Tekst: Annemie Goddefroy, 
foto’s: Jean Andries

Onder handen… bij Chris De Neef
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H
et was een unieke ervaring 
voor zowel zanger als 
toehoorder. Het Bachkoor is 
een vaste waarde in Elewijt, 

net als de muziekacademie, die een 
filiaal is van Vilvoorde. Maar samen voor 
het voetlicht, zorgden ze beide voor 
een fel gesmaakt muzikaal weekend. 

“Eigenlijk was het onze voorzitter Huib 
Crauwels die met de idee kwam eens met 
een kinderkoor samen te zingen”, licht 
dirigent Heidi Jacobs toe na het concert. 
“En omdat wij hier in Elewijt met zoveel 
kinderen zitten in de muziekacademie, waar 
Celine Van Looveren goed bezig is met 
die gasten, was de keuze vlug gemaakt. 
Er kwamen uiteindelijk een negentigtal 
kinderen mee zingen met ons Bachkoor.”

Als professioneel muzikant was het voor 
Jacobs een uitdaging om zo’n heterogene 
groep van ervaren koorzangers te laten 
harmoniëren met prille zangstemmen. 
De kinderen uit het derde leerjaar waren 
nog maar enkele maanden bezig in de 
muziekacademie, waarvan niet iedereen 
een koorstem heeft.  Maar samen 
zingen, daar ging het om. Met een felle 
gedrevenheid wist muziekleerkracht 
Celine de verscheidenheid aan 
kinderstemmen tot een homogene groep 
te doen klinken. Ze waren maar wat trots 
dat zij alles uit het hoofd zongen en die 
van ’t koor niet! Het thema van het concert 
leende er zich uitstekend toe: “Gelukkig 
zijn”. Heidi had een fris programma 
samengesteld van zowel gekende als 
totaal onbekende liederen, die soms 
verrasten en juist daardoor in de smaak 

vielen bij de luisteraars. Het Bachkoor 
zien swingen is hun gewoonte niet.  Af 
en toe zorgde een meer ingetogen 
nummer als The Wish, dat co-dirigent 
Peter De Waele voor zijn rekening mocht 
nemen, voor afwisseling.  Toch blijken 
Nederlandstalige liederen nog het meest 
aan te spreken, zoals Gelukkig zijn van 
Ann Christy. Zingen, dat willen wij, zoals 
Guido Gezelle het zo mooi dichtte, 

weergalmde in de kerk tot twee keer toe 
voor de zichtbaar ontroerde componist 
Kristiaan Van Ingelgem en zijn vrouw die 
een traan wegpinkte.

Genieten was het, ook voor de ouders en 
familieleden. Zo zag het ook de directeur 
van de stedelijke muziekacademie van 
Vilvoorde, mevrouw Cabus: “Het was een 
heel vruchtbaar project, zowel voor de 
kinderen van de academie als voor de leden 

van het Bachkoor, voor wie de inbreng van 
zovele enthousiaste kinderstemmen een  
meerwaarde kan bieden.”

Op weg naar een nieuw jeugdkoor
Misschien is hiermee wel de stap gezet 
naar een jeugdkoor in onze gemeente, 
want tussen de vele kinderen waren 
er ook vijf meisjes die nog maar pas 
gestart waren in het jeugdkoor van de 
academie. “Het zijn meisjes die na het 
afsluiten van de verplichte notenleerjaren 
nog graag verder wilden zingen. Celine 
Van Looveren wou hen ook hier graag 
dirigeren. Dit jeugdkoor geldt dus als 
alternatief voor het verplichte onderdeel 
samenspel in de opleiding aan de 
academie”, verduidelijkt Cabus. 

En de kinderen zelf? Die wisten zich 
gestuwd door zoveel zanggeweld achter 
hen en de pianoleraar Thijs Geeraert aan 
een imposante vleugel. Ze voelden zich 
deelgenoot aan een serieus concert van 
volwassenen. Moe maar zeer voldaan 
waren ze en een ervaring rijker. 

Elewijts 
Bachkoor 

   meets 
kinderkoor

Hofstade – Kom en zing, Zingen met Bach over Gelukkig zijn 
als Ann Christy en een Nacht in het Woud van Brahms en dé 
Lindeboom van Schubert en dé Vreugde van Beethoven. En dat 
laten  overgaan in jazzy en swingende melodieën. Jonge en 
oude stemmen van het Elewijts Bachkoor vermengd met zovele 
kinderstemmen van de muziekacademie vertederden menig 
luisteraar in een uniek concert.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd;  foto: EBK

Als kers op de taart mocht de overgelukkige dirigent Heidi Jacobs na afloop van het 
concert bloemen in ontvangst nemen van haar zoon Jesse, die samen met zijn broer Joren 

deel uitmaakte van het grote kinderstemmenensemble van de muziekacademie.

"Het Bachkoor 
zien swingen, is hun 

gewoonte niet"
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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

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

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

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

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

* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken

* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen

* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrie-

en privaat gronden
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Onder de   mensen
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FC Borneo is de meest gemotiveerde seniorenploeg 
van Eppegem. De vriendenploeg speelde zeven 
keer op rij zonder nederlaag, de derde helft 
werd er telkens nog een tandje bijgestoken. Het 
ongeslagen Overijse zonder puntenverlies was een 
uitdaging. Borneo hield lang gelijke stand, maar 
moest uiteindelijk het onderspit delven. “Misschien 
was het toch beter geweest eerst een wijntje 
proeven bij de wijndegustatie van Vino Vera Cruz?”, 
oordeelt de portrettentrekker. (lacht)

Het oudercomité van basisschool De Kriekelaar in Hofstade 
zette de leerkrachten in de bloemetjes op de Dag van de 
Leerkracht. Elke leerkracht kreeg een erelint. Ook de kinderen 
toonden dat ze hun leerkrachten wel kunnen waarderen. Ze 
zongen een liedje en gaven tekeningen en een kunstwerk af. 
Nadien was er ook nog taart om de Dag van de Leerkrachten 
op een gepaste manier te vieren.

Raymond, een senior met een beperking, trok 
onlangs met Mieke, die haar man niet meer moet 
helpen om zich te verplaatsen, opnieuw naar zijn 
huisje in de Elzenstraat in Elewijt, dat eerder 
werd geteisterd door een brand. Om het Mieke 
wat gemakkelijker te maken is een elektrische 
rolwagen de oplossing. Martine De Vos had daar 
wel horen naar. Haar zoon Steven leeft ook met 
een beperking, maar heeft zijn rolstoel niet meer 
nodig. De ervaringsdeskundige overhandigde 
de rolstoel aan Raymond en dat werd bijzonder 
gewaardeerd.

