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chttien was ze. Net als ik, groentje uit Laar. I can’t
get no… satisfaction bulkte uit de boxen. De vloer
was glibberig. Haar schouders glimden in de spots.
De olie droop eraf. “Alex, Alex, Alex!” galmde uit
enkele honderden kelen aan de ene kant. “Eliane, Eliane, Eliane!”
klonk het van de andere kant. De anciens, in witte kiel, pint in de
aanslag. De anciennes, flessen porto, van mond tot mond. Mijn
hart bonsde door mijn strot. De verplichte ad fundums op een lege
maag hadden mij duizelig gemaakt. Ik wou weg uit die kleffe kelder
vol alcoholwalmen. We werden tegen elkaar geperst. Ik kreeg een
nieuwe fles olie over mij heen. Het lekte van mijn zwembroek. Ik las
de angst in haar ogen. Het was maar een spel, en toch… De preses,
trappist in de hand, nam het woord. Het werd stil.
Een tweedejaars reikte een emmer aan. Een pispot. Met daarin
levende palingen, glad en glibberig. Je t’aime… moi non plus…
van Serge Gainsbourg werd ingezet. Slowen zouden we, met zo
lang mogelijk de gladde, kwispelende paling tussen onze glibberige,
geoliede adolescentenlijven. Ik voelde haar nagels. Ze klampten
zich krampachtig vast in mijn rug. Dit had ik niet verwacht. Die
frêle freule die zich niet wou gewonnen geven. A poil, à poil…
scandeerden enkele medestudenten met liefde voor het Frans.
Het was tenslotte een instituut voor vertalers en tolken…De
Laarse schacht tegen de Lembeekse por. Beide streng opgevoed.
Geslachten gescheiden, van eerste leerjaar tot laatste middelbaar.
En dan dit. De gladde aal ontglipte ons. Gejoel. Niet lang genoeg,
oordeelde de preses. De straf werd uitgesproken: een boksmatch
met eieren in een bh. Vier schrale scharreleieren voor mij. Twee
per cup. Nogal minnetjes. Ik durfde haar niet te slaan. Uit respect.
Eliane zegevierde. Met twee welgemikte meppen klopte ze mijn
eierborsten kapot. Bij haar alles intact. Haar bh was nochtans meer
dan behoorlijk gevuld, zonder eieren…Ik had het kunnen weten.
Droop af. Niet alleen figuurlijk. Met nog een trappist met ei te gaan.
Ad fundum, uiteraard!
Vier jaar lang deelden we de studiebanken. Een knipoogje af
en toe. Een zuinige, zedige zoen van tijd tot tijd.
Ruim 40 jaar later vraag ik me af: hoe zou het met haar zijn?
Misschien leest ze wel de Zemstenaar? Zoals u nu. Met of zonder
herinneringen. Maar boordevol beleving! Geniet ervan, lieve lezer!
De redactie (AL)
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Weerde - Verenigingen die een mossel- of steakfestijn organiseren om de kas te spekken,
da’s niks nieuws. De harmonie van Weerde wil wel eens wat anders. Zij gooit het over
een andere boeg met een authentieke Oostenrijkse keuken, gekruid met meeslepende
Tirolerklanken als tussendoortje.

Harmonie gaat Tirools
V
anwaar dit idee ?

reden voor. Het is de plaatselijke folk
en een belangrijk onderdeel van de
volkscultuur, die ginds overal nog volop
in leven wordt gehouden. Natuurlijk
heeft die muziek wel iets feestelijks
en zorgt ze voor de nodige ambiance.
We gaan voor kwaliteit en hebben de
arrangementen speciaal aangekocht,
dus dat zit wel snor.”

teerfeesten, het Nieuwjaarsconcert,
het Lenteconcert, een restaurant...
En als de Tiroleravond uitdraait op
een succes, is herhaling zeker niet
uitgesloten.”

Voorzitter Koen Cauwelier:
“Wij willen met de harmonie
wat meer op de voorgrond
treden, een nieuwe doorstart nemen zeg
maar. Het idee voor een Tiroleravond
Verbroederings-concert
komt van Ronny Van Grunderbeek.
De Tiroleravond is slechts een
Aangezien zijn vader gehuwd is met
onderdeel van de geplande activiteiten
een Oostenrijkse heeft hij wel affiniteit
op 11 en 12 oktober in d’Oude School
met het land.”
Ronny: “We leggen de lat hoog. Is de harmonie een bloeiende in Weerde. Op zondag 12 oktober is er
ook het verbroederingsconcert, waar
De schnitzels worden bereid op vereniging ?
authentieke wijze en de wijn komt Koen Cauwelier: “We tellen momenteel bevriende harmonieën en fanfares het
uit de Wachau regio, het bekendste een dertigtal leden. Dat is niet slecht, beste van zichzelf zullen geven. De
wijndistrict in Oostenrijk. Die maar het kan altijd beter natuurlijk. Vlaamse Leeuw uit Relst, KH Eendracht
moet zeker niet onderdoen voor de Positief is dat er toch meerdere Schiplaken, KH Sint-Isidorus Wilsele
beste Moezelwijnen. Als afzakkertje jonge mensen zijn aangesloten. We en KH Hoop in de Toekomst Eppegem
serveren we Marillenschnapps, een repeteren wekelijks en hebben een zijn ook van de partij.
Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Karen Van Steenwinkel
abrikozenjenever. Bovendien zal een vaste uitgebreide activiteitenkalender:
gedeelte van onze
dames
en
heren
Het is de plaatselijke folk en een
uitgedost zijn in fraaie
traditionele
kledij,
belangrijk onderdeel van de volkscultuur
speciaal besteld voor
dit evenement. Een
Vanuit vestimentaire hoek bekeken
feest voor het oog, zal
wordt dit alvast een voltreffer
je merken.”

“

Die muziek wordt
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Weerde – Een jurkje in jersey maken, een knuffel oplappen, een retouche doen… Heel wat
vrouwen zouden het maar wat graag kunnen. Zeker in deze dure tijden, waarin tweedehands
hip is. En je met wat handigheid een flinke euro kunt besparen. Welnu, voortaan kan je dat leren.
In de naaimachinewinkel van Herman Van Den Plas, waar Anke Apers workshops organiseert.

