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Openingsuren: ma tot 
vrij van 9u tot 17u30, 
za van 10u tot 13u. 
Buiten de kantooruren 
op afspraak.

Bezoek tijdens de Pinksterjaarmarkt op 

maandag 20 mei de stand van 

ERA Buro Van Eyken 

op de hoek van de Brusselsesteenweg 

met de Kloosterstraat in Zemst.

Laat je op een originele manier vereeuwigen 

en/of doe mee met onze wedstrijd die van jou 

misschien de trotse eigenaar maakt van een 

spiksplinternieuwe laptop, tablet of printer, 

met een totale waarde van bijna € 1000! 

Kom ’s langs, say cheese, 

en waag je kans! Tot dan!

Vind Buro Van Eyken op Facebook en bekijk er 

binnenkort de foto’s van de Pinksterjaarmarkt.

www.facebook.com/burovaneyken

TE WINNEN PRIJZEN
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FOTOWEDSTRIJD TIJDENS PINKSTERJAARMARKT

ERA BURO VAN EYKEN
Brusselsesteenweg 176 
1980 ZEMST
T: 015 62 11 42
F: 015 62 17 42
E: vaneyken@era.be
www.era.be/vaneyken
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Met dank aan  PPC Solutions
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in dit nummer Beste Zemstenaar, 

I
edereen trekt op citytrip vandaag de dag. Twee dagen 
Amsterdam, vier dagen Praag, een weekje New York. 
Schijnt bijzonder leuk te zijn. Maar wat maakt zo’n plek 
nu zo aantrekkelijk? Wat hebben die trendy steden dat 

Zemst niet heeft? Voor een antwoord op deze prangende 
vraag  boekte de Zemstenaar een dagtrip naar Brussel. Niet 
om ons te amuseren uiteraard, zo zijn wij niet. Noem het 
eerder een studiereis. Met de ganse redactie maakten wij een 
vergelijkende analyse tussen de toeristische troeven van de 
hoofdstad en die van Zemst.
Wat blijkt? Zemst heeft alles in zich om uit te groeien tot een 
bruisende aantrekkingspool voor dagjesmensen. In Brussel is 
van alles aanwezig dat ook hier makkelijk moet kunnen. Neem 
de Zenne. Die stroomt pal doorheen de Brusselse binnenstad, 
maar zonder een formidabele gids vindt geen hond daar ooit 
één druppel Zennewater.  Terwijl diezelfde Zenne open en bloot 
en heerlijk geurend door Zemst  meandert.
Toegegeven, Brussel heeft dat supergezellige Sint-Goriksplein, 
met die prachtig gerestaureerde  markthallen en hippe cafeetjes. 
Beetje als Covent Garden Market in Londen. Maar durf eens weg 
te dromen bij het oude station van Weerde? Beetje creativiteit 
en dat wordt the place to be!
Nog zoiets: Brussel pakt graag uit met zijn oude gevels, bijzonder 
fraai gedecoreerd met kleurrijke striptekeningen. Laat onze 
onvolprezen huistekenaar Rumo zich eens enkele dagen uitleven 
met een ladder, een paar potten verf en een  doos kwasten! Een 
week later stoppen hier busladingen vol kwetterende Japanners 
en dikke Amerikanen.
Manneke Pis? Zoveel gedoe rond een ventje van een dikke 
halve meter groot, dat op de hoek van een vergeten straat 
ongegeneerd staat wild te plassen? U hoort ons niet pleiten 
niet voor GAS-boetes in Zemst, maar zo’n pummeltje in brons 
gieten moet iemand van ons toch ook kunnen?
Vooruit, we zullen het maar toegeven, we zijn er nog niet. Er is 
nog werk aan de winkel… En toch hebben wij alvast één klein 
streepje voor. Of hebt u ooit al gehoord van de Brusselaar?

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. juli 2013

20%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING
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IMMO ADVICE
is een vastgoedkantoor dat geniet van
een uitzonderlijke ligging te Eppegem.

Reeds meer dan 11 jaar bezit IMMO ADVICE over
commerciële ervaring op het gebied van:

Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Vluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be

Open: di-wo-do: 10u-12u30 / di-avond: 17u-19u
Buiten kantooruren: steeds bereikbaar
voor verdere afspraak !

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.

✓ in- en verkoop
✓ verhuur
✓ realistische schatting

V A S T G O E D K A N T O O R

Dankzij een menselijke- en eerlijke aanpak
zal het kantoor een gevestigde waarde zijn

voor de ganse regio Eppegem en omstreken.

✓ verkavelingen & projecten
✓ vakkennis
✓ persoonlijke opvolging
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E
nkele weken geleden nam 
Laurens zijn eerste single op, 
je kan hem beluisteren via 
SoundCloud (zoek op Laurens 

Raveel) of bekijk de clip via YouTube 
(ook hier vind je hem als je zoekt op 
Laurens Raveel). Het kippenvel krijg je 
er gratis en voor niets bij!

Laurens, vertel eens hoe het allemaal 
begonnen is.
“Toen ik een jaar of zes, zeven was, 
kreeg ik van mijn nonkel een gitaar. 
Hij speelde in een bandje en ik was 
meteen helemaal gefascineerd. De 
basis (notenleer) leerde ik op het 
Conservatorium. Ondertussen schrijf ik 
mijn eigen nummers en zing ik ook.”

En onlangs nam je je eerste single op?
“Nadat ik mijn nummers op 
SoundCloud en Facebook plaatste 

kreeg ik veel positieve commentaar. 
Ik had het gevoel dat ik er iets mee 
moest doen, zodat ik het aan meer 
mensen kon laten horen. Van de 
mama en de papa kreeg ik het nodige 
materiaal en mocht ik op zolder mijn 
eigen muziekkamer inrichten. We 
hebben dan mijn muziek aan Rudolf 
van Studio Factasy laten horen en 

ook hij vond dat ik ermee moest 
verder gaan. Hold me tight schreef 
ik op het allerlaatste moment. Ik 
ging eigenlijk een ander nummer 
opnemen, maar plots kwam dit in me 
op. Het is een trager nummer en gaat 
over twee mensen. Een van de twee 
is ziek en ze willen nog genieten van 

hun laatste momenten samen.”

Waar haal je je inspiratie?
“Goh, zo’n beetje overal. Het laat zich 
vooral niet dwingen. Soms zit ik uren te 
denken en komt er niks. En dan plots, 
uit het niets is de inspiratie daar en 
op een paar uurtjes tijd heb ik dan een 
nummer (lacht).”

Waar droom je van op muzikaal vlak?
“Ik zou graag nog meer liedjes  
schrijven en ik wil mijn stem nog 
wat finetunen. Uiteraard hoop ik 
dat ik ontdekt word en droom ik van 
een carrière in de muziekwereld. 
Mijn idolen zijn Ben Howard en Ed 
Sheeran, zij zijn ook akoestisch 
bezig. Om écht bekend te worden, 
zal ik nog iets ‘commerciëler’ moeten 
worden. Singer-songwriter worden, 
dat is mijn doel.” 

Nieuw muzikaal talent

"Singer-songwriter 
worden, 

dat is mijn doel"

Hofstade - Kippenvel krijg ik van de muziek 
van Laurens Raveel (17). Op zevenjarige 
leeftijd startte hij met notenleer aan het 
Conservatorium in Mechelen, daarna 
volgde vier jaar piano. Elk jaar rondde 
Laurens af met grote onderscheiding. Hij 
leerde zichzelf gitaar spelen en drummen. 
Kortom: een muzikaal talent!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries
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N
a De Rechtvaardige Rechters, 
75 jaar mysterie en bedrog en 
Urban Legends: Krokodillen 
in het riool en andere 

stadslegenden, beiden non-fictie, 
waagt Wesley zich dus voor het eerst 
aan een totaal ander literair genre.

Waarom deze switch van non-fictie naar 
fictie?
“Een ongeschreven wet in de 
schrijverswereld zegt dat je pas een 
echte schrijver bent wanneer je fictie 
schrijft. Of dit zo is, laat ik in het 
midden. Ik wilde altijd al eens fictie 
proberen omdat ik voor mezelf wilde 
uitmaken wat mijn capaciteiten op dat 
gebied zijn. Afwachten maar wat de 
lezers er van vinden.”

Waarom kortverhalen en geen complete 
misdaadroman?
“Ik ben al eens begonnen aan een 
roman, maar na acht hoofdstukken wist 
ik eigenlijk nog niet goed waar ik naar 
toe wilde. Ik kan mijn ei beter kwijt 
in een kortverhaal, waar je als auteur 
meteen to the point moet zijn.”

Zit er een rode draad in Spanning in ’t 
Kort?
“De enige rode draad is, zoals de 
titel al verraadt, spanning. Voorts is 
ieder verhaal een verhaal op zich dat 
geen verband houdt met de andere 
verhalen. Zelfs de schrijfstijlen variëren, 
wat het voor iedereen aangenaam om 
lezen maakt. En het aantal 13 heb ik 
bewust gekozen. Voor mij is het een 
geluksgetal, maar bij veel mensen zorgt 
het voor koude rillingen.”

Heb je nu definitief afscheid genomen 
van de non-fictie?
“Neen, helemaal niet! Ik noem mezelf 
altijd graag een historicus sans diplôme 
(lacht). Ik wil nog graag ettelijke 
boeken schrijven over onze rijke 
wereldgeschiedenis en dan vooral over 
de vele mysteries die het allemaal zo 
interessant maken.”

Je hebt deze keer gekozen voor een 
uitgave in eigen beheer. Waarom?
“Ik werk voor Spanning in ’t Kort 
inderdaad samen met een print on 
demand-uitgeverij (Peleman), wat 

eigenlijk zoveel betekent als een 
publicatie in eigen beheer. Voor 
fictiewerk is het trouwens veel moeilijker 
om een uitgever te vinden. Bovendien 
is POD (print on demand) de toekomst 
voor schrijvers van mijn kaliber. Je hebt 
alles zelf in de hand, maar anderzijds 
is dat ook een nadeel, want je moet je 
eigen promotie organiseren. Maar er is 
dan ook weer geen uitgever die geld 
in zijn zakken steekt. Het belangrijkste 
voordeel is dat geen grote oplages 
dienen gedrukt te worden, waardoor 
er nooit stockoverschotten zijn en er 
ook geen investering nodig is van de 
auteur.”

Wat zijn de toekomstplannen?
“Te veel om op te noemen. Zo zou ik 
graag eens een biografie schrijven van 
een bekende Zemstenaar, genre Ingrid 
Berghmans, die toch ettelijke jaren in 
Zemst en Weerde heeft vertoefd. Of een 
ander boek over de rijke geschiedenis 
van onze gemeente of tenminste een 
bepaald onderdeel ervan. En ik zou het 
bijna vergeten, ook Spanning in ’t Kort 
2 staat op het programma.” 

13 krachtige kortverhalen
Hofstade – Spanning in ’t Kort, zo heet het 
derde boek van Wesley Muyldermans. Een 
bundel van dertien explosieve kortverhalen 
die leest als een volwaardige thriller. 
Mysterie, spanning en onverwachte 
plotwendingen vormen de ingrediënten. de 
Zemstenaar proefde al even voor en stelde 
vast dat deze 36-jarige Hofstadenaar, 
die aan de kost komt in een Brussels 
advocatenkantoor, ook de wereld van de 
fictie perfect beheerst.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Wesley Muyldermans

Hoe kan je Spanning in’t Kort aanschaffen?
- een e-mail naar wesley.muyldermans@telenet.be, met als 
onderwerp ‘bestelling Spanning in ’t Kort’. Je ontvangt dan 
een mailtje met de gegevens qua betaling en levering. Vijf 
dagen later krijg je het boek.
- via de website www.shopmybook.com. In de webwinkel kan 
worden gezocht op de titel of op de naam Wesley Muyldermans, 
waarna het boek online kan worden besteld en betaald.