Het jaarlijkse supportersfeest Geel-Rood Hofstade was 
andermaal een groot succes. Nieuwkomer Steven De Petter, 
Anthony Van Loo, Wouter Biebouw en Jan De Craen uit Laar, vele 
jaren bestuurslid en gerechtelijk correspondent, werden letterlijk 
en figuurlijk in de bloemetjes gezet. 
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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Okra Elewijt is een gezonde en levenslustige vereniging 
met 120 leden. Elke derde donderdag van de maand 
organiseren ze een gezellig samenzijn, waarvan de 
opbrengst gaat naar het jaarlijkse Breugelfestijn. Op 
zaterdag 17 november In de Prins was het andermaal 
een groot succes en de werkers poseerden graag voor 
een foto.

Het buurtfeest met 
barbecue op het 
grasveld aan het 
Bengelhof in Eppegem 
behield dezelfde 
formule als vorig jaar. 
De kinderen konden 
andermaal naar 
hartenlust ravotten op 
hun speelpleintje, met 
nog extra animatie. 
De talrijke deelnemers 
wilden graag poseren 
voor de foto.

Wijnen Vino Vera Cruz deed in de 
feestzaal een geslaagde openbare 
wijndegustatie. Veertig Europese 
en nieuwe wereldwijnen, cava en 
champagne waren een “engeltje op 
de tong” voor de talrijke bezoekers. 
Zaakvoerders Tom Petre en Steffie 
Vercruysse waren opgetogen om 
de geslaagde zaterdagnamiddag.

Een veertigkoppige delegatie 
van WOL (Weerdse Oud-Leiders) 
koos begin november het luchtruim 
en vloog naar Lissabon. In de 
Portugese hoofdstad volgde een 
geslaagde vierdaagse city trip. Op 
het programma een snuif cultuur, een 
portie eten, drinken en vertier en het 
bijwonen van de voetbalwedstrijd 
Benfica - Guimarães.  Alweer een 
puike organisatie van het WOL-team. 
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Op de boekenbeurs van het Davidsfonds Zemst-Eppegem-Laar 
heeft de organisatie de twaalf laureaten bekend gemaakt. 
Zeven klassen van De Waterleest uit Eppegem en De Tuimeling 
uit Zemst namen deel aan de wedstrijd. In elke klas zaten twee 
winnaars. Zij kregen elk twee jeugdboeken. De grote winnaar was 
de elfjarige Jelmes Coppens met zijn gedicht Aardappelpuree. 
Dankzij zijn zege stoot hij door naar de nationale finale, die 
begin volgend jaar plaats vindt.

Het Driesrockcomité uit Elewijt maakte een 
deel van de opbrengst van haar wijkfeest 
over aan het jeugdhuis, de scouts en de 
diabetesvereniging. Tevens een geschikte 
gelegenheid voor de vrienden van het 
wijkcomité om na te kaarten over hun 
succesvolle feesten die dit jaar al voor de 
vierde keer plaats vonden.

De Sint-Hubertusviering was weer zeer 
geslaagd. Naar jaarlijkse gewoonte was er eerst 
een eucharistieviering. De jachthoornblazers 
waren ook van de partij en brachten extra 
sfeer tijdens de misviering. Nadien kon men 
nog wat keuvelen met een glühweintje of een 
vers soepje en warme hapjes, aangeboden 
door manege Verbrande Brug. Ook De Vellers 
waren naar jaarlijkse gewoonte van de partij. 
Met huifkar en paard kwamen zij meegenieten 
van dit evenement.  Er werd even stilgestaan 
bij het recente overlijden Milleke Deheyn. José 
Slaghmuylders, zijn vrouwtje, was zeer vereerd 
en moest natuurlijk mee op de foto. Een club 
met een groot hart voor de mens, de natuur en 
de gastronomie. (KA)
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Het mosselfestijn, ten voordele van de jeugd 
van SK Laar, werd ook dit jaar talrijk bijgewoond. 
De mosselen en de steak waren lekker en dat 
werd fel gewaardeerd. Het personeel verdiende 
een pluim en wilde tijdens hun drukke bezigheid 
graag op de foto.

Na de herdenking van de wapenstilstand had de tentoonstelling 
“Zinloos geweld met een vlindertje als symbool” een enorm succes. 
Diane Bohets had het bijzonder druk tijdens de receptie, vooral de 
kinderen waren enorm geïnteresseerd.

Tijdens de hulde aan het monument van de Eppegemse 
oorlogsslachtoffers werden de schoolkinderen nauw 
betrokken bij de herdenking. De leerlingen van het 
vijfde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool 
De Waterleest verzorgden een muzikaal intermezzo 
aan het oorlogsmonument.

Om de vredesgedachte zichtbaar te maken 
overhandigde het gemeentebestuur een 
vlindertegel tegen zinloos geweld aan 
alle basisscholen. Enkele kinderen van de 
gemeentelijke basisschool De Waterleest in 
Eppegem huldigden een eerste vlindertegel in 
op hun speelplaats. De tegel meet 30 x 30 cm en 
is in blauwe hardsteen, waarin het vlinderlogo in 
okergele kleur staat gebeiteld.
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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J
os Van den Broeck uit Hofstade 
is 68 en zoon van de vroegere 
dorpsarts die hier in 1938 
neerstreek. Hij heeft een passie 

voor het dorpsverleden en vooral het 
beeldmateriaal waar de lokale verhalen 
aan vastgeknoopt kunnen worden. 
Zelf heeft Jos al een respectabele 
verzameling bijeengebracht via 
rommelmarkten, vrienden en kennissen en 
vooral het internet. “Ik heb een Google Alert 
ingesteld, zodat ik word gewaarschuwd 
telkens er iets over Hofstade op het web 
verschijnt. ’t Gaat wel vaak over dat andere 
Hofstade, bij Aalst, maar ik weet zeker dat 
er op zolders en in kelders, in schuiven en 
schoendozen nog veel meer uniek historisch 
beeldmateriaal verborgen is.”

Hij vertelt over tradities die hij zich nog 
herinnert en waarover hij graag foto’s, 
postkaarten of zelfs 8-mm filmpjes 
zou vinden. “Als er vroeger iemand 
trouwde, kwam Louis, een soort koster/
gemeentewerkman, de schoenen van de 
bruidegom poetsen. Hij kreeg daar dan een 
centje voor. Wie weet heeft iemand die man 

ooit op de gevoelige plaat vastgelegd.”

Op foto’s van huwelijksplechtigheden, 
doopsels en begrafenissen, kan je vaak 
ook de interieurs van de kerken zien. 
“Ik zou graag van de oude kerk van 
Hofstade zo’n beelden terugvinden!” Zelf 
schittert Jos op foto’s van de processie. 
“We evoceerden met onze schupkes het 
graven van de spoorweg. We liepen langs 
het Oud Gemeentehuis, daar moet toch 
ook ergens nog een foto van bestaan? 
Aan de hoek van de Moniestraat en de 
Zemstsesteenweg werd er altijd halt 
gehouden voor een soort wijding. Er 
lagen bloementapijten en de rijkswachters 
wandelden mee in vol ornaat.” Het 

Hofstaadse verenigingsleven wil Jos 
ook documenteren: de wipschieting, de 
boerinnenbond, fanfares en harmonies, … 

Hij heeft nog een krantenartikel uit Le 
National Illustré uit 1902 waarin verhaald 
wordt hoe een blikseminslag een molen 
in Hofstade deed instorten zonder dat er 
brand uitbrak. De molenaar kwam er met 
de schrik vanaf, net als zijn twee klanten 
en hun paard (!). Over welke molen het 
gaat weet Jos niet, maar een foto van de 
molen vóór de bliksem insloeg, zou hem 
wel interesseren.