Naaien, de nieuwe hype

H

et is druk in de Vredelaan.
De nieuwe slager heeft goed
te doen. Aan de overzijde
heeft de etalage van
Hermans winkel een frisse look gekregen.
Duidelijk de hand van een jonge dame
met oog voor speelse creativiteit. Als ik
binnenkom is Anke druk doende met van
alles en nog wat.

Operakostuums
Anke, wat ben je allemaal aan ’t
doen? (ik val maar meteen met de
deur in de winkel)

“Alles organiseren en schikken. Zodat ik
kan beginnen met mijn lessen. Zorgen
dat ik plaats heb voor iedereen. En dat ik
al mijn documentatie binnen handbereik
heb. Ik ga dus allerhande naaicursussen
geven, Herman helpen bij de verkoop van
naaimachines en de mensen uitleggen
wat die machines allemaal kunnen en
waarvoor ze best gebruikt worden.”
Mooi initiatief, lijkt me. Hoe
hebben jullie elkaar gevonden?

“Vrij simpel. Ik was op zoek naar werk
in de lijn van mijn studies. En ben hier

Zelf je rokje of kleedje naaien, een leuke
tas of T-shirt maken? In de workshops van
Anke leer je het allemaal.

kan hier terecht: jong en oud, man of
vrouw, beginneling zowel als gevorderde.
Volgens de inschrijvingen en het niveau
van de deelnemers ga ik dan mijn
workshops organiseren. Ik ga de sessies
beperken tot vier personen, zodat
iedereen aan een machine kan zitten. Je
moet dus zelf geen machine meebrengen.
Wel je stofjes of het werk waarmee je
bezig bent en je stikgaren. En ook je
stofschaar. Heb je die niet, dan kan je er
een aanschaffen in de winkel. Bedoeling
is dat je met een afgewerkt product naar
huis gaat.”
Anke stopt me een lijstje toe met de
geplande workshops (zie infoblok).De
themalessen zullen telkens plaatsvinden
op zaterdagvoormiddag. Naargelang
de behoeften kunnen de sessies
hernomen worden of uitgebreid met
andere thema’s. Je kunt ook steeds een
workshop op maat aanvragen, of op de
Basisclub en
machines in de winkel komen werken
themalessen
voor een vrij project. Heb je nog geen
Wat mogen de Zemstenaars hier
ervaring met de naaimachine, dan kan je
van jou verwachten?
terecht in de basisclub, op woensdag- of
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(tel. 015 6
tijdschriften ter inzage.”
Overlock, coverlock, blindzomers,
lostorners… een nieuwe wereld is
opengegaan voor uw reporter. Na koken
en breien wordt naaien de nieuwe hype.

gewoon binnengestapt, met mijn cv in de
hand. Het klikte meteen.”
Herman beaamt: “Zij heeft zich goed
verkocht. Met een grote zin voor initiatief.
Die aanpak zinde mij wel. Vrij snel zijn
we tot een akkoord gekomen.”
Anke, net 27, is een rasechte Eppegemse.
Ze is sinds kort gehuwd met Wouter
en mama van een dochter (Renée).
Anke volgde Mode aan de Ursulinen
in Mechelen. Mantels, pantalons,
rokken, trouwjurken… ze beheerst
het allemaal, van patronen maken tot
de uitwerking ervan. Nadien volgde ze
nog een lerarenopleiding bij Plantijn in
Antwerpen en een modistenopleiding
voor hoeden. Ze heeft ook twee jaar
ervaring als kostuummedewerkster
bij de Vlaamse Opera. Recent ging ze
ook aan de slag als leerkracht in het
volwassenenonderwijs.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
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Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56
www.napoleon-games.be
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Zemst in het donker?
Zemst - Recent werden we gewaarschuwd dat we deze winter door elektriciteitsgebrek
misschien zonder stroom zouden kunnen worden gezet. Ondertussen is het afschakelplan
een feit: bestaat uit zes schijven, waarbij elke schijf goed is voor 500 MW, verspreid over
de verschillende provincies in België.

Z

emst valt bijna
volledig
onder
schijf
2.
Bij
afschakeling komt
eerst schijf 6 aan de beurt. Is
dit niet voldoende dan komt
een tweede aan de beurt,
namelijk schijf, 5 enzovoort.
Een
afschakeling
duurt
maximaal twee tot drie uur,
ergens tussen 17 en 20 uur.
Kunnen we op onze twee oren
slapen of wordt er wel degelijk
rekening mee gehouden?

Niet gewoon
Een dagelijks leven zonder
stroom zijn we niet gewoon.
We maakten het waarschijnlijk Steven en Charel Van Calster bij hun kolenvoorraad
wel al eens mee bij
wegenwerken of een probleem
met een elektriciteitscabine. Maar nu lijkt ze produceren het minste gas en geven
het of energieschaarste werkelijkheid zal het beste rendement als huisbrandstof.
worden. Hoe wordt hierop gereageerd? Tijdens de strenge winter van twee jaar
In ons adoptiedorp Sokone, in Senegal, geleden zagen we de verkoop stijgen, naar
is het uitvallen van de elektriciteit analogie met de andere brandstoffen.
schering en inslag. Afhankelijk van de De verkoop zal dus afhangen van welke
beschikbare energie wordt er eerst de wintertoestand we krijgen”, klinkt het bij
hoofdstad voorzien, de rest wordt in het Van Calster.
donker gezet. Hotels en gsm-masten zijn De kolenkachel, nog altijd de
voorzien van noodgeneratoren (zolang er goedkoopste manier van verwarmen,
brandstof is) en de gewone man schakelt heeft geen elektriciteit nodig en dus
over op kaarslicht, koken kan op een blijven deze mensen alvast in de warmte
houtvuur en verwarming is er niet nodig. zitten, op voorwaarde dat de kachel op
tijd aangevuld wordt!