Win een exemplaar!
Wesley geeft een gratis exemplaar weg aan de persoon 
die het correcte antwoord geeft of het dichtst benadert 
op de vraag: ‘Stel dat bij een uitgeverij 250 manuscripten 
binnenkomen, hoeveel worden er daar dan uiteindelijk 
gemiddeld ook echt van gepubliceerd?’
Wesley verwacht jouw antwoord vóór 1 juni 2013 op 
wesley.muyldermans@telenet.be.

Spanning in ’t Kort, 
13 keer lang gegarandeerd 
door Wesley Muyldermans.
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Immovatief
erkend vastgoedmakelaar
BIV 505 284
Tel: 0475/30.50.37

 

WWW.IMMOVATIEF.BE

ZEMST

HOFSTADE

TERVUREN

WONING

WONING

OPBRENGSTEIGENDOM

WONING

WONING

Aangename rijwoning in goeie staat.
Electriciteit conform. In het centrum van Tervuren.

KLEIN BESCHRIJF mogelijk.
Rustig gelegen half-open bebouwing met 3 slpk.

Bestaande uit 2 app met 2 slpk, 2 garages en 1 studio.
Huuropbrengst = € 1.500/maand.

€ 169.000

€ 260.000

€ 350.000

€ 220.000

€ 270.000

Gratis waardebepaling (regio Leuven - Mechelen - Brussel) :  tel  0475 / 30 50 37

Ruime, op te frissen hoekwoning met 3 slpk

Degelijke starterswoning met tuin.
2 tot 4 slpk mogelijk.

HAREN

HOMBEEK

HERENT
open bebouwing, 5a57

LEUVEN 
open bebouwing, 9a82

OUD-HEVERLEE 
open bebouwing, 13a77

€ 130.000

€ 295.000

€ 325.000

BO
U

W
G

RO
N

D
EN

VILLA

Nieuwbouwvilla
op 7a29. 

Volledig klaar.

Prachtige villa
op 27 are

€ 559.000

prijs op
aanvraag

HERENT

KEERBERGEN VILLA
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E
lke vrijdagavond komt 
de vendeliersgilde van 
Keerbergen samen in de 
gemeenteschool, waar de leden 

een aantal reeksen (achtereenvolgende 
bewegingen) inoefenen op muziek. Als 
we op één van deze trainingen een kijkje 
gaan nemen, stappen we een wereld 
binnen die we niet kennen. En het eerste 
wat we bijleren gaat niet over vlaggen 
of vendelen, maar over … groenten. De 
naam van deze vendeliersgilde, Pirrewit, 
verwijst naar de soepasperge, die fijne 
witte lekkernij waar Keerbergen en de 
omliggende streek voor bekend staat. 
De kleur van de pirrewit is ook de kleur 
van het oorspronkelijke uniform bij de 
optredens.

Van Keerbergen tot Hawaii
En optreden doen ze, op plaatselijke 
feesten, maar evenzeer in het buitenland. 
Het vérre buitenland zelfs. Zo stonden 
ze aan het graf van pater Damiaan op 
Molokai. “Maar even magisch was ons 
optreden bij de zaligverklaring aan de 
basiliek van Koekelberg. Ik stond daar 
vlakbij de toenmalige paus, Johannes 
Paulus II, dat deed toch iets”, vertelt 
Georges. “Voor zoveel toeschouwers een 
choreografie uitvoeren op het Halleluja 
van Händel, dat was puur kippenvel.” 
Als om zijn verhaal kracht bij te zetten, 
klinkt plots dit bekende Halleluja door 
de boxen van de sportzaal en wordt ons 
een stukje vendelchoreografie getoond. 
Het is die combinatie van muziek en 
beweging die aantrekt, net als bij 
dans. “Daar valt het inderdaad mee te 
vergelijken”, vertelt Georges.

Kleine ‘k’
“Er wordt wel eens gediscussieerd 
of vendelen sport is of cultuur, maar 
voor mij is het toch een kunstvorm. 
Met een kleine ‘k’ misschien, maar 
toch.“Anderzijds lijkt het mij toch dat je 
fysiek behoorlijk sterk moet zijn, want 

de vlaggen zijn niet van de lichtste (er 
zijn wel iets kleinere modellen voor 
vrouwen). En allicht moet je ook over een 
dosis techniek beschikken? “Inderdaad”, 
lacht Georges, “het is een combinatie 
van beide. Voor mij is vendelen twee uur 
pure fitness! Maar je kan een behoorlijk 
paar armspieren hebben en toch niets 
van het vendelen terecht brengen, 
dus er speelt ook wel wat techniek, of 
noem het ‘talent’, mee. Wie begint, 
krijgt een opleiding, waarbij een paar 
basisoefeningen worden aangeleerd, 
zoals de wiekslag of de platte acht. 
Geleidelijk aan leer je de reeksen wel 
kennen en sowieso volg je de kopman. 
Zelf werk ik de meeste choreografieën 
uit en dus sta ik ook meestal als kopman 
vooraan. Ik mag dus geen steken (en al 
zeker geen vlaggen) laten vallen.”

Feest
Vendelen wordt wel eens geassocieerd 
met nationalistisch gedachtengoed. 
Maar daar heeft deze vendeliersgroep 
geen boodschap aan. Zij doen het 
in de eerste plaats omdat ze het 
graag doen en zijn politiek neutraal. 
Vendelen hoort bij feesten. Geen 
stoet zonder vlag, geen feest 
zonder muziek en beweging. Zo zal 
Pirrewit zeker niet ontbreken op de 
Hanswijkcavalcade, die om de 25 jaar 
plaatsvindt in Mechelen en die je dus 
maar een paar keer in je leven kunt 
meemaken. En laat dat nu nét dit jaar 
het geval zijn. Allen daarheen dus op 
zondag 25 augustus en 1 september. 
We kijken al uit naar de kleurrijke 
choreografie van de vendeliers van 
Pirrewit! 

Hofstade – Georges Vermeulen is een vendelier in hart en nieren. Hij nam de vlaggenstok 
ter hand in zijn jeugdbewegingsjaren en is daar sindsdien niet meer mee gestopt. In zijn 
geboortedorp Keerbergen stond hij mee aan de wieg van Pirrewit, de gilde die daar al 
dertig jaar de vlag zwaait.

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Met vlag 
en wimpel!
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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

Hoge Buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE

Immo Veneziano stunt weer!!!! 
Je krijgt nooit een tweede kans op een eerste indruk!
Zeker tijdens de lente en zomer is een verzorgde tuin 
essentieel.

Immo Veneziano wil u daarbij helpen.

Indien u het plan heeft opgevat om uw woning te 
verkopen en de tijd ontbreekt, stellen wij gedurende 
3 dagen GRATIS een tuinman ter beschikking die uw 
eigendom het extra cachet zal bezorgen om een snelle 
verkoop te realiseren.

Opgelet!!! Deze actie is enkel geldig indien u ons tijdens 
de maand mei uw vertrouwen schenkt.

SPECIALE LENTE ACTIE
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E
en pleintje in de zonovergoten 
Provence. Een paar oude 
mannen op een bankje 
onder de platanen. 

Enkele leeftijdsgenoten proberen 
geconcentreerd elkaar af te troeven bij 
het gooien van metalen ballen. Dát is 
wat we ons voorstellen bij petanque of 
jeu de boules, twee namen die door 
elkaar gebruikt worden. Maar zover 
hoeven we het niet te zoeken. Ook 
in onze gemeente wordt er duchtig 
petanque gespeeld. En niet alleen 
als de zon schijnt. Petanqueclub 
Nieuwstraat Hofstade speelt het hele 
jaar door. ’s Zomers in haar eigen 
wijk, in de winter op de overdekte 
petanquebanen in het rusthuis 
Releghem in Zemst. De club is ontstaan 
uit een buurtcomité dat samen al eens 
een barbecue organiseert of een 
wandel- of fietstocht maakt. Van het 
een kwam het ander en voor ze het 
wisten, was er een vaste kern voor wie 
petanque een echte passie werd.
Francis Vandersmissen is één van de 
spilfiguren van deze petanqueclub. 
En dat hij intussen echt een ‘echte’ is, 
bewijst het plaatje aan zijn voordeur: 
Ici habite un amateur de jeu de boules. 
Duidelijker kan het niet.

En, Francis, hoe belangrijk is petanque 
in jouw leven?
“Heel belangrijk. In de zomer speel 
ik bijna elke dag. En ook als ik niet 
zelf speel, ben ik ermee bezig, want 
we volgen bijvoorbeeld de Europese 
kampioenschappen op televisie. 
Trouwens, vergeet het maar dat 
petanque een tijdverdrijf van oude 
mannen is. Je zicht moet goed in orde 
zijn en je moet in conditie zijn. Er komt 
serieus wat concentratie bij kijken. 
Als je wil winnen, mag je je niet laten 
afleiden. Dus drinken we nooit een 
pintje tijdens het spel. En je moet 
steeds goed nadenken, want er komen 
serieus wat regels aan te pas.”

Zoals?
“Je speelt twee tegen twee met elk drie 
ballen, of drie tegen drie met elk twee 
ballen. De cochonette (het kleine balletje) 
moet van hout zijn en heeft bepaalde 
afmetingen. Ook de metalen ballen 
hebben een reglementaire diameter. 
Echte petanqueballen zijn heel duur, 
maar ze gaan dan ook heel lang mee. De 
groep die de cochonette werpt, moet ook 
de eerste bal werpen, vanuit een cirkel. 
Heb je als ploeg de drie dichtste ballen, 
dan heb je drie punten. Maar heeft ploeg 

A de dichtste bal en ploeg B de tweede 
en derde dichtste bal, dan krijgt ploeg B 
geen punten. Er zijn ook regels voor als 
er iets op het petanqueveld waait. Een 
tak bijvoorbeeld, moet je laten liggen. 
Wat ik nog nergens gelezen heb, is wat 
je moet doen als de wind de cochonette 
wegblaast.”

Leidt het spel vaak tot discussies? 
“Dat gebeurt. Maar daar hebben we ons 
eigen materiaal voor. Zo meten we aan de 
hand van auto- of radio-antennes. In elk 
geval zal het niet aan het licht liggen, want 
het verkeerslicht is zo gedraaid dat het op 
onze petanquebaan schijnt. In de zomer is 
het toch ook vooral een sociaal gebeuren. 
Dan spelen we soms met dertien, veertien 
spelers of meer, zodat we om de beurt 
moeten spelen. Er wordt dan al eens een 
cavaatje gehaald en wat knabbeltjes. 
We spelen dan soms tot middernacht, 
wat wel zwaar is voor degenen die ’s 
anderendaags naar het werk moeten.”

Doen jullie mee aan tornooien?
“Jazeker, en we mogen er gerust bij 
zeggen dat we niet slecht zijn. Al gebeurt 
er soms toch ook eens iets onverwacht. 
Zo hebben we het eens klaar gespeeld 
om met 11-1 voor te staan en toch te 

verliezen.”

Hoe word je een goeie 
petanquer?
“Door veel te oefenen en 
naar anderen te kijken. 
Iedereen heeft zo zijn eigen 
stijl van werpen en je kan 
altijd iets bijleren. Daarom 
zou het leuk zijn als er in 
Zemst wat meer overdekte 
petanquevelden waren. 
Bij deze doen we daartoe 
een vriendelijke oproep.”
 

In de ban van petanque

Hofstade – De zuiderse gewoonte om een balletje te gooien op een plein is helemaal 
overgewaaid naar onze streken. Ook Zemst heeft zijn petanquebanen en petanquers. 
Petanqueclub Nieuwstraat Hofstade is helemaal in de ban.

Tekst: Sofie De Win, foto: Francis Vandersmissen
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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

 

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

320

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
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“W
aar een snelweg 
door het landschap 
snijdt worden 
e e u w e n o u d e 

verbindingswegen tussen 
woongemeenschappen doorgeknipt. 
Dat is ook het geval met de aanleg 
van de E19 tussen Hofstade en 
Weerde”, zegt heemkundige Roger 
Van Kerckhoven. Die oude  verbinding 
herstellen met een wandelbrug is de 
droom van Luc Van Ingelgom, Herman 
Lootens, Wim Minten en Bart Van 
Poucke.