Over het Blosodomein heeft Jos ook nog 
vragen: “De hotels, cafés en dancings 
tegenover de hoofdingang, , daar mocht 
ik van mijn vader niet in de buurt komen, 
want die hadden geen te beste reputatie. 
Misschien juist daarom wil ik er graag 
meer over weten. Het domein zelf, de 
Plage, was vooral in de jaren dertig van 
vorige eeuw een waar pretpark. Je kwam 
toe met de trein uit Brussel en kon kiezen 

tussen een bootje of een stoomtreintje om 
je naar het strand te brengen. Daar was 
een marktplaats Oud-België, vol cafeetjes 
en souvenirwinkels. Je kon er roeien, 
tennissen, zwemmen in het grootste 
openluchtbad van Europa en later kwam 
er een rolschaatsbaan en een minigolf. 
In 1933 werd de velodroom ingereden 
in aanwezigheid van Koning Albert en 
kroonprins Leopold, en Poeske Scherens 
won! Aan de kant van de Trianonlaan was er 
een kampeerterrein van de VTB (Vlaamse 
Toeristenbond) en de socialisten hadden 
er een aan de andere kant, waar nu het 
zwembad en de sporthal staan. Er bestond 
zelfs een lied over Hofstade-Plage en zijn 
attracties! Met zo’n kleurrijk verleden kan 
het toch niet anders dan dat er nog veel 
meer beeldmateriaal bestaat?”

Jos Van den Broeck aanvaardt het graag als 
je er vanaf wil, anders krijg je het origineel 
en een digitale kopie terug, ook van 
historische filmpjes. “Ik heb geen enkele 
commerciële bedoeling”, benadrukt Jos. “Ik 
wil alleen dat meer Zemstenaren kunnen 
meegenieten van beelden die anders 
toch maar stof liggen te verzamelen. Een 
boek schrijven ga ik niet doen, maar een 
dvd samenstellen alleszins, en misschien 
zit er wel een tentoonstelling of zo in. En 
met de heemkundige kring De Semse en 
het gemeentelijk archief wil ik uiteraard 
ook samenwerken. Contacteer Jos tijdens 
kantooruren op 015 613420 of mail hem 
op josenmiavdb@skynet.be.  

Jos zoekt beelden van Hofstade

Hofstade - Jos is nieuwsgierig. En geen klein beetje! Als hij 
kon, kroop hij op je zolder, of in je schuiven, op zoek naar 
beeldmateriaal over Hofstade.

Tekst: Ilse Van de Velde, foto’s: archief Jos Van den Broeck

Postkaart van Hofstade Plage uit de jaren ‘30

Jos tijdens de jaarlijkse processie begin jaren ‘50

"We evoceerden met 
onze schupkes het 

graven van de spoorweg"
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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

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

GSM 0475/869 163

•	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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182

1980 Zemst

320

Uit het opstellenboek van meester Leo
Sint-Niklaas bij mijn zusje

‘s Middags na de school kwamen wij thuis. Vader was 
bezig de stoof aan te maken. Moeder was nergens 
te bespeuren. Ik dacht, zij is Sint-Niklaas gaan 
bespreken. Vader had de stoof aangestoken en weldra 
ronkte deze in de kamer. Mijn zusje kwam thuis uit 
de bewaarschool. Waar is ons moe? Riep ze wanneer 
ze binnen kwam. Vader sprak: “Zij is Sint-Niklaas 
gaan bespreken te Mechelen, ik heb naar Leuven 
getelefoneerd en als hij te Mechelen gedaan heeft, zal 
hij te zeven uur hier zijn.” Weldra zaten we aan tafel. 
De boterhammen smaakten lekker. Moeder kwam nu 
thuis. Ik had reeds gedaan met koffie drinken en ging 
nog wat witloof in zetten. Doch weldra kwam moeder 
mij roepen. “Ga eens wat rapen halen naar ’t veld.” Ik 
nam mijn fiets en een grote zak en was weg. Spoedig 
kwam ik weer terug. Vader zat in huis. Hij had een 
hele hoop wijmen (wissen) naast zich liggen en was 
bezig een korfje te vlechten voor zusje. Deze zat er 
bij, verwonderd hoe vader deze wijmen allen de ene 
boven de andere vlocht, terwijl mijn kleine broer die 
wijmen op maat sneed. Te zeven uur was het mandje 
klaar. Mijn zusje lag reeds te zes uur in de veren. 
Het korfje stond weldra onder de kachel. Wij gingen 
dan ook slapen en na tien minuten was alles stil in 
huis. Iedereen sliep. Doch, wanneer wij ’s morgens 
op stonden, lag in het korfje van alle chocolade en 
suikergoed. Ik wekte mijn kleine zusje. Ze nam alles in 
haar handjes, maar pats! Daar viel het schone pijpje 
op de grond en was aan stukken. Nu legde ze alles 
uit eigen beweging in het mandje. Met tranen in de 
ogen nam ze de stukken op. Maar lijk ze een stukje van 
geproefd had, stak ze alles in haar mondje en smulde 
en smekte dat het een plezier was om zien. Nu werd 
het mandje weggezet op de kamer bij haar bedje. Wij 
zetten ons aan tafel en weldra hadden wij gegeten. 
Ik trok op naar de school. Onder de klasuren dacht ik 
maar altijd aan het Sint Niklaasfeest van mijn zusje.