De kolenkachel

Bij brandstoffen Van Calster in Elewijt
wordt nog jaarlijks ongeveer een
vierhonderd ton steenkool verkocht.
De kolenverkoop is sinds enkele jaren
in dalende lijn maar blijft ondanks de
milieumaatregelen toch bestaan. “Het zijn
vooral oudere mensen die hun huis nog
blijven verwarmen met kolen. Nu worden
alleen nog de antracietkolen verkocht,
8

Een schoorsteen
nodig
Toen de mogelijke stroomproblemen
in de media verschenen, was er plots
een enorme interesse naar mogelijke
oplossingen. Daar kunnen ze bij Van
Haesendonck aan de Hoge Buizen in
Eppegem over meespreken. “De deur
werd hier als het ware plat gelopen met de

vraag naar informatie”, getuigt Martine
Van Haesendonck. “Sowieso kent de
pelletkachel zijn opmars de laatste jaren.
Maar waar de mensen geen rekening
mee houden is dat alle inbouwhaarden
en ook veel andere toestellen uitgerust
zijn
met
ventilatiesystemen
en
afstandsbedieningen, … die uiteraard
een
stroomvoorziening
vereisen.
Enkel de gewone gasbranders en ook
mazoutkachels van weleer, met een
gewone ontsteking, werken zonder
elektriciteit. Waar ook geen rekening mee
gehouden wordt, indien de aandacht gaat
naar een andere manier van verwarmen,
is de noodzaak van een schoorsteen! De
rook moet toch ergens naar toe!”
En wat vindt de Zemstenaar van al
deze afschakeltoestanden? Hoe zal u de
mogelijke stroompanne doorkomen? U
kan het ons laten weten op …
Wordt vervolgd.
Tekst: Katia De Vreese

VERHUURT

HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

Specialiteit:
grasmaaiers
grasrobots
kettingzagen
hakselaars
heggescharen
bosmaaiers
etc...
Eigen hersteldienst
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GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

www.betonvandijck.be

NIEUW :
VERHUUR VAN
LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van
deze bon
-10% op de officiële
huurprijs
bij het huren van
mobilhome
Info 0494/738521
Enkel geldig in oktober 2014

FC

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

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
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Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be

Sla het vat maar aan!
Hofstade - Waar is de tijd dat elk dorp
zijn brouwer had? Lang vervlogen zou
je denken. Niet zo in Zemst. Sinds kort
hebben we weer een echte brouwer
in onze gemeente. En met een ‘echte’
brouwer verwijzen we niet naar een
bierbrouwer in zijn vrije tijd, want zo
tellen we er wel wat in Zemst, maar
naar iemand die van het bierbrouwen
zijn beroep maakt. Bart Luts, in de fleur
van zijn leven (40), uit de Pontstraat in
Hofstade is zo iemand. de Zemstenaar
ging proeven van zijn biertje Luvanium.
Lekker is het in elk geval!

B

art, klopt het dat je
je reguliere job hebt
opgegeven om brouwer
te worden? Vertel eens.

“Dat klopt. Ik heb jarenlang bij grote
internationale bedrijven gewerkt, maar kon
daar op het einde nog te weinig voldoening
uit halen. Bovendien was er ondertussen
een droom beginnen rijpen in mijn hoofd:
een eigen brouwerijtje oprichten. Maar
zolang ik aan het werk was, had ik echt geen
tijd om daar aan te beginnen. Uiteindelijk
heb ik dan de knoop doorgehakt en heb ik
mijn job opgezegd. Vervolgens ben ik les
gaan volgen om te leren brouwen en heb op
basis daarvan mijn eigen mini-brouwerijtje
opgestart. En nu heb ik mijn eerste eigen
bier: Luvanium! Toch een beetje een
droom die uitkomt!”
Leg eens uit waar het bier
Luvanium vandaan komt, waar je
het recept gehaald hebt?

“Op een gegeven moment las ik een artikel
in de krant over een oud Leuvens bier
dat in de 18de en 19de eeuw heel veel
gedronken werd en zeer gekend was, niet
alleen in Leuven maar ook ver daarbuiten.
Daar wilde ik meer over weten, dus ik ben
op zoek gegaan in de bibliotheken naar alles
wat ik maar kon vinden. Uiteindelijk heb ik
verschillende oude brouwershandboeken
gevonden waarin het bier en zijn
ingrediënten werden beschreven. De
oudste tekst dateert van 1828.”

Bart Luts: “de zachte Belgische hop
zorgt voor een mild aroma”.
Beschrijf,
voor
de
echte
liefhebbers, het bier eens ….

“Het is een ongefilterd blond bier van
hoge gisting met nagisting op de fles
van 7,5% alcohol. Ruwe tarwe en haver
geven het bier een frisse, ronde en romige
smaak en de zachte Belgische hop zorgt
voor een mild aroma. Aangevuld met
het complexe karakter van traditionele
vloermout ontstaat de zachte smaak
van Luvanium.” (meer info op www.
luvanium.be)
Waar brouw je dat biertje dan?
Thuis?

“Ik heb thuis mijn proefbrouwerijtje
waar ik 30 liter in kan brouwen, maar
dat is natuurlijk niet voldoende om te
commercialiseren. Ik gebruik het om
te experimenteren. Luvanium wordt
momenteel gebrouwen door Brouwerij
Anders in Halen. Zij hebben me
trouwens ook mee geholpen met de
ontwikkeling van het bier op basis van de
oude recepten.”
Kunnen Zemstenaren je biertje
ergens vinden, kopen of proeven?

“Momenteel wordt Luvanium vooral
in drankencentrales en cafés in de
streek van Leuven verkocht. Ik ben

nog maar een paar maanden bezig
en daar was natuurlijk veel interesse.
Sinds kort is het ook verkrijgbaar
bij Quali Drinks en DNW Dranken
(Prik&Tik) in Mechelen en bij de
streekproductenwinkel in Grimbergen.
Je kan het ook gaan proeven op het
bierfestival op de Grote Markt in
Mechelen op 11 en 12 oktober. Op
de Wereldfeesten was de Luvanium
alvast uitverkocht, dus dat is ook super!
Daarnaast ben ik nog op zoek naar
winkels en cafés in Zemst die interesse
hebben om het te verdelen, dus die
mogen me zeker contacteren!” (nvdr.
bartluts@luvanium.be).
Zijn er geen plannen om in plaats
van een Leuvens bier ook een
Zemsts bier te brouwen?