Te voet naar de Plage
“Het oude Kleinveldwegje was, vóór 
de E19 er lag, de snelste verbinding 
voor Weerdenaars die naar het strand 
van Hofstade gingen zwemmen”, 
weet Luc Van Ingelgom nog, “en in 
omgekeerde richting was het voor de 
Hofstadenaars een korte verbinding 
naar Weerde.”
“Een brug over de snelweg opent 
een waaier aan mogelijkheden voor 
recreanten, het woon- werkverkeer, 
scholieren en wandelaars”, 
argumenteert Herman Lootens. ”We 
ontsluiten unieke natuur- historische 
troeven voor het steeds groeiende 
fiets- en wandelpubliek. We 
bieden een veilig alternatief voor 
het gevaarlijke fietspad langs de 
Schumanlaan in Weerde en we zorgen 
voor een betere bereikbaarheid van 

zachte recreatievormen zoals de 
Weerdse visvijver, het natuurgebied 
Vriezenbroek, het zwembad Heide, 
het Blosodomein en dierenpark 
Planckendael. Bovendien zijn de 
aansluitmogelijkheden op bestaande 
fietsknooppunten naar Mechelen en 
Leuven, via de kanaaldijk en naar 
Vilvoorde langs de Zenne legio”, vult 
Wim Minten aan.

Oud plan opvissen
Burgemeester Bart Coopman weet dat 
het idee voor een verbindingsbrug 
al eens eerder  op zijn haalbaarheid 
onderzocht werd. ”TUC-Rail maakte 
jaren geleden een studie om dergelijk 
brugje op te hangen aan de zijkant 
van de spoorwegbrug, maar dat bleek 
technisch niet wenselijk,” herinnert 
hij zich. ”Ik meen dat we nu vooral 
wegbeheerder AWV moeten bewegen 
om deze functionele verbinding te 
realiseren en er het bovenregionaal 
belang van moeten aantonen. Enig 
lobbywerk via onze mandatarissen op 
de provincie of bij het Vlaamse Gewest 
kan de zaak wellicht vooruithelpen. 

De kostprijs werd destijds op 1 à 
1,5 miljoen euro geschat. Afhankelijk 
van het soort constructie zal de 
actuele kost vandaag vermoedelijk 
hoger oplopen. Door zoveel mogelijk 
instanties te laten participeren 
kunnen we de kostprijs voor de brug 
opsplitsen en zie ik het project wel 
zitten.”

Werken aan breed draagvlak
De Bruggenbouwers willen intussen 
een breed draagvlak voor hun 
plannen en organiseren daarvoor 
twee activiteiten. ”Op zondag 2 juni 
willen we zoveel mogelijk fietsers 
samenbrengen op een fietshappening 
langs vier fietsbruggen in de buurt”, 
promoot Luc Van Ingelgom het initiatief, 
”en in het najaar komt er een tweede 
aandachtstrekker, met een wandeling 
over de verloren weg tussen Weerde 
en Hofstade.”
Er werd ook een  facebookpagina 
“Fiets & wandelbrug E19” aangemaakt 
waarop je het initiatief kan steunen 
en waarop activiteiten aangekondigd 
worden. 

Bruggenbouwers willen wandelbrug over E19
Weerde – Vier Weerdenaars, 
die zich “de Bruggenbouwers” 
noemen, willen de oude 
verbindingsweg tussen de 
visvijver in Weerde en het 
Vriezenbroek in Hofstade 
herstellen, met een nieuwe 
en veilige wandelbrug over 
de E19.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Luc, Herman en Wim op de plek aan de E19 waar ze graag 
een wandelbrug willen tussen Weerde en Hofstade.
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 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:
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O
p een blauwe maandag 
besloten jullie: we beginnen 
een bed and breakfast!
Kamiel: “Zo’n welomlijnd 

plan was dat niet. Onze woning werd 
gebouwd in 1980. In 2007 besloten 
we te verbouwen. Een plat dak werd 
een zadeldak en op die manier werd 
heel wat ruimte extra gecreëerd. Met 
veel bloed, zweet en tranen, ik deed 
het meeste werk immers zelf, kwam er 
op de bovenverdieping een complete 

bijkomende woonruimte met twee 
slaapkamers, een badkamer en een 
geïntegreerde keuken. De woonkamer 
geeft uit op een terras. Onze zoon en 
dochter maakten hiervan tijdelijk gebruik, 
maar daarna kwam het even leeg te 
staan. Een beetje zonde toch. Permanent 
verhuren vonden we niet de beste optie, 
en zo ontsproot het idee om het uit te 
baten als een bed and breakfast.”

Welk publiek willen jullie bereiken ?
“Onze doelgroep 
is niet strikt 
b e p a a l d . 
We mikken 
op reizende 
zakenmensen en 
toeristen. Maar 
net zo goed 
kunnen familie 
of kennissen die 
in de buurt op 
bezoek komen en 
wat veraf wonen 
hier logeren. We 
hebben hier ook al 
tijdelijke gasten 
gehad die hun 
eigen huis aan 
het verbouwen 
waren en blij 
waren dat ze hier 
terecht konden. 
Een gezin met 
kinderen kan ook, 
of een gezelschap 
vrienden.”

Vanwaar de naamkeuze?
“Suite geeft aan dat het meer is dan 
enkel kamers en 19 is simpelweg ons 
huisnummer. Ook de slaapkamers kregen 
een naam: Munt en Rogier, naar de foto’s 
die er hangen, gemaakt door onze zoon op 
die locaties in Brussel.”
Brengt dit veel extra werk mee?
Odette: “Dat valt wel mee. ‘t Is niet dat 
we geen tijd meer hebben voor onszelf. 
De gasten hebben een aparte inkom, 
dus privacy is voor beide partijen geen 
probleem. Het logement is eigenlijk een 
volledig uitgerust modern appartement. 
Vaak verkiezen de gasten om zelf voor 
hun ontbijt te zorgen, dus daar moet 
ik niet altijd rekening mee houden, al 
doe ik dat met plezier. De boel netjes 
houden, hoort er ook bij natuurlijk. En 
we geven de gasten tips en hulp bij het 
verkennen van de omgeving.”
Kamiel: “We knijpen er graag zelf al eens 
tussenuit. Daarom staan we ook open 
voor huizenruil. Niet alleen voor onszelf, 
onze kinderen kunnen ook gebruik maken 
van die formule als we het appartement 
hiervoor beschikbaar stellen.”

Het lijkt me niet enkel business voor jullie?
“Niet echt, we nemen het zoals het 
komt. We vinden het belangrijk om de 
beschikbare ruimte te benutten en de 
sociale contacten zijn heel verrijkend. 
In augustus krijgen we Australiërs over 
de vloer voor twee weken. Misschien 
een aanzet voor ons of de kinderen 
om op onze beurt eens naar ginder te 
trekken!” 

Eppegem - Sinds begin dit jaar is onze 
gemeente een logeeradres rijker. Kamiel en 
Odette Docx gingen van start met Suite 19, 
een fraaie bed and breakfast boven hun eigen 
woonst in de David Teniersstraat. Beiden 
zijn oud-leerkrachten. Odette gaf les in de 
beroepsschool en Kamiel was leraar in een 
technische school. Wij mochten langskomen 
voor een nadere kennismaking.

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Meer info? www.suite-19.be
Recensies vind je op 

www.charmio.be

Hier komt een fotobijschrift

Logies en ontbijt in Suite 19
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Zaterdag 4 mei van 10u - 16u

Bezoek BrooDnoDIG en
degusteer onze 

Mechelkorn

Gratis 3 sandwiches 
bij aankoop

tervuursesteenweg 233
1981 hofstade

 

     

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

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

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

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom
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WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

bvba
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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

Zemst – Een mens moet zijn horizon verbreden. Verder kijken 
dan de eigen neus lang is. Dat geldt in het bijzonder voor 
een lokaal magazine dat zichzelf “glossy” durft te noemen. 
Daarom trok de redactie van de Zemstenaar een dagje naar het 
bruisende Brussel. En maakte er kennis met een fantastische 
stad, vol verrassingen en tegenstellingen. Voor drie euro een 
vestje kopen op het Vossenplein, maar het dubbele betalen 
voor één praline bij Pierre Marcolini op de Zavel. Met de lift van 
de grandeur van het justitiepaleis naar de volkskroegen in de 
Marollen. Hippe mode in de Dansaertstraat vlakbij de gezellige 
terrasjes op de Oude Graanmarkt. Zonder gids Dirk Thielemans, 
onze Brusselse Hofstadenaar, hadden we sommigen onder ons 

nooit meer teruggevonden!  PV, foto’s KA

Verzamelen bij één van de gevels van de “stripwandeling”, 
zo typisch Brussels.

Onze meisjes - en anderen - weten wat “fashion” betekent in Brussel.

de Zemstenaar brusselt
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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

Wij verzorgen elke uitvaart met de nodige zorg, discretie en stijl en  
volgens uw persoonlijke wensen en geloofsovertuiging.

Het rouwdrukwerk wordt door ons uitgevoerd in eigen beheer, 
waardoor wij u dit snel kunnen aanbieden.

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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H
et is niet dat de zon ons 
al doet zingen, daarvoor 
is de noordoostenwind te 
bijtend. Ik bel dus snel aan 

bij een voordeur die zijn nut al een 
tijdje niet meer heeft bewezen, maar 
het karakteristieke huisje met een 
eigenzinnig voortuintje geeft al aan dat 
we juist zitten.
Antoon komt langs de zijkant 
aangesloft. Terwijl ik mijn intenties 
zit te declameren - toegegeven, ik 
was getipt - zie ik eerst ongeloof en 
dan heel wat terughoudendheid in de 
vitale ogen van Antoon. Ik blijk niet 
de enige te zijn met buitenmatige 
interesse in zijn collectie. “D’r zijn er 
hier nog al geweest, maar ik stuur ze 
allemaal weg. Zelfs de mannen van 
Woestijnvis hebben eens gepolst, 
maar ik hoef die belangstelling 
niet.” Antoon is een gepensioneerde 
militair, gespecialiseerd in de 
ballistiek. De Tweede Wereldoorlog 
heeft Antoon nooit echt los gelaten. 
Zijn hobby van modelbouwer 
is daar het verlengde van. Zijn 

collectie van modelbouwvliegtuigen 
verwijst er volop naar. Maar hij 
heeft ook een uitgebreide collectie 
locomotieven en spoorweglijnen, 
en modelbouwschepen, veel 
modelbouwschepen. Sommige 
zijn van bouwdozen begonnen, 
andere zijn volledig eigen makelij. 
Ze zijn vaardig gebouwd van 
conservenblikken, koffiedozen, 
restmateriaal kortom. Maar er is meer, 
het werkt allemaal, met bijvoorbeeld 
een op Panamarenkaanse wijze zelf 
ingebouwde motor en al!
Ik krijg een exacte replica van de 
Reine Astrid te zien, B1, Mirages en 
geïmporteerde locomotieven, allen met 
een verhaal. Want vertellen kan hij! 
“Veel komt vanuit Engeland, waar ik 
vaak naartoe ben geweest, maar ook 
andere landen van den oorlog hadden 
mijn interesse.”