Leo Lauwers, Elewijt, 1935
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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

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

David Teniersstraat 26 - Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN

GEERT LUYCX

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

DE BESTE PINT vAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

Elke zondagavond : vOETBALUITSLAGEN

Niets is nog wat het is geweest! Neem nu de tekst van een monument als 
Klein Klein Kleutertje. Mamaatje mag niet meer boos zijn, papaatje mag 
zelfs geen lichte lijfstraffen meer toedienen! En wie zijn boterhammen op de 
kerktrappen tot zich neemt, wordt nog net niet in de ban de kerk geslagen. 
Studenten mogen bij hun doop al niet meer in vrouwenkleren rondhossen!  
Direct is er het stigma van gay bashing! Vrouw, vrouw, vrouw! In wat voor een 
wereld leven wij toch? 
Zal de Sint soelaas brengen? Eerlijk gezegd vrees ik dat die brave man dit 
jaar niet te veel aan boord zal hebben als hij met zijn stoomboot uit Spanje 
komt aangevaren. En welke ouder durft het nog aan om zijn kleine uk zomaar 
de schoot van die goedmenende man te laten beklauteren?
Toen ik kind was – ja, ik ben van die 50 + generatie – leefden we in een trage 
wereld en werd er al eens naar het testbeeld op tv gekeken. In afwachting 
van een belangrijke uitzending of een programma dat men niet wou missen. 
Nu stel ik vast dat er van die debiele webcams mistige beelden van 
landschappen en steden mijn kijken willen vertroebelen. Met heel Vlaanderen, 
maar niet met deze jongen. Geef me dan maar CNN of Al Jazeera! Breaking 
News op alle momenten. Live en voorzien van gedegen commentaar. Zoals 
bij het recente conflict in de Gazastrook. Al neem ik ook mijn winterpet af en 
buig ik hoofs voor Rudy Vranckx en Jens Franssen (radio). En Peter Verlinden 
in Congo. Uiteraard!

Ondertussen kijken we met spanning uit naar de verkiezing van het woord van 
het jaar!  Als plichtsbewuste Zemstenaar hadden wij resoluut gekozen voor 
'inpilsen'. Zeker met de komende feestdagen in het nog frisse achterhoofd.  
Op 18 december weten we meer. 'Inpilsen' zal er niet bij zijn.... Maar misschien 
wordt het wel 'frietchinees' of 'kartelslet'? Of turtelhuisje? Allemaal leuke 
instekers ter opvolging van 'stoeproken' en 'tentslet'. 
De medewerkers van TV Zemst wensen alle kijkers dan ook een feestelijk 
uiteinde van 2012. En danken hen voor hun onvoorwaardelijke trouw in de 
afgelopen twee jaar. Eerst nog twee journaals op 5 en 19 december! Jaargang 
drie is een feit!
TV Zemst, u kijkt toch ook? 
(contact: alex.lauwens@telenet.be – 0474/056.001).
 AL

 TV  Zemst  U kijkt toch ook?
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I
k bel aan bij Studio Factasy. De man 
van ondermeer Pop in Wonderland 
begeleidt me naar de bar van zijn 
werkplek. Vóór ons zijn boek, vers 

van de pers. Naast ons een vitrinekast 
met een collectie Gainsbourg-beeldjes. 
Bovenop een fles pastis. Ik hou het 
wijselijk bij hete koffie.

Dieu est un fumeur de Gitanes
Rudolf, kom op, je verhaal! Van waar 
die passionele bewondering voor de 
persoon Gainsbourg?
“We zeggen en schrijven 1985. Bij een 
optreden in Vorst Nationaal. 8000 
enthousiaste fans. Gedrum op de eerste 
rijen. Gainsbourg op het podium. Gitanes 
en Zippo in de aanslag. Gillende meisjes in 
krijsende extase. Tot er eentje in kwijlende 
zwijm valt. Ik kan haar nog net opvangen en 
de aandacht trekken van een security guy. 
We worden beiden over de dranghekkens 
gesleurd en belanden backstage. Even 
later bots ik net niet tegen mijn idool. Onze 
blikken kruisen elkaar. Een moment dat voor 
eeuwig op mijn netvlies staat gebrand. 
Sindsdien weet ik het 
zeker: Dieu est un fumeur 
de Gitanes! Als gevolg 
hiervan ben ik een echte 
queeste begonnen en heb 
ik me verdiept in de mens 
Gainsbourg. Ik maakte 
kennis met Gainsbarre en 
Lucien Ginsburg. En hij heeft 
me nooit ontgoocheld!”

Je suis un insoumis
Hoor ik nu dat Serge 
Gainsbourg niet z’n echte 
naam is?
“Inderdaad. Zijn roots 
liggen in Rusland, waaruit 
zijn ouders wegvluchtten 
in 1919. Op 2 april 1928 

wordt Lucien Ginsburg geboren net na 
zijn tweelingzus Liliane. Het gezin heeft 
het niet breed, vader Joseph komt aan de 
kost als barpianist en leert zijn zoontje tot 
bloedens toe hoe Gershwin en Chopin 
uit de ivoren toetsen dienen getoverd 
te worden. De jonge Russische Jood lijdt 
onder zijn fysieke lelijkheid en het moeten 
dragen van de gele ster tijdens WO II. 
Ondanks deze handicaps en littekens 
zal Lucien zichzelf overstijgen tot een 
Slavische sater en de meest begeerde 
vrouwenharten inpalmen.”

Interessant Rudolf, laat horen!
“Zijn ultieme liefde is Brigitte Bardot. 
Drie maanden slechts duurt hun geluk. Na 
hun breuk leert hij Jane Birkin kennen…  
en begint eigenlijk zijn periode van 
zelfvernietiging. Hij, de man die aanvankelijk 
leed onder zijn timiditeit, ontpopte zich 
tot opportunist en provocateur. Eén 
van zijn kenmerkende uitspraken was 
trouwens: ‘Je suis un insoumis’ (ik ben niet 
onderworpen). Woorden die hij uitsprak 
toen hij bij een optreden in Straatsburg 

dreigde gemolesteerd te worden door de 
paracommando’s omdat men vreesde dat 
hij zijn reggaeversie van de Marseillaise 
ging brengen.”

Alter ego Gainsbarre
Als een pletwals raast Rudolf over mij 
heen met een cascade van verhalen, 
anekdotes, faits divers. 
Rudolf: “Als dertigjarige gooit hij in 1958 
alles overboord. Serge Gainsbourg, de 
man van negen levens. Architect, schilder, 
regisseur, muzikant… maar ook notoir 
nachtraaf, drinker, roker, flamboyant 
vrouwenversierder en toch ook family 
man… want vader van vier kinderen. Met 
zijn dochter Charlotte had hij wellicht de 
gevoeligste band. Creatief genie met 
een ongebreidelde fantasie. De laatste 
tien jaar van zijn leven, waarin hij zich 
beweegt als zijn alter ego Gainsbarre, 
worden gekenmerkt door een afglijden 
in zelfdestructie en relaties met jonge 
bewonderaarsters. Tot op 2 maart 1991 
zijn hart het finaal begeeft. Net geen 63 
jaar. Hij werd bijgezet in het graf van zijn 

ouders op het kerkhof van 
Montparnasse in Parijs”.
5bis, Rue de Verneuil is 
tot op heden bedekt met 
graffiti en gedichten. Een 
soort bedevaartsoord 
voor al wie hem 
bewondert. Niet het minst 
voor Rudolf Hecke. 

Rudolf Hecke: graven in Gainsbourg

Hofstade - Je t’aime, moi non plus, de controversiële wereldhit uit 1969 met Jane Birkin, bleef voor 
de modale mens van middelbare leeftijd lange tijd hét aanknopingspunt met Serge Gainsbourg. 
Ruim twintig jaar na zijn dood is deze kennis gelukkig al een stuk groter. Maar alles wat we 
nog niet wisten, komen we nu aan de weet in Gainsbourg, het pas verschenen boek van Rudolf 
Hecke. We praatten met de auteur over een leven vol passie en pijn.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Rudolf Hecke: een jarenlange devote bewondering van een muzikant voor een muzikant.