“Wel, Luvanium is in Zemst ontwikkeld,
dus eigenlijk is het ook wel een bier van
Zemst, neen? De Zemstenaren die ik
ken, genieten er in elk geval reeds met
volle teugen van. Schol!”
Nvdr. Nou ja, het is misschien een ideetje
om in Zemst een Zemsts biertje te brouwen
met een recept en een naam die naar
Zemst verwijzen. En wie weet gaat dat
biertje ‘de Zemstenaar’ heten?
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries
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Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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Hofstade – De zomervakantie ligt alweer
ver achter ons. Wat blijft zijn de leuke
herinneringen of nieuwe vrienden, want
op vakantie zijn nieuwe contacten zo
gelegd. In juli leerde ik onder de parasol
aan het zwembad in Antalya (Turkije)
Jurgen Peeters uit Hofstade kennen. Jurgen

is een creatieve duizendpoot én hij oefent
een bijzonder beroep uit. Zo bijzonder
dat je er geen naam op kan plakken:
huwelijkscoördinator,
ceremoniemeester
of weddingplanner. Kortom, hij organiseert
huwelijksdiensten op maat. Als goede
reporter vroeg ik Jurgen om tekst en uitleg.

Jurgen is In2Love
Jurgen is geboren en
getogen in Elewijt
en woont sinds kort
met
echtgenote
Karen Aenspeck en
zoontje Tristan in
Hofstade. Naast zijn
hoofdberoep, leraar
godsdienst in het SintNorbertusinstituut in
Duffel, heeft Jurgen
nog vele passies. De
passie voor muziek
deelt hij met zijn
echtgenote.
Karen
en Jurgen zijn allebei
muzikant en actief
in de Koninklijke
Harmonie
De
Melomanen
van
de Grote Gete in
Hoegaarden
én
in de Koninklijke
Harmonie
SintCecilia in Humbeek.
Als dirigent heeft hij
de leiding over de
twee muziekkorpsen.

Wedding
“à la carte”

Wedding planner Jurgen
met zijn gezin onder de
parasol in Turkije.

“

centraal, maar bij het
ene paartje vloeien
er al eens tranen van
ontroering terwijl bij
andere paartjes er
veel gelachen wordt
of allebei. Romantiek,
een vleugje humor,
ontroering, … een
huwelijksdag
is
een hoogdag in een
mensenleven. Door
de
persoonlijke
aanpak
kunnen
koppels
hun
eigen viering mee
samenstellen en het
is opmerkelijk hoe
dankbaar ze zijn voor
deze
persoonlijke
touch.
Bij een huwelijk
of jubileum komt
uiteraard meer kijken
dan alleen maar de
plechtigheid.
Om
een echt zorgeloze
dag tegemoet te gaan,
kunnen koppels ons
ook inhuren om alles tot in de puntjes
te plannen. Van de viering tot en met de
live muziek, locatie, gastronomie, enz.
In2Love biedt Wedding planning à la
carte.”

Romantiek, een vleugje
humor, ontroering, ... Een
huwelijksdag is een hoogdag in
een mensenleven

“Muziek is inderdaad een grote
passie”, zegt Jurgen. “Onze vrije tijd
verdelen wij over de twee korpsen,
maar verder speelt muziek ook nog
een rol. Bij het in elkaar steken
van huwelijksvieringen besteed ik
veel aandacht aan gepaste muzikale
ondersteuning. Mijn bedrijf In2Love
is gespecialiseerd in het organiseren
van huwelijksvieringen en jubilea op

maat. Koppels zijn vaak aangewezen
op een kerkelijke viering of een korte
ceremonie in het gemeentehuis. Stellen
die hun huwelijksboodschap niet zien
passen in dit stramien kunnen bij mij
terecht. Samen gaan we op zoek hoe
de viering er zal uitzien. Elke viering
is totaal anders, afhankelijk van de
wensen van het stel. Bij de voorafgaande
gesprekken voel ik al aan hoe de viering
zal verlopen. Liefde staat uiteraard

Tekst en foto: Veerle Mollekens
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Met een mus
naar Afrika

Weerde – Weerdenaar Ben Tesseur is creatief directeur bij Beast Animation, een stop motionbedrijf. Hier wordt gewerkt met een camera die opnames frame per frame maakt. Een tijdrovend
werkje…Maar geweldig plezant, want het laat hem helemaal terugkeren naar zijn kindertijd.

S

top motion is een filmtechniek
waarbij een camera wordt
gebruikt die opnames frame
per frame maakt. Er wordt een
voorwerp of figuur in een decor geplaatst
en dan een foto genomen. Dan wordt de
houding een fractie veranderd en weer een
foto genomen. Er zijn een 24 foto’s nodig
voor 1 seconde film. Een heel tijdrovend
werk is dat. Denk aan het geweldige Corpse
Bride van Tim Burton bijvoorbeeld.
We worden in de studio verwelkomd door
Ben Tesseur, die momenteel druk bezig
is aan een nieuwe reeks voor Ketnet. Het
verhaal gaat over het musje Dimitri dat
door omstandigheden in Afrika terecht
komt, waar hij kennis maakt met al die
vreemde dieren die er leven. Ben coproduceerde en co-regisseerde de reeks.

Terug in de tijd
“Het plezantste aan stop motion
voor kinderanimatie is voor mij je
terug verplaatsen naar je kindertijd
en van daaruit verhalen bedenken en
dialogen uitschrijven die aansluiten bij
hun leefwereld. Dat is altijd weer een
fantastische ervaring. Wat daarna komt is
echter een weg van lange adem. We tekenen
een volledige storyboard uit, maken een
14

‘bijbel’ waar we kleurgebruik, materialen,
bewegingen vastleggen voor de volledige
productie. Aan de hand daarvan gaan we
aan het werk: het ontwerpen en maken
van de figuurtjes, bouwen van de decors,
opstellen van de technische rider en
uiteraard de opnames zelf. We volgen een
strikt schema want met de klant (VRT in
casu) wordt een deadline afgesproken,
waar we ons moeten aan houden. We zitten
nu voor de avonturen van Dimitri in de
post-productie fase. Per dag verplichten
we onszelf 12 seconden film af te werken
en in het totaal maken we 26 afleveringen
van 5 minuten en één langere film van 26
minuten in stop motion.”

Van brainstormen tot
een verdeler zoeken

ons in voor de vele festivals en netwerken
er de dag rond. Het is tenslotte toch de
bedoeling om je film in zoveel mogelijk
landen te tonen. Niet alleen voor de
waardering en reviews maar ook om de
noodzakelijke inkomsten te ontvangen
die onze hoge kosten kunnen dekken.”