Passie en vakmanschap
Passie en vakmanschap in elke vezel. 
Ook nu nog, want Antoon is lid van 
de MBV-club en volgend weekend 

vertrekken ze naar Europa’s grootste 
beurs voor modellenbouw in Dortmund. 
Een week voorbereiding kost het daar 
om de zeven meter lange stand aan te 
leggen.
Maar intussen heb ik ook het 
genoegen om kennis te maken 
zijn lieve vrouw Renée. 92 is ze 
nu maar met haar kranigheid, haar 
speelse en ontwapenende blik, is 
die leeftijd helemaal veraf. Zie je 
wel dat leeftijd niet oud maakt. 
Ook zij heeft zich niet onbetuigd 
gelaten in het verzamelen. Jarenlange 
zoektochten op rommelmarkten en in 
tweedehandszaken, hebben haar een 
supermooie verzameling van poppen 
opgeleverd. “Ze mochten wel niet 
meer dan 100 frank kosten. Het moest 
een plezier blijven, hé", vertrouwt ze 
mij toe.
Kijk, daar krijg ik het warm van 
vanbinnen. Nu de buitenkant nog, maar 
de dag dat jullie dit lezen, zal het al 
veel warmer zijn. Een zoektocht naar 
jacuzzi- of barbecueverzamelaars dringt 
zich op. 

Hallo, de Zemstenaar!

Hofstade – Na een flink doorgedreven bosloop in het domein, god, wat hou ik daar toch 
van, nog enkele baantjes trekken in den dok en ik voel me weer helemaal pips. Klaar om 
er tegenaan te gaan. Op queeste naar een man, een vrouw, een koppel, met die schone 
doch slaafse eigenschap van het verzamelen. Derde editie, het gaat maar door. 

Tekst en foto: Jean-Marie Brassine

Replica van de Handley bommenwerper die neerstortte 
tijdens Wereldoorlog II in de “put” van  Hofstade, waar 
de Amerikanen een basis hadden.

Een splinterfragment van de prachtige poppenverzameling 
van Renée. Poco pech, Antoon en Renée stonden liever 
niet op de foto, wat we respecteren. Volgende keer nemen 
we onze Vendetta maskers  mee. 
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15.6 “ LED HD15.6 “ LED HD15.6 “ LED HD   
Intel i5Intel i5Intel i5---3230m3230m3230m   
8 Gb DDR38 Gb DDR38 Gb DDR3   
750 Gb HDD750 Gb HDD750 Gb HDD   
WiFiWiFiWiFi———WebcamWebcamWebcam   
Windows 8Windows 8Windows 8   
USB 3.0USB 3.0USB 3.0   
BluetoothBluetoothBluetooth   
Nvidia GeForce 710m ( 2 Gb)Nvidia GeForce 710m ( 2 Gb)Nvidia GeForce 710m ( 2 Gb)   

De Perfecte Communiekado’s Bij PPC Solutions 

Acer 17.3 ” V3-771G Acer 15.6 ” V3-571G 
17.3 “ LED HD+17.3 “ LED HD+17.3 “ LED HD+   
Intel i5Intel i5Intel i5---3230m3230m3230m   
8 Gb DDR38 Gb DDR38 Gb DDR3   
750 Gb HDD750 Gb HDD750 Gb HDD   
WiFiWiFiWiFi———DVDRWDVDRWDVDRW   
Windows 8Windows 8Windows 8   
USB 3.0USB 3.0USB 3.0   
BluetoothBluetoothBluetooth   
Nvidia GeForce 710m ( 2 Gb)Nvidia GeForce 710m ( 2 Gb)Nvidia GeForce 710m ( 2 Gb)   

Wij doen ons best om van deze aanbiedingen voldoende voorraad te voorzien. Indien een product niet 
meer voorradig zou zijn op het moment van uw bestelling, zorgen wij in overleg met u voor een even-
waardige vervanger.  Voor meer merken, informatie en prijzen kan u altijd terecht op onze website : 

http://www.ppcsolutions.be (nieuwe webshop !!) 

Vanaf 28 juni gaat onze winkel open op een nieuwe locatie. Vanaf 28 juni gaat onze winkel open op een nieuwe locatie. Vanaf 28 juni gaat onze winkel open op een nieuwe locatie.    
Dit zal op de Dit zal op de Dit zal op de Brusselsesteenweg 202 Brusselsesteenweg 202 Brusselsesteenweg 202 te Zemst zijn.te Zemst zijn.te Zemst zijn.   

Kortom een grotere winkel met een ruime parking voor de deur!Kortom een grotere winkel met een ruime parking voor de deur!Kortom een grotere winkel met een ruime parking voor de deur!   
Meer info volgt nog!Meer info volgt nog!Meer info volgt nog!   

 

PPC gaat verhuizen! 

699 EUR incl BTW699 EUR incl BTW699 EUR incl BTW   

Brusselsesteenweg 106Brusselsesteenweg 106Brusselsesteenweg 106   
1980 Zemst1980 Zemst1980 Zemst   
TEL 015 410 286TEL 015 410 286TEL 015 410 286   
info@ppcsolutions.beinfo@ppcsolutions.beinfo@ppcsolutions.be   
www.ppcsolutions.bewww.ppcsolutions.bewww.ppcsolutions.be         

Openingsuren Openingsuren Openingsuren    
Din,woe & don : 14u 19uDin,woe & don : 14u 19uDin,woe & don : 14u 19u   

Vrij : 14u Vrij : 14u Vrij : 14u ---   18u18u18u   
Zat: 10u Zat: 10u Zat: 10u ---17u17u17u   

699 EUR incl BTW699 EUR incl BTW699 EUR incl BTW   



21de Zemstenaar mei 2013 

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

 

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

 

Garage

LAUWERS
brusselsesteeNweG 497

zeMst (eppeGeM)
tel 02 251 94 36

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

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

In het Sportimonium in Hofstade loopt een digitale tentoonstelling over Eddy 
Merckx. In het wiel van Eddy Merckx is een project van Toerisme Vlaams-
Brabant, Toerisme Rupelstreek-Vaartland en het Sportimonium. Het doel is 
wielertoeristen, recreatieve fietsers of cultuurzoekers naar onze regio te lokken. 
Er zijn drie fietsroutes in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Ex-renners nemen de 
rol van gids op zich. De eerste route is 61 km. doorheen de landschappen in 
de Groene Gordel en langs de voormalige fietsfabriek van Eddy Merckx in 
Meise. De twee andere routes, die 40 en 55 km lang zijn, lopen in de richting 
van Antwerpen. Meer informatie: www.inhetwielvaneddymerckx.be JA

Foto boven: De aankomst van 
een retro-wielerploeg in het 
Sportimonium met o.m. Roland 
Liboton, Yvonne Reynders, 
René Dillen, Ken De Beule, Ludo 
Peeters, Marc Dierickx, Kurt 
Onclin, ploegmaats Herman Van 
Springel en Etienne De Beule en 
Jozef Thielemans (cyclocross). 
Foto rechts: Ex-wielrennenrs Kurt 
Onclin, Ludo Peeters en René 
Dillen zullen grote groepen 
begeleiden bij fietstocht.

In het wiel van Eddy Merckx
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H
oe ziet een sauna eruit?
“In België is een sauna 
een houten huisje in huis 
of garage, in Estland is het 

meestal een apart huisje in de tuin. 
Er staat een soort verwarmingsketel 
in, die je met hout stookt, soms 
van buitenaf. Daarbovenop liggen 
keien, die de warmte vasthouden en 
afgeven aan de lucht in de sauna. Die 
stenen begiet je af en toe met water 
om een soort hittestoot te geven. 
Wij doen soms een beetje bier in dat 
water, dat schijnt goed voor je te zijn 
en het ruikt lekker.
Bij mijn vader staat de sauna vlak bij 
een vijver in de tuin, maar sommige 
mensen hebben een soort bad om in 
af te koelen. Jammer genoeg is mijn 
vaders sauna afgebrand deze winter, 
omdat er iets in de schoorsteen vuur 
had gevat. Het is ’s nachts gebeurd, 
en mijn hond is in het vuur gebleven, 
omdat hij in de saunahut mocht 
slapen als het buiten erg koud was. 
Deze zomer gaat mijn vader een 
nieuwe sauna bouwen.”

Hoe verloopt dat saunaritueel dan?
“Als het in het hutje rond de 100°C 
is, ga je erin. Wij zitten op een matje 
van een soort schuim, dat niet warm 
wordt, zodat je je niet verbrandt. Je 
kan ook op een handdoek zitten.
We hebben stapels twijgen van 
berkenbomen in een emmer water 
staan in de sauna. Dan lig ik op mijn 
buik, en klopt mijn mama op mijn rug 
met de takken. Dat ruikt lekker en is 
goed voor je bloedsomloop.
Je doet een handdoek rond om er 
in te gaan, maar in de sauna zijn 
we allemaal bloot. In sommige 
families gaan de vrouwen samen en 
de mannen met de mannen, maar 
dat hangt af van familie tot familie. 
Sommigen gaan gewoon allemaal 
samen tegelijkertijd in dezelfde 
sauna.
We zitten voor tien minuutjes of zo 
in de warmte en springen dan in het 
koude water om af te koelen. Dan 
babbelen we en dan gaan we terug 
in de warmte van de sauna zitten. 
Dat wissel je zo een paar keer af, 

Viska leili!*
Hofstade - De zestienjarige Liisika Palu uit Estland 
woont al acht maand in België, in Hofstade. Ze is 
uitwisselingsstudente met Youth for Understanding en 
ze mist de traditionele Estse sauna!

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182

1980 Zemst

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

De vetter
accountants & Belastingconsulenten BvBa

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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
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afhankelijk van je tijd en je humeur.”

Wanneer  ga je in de sauna?
“De meeste mensen die ik ken hebben 
een sauna, en als je er zelf geen hebt, 
ga je vaak bij familie. Dat is dan de 
plaats waar de hele familie samenkomt, 
gewoonlijk één keer per week, in het 
weekend. We koken samen, eten en 
drinken en dan gaan we in de sauna. 
Wij hebben eens een saunaboot 
gehuurd met een groep vrienden 
samen. We zaten in een jeugdherberg 
op mediakamp en ’s avonds voeren 
we naar de sauna en na een tijdje 
bakken, sprongen we recht van de 
boot in het water van het meer. Dat 
was erg leuk.”

Waarom doe je het?
“Omdat het gezond en leuk is. Het is 
gewoon iets wat je doet in Estland! 
Je zweet alle bacteriën uit, je praat 
over vanalles. Je drinkt samen een 
pintje. In de zomer is het makkelijker, 
want dan moet je geen gat in het ijs 
maken om in het water te springen. 
De afwisseling van temperaturen 
maakt je immuunsysteem sterker en 
wapent je tegen de Estse winters. 
We hebben zelfs een liedje over de 
sauna!
Als je echt iets wil leren over Estland, 
dan moet je samen met Esten naar 
de sauna!”

*Gooi het water over de stenen!

“Wil je een Est 
leren kennen? 
Ga met hem  

naar de sauna!”

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

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
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Onder de   mensen
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Voor De Weerdse Blauwvoet was de sportavond in 
zaal d’Oude School in Weerde een onvergetelijke 
gebeurtenis. Vijf jaar was het geleden dat de 
supportersclub spelers van Club Brugge mocht 
ontvangen. Carl Hoefkens, Meme Tchité, Oscar 
Duarte en Jim Larsen daagden op. Ze werden 
geïnterviewd door Roos Van Acker, waarna ze een 
babbeltje konden slaan met de talrijke fans.

Het steakrestaurant van VK Weerde was een groot succes. 
De talrijke bezoekers werden uitstekend bediend door 
spelers, trainers en bestuursleden. Heel wat supporters 
en sympathisanten zakten dan ook naar de kantine van 
de voetbalclub af. Tijdens een gezellig samenzijn wilden 
de werkers graag op de foto.