Gainsbourg is een 
poëtische encyclopedie 
over het leven van 
Lucien Ginsburg met een 
autobiografische input van 
de auteur. De voorwoorden 
zijn van Tom Barman en 
Rick De Leeuw, de foto’s 
van Herman Selleslags. 
Uitgegeven bij Epo, 320 
pagina’s, 24,50 euro. 
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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 

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

  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

Najaars promoties 
op kettingzagen, 

blazers, hakselaars 
etc...

www.nauwelaerts 
enzoon.be
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VERMANT, UW OFFIC IËLE VOLVO VERDELER VOOR ZEMST

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.
Prijs incl. btw. Afgebeeld model ter illustratie.

3,6 - 7,9 L/100 KM • 94 - 185 G CO2/KM

VOLVO V40 D2 VANAF € 23.240
Nettobijdrage op VAA vanaf 53,50/maand

Antwerpsestwg 271
2800 Mechelen
015 29 25 23
015 29 25 24

Sint Jozefstraat 12
2840 Rumst
03 880 55 54

Puursesteenweg 380
2880 Bornem
03 890 00 54

DE NIEUWE VOLVO V40

IT’S YOU

Hoe zou een comfortabele 5-deurs hatchback eruit zien wanneer hij wat meer zou 
zijn zoals u? Wat origineler, wat eigenzinniger dan andere auto’s? Wat zuiniger 
en fi scaal interessanter? Strak en elegant en met een standaarduitrusting om u 
tegen te zeggen? Voorzien van intuïtieve toptechnologie die het leven niet alleen 
leuker maakt, maar het ook kan redden? Dus, standaard met het City Safety anti-
aanrijdingssysteem en een wereldprimeur als Pedestrian Airbag? Wel, waarom 
er niet eens mee rijden? Want misschien hebben we wel úw wagen ontworpen.
Kom kennismaken met de V40 en wij maken de wagen op uw maat!

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

 
HUIS VAN VERTROUWEN 

VOOR DE MAN MET SMAAK
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I
n mei 1999 vertrok Christel 
als vertegenwoordiger 
van VVOB (de Vlaamse 
Vereniging voor 

Onderwijs in het Buitenland) 
naar het buitenland. In 2006 
stapte ze over naar het 
Vlaams Agentschap voor 
Internationale Samenwerking.

Winter en zomer omgekeerd
In 2002 beviel Christel 
in Johannesburg van de 
identieke tweeling Marius en 
Lucca. Maar elke kerstvakantie 
vlogen ze terug naar Elewijt, 
naar Christels moeder 
Marieke. En Marieke mee 
naar Pretoria. Dat was steeds 
een enorme aanpassing, 
al was het maar aan de 
temperaturen. Als het hier 
zomer is, is het daar winter en 
omgekeerd. Christel vertelt: 
“Met onze kerstvakantie was 
het er grote vakantie en 
hoogzomer, dat wil zeggen 
30° en meer. Dan had je 
van die extreme verschillen: van het 
openluchtzwembad recht naar het ijs 
op de plas in Hofstade. Dat hadden de 
jongens nog nooit gezien: ijs waar je 
kon op staan! Ook zo’n gekke toestand 
was toen we hier in de winter in de 
Spar stonden en de jongens plots hun 
sokken en schoenen uitdeden en op 
blote voeten tot bij Sinterklaas liepen. 
Maar in Zuid-Afrika is het de gewoonte 
dat de kinderen bij het begin van de 
lente hun winterschoenen in de hoek 
gooien en op blote voeten beginnen te 
lopen.”

Ook de leefwereld is totaal anders. Ze 

wonen in Pretoria in een townhouse 
unit. Dat is een afgesloten complex van 
identieke huizen, met nachtbewaking, 
tennisvelden en een zwembad voor 
alle inwoners. Maar de kinderen 
mogen er nooit alleen uit.  De vrijheid 
om hier te mogen gaan waar je wil, 
was hen dan ook volkomen vreemd. 
De school, een internationale school 
met Engels als voertaal, ligt ginds 
op 10 km. Maar thuis spreken ze 
Nederlands onder elkaar. Ze volgen 
ook Nederlandse lessen. Zo zullen ze 
voldoende voorbereid zijn om hier in 
september 2013 het vijfde leerjaar te 
starten. 

In augustus volgend jaar 
komen ze definitief in hun 
gloednieuwe huis in Elewijt 
wonen. Toen in 2009 (groot)
moeder Marieke stierf, 
liet Christel de ouderlijke 
woning afbreken. Zij liet 
een nieuw laagenergiehuis 
bouwen, alles vanuit Zuid-
Afrika, alsof ze in Brussel 
op kantoor zat. “Met de 
Zemstse bedrijven Brems en 
Guy Vandenbosch”, vertelt 
Christel. “Een spannende 
bezigheid, maar toch heel dik 
tevreden daarover! De buren 
waren super, ze mailden me 
zowat elke week foto’s door! 
Hier heb je ook een heel 
efficiënte dienstverlening 
van de overheid. Zuid-Afrika 
is in alle mogelijke opzichten 
een land van wit en zwart, 
er zijn geen grijstinten. 
Een geweldig mooi land 
met extreme uitdagingen. 
Maar een mens is altijd van 
ergens, dus zal het na al 

die boeiende jaren goed zijn terug 
te keren naar waar ik vandaan kom. 
De jongens zijn geen Afrikanen, maar 
wereldburgers. Het is tijd dat zij hier 
in Europa hun ‘andere’ roots leren 
kennen. ‘Er is daar ook zoveel licht 
en altijd zon’, zeggen de jongens. 
Daarom heeft het huis vele grote 
ramen. Ook aan de regen zullen ze 
moeten wennen. Die deerde hen niet 
toen ze hier destijds in de kleuterklas 
met hun snoetjes tegen de venster 
plakten, zo verdrietig omdat ze in de 
gutsende regen niet buiten mochten 
spelen. ‘Such nice mud!’ (zo’n mooie 
modder).” 