Toch nog Weerdenaar?
Of hij nog tijd heeft om naar Weerde af
te zakken? “Natuurlijk heb ik in Weerde
nog mijn familie en vrienden wonen,
maar ik kom er niet zo vaak meer. Het
gebeurt eigenlijk te weinig dat ik nog in
café ‘t Schoonzicht binnenval. De grote
activiteiten zoals de Weerdse Bierfeesten
of de Zomerfeesten probeer ik nog wel
mee te pikken.”
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Beast Animation

Zo'n intensief project wordt door
et vanaf
n op Ketn t zie
meerdere partijen gedragen. Ben:
ie
z
te
is
i
r
it
kor
“Voor Dimitri zijn we coproducent, de De serie Dim tie 2014. En binnen llon
n
a
k
h
a
c
lu tba
hoofdproducent is een Franse studio, de herfstv
use warme
e
h
n
e
e
n
en daarnaast is er nog een Zwitserse je misschie de hemel vliegen!
website.
i in
coproducent bij betrokken. We zijn ook van Dimitr on heeft een mooie
ati
on
altijd met verschillende projecten tegelijk Beast Anim gemaakte stop moti n dat
n
u
e
h
m aa
bezig, waarvan elk project in een andere
Je kan er
neem van
n
e
n
e
k
ij
k
zitten:
e
fase zit. Dat gaat van brainstorming tot
filmpjes b l herkenbare tussen
e
e
er enkele h imation.be.
het zoeken naar een verdeler. Onze films
n
ta
s
a
e
www.b
promoten is heel belangrijk. We schrijven

Brusselsesteenweg 86 • 1980 Zemst • GSM: 0475 33 17 59
Open vanaf 11u - Keuken is geopend van 12u tot 21u
dinsdag en woensdag gesloten

info@oudsempst.be • www.oudsempst.be

bvba
Zowel voor bedrijf als particulier

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 BEST

EK

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be
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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
16

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

Thimo wordt topsporter
Zemst - Op zondag 14 september werd in Laar de Vlaams-Brabant Classic gereden. Eén van
de deelnemers was Thimo Willems, onze Zemstse wielertrots. Wij zochten hem op op een
zonovergoten vrijdagmiddag, op de vooravond van deze klassieker.

T

himo, je studeerde in
juni af aan het atheneum
Pitzemburg in economietalen-sport. Dit verliep
allemaal vlot. Vanaf september is
het tijd voor het echte werk. Hoe
kijk je daar tegenaan?

Op zo’n momenten denk ik wel eens ‘al
die moeite voor niks’. Gelukkig zijn mijn
ouders en vrienden er dan om mij te
steunen en sla ik mij er snel doorheen.”

“Binnenkort start ik met mijn studies
kinesitherapie aan de Vrije Universiteit
Brussel. In het middelbaar vielen mijn
studies goed te combineren met het
wielrennen. Dit jaar wordt het een ander
paar mouwen. Ik vroeg onlangs een
topsportstatuut aan. Dit statuut levert
mij een flexibelere les- en uurrooster op
en maakt het een stuk aangenamer. Ik ga
dagelijks over en weer pendelen, omdat
het kotleven niet te combineren valt met
mijn trainingsschema. Ik zou door de
week teveel tijd verliezen.”

kermiskoersen waarbij ik als eerste over de
meet kwam.”
(Voor wie niet veel kent van wielrennen:
als renner kan je altijd deelnemen aan een
kermiskoers,
terwijl
je voor de andere
wedstrijden door de
ploeg geselecteerd moet
worden. Thimo’s ploeg
APT-SPIE Douterloigne
bestaat uit een twintigtal
renners, waarvan er
voor elke wedstrijd zes
geselecteerd worden.)
Zondag staat de
Vlaams-Brabant
Classic in Zemst-Laar
op het programma.
Hoe schat je je
kansen in?

Je moet met andere woorden veel
tijd vrijmaken om te trainen. Hoe
ziet zo’n weekschema eruit?

“Er gaat inderdaad veel tijd naar het
wielrennen. Een gewone trainingsweek
omvat vijf dagen waarop we effectief gaan
rijden. Hiervan zijn maandag en zaterdag
dagen waarop we een uurtje losrijden aan een
gezapig tempo. De overige dagen zitten we
minimum twee uur op de fiets en het tempo
ligt een stukje hoger. Op vrijdag is het rustdag
en zondag wordt meestal een koers gereden.
Uiteraard zijn er zwaardere weken in de
aanloop naar een belangrijkere wedstrijd.”
Zijn er naast de trainingen nog
belangrijke elementen waarmee je als
wielrenner rekening moet houden?

“Die zijn er (jammer genoeg) wel. Als
student word ik hier geregeld mee
geconfronteerd. Tijdens het seizoen is
het bijvoorbeeld not done om alcohol te
drinken. Stel je maar eens voor dat al je
vrienden naar een feestje gaan en ik lekker
gezellig thuis moet blijven. Natuurlijk weet
ik waarom ik dit doe, maar soms kan dit
eens teveel worden. Zo brak ik dit seizoen
al na de tweede wedstrijd mijn sleutelbeen.

“

Tijdens het wielerseizoen
is het not done om
alcohol te drinken. Niet
altijd even gemakkelijk.

Hoe blik je terug op het afgelopen
wielerseizoen?

“Na het breken van mijn sleutelbeen bij
aanvang van het seizoen, duurde het een
drietal weken vooraleer ik weer meekon.
Ik heb een aantal wedstrijden gewonnen,
waaronder het provinciale kampioenschap
in Nieuwrode en een rit in de ronde van
Axel. Daarnaast waren er nog een aantal

“De
Vlaams-Brabant
Classic is een vlakke
koers. Ikzelf ben meer
fan van de zwaardere
koersen
waarbij
doorzettingsvermogen
en kracht belangrijker
zijn. De koers van zondag
is een tactische koers. Bij
zo’n wedstrijden vind
ik het moeilijk om in
te schatten wanneer ik
best in de aanval kan
gaan. Geef mij maar een
wedstrijd waarbij ik tot
het uiterste moet gaan,
dan zie je pas echt wat
een renner in zijn mars
heeft!”

Bedankt voor het gesprek, Thimo!
Wil je nog iets toevoegen?