De 70-jarigen van Zemst kwamen bijeen op een 
reünie van de laatste kleuterklas, nu De Tuimeling 
genoemd. Bij een uitgebreid diner en rijk gevulde 
glazen werd er heel wat bijgepraat.
Ook een plaatje muziek en een dansje bracht heel 
wat sfeer op het feest. Met dank aan Georges, 
Gonda, Jenny, Frans en Huguette. (LH)

Neos organiseerde een wandeltocht in Elewijt voor een 
afstand van 6,5 km. Aan de kerk verzamelde een grote groep 
sportievelingen van de actieve club, die genoten van de 
eerste zon en de mooie plekjes van het dorp. Na afloop een 
frisse pint in café In de Prins mocht uiteraard niet ontbreken.
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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Familiebedrijf Van de Perre van Horse Planet, 
bekend als tuinwinkel Horta, opende een nieuwe 
ruitersportwinkel op de Brusselsesteenweg in 
Eppegem. Burgemeester Coopman, zelf een recreatieve 
ruiter, knipte het lintje door, gevolgd door een hapje 
en een drankje. Horse Planet is een ruitersportwinkel, 
waar zowel beginnelingen als gespecialiseerde ruiters 
hun gading vinden. Ruiters kunnen ook terecht voor 
herstellingen aan hun materiaal. Daarnaast is er een 
ruim assortiment in de ruiterwinkel.

Twee jaar geleden stond Tina Corremans voor het eerst achter de 
toog van Den Druugen Airing en dat werd op 12 en 13 april gevierd. 
Zaterdag was er een feestavond en zondag een grote fuif in De Corren 
in Steenokkerzeel. Peter Van De Veire draaide de plaatjes en dat werd 
door de talrijke aanwezigen gewaardeerd. Binnenkort sluit Tina haar 
café voor enige tijd door geplande werken voor haar deur. “Intussen 
ga ik het gebouw en café wat verfrissen”, zegt de uitbaatster.

In het teken van 100 jaar KCVV Elewijt zorgde conferencier Raf 
Coppens in het clubhuis voor een spetterende avond Koning 
Voetbal. Bestuursleden en feestneuzen wilden graag met Rafke 
op de foto.

Elk jaar zet de gemeente Zemst haar vrijwilligers 
spreekwoordelijk in de bloemetjes. Ongeveer 250 
mensen waren ingeschreven voor dit gezellige 
samenzijn. De aanwezigen konden in de schuur van 
de Schranshoeve genieten van een hapje en een 
drankje en werden vergast op een wandeloptreden 
van de Vlaams-Brabantse folkgroep Nogal Neig.
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De broers Cédric en Mathias Lefeber hebben 
een prachtige derde plaats en dus brons 
behaald in het Belgisch kampioenschap voor 
nieuwelingen ploegenachtervolging op de piste. 
Dat was eind januari in Gent. Hier op de foto met 
gelegenheidsploegmaat Maxim Pirard links van 
Cédric (r) en Mathias (l). (KVW)

FC Eppegem organiseerde zijn jaarlijks kippenfestijn in feestzaal 
Het Assebroek. Tijdens de drie dagen mochten ruim achthonderd 
aanwezigen gratis een formulier invullen voor het winnen van een LED-
televisie. De onschuldige hand van Yentl Verstraeten deed haar taak 
uitstekend. Mevrouw Monique De Vleeschouwer uit Eppegem was 
de winnares en mocht van voorzitter Jan Van Asbroeck en Johan Fluit 
(commercieel beleid) de televisie in ontvangst nemen. Monique is een 
trouwe supporter van FC Eppegem en altijd aanwezig op de festiviteiten 
van de club. “Voor het eerst dat ik iets win, en dan nog een mooie grote 
televisie”, zegde een glunderende Monique.

Het gemeentebestuur zette de laureaten van de 
groenwedstrijd in de bloemetjes. Een prijzenpot van duizend 
euro werd onder de vele winnaars verdeeld. De hoofdprijs 
gaat naar Jan Van Steenwinkel, hij kreeg een aankoopbon 
van 50 euro. Een tweede hoofdprijs ging naar Guy Rosiers, 
ook hij kreeg een aankoopbon van 50 euro. Jozef Van der Elst 
en Rita Nys kregen voor hun inspanningen 30 euro. 

Tijdens het jaarlijks countrybal van The Blue Sky Dancers werden 
een luitenant-gouverneur, gouverneur en marshal benoemd. Deze 
benoeming ging gepaard met een eedaflegging, een glaasje whisky en 
een schietcermonie volgens de regels van de Texas Rangers. Met een 
optreden van twee countryzangers werd er heel wat gedanst, vooral 
in groep met de nodige ingestudeerde danspassen. Van een andere 
wereld gesproken.(KA)
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FC Zemst en VV Elewijt, samen 180 jaar oud, zorgden voor 
een leuke derby. Beide ploegen namen elk een helft voor 
zich. Jordy Benoot scoorde voor de bezoekers. Doelwachter 
Nicolas van het Groenewoud stopte een strafschop en was 
de matchwinnaar.

In april namen drie duo’s en één trio van Excelsior 
Eppegem deel aan het Vlaams Kampioenschap 
acrobatische gymnastiek in Bazel. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de turnvereniging konden alle teams 
zich plaatsen voor het Vlaams Kampioenschap. Alle 
teams zorgden voor een puike prestatie. Mona Bassleer 
en Yomi Van Malderen (op de foto) kwamen met een 
bronzen medaille naar huis. De meisjes behaalden een 
derde plaats bij de beloften C. Drijvende kracht Sara 
Peeters kan terugblikken op een geslaagd seizoen.

Opening dierenartsenpraktijk De 
Zomerweg op de Brusselsesteenweg 
in Zemst. Op de foto dierenartsen 
Caroline Makay en Karel Brosius met 
uitgenodigden, onder wie enkelen met 
hun viervoeter. Een hapje, een drankje, 
een rondleiding in de praktijk en een 
kleine verrassing voor de huisdieren 
maakten de receptie volledig.

Sympathieke en bereidwillige diensters 
tijdens de derby FC Zemst-VV Elewijt. De 
meisjes waren bijzonder gedienstig en 
zorgden bovendien voor een leuke sfeer.
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De toekomst is aan de jeugd! Ook bij uw lokale tv-zender is dat geen holle 
frase. Nadat u vorige keer al kennis heeft kunnen maken met onze youngsters 
Lowie en Dries (goe bezig, gasten!), is het nu de beurt aan Ilke, Tom en Jimmy. 
Zij beantwoordden spontaan onze oproep naar fris en jeugdig tv-geweld. En 
begonnen al meteen mee scenario’s uit te schrijven, reportages te maken, 
interviews af te nemen en beelden te monteren! Hier zijn ze.

Ilke Brassine is een 19-jarige rasechte Zemstse. Zij studeert aan het RITS in 
Brussel. Voor wie het niet mocht weten, dat is de overgebleven roepnaam van 
het vroegere RITCS (Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding). Thans is 
het dus het departement Audiovisuele en Dramatische Kunsten en Technieken 
van de Erasmushogeschool. Ilke is een kei in scenarioschrijven en wil ook 
graag leren monteren.
Tom Vanderschueren werd geboren in 1993 en woont in Elewijt. Hij volgt 
een journalistieke opleiding aan de Thomas More hogeschool in Mechelen. 
Thomas More (met één o dus!) en liefst niet te verwarren met de Ierse singer-
songwriter uit de 19de eeuw Thomas Moore. Tot voor kort spraken we nog van 
de Lessius hogeschool; in een vorig leven zelfs van De Ham. Tom wil ervaring 
en kennis opdoen met alle vormen van media.
Jimmy Verstraeten werd 29 jaar geleden geboren in het Limburgse Neeroeteren, 
maar streek om professionele redenen neer in Weerde, waar hij samenwoont 
met zijn vriendin Kristin. Hij werkt als Systems Engineer en studeerde o.a. 
Communicatie en Multimedia Design.

Van harte welkom namens iedereen die TV Zemst een warm hart toedraagt!
Hun eerste esbattementen ziet u in het nieuws van 1 mei. 

Beste Zemstenaar, wil je buurvrouw haar eigen begrafenis organiseren als 
een fun-fun-funeral, of houd je buurman blinde vinken in zijn volière, spreid dat 
nieuws via TV Zemst! 
Een mailtje naar Alex.Lauwens@telenet.be of een belletje naar 0474/056001 
dient je eerste reflex te zijn.
 AL

 TV  Zemst  U kijkt toch ook?

Een super boost voor TV Zemst, dankzij Tom, Jimmy en Ilke. (Foto: Paul Van Welden)

 

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

b.v.b.a. aLGEMEnE BouWWErkEn

CASTEELS - WIJNS

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

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
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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

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

 

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

vW auDI
SkoDa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

aLGEMEnE SChrIJnWErkEn 
WErnEr JanSSEnS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

 

PESS MEn’S faShIon
aCtuELE MannEnMoDE
JEanS & vrIJEtIJDSkLEDInG

BruSSELSEStEEnWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMSt
tEL.: 015/61.15.91
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G
eorge neemt ons 
mee terug in de tijd 
en  vertelt: “In het 
gymnasium word ik 

voor het eerst geconfronteerd 
met de gevolgen van de 
jodenvervolging. Plots wordt er 
door de nazi’s een onderscheid 
gemaakt tussen Germanen 
en joden. Joodse kinderen 
mogen niet meer samen op 
de schoolbanken met de 
zogenoemde Ariërs. Wanneer de 
situatie echt onhoudbaar wordt, 
besluiten mijn ouders dat ik weg 
moet uit Oostenrijk. Het idee is 
om samen naar Argentinië uit 
te wijken omdat twee van mijn 
ooms daarheen zijn gegaan. 
Wij krijgen echter geen visum te 
pakken en zo beland ik met een 
transport van het Rode Kruis in 
mijn eentje op veertienjarige 
leeftijd in Antwerpen. Ik spreek 
op dat moment enkel Duits.”

De oorlogsjaren
“Na een treinreis van 36 uur kan ik even 
terecht bij een verre neef, die mij in het 
station oppikt en ’s avonds krijg ik voor 
het eerst in maanden een plak ham te 
eten. Na drie dagen word ik overgebracht 
naar een kostschool in Heide-Kalmthout 
en in 1940 word ik geëvacueerd naar 
Lissewegen. Omdat ik ingeschreven 
sta als jood word ik in 1942 door de 
Duitsers gearresteerd. Samen met een 
tiental joodse medestudenten kan ik 
echter wegkomen en breng enkele 
dagen en nachten door in het woud. 
Ik besef het op dat moment nog niet, 
maar zo ontsnap ik ternauwernood aan 
de concentratiekampen.

Tijdens de oorlog verlies ik mijn 
identiteitsbewijzen. Zonder 
identiteitskaart is het praktisch 
onmogelijk om de oorlog te overleven en 
het verzet zorgt voor valse papieren. Ik 
krijg een paspoort van een jongeman die 
echt bestaan heeft. Dit identiteitsbewijs 
biedt mij enige zekerheid omdat 
het overeenkomt met wat er in de 
bevolkingsregisters staat. Ik geraak 
ermee door alle Duitse controles, maar 
mijn eigen identiteit ben ik kwijt.”

Ook de naoorlogse periode verloopt 
moeilijk
“De periode onmiddellijk na de bevrijding 

is uiterst chaotisch en mijn eigen 
identiteit terugkrijgen, blijkt 
allesbehalve eenvoudig. Ik word 
bijna gearresteerd door de 
vreemdelingendienst in Brussel 
en door hen word ik in het 
bevolkingsregister ingeschreven 
als Duitser. Pas nadat ik iemand 
van de kostschool in Heide-
Kalmthout terugvind, die wil 
getuigen wie ik ben, krijg ik 
mijn eigen identiteit terug. 
Voor mijn levensonderhoud kan 
ik inmiddels aan de slag in de 
diamantindustrie bij een neef die 
teruggekeerd was uit Amerika.”