Pretoria: de achtertuin van Elewijt

Elewijt -  Christel Op de beeck en haar tweeling vertrokken onlangs weer naar hun thuisbasis 
Pretoria in Zuid-Afrika. Niet voor lang meer, want volgende zomer komen ze definitief terug uit 
het verre zuiden om hun intrek te nemen in hun nieuwe woonst hier. Ze zullen er dan veertien jaar 
Zuid-Afrika op zitten hebben. Christel keert terug naar waar ze vandaan komt, maar haar zonen, 
echte wereldburgers, zullen wortel moeten schieten in Europa.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

Geen BelGen, 

wél Zemstenaars
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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

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

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”
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O
nze nationale 
grootmeesters in het 
magisch-realisme, Paul 
Delvaux en René Magritte, 

kent iedereen. Deze kunstschilders zijn 
terecht wereldberoemd en genieten 
wereldfaam. In de Nederlandstalige 
literatuur denken we in Vlaanderen 
vooral aan de romans van Johan Daisne 
en Hubert Lampo. Wellicht kent u 
allemaal nog Lampo’s meesterwerk De 
komst van Joachim Stiller. Maar ook in de 
fotografie zijn er echte parels gemaakt 
in deze stijl. Zo werd het werk van 
kunstfotograaf Jos Janssens uit Elewijt 
internationaal opgemerkt. Tijdens de 
jongste editie van de Kunstenaarsroute 
stelde Jos tentoon in de polyvalente 
zaal in de bibliotheek in Zemst.

In 1958 zette Jos zijn eerste stappen 
in de donkere kamer om kiekjes af 
te drukken. Lang voor het digitale 
tijdperk ontwikkelde hij een fotografisch 
procedé waarmee hij verschillende 
beelden in elkaar liet vloeien. “Nu we 

in de fotografie digitaal werken, 
gaat alles veel makkelijker en 
sneller”, weet Jos. “Ik ben echter 
nooit overgeschakeld naar deze 
nieuwe manier van werken.”

Door het samenbrengen van 
beelden van verschillende 
foto-negatieven ontstaan 
er irrationele taferelen die 
uitsluitend mogelijk zijn in 
de fantasie. In het magisch-
realisme lijken alle elementen 
in de voorstellingen in eerste 
instantie te kloppen. De beelden 
ogen reëel, maar de kunstenaar 
creëert door de onlogische 
manier waarop de beelden zijn 
samengebracht een hallucinante 
en vervreemdende sfeer. De 
realiteit en de droom worden als het 
ware samengevoegd tot één geheel.

 “Ik vertrek vanuit een idee en ga 
dan op zoek naar de elementen die 
nodig zijn. Ik fotografeer mensen, 

dingen en landschappen. 
Deze beelden gebruik ik in 
mijn creaties als symbolen. 
Door het samenbrengen van 
verschillende reële opnamen 
ontstaat een beeld dat 
naast de werkelijkheid staat, 
een product van mijn eigen 
verbeelding. Om artistieke 
reden zijn mijn foto’s uitsluitend 
in zwart-wit. Naar mijn gevoel 
bereik ik zo de sterkste 
dramatische effecten.” 

Jos kreeg als kunstfotograaf 
veel internationale erkenning 
voor zijn werk. Bijvoorbeeld in 

het Zuidoost-Aziatische Macao kreeg hij 
de titel van Excellent photographer of the 
photographic society of Macao. Een eer 
die maar enkele fotografen te beurt is 
gevallen. Hij won onder andere goud in 
Spanje, een geldprijs in New York, stelde 
tentoon in Macon (Frankrijk), ... In 2000 
werd zijn foto gekozen in Macedonië 
voor een affiche. In Zuid-Korea werd hij 
twaalf jaar aan een stuk eervol vermeld 
op de Deajeonilbo international great 
photo contest en kreeg daar de zilveren 
medaille voor zijn foto Stylish Legs. 

Ondanks deze erkenning wordt zijn 
werk maar sporadisch gekocht. Volgens 
Jos geven mensen geen geld uit aan 
kunstfoto’s. “Ik heb het nooit gedaan voor 
het geld, het is mijn hobby. Ik zie mezelf 
als beroepsamateur”, grapt Jos. “Wanneer 
ik een foto kan verkopen is dat een fijn 
neveneffect. Ik voel mij dan gewaardeerd 
voor het werk dat ik doe.” 

Foto’s Jos Janssens in sfeer van magisch-realisme 
Elewijt - Het magisch-realisme is een kunstgenre dat vooral 
een opbloei kende na de Tweede Wereldoorlog. De term 
wordt zowel in de schilderkunst als in de literatuur gebruikt. 
Wie beweert dat het genre zijn beste tijd heeft gehad, kent 
wellicht de kunstfoto’s niet van de 82-jarige Jos Janssens uit 
Elewijt. Zijn foto’s werden bekroond in binnen- en buitenland. 

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries
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I
k ben Liisika Palu 
uit Estland, maar dit 
schooljaar woon ik in 
Hofstade. Ik wens jullie 

een zalig Kerstfeest en 
gelukkig Nieuwjaar (in het 
Ests). 

Sinterklaas?
Sinterklaas is een onbekende 
voor mij, maar ik heb een lieve 
brief geschreven en ik ben 
heel braaf, dus hopelijk steekt 
hij op 6 december mijn schoen 
vol lekkers.
Ik bestudeer alvast de dvd’s 
van Dag Sinterklaas om er het 
fijne van te weten te komen. En 
ik moet toegeven: paarden die 
op daken lopen zijn eigenlijk 
niet vreemder dan rendieren 
die door de lucht vliegen.

Examens…
Nu de Sint in het land is, 
begin ik ook al een beetje in 
feestsfeer te komen… al moet 
ik eerst nog de horde van de 
examens nemen!
Wat gek dat jullie drie keer per schooljaar 
examens hebben, en dan nog van alle 
vakken! In Estland legde ik aan het eind 
van mijn negende jaar het verplichte 
staatsexamen af voor wiskunde en 
Ests, en voor Engels als mijn keuzevak. 
We hebben natuurlijk wel geregeld 
toetsen, en ook grote toetsen, maar 
niet die hele stresstoestand met halve 
dagen thuis om te studeren.
Ik mis ook de handwerklessen. Het was 
supergezellig om in de klas te zitten 
breien en ondertussen te tateren en 
roddelen. Daar moeten we hier op 
school de speeltijd voor gebruiken, en 
dat is toch anders…

Kerstsfeer!
Vanaf begin december hang je in 
Estland een sok aan de klink van het 
raam of de deur. ’s Nachts komen dan 

de elfjes van Santa om snoep of kleine 
geschenkjes erin te steken. Op tafel 
leggen we een adventskrans: elke 
week dichter bij Kerstmis, gaat er een 
kaarsje meer aan…
Een kerstboom versieren doen we ook: 
een echte boom, die we volhangen met 
peperkoeken mannetjes en strooien 
sterren. Een engel of ster in de top van 
de boom, daaraan doen we niet mee. 
Wel zetten we soms echte kaarsen op 
de takken: gevaarlijk maar wel heel 
gezellig.
Op kerstavond, 24 december, eten 
we gerechten die typisch zijn voor 
de kerstperiode, zoals geroosterd 
varkensvlees met zuurkool en aardappels 
uit de oven. Verder smullen we de 
traditionele bloedworst verivorst. Die 
is niet helemaal wat jullie pensen of 
beuling noemen. Ze heeft een meer 
brokkelige textuur en wordt niet in 