“Ik zou graag de wielerclub Sport & Steun
uit Zemst-Bos bedanken. Zij hebben mij van
jongs af aan gesteund en zijn steeds in mij
blijven geloven. Dit artikel is een uitgelezen
moment om dat eens extra te benadrukken.”
Tekst: Maaike De Donder, foto: Jean Andries
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Dakwerken DE DONDER

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

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
Carport - Pergola

Heet in de hel

Hofstade – In Hofstade was ooit de hel, net voorbij
de grens van de toen beschaafde wereld. Het was er
donker, met dat speciale licht dat alles hulde in een
onderaardse sfeer, maar met een warme gloed, die
nogal wat jongeren beving en hen in een roes van
hemels geluk deed weerkeren naar het dagdagelijkse.

E

r was eens een café op de
Molenheide, aan de rand
van het bos in wat nu het
Blosodomein heet. In café
Vijverhoef konden vissers op de vijvers
in het domein terecht voor een babbel
en een welgekomen frisse pint. Het
was voor hen dat Jean en Jeanne zo
vaak in de vroege morgen voor dag en
dauw het slot van de poort naast hun
café losmaakten om de vissers in het
domein binnen te laten. De afgelegen
plek trok haast geen ander volk.

Van café tot spelonk
Tot uitbater Jean Van Geesberghen,
artiest als hij was, het idee kreeg zijn
café aan te kleden in, waarom niet, de
hel? We schrijven begin jaren vijftig.
De eindejaarsfeesten kwamen eraan en
dat zou misschien wel nieuwsgierige
feestvierders lokken. En gelijk had hij. Het
café veranderde in een donkere spelonk
met vlammen op de muren en sensuele
gestalten tussen rotspartijen. De lampen
deden de rest. “Ik had ergens fluolampen
gezien die witte kledij
doen
opflakkeren
en
fluorescerende
verf die ze op de
armen
smeerden.
Dat speciale effect,
niemand had dat ooit
gezien”, verduidelijkt
Jean,
vierentachtig
ondertussen. Hij had
alles zelf gemaakt in
papier en karton.
Zijn beroep als
reclameschilder kwam
hem van pas in zijn
eigen zaak.
De Vijverhoef was
de hel geworden
en iedereen wilde
18

dat zien. Wie er over de vloer kwam,
was danig onder de indruk en vertelde
het verder. Als een lopend vuurtje
ging de hel door het dorp en wijd en
zijd in ’t omliggende, tot in Brussel
en Antwerpen. Met volle autobussen
kwamen ze afgezakt, niet alleen om dat te
zien en te beleven en ideeën op te doen
voor de eigen zaak – de hel werd vaak
nagemaakt– maar ook en vooral om te
dansen.

Houten dansvloer
met gracht rond
“Nergens was er immers gelegenheid
voor het jonge volk om te dansen”,
vertelt Jean. “Cafés genoeg, maar geen
plaats om eens flink te dansen. Hier
kon dat wel. Achter het café had ik
een podium getimmerd met een gracht
errond, zelf uitgegraven met de hulp
van die jonge gasten, die in ruil voor
een pint wel wat over hadden indertijd.
Een bruggetje leidde vanuit het café
daar naartoe.” Samen met zijn vrouw
Jeanne bleef hij onvermoeibaar in de

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

“

Jean en Jeanne ontvangen
in hun tuin nog geregeld
klanten van weleer uit alle
windstreken, want de hel
vergeten ze nooit.

In de hel, tussen de vlammen in de
armen van je lief: branden deed je er

weer voor hun klanten. In de zomer
was hun slaap tot een onvoorstelbaar
minimum herleid, want om vijf uur ’s
morgens stonden de vissers daar alweer
en moest de poort open. “Nu zou ik
dat niet meer kunnen”, zegt de nog
kranige Jeanne (88). “Er waren toen
geen koelkasten. Wij hadden ijs van de
ijsfabriek in Strombeek. Maar dat was
al vlug op in de hete zomermaanden
en dan trok Jean met zijn fiets met een
karretje erachteraan naar de brouwerij
om ijs. Iedereen deed alles met de fiets.
Wij hadden ook geen eigen leefruimte.
Onze keuken was die van het café, dat
onze living was. Zo leefden wij. Wij
deden dat gewoon en stelden er ons
geen vragen bij.”
Ook geen vragen bij het wel en wee van
hun klanten, die ze met zorgzaam toezicht
bijstonden, voornamelijk jongelui op
zoek naar avontuur en gedreven door
ontluikende liefde. “Daar durfde men
al eens op een meisje toestappen, met
haar praten, even aanraken, tot zelfs
dansen toe! Omdat het er zo donker was,

durfden we dat daar en nergens anders.
Zo duldde het de beschaving”, herinnert
mijn vader zich nog.

20.000 mijlen onder
zee
De hel bleef er welgeteld één jaar,
maar de naam is gebleven. Niemand
sprak nog van de ‘Vijverhoef ’, wat wel
de officiële benaming bleef. “Daarna
heb ik 20.000 mijlen onder zee
gemaakt”, gaat Jean verder. “Met echte
aquariums. Een bak hing boven in het
plafond. Als je naar boven keek zag je
de vissen zwemmen.”
De naam was gemaakt, de mensen
bleven toestromen, Jules Verne
achterna. En de plaatjes van de jukebox
trokken scheef door de warmte,
platgedraaid als ze waren. Twaalf jaar
lang hielden Jean en Jeanne café, tot
ze er in 1965 mee stopten. Het harde,
maar veel voldoening scheppend
caféleven, maakte eindelijk plaats voor
een normaal gezinsleven.

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries
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Op zondagen 12, 19 en 26 oktober kan je in heemhuis De Semse terecht voor een
tentoonstelling over ‘den grooten oorlog’. Je zal er je ogen én oren de kost kunnen geven,
want naast al het te bekijken foto-materiaal zijn er ook momenten ingebouwd voor
levende plaatselijke vertellingen.

Den Grooten Oorlog
in woord en beeld
D
e
herdenking
van
Wereldoorlog I heeft al heel
wat schrijvers, historici en
tv- of filmmakers inspiratie
gegeven. Eindelijk worden we bewust
gemaakt dat de loopgravenoorlog geen
strijd was die enkel aan de IJzer werd
uitgevochten, zoals we ons misschien
uit ver vervlogen geschiedenislessen
herinneren. Er zijn ook de vele vergeten
gebieden, waar mensen tussen puin
leefden, op de vlucht sloegen of
slachtoffer werden van barbaars geweld.
Hoe hebben de burgers van Zemst
‘den grooten oorlog’ beleefd? Dat is het
opzet van de tentoonstellingen die de
heemkundige kring De Semse organiseert
op 12, 19 en 26 oktober. Zij
zorgen voor een reconstructie van
deze periode vanuit het oogpunt
van de burgerslachtoffers, niet
vanuit militair oogpunt.