Petite autorisation
“Ik ben niet langer staatloos, 
maar kan met mijn Oostenrijkse 
identiteit onmiddellijk na 
de oorlog niet vrij gaan en 
staan waar ik wil. Daarom 
besluit ik om de Belgische 
nationaliteit aan te vragen. Tot 
in de hoogste rangen van het 
gerechtsapparaat moet ik mijn 

zaak bepleiten. Ik moet onder andere 
aantonen dat ik al tien jaar in België 
woon, wat niet makkelijk is omdat 
ik tijdens de oorlog van de ene naar 
de andere plaats vluchtte en moest 
onderduiken. Pas in 1954 verwerf ik 
het Belgische staatsburgerschap, maar 
wel ééntje met restricties. Volledig 
staatsburgerschap kan ik niet betalen. 
Ik kies voor une petite autorisation 
die 13.000 frank kost, wat in de 
jaren vijftig heel veel geld is. Van het 
gelijkheidsbeginsel dat in de grondwet 
verankerd zit, is er op dat moment geen 
sprake. Ik word Belg met beperkte 
burgerrechten.”³ 

“Petite autorisation”
Hofstade – George Kluger, die van origine Oostenrijker is, woont al 35 jaar in Hofstade. 
Omdat het leven voor de Joden in zijn geboorteland door de sancties van de nazi’s 
onhoudbaar werd, stuurden zijn ouders hem in 1939 op veertienjarige leeftijd vanuit 
Wenen naar Antwerpen. Nu, bijna 75 jaar later, vertelt hij ons hoe hij uiteindelijk in 1954 
de Belgische nationaliteit verwierf (of toch een deel ervan).

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

In de jaren vijftig kost het joodse 
oorlogsslachtoffers veel geld om tot Belg 

genaturaliseerd te worden.
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

tel. 015 61 13 49
fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

Leireke 38 - 1880 Ramsdonk - GSM 0487 253 316
E-mail: vastgoedstylinghuyberechts@gmail.com

www.vastgoedstylinghuyberechts.be

KLUSDIENST

 Algemene schilderwerken
   Behangwerken
 Laminaat
 Leegmaken van panden
 Algemene klusdienst 

€ 5 kortin
g 

geldig tot 31 mei 2013

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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Tervuursesteenweg 358 - 1981 Hofstade
015/62 08 96

www.bugattis.be

Ook prothesebeha’s 
en badpakken verkrijgbaar

Gratis attentie bij elke aankoop

vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 
MOEDERDAG-ACTIE
10% korting op alle beha’s en setjes

adv_Bugattis_mei2013.indd   2 16/04/13(w 16)   10:56

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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R
oberta, hoe ben 
je in Hofstade 
beland?
“Mijn ouders 

zijn eigenlijk allebei 
Italiaans, maar zelf ben ik 
opgegroeid in São Paulo, 
een hele grote stad in het 
zuidwesten van Brazilië. Ik 
was er al vijftien jaar aan 
het werk en leidde er mijn 
eigen leven, toen ik daar 
mijn man ontmoette. Hij 
was een Vlaming en wist 
me te overtuigen om mee 
naar zijn land te gaan. Na 
mijn eerste jaar in België 
wist ik dat mijn verhuis hier 
naartoe definitief was. 
Niet veel later, in 2003, 
zijn we dan ook in het 
huwelijksbootje gestapt 
en al gauw was ik zwanger 
van onze dochter.”

Hoe verliep de 
overschakeling van het 
zuiderse leven naar het 
voornamelijk frisse België?
“Ik had een goed beeld van 
het Europese leven dankzij 
mijn reizen naar Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje. 
Toch was dat eerste jaar in België erg 
zwaar. Ik miste niet alleen mijn familie, 
ik had het ook fysiek moeilijk. Het 
wisselvallige weer en het gebrek aan 
zon hadden geen al te goede invloed 
op mijn gemoed. In mijn thuisland was 
het normaal om elke dag de zon te 
voelen stralen op je huid. Maar door 
me open te stellen en veel met andere 
mensen te praten, heb ik me geleidelijk 
aan goed weten te integreren. Ik sprak 
met zoveel mogelijk mensen, of het nu 

aan de school van mijn dochter was, bij 
de bakker of in de trein.”

Woon je graag in België?
“Door de jaren heen ben ik natuurlijk 
van dit land beginnen houden. De 
kwaliteit van het leven is hier veel beter 
dan in mijn vaderland, we hebben een 
betere gezondheidszorg en een goed 
onderwijsstelsel. Mijn dochter naar de 
Chiro laten gaan of ze buiten op straat 
laten spelen, is in een grote stad als 
São Paulo niet denkbaar. Ook de natuur 

is heel mooi in België. 
Het is anders dan wat ik 
gewoon ben in Brazilië 
natuurlijk, maar ik kan erg 
genieten van de Ardennen 
of de bossen hier in de 
buurt. En de mosselen 
met friet zijn ook mooi 
meegenomen (lacht).”

Ervaar je veel verschillen 
met het leven in Brazilië?
“Ondanks het feit dat we 
het in België veel beter 
hebben dan het grootste 
deel van de bevolking in 
Brazilië, merk ik wel dat 
Brazilianen een tevredener 
volk zijn. Weinigen krijgen 
er de kans om te studeren 
en gezondheidszorg is 
veel duurder. De mensen 
daar proberen het leven 
vooral van de zonnige 
kant te bekijken en lopen 
er meestal vrij gelukkig bij. 
En daar kunnen we hier in 
België nog wel wat van 
leren. Wat voor Brazilianen 
echt van belang is, is 
sociaal contact. In Brazilië 
heerst er dan ook een 

echte praatcultuur. Er wordt veel meer 
gesproken dan geschreven. Dat is 
nog een voortvloeisel uit de tradities 
van de originele inheemse bevolking. 
Mensen vertellen er elkaar alles, zelfs 
aan wildvreemden. En ook fysiek 
staan de Brazilianen dichter bij elkaar.  
Kennissen en familieleden knuffelen 
elkaar veel meer dan Belgen. Mijn 
Belgische vriendinnen schrokken zich 
in het begin dan ook vaak een hoedje 
wanneer ik ze spontaan omhelsde”, 
lacht Roberta. 

Braziliaanse gastvrijheid in Zemst

Hofstade - Een tiental jaar geleden had Roberta Garbarino haar leven volledig opgebouwd in São 
Paulo, Brazilië. Niet veel later gooide ze dat leven compleet om en trok ze naar België voor, jawel, de 
liefde. Wij hadden een gesprek met Roberta en peilden naar haar ervaringen over haar verhuis van 
het immer zwoele Brazilië naar het, laten we eerlijk zijn, minder zonnige België.

Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries

Geen BelGen, 

wél Zemstenaars
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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

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

De meisjes van 7 jaar tot 13 jaar van Reko Roller Club Zemst tijdens een training in 
de sporthal van Verbrande Brug. Op de foto Emily Bisschops (kandidaat kampioen 
2013), Eyerus Van Paesschen, Eran Mouillard, Liesl Van Buggenhout, Jorun Geerts, 
Ann-Sophie Marien, Julie Marien, Lotte Houben, Lina Mozin en Ellen Vennix met hun 
trainsters Inneke Vos, Marie-Claire Van Damme en Anja De Coster.
Reko Zemst is in het Vlaamse rolschaatsleven een toonaangevende club. Ze telt 
34 competitieleden en heeft een mooi palmares, met verschillende Europese en 
zelfs twee wereldtitels. Bezielende kracht achter Reko Zemst is Marie-Claire Van 
Damme (Trofee van Sportverdienste van de Vlaamse Rollerbond) op sportief 
gebied, gesteund door dochter Anja De Coster (in ’96 wereldkampioene 1500 
m. op de weg in Padua en later ook nog Europese kampioen). Anja en Marie-
Claire behaalden als eerste hun Blosodiploma.  JA

Kampioenen bij Reko
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Zowel voor bedrijf als particulier

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

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

WWW.WaSSErIJDrooGkuISPrISMa.BE

ook WIJ aanvaarDEn DIEnStEnChEquES 
voor aL uW StrIJkWErk
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ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

•	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

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

Integreren in Zemst? 
Niet-Belgen zijn ook Zemstenaren
Zemst – In juli 2012 startte de gemeente met een 
zogenaamde “integratiedienst”. Het gemeentebestuur 
wil daarmee aantonen een gemeente te willen zijn waar 
iedereen zich thuis voelt, waar iedereen dezelfde kansen 
krijgt en waar de mensen met elkaar communiceren.  
Vorige maand organiseerde de gemeente een eerste 
initiatief, een ontbijt voor Zemstenaren van andere 
origine. Een sfeerbeeld.

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Liesbeth Michiels

N
et zoals in andere steden 
en gemeenten, wordt 
ook de samenleving 
in Zemst diverser. De 

integratiedienst van de gemeente 
wil allerlei activiteiten organiseren 
om iedereen toegang te geven 
tot onze samenleving. Als eerste 
initiatief pakte de integratiedienst 
in april uit met een ontbijt om het 
sociale netwerk aan mensen van 
andere origine wat uit te breiden. 
De mensen van andere origine 
bereiken is niet gemakkelijk. Er 
kwamen een vijftigtal personen 
opdagen voor deze eerste 
kennismaking.
In de toekomst zal de gemeente 
nog meer initiatieven nemen. De 
integratiedienst wil werken rond taal, 
verenigingsleven, dienstverlening, 
enzovoort. 

We vroegen aan Liesbeth Michiels, de 
integratie-ambtenaar van Zemst, om 
een aantal concrete voorbeelden van 
hoe de gemeente denkt de integratie 
van anderen te kunnen bevorderen.
Liesbeth vertelt:  “Integratie van 
mensen wordt bevorderd door 
factoren als participatie aan 
activiteiten in de gemeente, 
duidelijke informatie, inspraak 
en taalontwikkelingskansen. De 
acties die de integratiedienst 
wil ondernemen, hebben daar 
mee te maken. Een recente actie 

bijvoorbeeld is het creëren van 
oefenkansen Nederlands voor 
de anderstalige nieuwkomers in 
Zemst. De gemeente biedt sinds 
kort aan nieuwe anderstalige 
inwoners een taalpakketje aan. Dit 
taalpakketje wordt meegegeven 
aan nieuwe inwoners bij hun 
inschrijving in de gemeente en het 
bevat enkele handige oefentips, 
een woordenboekje en enkele 
informatiebrochures. Een andere 
actie is dan weer gekoppeld 
aan participatie in de Zemstse 
gemeenschap. Zo werken we 
samen met verenigingen, scholen, 
handelaars, enzovoort. Inwoners 
moeten voldoende kansen 
krijgen om deel te nemen aan het 
verenigingsleven en verenigingen 
moeten ook toegankelijk zijn voor 
iedereen. Daarom werken we samen 
met enkele verantwoordelijken 
om de toegankelijkheid van hun 
vereniging te bekijken en te werken 
rond het wegwerken van enkele 
drempels. Dit zijn slechts twee 
voorbeelden van een brede waaier 
aan initiatieven en projecten. Toch 
tonen ze duidelijk de richting aan 
die de integratiedienst wil uitgaan 
in de volgende jaren. De integratie 
van inwoners in Zemst is een proces 
waarin de hele gemeenschap een 
rol speelt.”

Liesbeth, kloppen een aantal 



37de Zemstenaar mei 2013 

David teniersstraat 26 - Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen

ontStoPPInGSWErkEn

GEERT LUYCX

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

ruBEnShof
BIJ LIEvE

CarDIJnStraat, EPPEGEM
tel 015 64 07 13

vanaf nu
Café In EEn nIEuW kLEEDJE

MaanDaG ruStDaG

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

GSM 0475/869 163

Cijfers over personen van andere 
origine in Zemst :
•	aantal personen met niet-

Belgische nationaliteit (eind 
2012): 629 personen

•	nationaliteiten van 
vreemdelingen (eind 2012): +/- 
73 verschillende nationaliteiten

•	aantal personen van vreemde 
origine (dus met of zonder 
Belgische nationaliteit) (cijfer 
2011) : 1547

stereotype denkbeelden over 
mensen van andere origine: zijn dat 
veel steuntrekkers en mensen die 
geen woord Nederlands spreken? 
“Al te vaak gebruiken mensen 
clichés om anderen te bestempelen. 
Dergelijke clichés komen 
het samenhorigheidsgevoel 
allesbehalve ten goede en leiden 
tot discriminatie. Stereotiepe 
denkbeelden horen dus zeker en 
vast niet thuis in onze samenleving, 
en al zeker niet in de werking van 
een integratiedienst. Iedereen 
draagt immers bij tot een boeiende 
samenleving en geeft – elk op 
zijn/haar manier – een invulling 
aan onze gemeenschap. Het is 
niet de bedoeling om mensen te 
bestempelen met allerlei clichés, 
maar wel om mensen voldoende 
kansen te bieden om zich te 
ontplooien.”