de pan gebakken, maar in 
de oven. We eten ze met 
vossenbessenjam, en dus niet 
met appelmoes of gebakken 
appeltjes. We maken ook 
piparkook, peperkoeken 
mannetjes die we versieren 
met glazuur. Je kan ze in de 
kerstperiode overal kopen. 
Sommigen typische dranken 
kennen jullie ook. Glögi 
bijvoorbeeld: kruidige warme 
wijn die de hele kerstperiode 
overal geschonken wordt. Doet 
denken aan de kerstmarkten 
hier, niet?
Na het diner liggen er 
ineens kadootjes onder de 
kerstboom. Dan moet je een 
liedje zingen, een versje 
voordragen of een andere 
opdracht uitvoeren voor je 
je geschenk mag openen. 
Soms gaat ook de deurbel, 
en staat er een zak met 
kadootjes voor de deur. Toen 
ik klein was, bestelden mijn 
ouders een Santa Claus om 

ze te komen brengen. Wat we ook 
vaak doen, is naar het kerkhof gaan 
en er kaarsen aansteken. Dat is 
ontzettend mooi in de sneeuw, en zo 
betrekken we ook onze voorouders bij 
de feestelijkheden.
Voor Oudejaarsavond ga ik gewoonlijk 
met vrienden naar iemands huis. Je 
brengt dan een fles champagne of zo 
mee, wat eigenlijk wel grappig is, 
want je moet achttien zijn om te mogen 
drinken. Om te roken moet je ook 
achttien zijn, en om te mogen gokken in 
een casino zelfs eenentwintig! 
Om middernacht is er vuurwerk, en gaan 
we met z’n allen naar buiten. Goed 
ingeduffeld want het is vaak min tien, 
en dan kan je zo’n lange onderbroek 
wel verdragen! Mijn vrienden steken 
zelf vuurwerk af, maar ik ben benieuwd 
hoe dat van een stad als Mechelen zal 
zijn… Head uut Aastat! 

Häid Jõule & Head Uut Aastat
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FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

ONTDEK ONZE NIEUWE TOONZAALMODELLEN

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

Hoge buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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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

Juwelier

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

Eindejaars-
actie:
win een 
wagen

Tervuursesteenweg  358, Hofstade-Zemst, 015 62 08 96

extra
eindejaarsshopping

zondag 23 en 30 december 
      - open van 13u tot 17u
maandag 24 en 31 december 
      - open van 10u tot 16u

Bekijk onze eindejaarsfolder op 
www.juweliervanlaer.be
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O
p 11 november herdacht 
Zemst, zoals ieder 
jaar, het einde van de 
Eerste Wereldoorlog. 

De gemeente, oud-strijders, 
enkele scholen en AZIZ verzorgden 
in Eppegem een ceremonie. Ze 
spraken over de slachtoffers en de 
humanitaire ellende van de oorlogen. 
Van toen, hier in ons land. Van nu in 
andere landen. Zoals in Syrië.

De vreedzame protesten van burgers 
tegen het Syrische regime begonnen 
in maart 2011. Achttien maanden later 
zijn ze bloedig onderdrukt en ontaard 
in een gewelddadige oorlog tussen 
het Syrische leger en de gewapende 
oppositie. 25.000 doden en nog veel 
meer gewonden, 1.200.000 vluchte-
lingen in Syrië zelf, meer dan 400.000 
vluchtelingen in de buurlanden. Tot nu 
toe kreeg België een 1000-tal asiel-
aanvragen van Syriërs.

Als kritische burgers kunnen we 
helpen door een humanitair signaal 
te geven. Een signaal van hulp aan 
slachtoffers, ongeacht van welke 
religie of strekking ze zijn. Zoals 

in 1914-18 de poor little Belgians 
hulp kregen van bevolkingen die 
ook niet naar de godsdienst van de 
slachtoffers vroegen. 

U kan doneren aan neutrale 
hulporganisaties die vluchtelingen in 
en buiten Syrië helpen. 
UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) biedt 
opvang in tentenkampen met dekens, 
kook- en verwarmingskacheltjes, 
winter-sanitaire kits, voedsel, drank 
enz. Op de website www.unhcr.be is 
er een vakje voor giften aan Syrische 
vluchtelingen. 

Artsen Zonder Grenzen biedt 
neutrale en onpartijdige medische 
hulp aan slachtoffers van welke 
kant dan ook. U kan storten via de 
website www.azg.be of op het 
rekeningnummer IBAN:  BEG4 2100 
4850 0052 en BIC: GEBABEBB met 
vermelding ‘hulp in Syrië’

Wie zelf individueel of in vereniging 
een actie wil organiseren, kan contact 
opnemen met Josee.goethals@skynet.
be, voorzitter van vzw AZIZ. 

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

www.tuinenvanvlasselaer.be

De slachtoffers van Syrië helpen vanuit Zemst? 
Zemst - De lokale vluchtelingenorganisatie AZIZ en KWB Weerde 
organiseerden op donderdag 8 november een infoavond 
“Bewogen vertellingen over Syrische vluchtelingen”. De 
sprekers, Pieter Stockmans en Majd Khalifeh, zijn respectievelijk 
beleidsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en VRT-
medewerker. Samen met fotograaf Xander Stockmans reisden ze 
als freelance journalist zes maanden door het Midden-Oosten 
voor het project Tussen vrijheid en geluk. Hun artikels zijn te 
vinden op hun MO* Wereldblog, Facebookpagina en YouTube.

Tekst en foto: Josée Goethals

Majd Khalifeh en Pieter Stockmans getuigden in Weerde over de Syrische oorlog.
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Eindejaarsdrink
Uitnodiging alle Zemstse ondernemers

De leden van de KMO-stuurgroep nodigen, in 
samenwerking met de gemeente Zemst, alle 
ondernemers en vrije beroepen uit voor de 
Zemstse eindejaarsdrink.

Deze gaat door te Eppegem op woensdag 
19 december om 19u. En dit in de toonzalen 
van kachels Van Haesendonck, Hoge Buizen 
57 te Eppegem. Maximum 2 personen per 
onderneming, deelname gratis.

Graag inschrijving via de gemeente-
ambtenaar: jacques.joris@zemst.be en dit 
voor 12 december.

Advertentieruimte ter beschikking gesteld door 
bvba Van Haesendonck

Alle binnen-& buitenschilderwerken 
Plaatsen gyprocwanden & plafonds 

Opkuisen en plaatsen parket 

 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:

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

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

D
e kerstmarkt van Hofstade 
vindt plaats in het 
weekend van 22 en 23 
december. Place to be is 

het terrein rond de Bloso-sporthal. 
Daar kan de bezoeker terecht voor 
een verscheidenheid aan eet-, 
drank- en kerstkraampjes. Ook aan 
de kinderen is gedacht. Terwijl de 
mama’s en de papa’s rustig langs 
de kraampjes kuieren, kunnen zij zich 
uitleven in Doeland. Dit is een sport- 
en spelparadijs in de sporthal van 
Bloso, op maat van kids van drie tot 
tien jaar.