Onwezenlijk
“Voor de Zemstenaars waren de
maanden augustus en september
1914 cruciaal”, vertelt Axel Nees
van De Semse. “De uitvallen
uit de forten rond Antwerpen,
waarvan er twee hier werden
uitgevochten,
woedden
in
onze gemeenten vanaf 25 en
26 augustus. Groot-Zemst was
toen een militair niemandsland.
De verbeten gevechten richtten
een ware ravage aan. Er zijn hier
onwezenlijke dingen gebeurd. De
Duitsers gingen zich te buiten aan
barbaarse gruwel. Zij verscholen
zich achter het argument dat er op
hen geschoten was door burgers,
maar dat was ongetwijfeld een
drogreden om totale paniek te
zaaien en iedereen voor zich uit
20

te drijven. Het feit dat brandversnellers
tot de basisuitrusting van de doorsnee
Duitse soldaat behoorden, wijst in die
richting. Het is wel zo dat de Belgische
militairen toen geen volledige uniformen
droegen. Zo konden ze natuurlijk al
vlugger als burgers aanzien worden (de
fameuze franc-tireurs).”

Overleven
“Voor degenen die deze gewelddadige
passage overleefden – en niet zomaar
opgepakt werden om dwangarbeid te
verrichten in Soltau (waar we ook bij
stilstaan in de tentoonstelling) – was het
behelpen geblazen. Schaarste heerste
alom. Groot-Zemst bestond vooral uit

boerengemeenschappen, waardoor het
hongerlijden hier minder groot was dan in
Mechelen, Vilvoorde of Brussel. Dat leidde
al eens tot minder fraaie kleine menselijke
kantjes. In onze tentoonstelling laten
we een aantal mogelijkheden zien die te
maken hebben met voedselmanipulatie. In
verband met voedsel hebben we trouwens
een leuke bezienswaardigheid: een doosje
corned beef (maar dan de Duitse variant),
recent gevonden achter de biechtstoel
in de kerk van Elewijt! Verder tonen we
in onze tentoonstelling ook beelden en
documenten van Zemstse vluchtelingen
die hun heil zochten in Frankrijk,
Nederland en Engeland en op die manier
overleefden.”

Loopgraventoerisme
“Wist je dat we in Zemst (vooral in
Eppegem en Elewijt) een ware golf
van
‘loopgraventoerisme’
gekend
hebben? Vanuit Brussel werd al eens
een groepsreisje georganiseerd om te
komen huiveren tussen het puin en de
loopgraven. Zo kunnen we zo’n tien tot
twaalf foto’s laten zien waarop mannen
met bolhoeden rondkijken, onder andere
in de grotendeels vernielde kerken.”

Voor en na
“Hoewel de oorlogsperiode en de
gevolgen voor de burgerbevolking
het voornaamste onderwerp van onze
tentoonstelling zijn, tonen we ook hoe de
wereld eruit zag net voor de inval van de
Duitsers. Het grote aantal onbewoonbare
of volledig kapotgeschoten huizen na
de gevechten was enorm. Wat ‘erna’
betreft: Eppegem is het eerste dorp
waar de Duitsers begonnen zijn met
de heropbouw. Dat kan je nog zien aan
sommige gevels.”
Tekst: Annemie Goddefroy

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

www.jsdheylen.be
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Opendeur

van 3/10 tot 11/10 :

10% korting

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade
015/62 08 96

www.bugattis.be

adv_Bugattis_sept-okt2014_finaal.indd 1

15/09/14(w 38) 08:26

Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be
Steeds op afspraak: 0477 970 759
info@yvescollin.be
Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde
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of vind ons op

Champagnecapsules,

gegeerd door placomusofielen
Eppegem - De meesten
onder ons kraken wel eens
een fles bij een of andere
feestelijke aangelegenheid.
De lege fles zal in de glasbol
belanden en de capsules in
de vuilbak. De zogenaamde
placomusofielen onder ons
zullen die capsules echter
eerst grondig bekijken en ze
eventueel toevoegen aan hun
verzameling. Andrée Mangin
kent er alles van. Zij is één
van de velen die deze hobby
beoefenen onder de vleugels
van Open Oog.

Andrée Mangin stelt haar
collectie tentoon op 19 oktober
in Eppegem.

“

De waarde van zeldzame collector
items kan hoog oplopen

W

aar komt de benaming
placomusofiel
vandaan?

Andrée: “Die is afgeleid
van het Franse woord Plaque Muselet.
‘Plaque’ staat voor het plaatje en
‘Muselet’ voor het ijzeren draadje rond
de champagnekurk.”
Met hoeveel
zijn jullie ?

leden

“Een
honderdtal,
wij
vormen
de
grootste groep bij
Open Oog. Joe
Timmermans gaf
enkele jaren geleden
de aanzet. In onze
regio zijn er vrijwel
geen clubs en dus steeg
het ledenaantal vrij snel.”

Zijn die capsules ook iets waard ?

“Dat hangt er van af. Elke twee jaar
verschijnt opnieuw de Lambert
Catalogus,
de
referentie
voor
placomusofielen. Die catalogus maakt
een onderverdeling volgens een aantal
categorieën. En ja, de waarde van
zeldzame collector items kan wel
hoog oplopen. Ook gebeurt
het dat de capsule van de
fles belangrijker wordt
dan de inhoud ervan.
Iedereen legt wel
zijn
verzameling
aan volgens zijn
voorkeur.
Die
wordt dan netjes
geordend in albums
of vitrineplaten. Net
zoals bij postzegels kan
je ook volgens thema een

collectie aanleggen. Dat is wat ik doe.
En evengoed verzamel ik capsules
gewoon omdat ik ze erg mooi of kunstig
vind.
Bij ons heeft die geldelijke waarde minder
belang. Wij organiseren en bezoeken
vooral ruilbeurzen nationaal en regionaal.
En hierbij roep ik iedereen op om op 19
oktober eens een kijkje te nemen op onze
beurs in de Waterleest in Eppegem.”
Eigen capsules