Heb je je kennis van de Arabische taal 
al veel kunnen benutten?
“Volgens de taalwetgeving zijn 
wij verplicht om het Nederlands 
te gebruiken in het contact met 
burgers. Bijgevolg spreek ik in de 
meeste gevallen Nederlands met 
de mensen. Als sommige mensen 
een aantal essentiële dingen 
niet verstaan, gebruik ik soms 
wel woorden in andere talen om 
het te verduidelijken. Dit doe ik, 
waar dat gepast is, ook in het 

Arabisch. Maar echt vaak gebeurt 
dit niet. Ik vind niet zozeer mijn 
kennis van de Arabische taal een 
meerwaarde voor mijn werk als 
integratieambtenaar. Mijn voeling 
met de Arabische cultuur beschouw 
ik echter meer als een pluspunt en 
dit gebruik ik dan ook veel vaker 
in mijn dagelijkse werk. Een beetje 
voeling met verschillende culturen 
zorgt er immers voor dat je door 
verschillende brillen naar projecten 
en initiatieven kan kijken.”

de Zemstenaar wenst Liesbeth veel 
succes met het project. Waar mogelijk 
kan ons maandblad ook bijdragen 
aan de informatieverstrekking over 
de diversiteit in Zemst, onder meer 
door onze reportagereeks “Geen 
Belg wel Zemstenaar”. 

Wist je dat ...?
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bij inleveren 
van deze bon: 

GrAtIs 
DVD-player 
bij aankoop 

van een 
lG  tV

enkel geldig in de 
maand mei 2013

Brusselsesteenweg 174, 1980 Zemst

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

Nico Vergaelen, BIV 506.573
www.compasvastgoed.be  
www.century21compas.be
info@century21compas.be

Tel: 015 62 16 06

Bel gerust voor 
een gratis 

waardebepaling 
van uw woning!

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

Uw 
verzekeringsspecialist  
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C
aras Alegres is Spaans voor 
“vrolijke gezichten”. Het is 
de naam van een stichting 
die vrouwen en kinderen 

ondersteunt die veelal op de 
armoedegrens leven en hen probeert 
een positieve kijk op de toekomst 
te geven. Opgericht in 2004, is ze 
werkzaam in de achterbuurt van de 
stad Quetzaltenango in het Midden-
Amerikaanse land Guatemala, maar ze 
wordt voornamelijk vanuit Nederland 
geleid.

Waarom specifiek vrouwen en kinderen 
en waaruit bestaat de ondersteuning? 
Katrijn: “In Guatemala lopen de gevallen 
van agressie tegen vrouwen op jaarbasis 
in de vele duizenden. Er is veel machismo: 
vrouwen krijgen geen of nauwelijks steun 
van hun partner in het huishouden of bij 
de opvoeding van de kinderen. Veel 
vrouwen zijn niet op de hoogte van hun 
rechten en maken als slachtoffers van 
geweld geen kans op een eerlijk en/of 
betaalbaar juridisch traject. En ook voor 
vele kinderen is het leven er hard. Velen 
moeten al op vroege leeftijd werken 
en kunnen niet regelmatig of helemaal 
niet naar school en/of leven in extreme 

armoede. Caras Alegres 
probeert met tientallen 
projecten de ontwikkeling 
van vrouwen en gezinnen 
te stimuleren. De projecten 
vallen onder ‘voeding, 

onderwijs, huisvesting, veiligheid en 
gezondheid’.”

Hoe ben je daar terecht gekomen en 
hoe lang blijf je nog?
“Wel, het betreft een stage voor 
het postgraduaat Noord-Zuid 
(ontwikkelingssamenwerking) via de 
scholen Katho en de Howest in Kortrijk. 
Aangezien ik voordien een master in de 
communicatiewetenschappen behaalde, 
wou ik graag in die sector tewerkgesteld 
worden in een ontwikkelingsland. Via de 
school kwam ik bij Caras Alegres terecht. 
Wat me bij hen aantrok, was hun streven 
naar zelfredzaamheid van de bevolking. Ze 
werken in coöperatie met lokale groepen 
en werknermers bij de lokale bevolking, 
zodat ze in de toekomst hun activiteiten 
volledig aan hen kunnen overlaten. Ik ben 
op 1 maart begonnen. Mijn stage loopt 
ten einde op 1 augustus.”

Wat moet je zoal doen?
“Ik ben er communicatieadviseur, 
als volgt samen te vatten: Caras 
Alegres efficiënter maken op het vlak 
van de communicatie met collega’s, 
vrijwilligers, sponsors en het algemeen 
publiek.”

Haar vroegere school De Regenboog 
heeft met een sponsorfietstocht 
van 20 km, een wandeling en een 
paasbloemenverkoop geld ingezameld 
voor Caras Alegres. Dat geld is nog 
aan het binnensijpelen. Regelmatig 
houdt ze de school op de hoogte 
van haar reilen en zeilen in het verre 
Guatemala. Zo schreef ze over de 
kinderen ginder: “De kinderen zijn 
enorm afhankelijk. Vanaf dag één 
hangen ze rond je lichaam en willen 
ze alles weten. Ik had een ring aan en 
een zonnebril op en binnen de twee 
seconden waren ze al verdwenen. 
Voor hen zijn het echte luxedingen. Ze 
zijn natuurlijk niet zo proper als onze 
Belgische kindjes. Allesbehalve! Ik was 
ineens een stuk vuiler toen ik terug 
thuiskwam. Hun kleren zijn ook niet op 
maat en vaak vallen hun schoentjes 
uit. Maar het zijn over het algemeen 
goedlachse kinderen.”

Deze maand zal de cheque met het 
ingezamelde geld overhandigd worden 
aan een vertegenwoordiger van de 
organisatie in België. Dan zal de 
directie van De Regenboog bekend 
maken aan welk project precies ze het 
geld wil besteed zien.

Wie ook Caras Alegres wil steunen kan dat 
op het Nederlands (!) rekeningnummer 
3661.72.603.  Meer info vind je op www.
carasalegres.org. 

Elewijt – Naar goede gewoonte zamelen de 
kinderen en ouders van de dorpsschool geld in 
voor een project. Caras Alegres heet het dit jaar, 
een stichting voor hulp aan moeder en kind in 
Guatemala. Katrijn Rosseels, oud-leerlinge van de 
school, loopt er momenteel stage.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Katrijn Rosseels

De Regenboog 
steunt Caras Alegres

Katrijn Rossels loopt stage in Caras Alegres.

39de Zemstenaar mei 2013 



40 de Zemstenaar mei 2013 

V
óór 1980 stond tennis niet op 
de Zemstse gemeentekaart. 
Wie in de buurt wou 
tennissen, was aangewezen 

op Mechelen, Vilvoorde of op De Punt 
in Perk. Daaruit is 33 jaar geleden De 
Wehzel ontstaan. Eén tennisclub voor 
Weerde, Eppegem, Hofstade, Zemst en 
Elewijt.

Op naar 500 leden
Hendrik Van den Bempt: “Populaire 
ploegsporten als voetbal vond en vind 
je tot in de kleinste uithoeken. Met 
individuele sporten ligt dat een stuk 
moeilijker. Maar de uitdaging om op 
dat vlak iets te realiseren maakt het 
ook boeiender. Als je met enkelen een 
visie kunt delen, ben je al een flink eind 
op weg. En onze visie bij De Wehzel 
is: gezond sporten in een familiaal en 
vriendschappelijk kader. Geen vedetten 
kweken, maar op een verantwoorde 
manier leuk bezig zijn.”
Dat De Wehzel op een verantwoorde 
manier goed bezig is, mag blijken uit 
een aantal cijfers.
Eric Vandenbossche: “Sinds drie 
jaar ligt het ledental boven de 400. 
Momenteel zitten we aan 440. En er 
zit nog een duidelijke groeimarge 
in. Niet alleen door Zemstenaars die 
aansluiten. Zij vertegenwoordigen 
ruim 60% van onze leden. Recent 
stellen we vast dat ook tennissers 
uit Kampenhout, Steenokkerzeel en 

Mechelen ons ontdekt hebben. Het 
verdwijnen van R.C. Mechelen is daar 
uiteraard niet vreemd aan. En vergeet 
niet: wij staan open voor iedereen. Ook 
niet-tennissers kunnen bij ons komen 
proeven van het spelletje!”
De spontane groei die De Wehzel 
nastreeft, valt duidelijk in de smaak van 
de jongsten… via hun ouders wellicht. 
Maar liefst 33% van de aangesloten 
leden is jonger dan 18!

Met dank aan de gemeente
Hendrik Van den Bempt: “Aanvankelijk 
was het allemaal niet makkelijk. Drie 
jaar geleden beschikten we enkel 
over vijf buitenterreinen. Dankzij de 
inspanningen van de gemeente Zemst 
(waarvoor oprechte dank!) beschikken 
wij vandaag over  maar liefst vier 
buitenvelden - waarvan drie met 
verlichting - en twee binnenvelden op 
kunstgravel! Dus, zo kun je bij ons ook 
in de winterperiode je lievelingssport 
blijven beoefenen! En hoewel we het 
principe small is beautiful huldigen, 
willen wij onze accommodatie blijven 
verbeteren. Alleen, niet oversizen is de 
boodschap!”
Wat bij Eric Vandenbossche de 
volgende bedenking losweekt: 
“Vergeet niet dat wij hier over 
een schitterende accommodatie 
beschikken. Met een panoramische 
cafetaria waar iedereen terecht kan. 
Niet alleen om een pintje te pakken of 

een snack te nuttigen bij een wandel- 
of fietstocht - De Wehzel ligt op een 
knooppuntenroute - maar ook om 
een feestje te organiseren. Alles aan 
democratische prijzen.”

Eigen tennisschool
Dat alles, met tennis als basis. 
Want dat blijft het uitgangspunt. 
Hofstadenaar Dennis Verstraeten 
heeft hier duidelijk zijn stek gevonden. 
Les geven en de cafetaria uitbaten, 
het is een echte win/win-situatie, 
zo weet de financiële directeur Guy 
Berckmans er nog aan toe te voegen: 
“Met twaalf bestuursleden en nog een 
andere hoop vrijwilligers willen wij 
De Wehzel echt een plaats geven in 
het Vlaamse tennislandschap!”. Zo te 
zien wil ik dat graag voor waarheid 
aanvaarden… 

Game, set, match… WEHZEL!

Elewijt - Ace, deuce, thirty love… 
Engelse termen zoeven mij om de 
oren. Ik kan nog net dekking zoeken 
vooraleer zo’n felle, flitsende fluobal 
mij treft op een plaats waar ik 
het liever niet heb. Gelukkig ben 
ik omringd door twee innemende 
gastheren, Hendrik Van den Bempt en 
Eric Vandenbossche, respectievelijk 
voorzitter en manager marketing 
& strategie. Zij loodsen me naar 
veiliger oorden. Een lekker (Mechels) 
streekbier maakt het gezelschap 
compleet.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.
Hendrik en Eric: “Bij De Wehzel is het leuk tennissen en gezellig samen vertoeven."

Voor je tennisagenda:
Op 25 april en 4 mei, Jeugdtornooi 
Dubbel
Op 16 en 26 mei, Jeugdtornooi 
Enkel

Maak kennis met De Wehzel!
Diependaalstraat 51, 1982 Elewijt - 
www.tcdewehzel.be,  
tcdewehzel@telenet.be
Voor opleiding: Wehzel Tennis 
Academy - www.dennis.be,  
dennis@dennis.be

Zin in tennis?