“Vorig jaar hebben we ook al 
een Doeland voor kinderen 
georganiseerd”, vertelt Tim Herbig, 
coördinator van de sporthal en 
medeorganisator van het evenement. 
“Dat was een overdonderend succes 
en daarom hebben we besloten 
dit jaar nog een editie op poten te 
zetten. Nu wilden we daar echter ook 
iets aan koppelen voor volwassenen 
en zo ontstond algauw het idee om 
een kerstmarkt te organiseren.”

Tal van verenigingen van binnen 
en buiten Hofstade werden 
aangesproken en een groot deel 
van hen stond te springen om de 
kerstmarkt mee op touw te zetten. 
Uiteindelijk is het een verenigd 
initiatief geworden van Bloso-
centrum Hofstade, Verenigde 
Handelaars van Hofstade, Basket 
Groot Zemst, Volley Hofstade Zemst, 
RSCM Mechelen, MBV Hofstade en 
Turnclub Thorho.

Elke vereniging zal zijn eigen standje 
hebben op de markt, met een eigen 
specialiteit. “Zoals op elke kerstmarkt 
zullen er in de eerste plaats drank- 
en eetstandjes zijn”, zegt Tim 
Herbig, “Maar sommige verenigingen 
pakken uit met een meer alternatief 
kraampje. Zo is er ook sprake van 
een anti-stress cabine.”

Is uw nieuwsgierigheid gewekt of 
zoekt u gewoon een goed excuus om 
nog wat kerstsfeer op te snuiven? 
Zeker eens een kijkje gaan nemen in 
Hofstade dan! 

Kerstsfeer troef in december
Hofstade - De kerstmarktliefhebber kan binnenkort zijn hart 
ophalen in Zemst. Maar liefst vier gemeentes staan deze 
maand klaar om menig bezoeker te laten proeven van een 
gezellige kerstsfeer. De markten in Elewijt, Zemst en Zemst-
Laar zijn al langer vaste waarden, maar ook Hofstade pakt 
dit jaar uit met een eigen initiatief en dat verdient toch wel 
een beetje aandacht.

Tekst: Jolien Vanhamme, foto: Jean Andries

- Op zaterdag 15 december vindt de zesde editie van de Kerstmarkt Zemst 
plaats op het Plein van de Verdraagzaamheid. 

- Op het Kerkplein van Elewijt kan je, ook op 15 december, terecht voor 
wat alweer de twaalfde Minikerstmarkt is. Net als elk jaar gaat de 
opbrengst naar het goede doel. Dit jaar is dat het Belgisch Centrum voor 
geleidehonden.

- Op zondag 16 december organiseert Zemst-Laar een kerstmarkt in en rond 
het Parochiecentrum.

Voor wie niet genoeg kan krijgen van het kerstmarkten afschuimen



46 de Zemstenaar december 2012 

Karin, op welk liedje kan 
je niet blijven stilzitten?
“Ik hou van dansmuziek, 
disco, dat is écht mijn 
ding en salsa vind ik 
ook superleuk. Een tijdje 
geleden volgde ik enkele 
lessen en ik heb de basis 
onder de knie. Ik zou heel 
graag kunnen stijldansen 
en wil al lang lessen gaan 
volgen, maar ik vind geen 
danspartner. Dus bij deze, 
moest er iemand zich 
geroepen voelen....” (lacht)

Aangezien het bijna zover 
is: welk feest vind je 
het leukste: Sinterklaas, 
Kerstmis of Oudejaar?
“Kerstmis. Absoluut! 
Dat is bij ons een groot 
familiefeest. Tijdens het 
jaar is het altijd zo druk, 
er is weinig tijd en dus 
zien we elkaar bijna alleen 
maar met verjaardagen. 
Met kerst maken we extra 

veel tijd voor elkaar, in al 
die jaren heeft nog nooit 
iemand het feest gemist. 
Ons mama kookt, we zitten 
lekker lang aan tafel, het is 
een traditie geworden.”

Met welk cadeau kunnen 
ze je plezieren?
“Een boek, het maakt niet 
of dat een roman of een 
thriller is. Ik lees enorm 
graag. En met een lekker 
flesje champagne ben ik 
ook altijd content!”

Vertel eens een geheim: op 
welke bekende man was 
je als tiener verliefd?
“Goh, als tiener had ik 
dat niet echt. Toen ik iets 
ouder was, had ik wel een 
flinke boon voor Sylvester 
Stallone, Antonio Banderas 
en... allez, hoe heet die 
man nu weeral? (Er volgt 
een hele uitleg en er 
wordt zelfs gebeld naar de 

echtgenoot om de juiste 
naam te weten te komen...) 
Steven Segal! Zo groot was 
die verliefdheid dus. Maar 
geef me nu maar Antonio 
Banderas, die andere twee 
hebben ondertussen al hun 
pluimen verloren.”

Wat neem je mee naar een 
onbewoond eiland?
“Mijn paarden. Omdat ik 
er momenteel te weinig 
tijd voor heb en de 
verzorging gebeurt nu door 
mijn lieve papa. Op dat 
onbewoond eiland zou ik 
tijd hebben om hen eens 
goed te verzorgen en te 
vertroetelen. En een lange 
rit op het strand. Dat lijkt 
me zalig.”

Wie zou met jou eens op 
Blind Date mogen gaan?
“Geef mij maar Obama, 
dat is volgens mij een 
interessant persoon. 

Iemand met een eigen 
visie, heel charismatisch 
ook, hij straalt echt klasse 
uit én humor. Ik denk ook 
dat hij iemand is die je met 
beide voeten op de grond 
kan zetten. Kortom, de 
ideale man!”

Hoe ziet je ideale vakantie 
eruit?
“Heel belangrijk: strand, 
palmbomen, mooi weer 
en een lekkere cocktail. 
Dat is voor mij al een zeer 
goed begin. Een paar 
uitstapjes om van de 
cultuur te proeven, horen 
er natuurlijk ook bij. Ooit 
ging ik met een vriendin 
naar Penang, in Maleisië. 
We zijn al lachend op het 
vliegtuig gestapt en toen 
we terug thuis kwamen, 
waren we nog steeds aan 
het giechelen. We werden 
er de hele tijd in de watten 
gelegd, zalig!”

Aan den toog met Ellen
Karin Andries is een actieve madam, die je ongetwijfeld kent van de Zemstenaar, maar misschien ook 
wel als voetbalster bij De Snorkels, als muzikant (bariton) bij de Koninklijke Fanfare WIK, als bestuurslid 
van de Landelijke Gilde of als medewerker bij wielerclub Sport en Steun of voetbalclub SK Laar. Vanaf 
januari gaat ze ook nog eens aan de slag als gemeenteraadslid. Hoog tijd dus voor een gesprek!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries
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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
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