41de Zemstenaar mei 2013 



42 de Zemstenaar mei 2013 

D
e fret is, in 
t e g e n s t e l l i n g 
tot wat velen 
misschien denken, 

geen wild dier, maar 
gedomesticeerd en wordt 
meestal gehouden als 
gezelschapsdier. Zijn wilde 
versie is de bunzing. René 
houdt de fretjes echter niet 
voor het gezelschap, maar 
voor de jacht.

Geef toe, toch geen gewone 
hobby,  jagen met een fret?
“Voor alle duidelijkheid, 
we jagen met hond én 
fret. Hierbij moet de hond 
de konijnen opsporen 
en dit uitdrukkelijk laten 
zien, daarna moet de fret 
de konijnen uit de pijpen 
jagen. Bij deze manier van 
jagen is enig vernuft van tel. 
Konijnen leven doorgaans 
ondergronds in een 
gangenstelsel met meestal 
een centrale slaapplaats en 
verscheidene konijnenpijpen 
die met elkaar verbonden 
zijn. De plaats waar een 
kolonie konijnen leeft, 
telt ook een aantal 
vluchtgangen. Deze zijn 
doodlopend en gaan niet al 
te diep.”

Hoe moeten we ons dan het fretten 
voorstellen?
“Je kan het bezien als een flinke 
boswandeling. In het gebied waar de  
konijnen zich bevinden worden eerst 
alle pijpen, ‘het stel’, blootgelegd 
en gaan we de buidels uitzetten. 
We jagen dus met fret en buidel. 
De buidel is een netje dat op twee 
plaatsen wordt vastgepind over de 
konijnenpijp. Wanneer het konijn uit 
de pijp loopt in het net, wordt dit net 
dichtgestropt.

Het komt er dus op neer om geen 
enkele konijnenpijp te missen. Ze 
moeten allemaal voorzien worden 
van een buidel en dan wordt de fret 
losgelaten om de konijnen uit het 
gangenstelsel te verjagen. Fretten 
zonder ervaring kunnen al wel eens 
verdwalen in het soms uitgebreid 
gangensysteem, met een slechte 
afloop als gevolg. De fret mag 
uiteraard ook niet beneden blijven 
om zich tegoed te doen aan zijn prooi. 
Ervaring van mens én dieren is dus 

enigszins vereist.”

Misschien zullen echte 
natuurliefhebbers zich de 
vraag stellen of dit soort 
jacht wel nodig is?
“Mijn opdrachtgever is 
voornamelijk de stad 
Mechelen die in haar natuur- 
en recreatiegebieden 
liever geen echte jacht 
met geweer en hagel 
ziet plaatsvinden. Maar 
als nieuw aangeplante 
boompjes sneuvelen door 
een overpopulatie aan 
konijnen die alles kaal 
vreten, moet er wel worden 
ingegrepen. De schade die 
de massa’s konijnen kunnen 
veroorzaken is soms enorm. 
Het gebeurt ook dat de 
natuur zélf zorgt voor een 
grondige eliminatie van 
de konijnen, bij uitbraak 
van een besmettelijke 
konijnenziekte. Waar 
er moet gefret worden, 
gebeurt in overleg met 
de gemeentediensten en 
milieuverantwoordelijken.”

Mag iedereen deze hobby 
zo maar beoefenen?
“Het houden van fretten 
wel, de jacht daarentegen 
valt onder een wetgeving. Ik 

doe dit ondertussen zo’n vijftien jaar en 
behaalde hiervoor mijn jachtverlof. Het 
jachtexamen is niet zo’n gemakkelijke 
opdracht.”
Buiten zitten de vrouwelijke fretjes 
in hun kooi, stilaan in bronst en dus 
klaar om voor nageslacht te zorgen. 
Het mannetje is bij een bevriend 
fretteerder “zijn werk” gaan doen. De 
enige die zich van gans het gebeuren 
niets aantrekt is de hond Barry, die 
dicht bij de houtkachel languit in de 
zetel ligt. 

Een ongewone jacht
Hofstade – Op een zonnige lentedag heb 
ik afgesproken met een man met een niet 
alledaagse hobby: op jacht gaan met een fret. 
René Deprins (64), fretteerder van dienst, 
moet me toch wat tekst en uitleg geven.

Tekst en foto: Katia De Vreese
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Kantoor VAN PRAET bvba
Brusselsesteenweg 97
1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 
Fax: 015/61.03.06
Onafhankelijke makelaar nr. 45769 AcB
On nr 0466 792 803 www.kantoorvanpraet.be

E-mail:   info@kantoorvanpraet.be  

door een robotmaaier 
Laat het gras maar groeien  afrijden

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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www.tuinenvanvlasselaer.be

Z
enneblok won dit seizoen 
vijftien keer en verloor amper 
drie keer. Genoeg om één 
puntje méér over te houden 

dan de dichtste tegenstanders. Op 
4 april, hun laatste wedstrijd van het 
seizoen tegen Attilla Dilbeek, moest 
gewonnen worden. En ondanks de 
gierende zenuwen lukte dat al bij al 
vrij vlot: de tegenstander werd met 3-0 
huiswaarts gestuurd, mede dankzij de 
talrijk opgekomen supporters.

Na de wedstrijd werd er, samen met 
deze supporters, stevig gevierd in 
de cafetaria van De Waterleest. 
Het feestje duurde, naar aloude 
Zenneblokgewoonte, tot in de 
vroege uurtjes. Er werd gezongen 
en gedanst, en uiteraard vloeide 
het gerstenat vlotjes naar binnen 
bij jong en oud. Op 4 mei spelen 

de heren waarschijnlijk ook nog de 
bekerfinale en zullen ze weten of 
ze het huzarenstukje van vorig jaar, 
het behalen van de dubbel, kunnen 
herhalen. Supporters op post!

Zenneblok werd opgericht in 1973 
en bestaat dit jaar exact veertig 
jaar. Alle nevenactiviteiten die 
georganiseerd worden staan dit 
jaar in het teken van de verjaardag. 
Het wordt telkens iets speciaals. 
Zo zal het jaarlijkse ledenfeest een 
verkleedpartij in echte Westernstijl 
worden, inclusief rodeostier. Het 
feit dat er in dit jubileumjaar een 
kampioenstitel, en wie weet ook 
nog een beker, kan gevierd worden 
is natuurlijk fantastisch.

Voor meer info over de club kan iedereen 
terecht op www.zenneblok.be  

Zenneblok kampioen
Eppegem – De  “heren 2” van Zenneblok Eppegem 
werden voor de tweede keer op rij kampioen in de 
hoogste reeks van de Volleybalfederatie van de 
Vriendschap, het liefhebbersverbond van de Vlaams-
Brabantse volleybalbond.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

De zes basisspelers van het seizoen (Yves Boterdael, Dirk De Ridder, Herwin Bolijn, Sam 
Van Gulck, Wout De Backer en Tom Verheulpen) werden enkele keren aangevuld met 

Johan Vandenbergh, Stefan De Ridder en Gunter Vanderelst.  Coach is Erik Demeyere.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

 via onze website

leNte-
prOMOtIes
t.e.m. 21 juni 2013

 

www.nauwelaerts 
enzoon.be
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Ilse, ben je een geboren en 
getogen Zemstenaar?
“Neen, oorspronkelijk ben 
ik van Mortsel en mijn man 
van Mechelen. Voor we 
verhuisden naar Hofstade, 
woonden we in Mechelen. 
Toen onze dochter Leonie 
er was, wilden we liever 
een huis met een tuin om 
in te ravotten en zo zijn we 
hier terecht gekomen. Maar 
ondertussen voel ik mij hier 
écht thuis, als ik naar Mortsel 
ga dan vind ik het daar zo 
druk en zo vol...”
Je hebt een Estse studente 
in huis dit jaar, hoe is dat 
gekomen?

“Ik heb zo’n interculturele 
uitwisseling vroeger 
zelf gedaan, in Amerika. 
Dat was geweldig, mijn 
toenmalig gastgezin is nog 
steeds familie voor mij. 
Het voorbije weekend heb 
ik nog geskyped met mijn 
Amerikaanse mama. Als je 
iemand voor een jaar in huis 

neemt, dan moet je hem 
of haar uitkiezen aan de 
hand van een invulformulier 
met enkele regeltjes. Je 
weet eigenlijk toch niet 
wat je moet verwachten. 
Liisika had genoteerd dat 
ze onze politieke situatie 
wel interessant vond en 
dat ze een bijzonder gevoel 
voor humor had. Dat laatste 
is zeker waar gebleken, 
Esten hebben een apart 
soort humor die ik amusant 
vind, het eerste, dat bleek 
iets minder van toepassing 
(lacht). Achteraf zag ik op 
de site van de YFU (Youth 
For Understanding) dat ons 
land met dezelfde woorden 
wordt voorgesteld... Maar 
het is zeker en vast goed 
meegevallen, volgend jaar 
doen we het opnieuw. 
Deze keer met een Thaïse 
studente, dat gaat een 
hele cultuurschok zijn. Zo’n 
uitwisselingsstudente, dat 
is een extra kind, helemaal 
anders dan je eigen 

kinderen. Het opent een hele 
nieuwe wereld, want je leert 
andere dingen kennen en 
je stelt je eigen gewoontes 
eens in vraag omdat zij 
regelmatig vragen ‘waarom 
doe je dat?’.”

Heb je nog andere hobby’s?
“Schrijven en lezen doe ik 
graag. Lopen ook, ooit heb 
ik start to run gevolgd en de 
Elewijtse Halven gelopen, 
maar nu is mijn conditie 
net iets minder. Als ik dat 
vandaag zou moeten doen, 
zou mijn tong op mijn tenen 
hangen (lacht).”

Wat is je favoriete film?
“Geef mij maar een feel 
good film zoals Mamma Mia. 
Op een winterse dag met 
een dekentje in de zetel en 
een tas warme choco, zalig! 
Ik zie ook graag de films 
van de Coen brothers, zoals 
Burn after reading. Dat is 
een apart soort humor, maar 
ik hou daarvan. Ooit ging 

ik met een vriendin naar 
de bioscoop naar één van 
hun films. Op een gegeven 
moment doet er iemand 
een kast open en begint 
meteen te schieten, dat was 
een absurde situatie, maar 
ik moest gieren van het 
lachen. De rest van de zaal 
zat er maar stilletjes bij en 
mijn vriendin zal ook nogal 
gedacht hebben... Dat soort 
compleet van de pot gerukte 
humor is helemaal mijn ding.”

Met welk gerecht scoor je 
elke keer?
“Saltimbocca à la Romana, 
dat zijn kalfslapjes met 
parmaham en salieblaadjes. 
Ooit heb ik dat voor twintig 
man gemaakt en dat was 
heel goed gelukt. Nu 
denken die allemaal dat 
ik een geweldige kok ben, 
maar dat is niet zo. Elke 
dag iets op tafel toveren, 
rekeninghoudend met 
iedereen zijn wensen, dan is 
de lol er snel af.”

Aan den toog met Ellen
Hofstade - Mijn interview met Ilse Van de Velde gebeurde op een terrasje in de zon, zalig om na die lange 
winter aan de toog eindelijk weer wat frisse lucht te mogen opsnuiven. Ilse ken je als medewerker van het 
oudercomité van de Kriekelaar of van de wijnclub van KWB Hofstade. Of misschien ben je wel een trouwe lezer 
van Liisika’s rubriek in ons magazine? Dan weet je dat Ilse voor een jaar haar gastmoeder in België mocht zijn!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries
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en Ilse

•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

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

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

Exclusief in kwaliteit

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

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 
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Totaalservice in optiek

•

•
•
•

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

Twee ervaren opticiens tot uw dienst

Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108 • Zemst

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