De placomusofielen van Open Oog uit
Eppegem namen de gerenommeerde
champagneboer Lucien Leblond onder
de arm en selecteerden een aantal
flessen uitstekende wijn, voorzien van
capsules met Zemst als thema. Die
werden beperkt tot één fles per koper
aangeboden.
Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen
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Onder de
Dries Janssens uit Zemst won de actie
Met belgerinkel naar de winkel. Dries kon
niet aanwezig zijn bij de uitreiking, zijn
grootvader nam de fiets graag in ontvangst.
(Foto Anke Van Haesendonck)

Vorige maand kwamen vijf oud-klasgenoten van de vrije lagere basisschool,
de “zustersschool” van Hofstade samen om hun tachtigste verjaardag te
vieren. Zo zaten 400 eerbiedwaardige jaren rond een tafel vol feestdrank en
spijzen, gedrenkt in jeugdherinneringen uit de jaren tussen 1941-1948. We
zien Lucienne Vandersteenen, Marie-Louise Vermeulen, Jenny Magriet,
Jacqueline Van Horenbeeck en Joséphine Trouwkens: “Dankbaar zijn we
dat we als jeugdvriendinnen samen kunnen oud worden.”

Tweedaagse in de
Begijnhofstraat in Eppegem.
Voor de achtste keer
werd een straatbarbecue
organiseert met 54
inschrijvingen. Het leuk
feest werd voor de tweede
keer gecombineerd met een
garageverkoop. Ook dat was
een groot succes.

Buurtfeest bij de Keizer Karel Vrienden in Elewijt met meer dan honderd inschrijvingen. Voor de derde keer een
vervanging van het Zomerfeest. Voor de organisatoren is het de bedoeling om de kinderen die hier vroeger speelden, de
gelegenheid te geven elkaar opnieuw te ontmoeten in een ontspannen sfeer.
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mensen
De weermaker was van de partij voor het
vierde buurtfeest van de Heidestraat in
Weerde. Organisator Tim Cooreman en ruim
zestig deelnemers genoten van een lekkere
barbecue en een gezellig samenzijn. De
allerkleinsten toonden graag hun logo Zone
30. “Veiligheid is er ook voor de dieren”,
zegden ze in koor.

Foto’s: Jean Andries

Driesrock Elewijt was weer een feest. Voor
groot en klein was alles aanwezig om er
een leuke dag van te maken. Organisatoren
en vrijwilligers (boven) en de kleinsten
een het springkasteel (onder) poseerden
graag voor een foto. De opbrengst werd
geschonken aan de ALS-Liga.

Voor de dertiende keer had in
het Kompaartveld in Eppegem
een barbecue plaats, andermaal
een succesvolle gebeurtenis.
Buurvrouw Paula werd extra in
de bloemetjes gezet voor haar
inzet, het ganse jaar door.

Voor de laatste wedstrijd voor de Beker
van Brabant hadden de spelers en coach
Gunter Vercammen een extraatje gepland.
Hun vrouwen, vriendinnen en moeders
werden extra in de watten gelegd. Een tof
ideetje, zo konden zij voor de start van de
competitie meteen kennis maken met elkaar.
De voetbalnamiddag startte met een hapje
en tapje en daarna was het supporteren
geblazen voor de ploeg. Maar eerst kregen
de voetbaldames, als attentie, de officiële
KCVV-sjaal van het bestuur cadeau. De
wedstrijd werd gewonnen, waarmee KCVV
Elewijt de bekerwedstrijden afsloot met vier
overwinningen op rij.
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Het volleybaltornooi van Zenneblok
vond ook dit jaar plaats in een
gezellige sfeer. Sportieve jongeren,
heren, dames en gemengde ploegen
kwamen aan hun trekken. De
recreatieve finale tussen Samenraapsel
(een familieploeg van Zenneblok)
en De Bestelling (studenten kine
van de VUB), was boeiend tot het
laatste punt. De studenten trokken
uiteindelijk aan het langste eind. Na
afloop verbroederden beide ploegen
voor een foto.

Ezelsoor, een initiatief van enkele Brabantse
gemeenten, kwam op 3 september naar de
biblotheek van Zemst. Schoolkinderen tussen zes
en twaalf jaar konden hun boeken en agenda’s
gratis laten kaften. “Een groot succes met een
bijna feestelijke sfeer”, klonk het bij de kinderen.

De kampioenenhulde van Reko Zemst was ook dit seizoen gekleurd met
talrijke titels. Europees kampioene Ellen Van de Catsye kreeg van de club
een speciaal eerbetoon. Jorum Geerts, Sofie De Ridder, Jens Jansens,
Emely Bisschop, Abdissa Van Paesschen, Julie Bailly, Imke Vandeuren,
Jens De Prins, Nymphe Keuleers en Stijn Desmet behaalden prachtige
uitslagen in het kampioenschap van België.
Reko Roller Club Zemst organiseerde ook een internationale
skeelerwedstrijd met deelnemers uit India, Frankrijk, Duitsland en
de Verenigde Staten. De laatste buitenwedstrijd van het seizoen voor
jongeren van 6 tot 16 jaar was andermaal een groot succes.

26

Naar jaarlijkse gewoonte
organiseerde het OCMW twee
ontspanningsnamiddagen voor
senioren in Elewijt Center. Ongeveer
340 gepensioneerde inwoners van
Zemst genoten van een ontvangst
met aperitief met middagmaal en
het optreden van After Dinner. Het
Zemstse duo (zang en gitaar) bracht
zowel golden oldies als hedendaagse
muziek. Het optreden kaderde
in Nostalgia, een project van het
gemeenschapscentrum Zemst.

Jana ,Charlotte, Jente en Kato gaven een circusshow voor
familie en vrienden in Zemst-Laar. Maanden hebben ze
er naar toe gewerkt. Ze toonden trucs op de éénwieler,
de trampoline en de barre. Natuurlijk mochten de
jongleerballen en de diabolo niet ontbreken. De show
eindigde met een heuse acrobatie-oefening.

De Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus vierde
half september haar 200-jarig bestaan. Het
muziekoptreden van de plaatselijke harmonie
werd talrijk bijgewoond en kreeg na afloop een
staande ovatie (foto 1). Jeugdhuis De Caravan
won het tafelvoetbalspel. De finale tegen
Wielerclub Steun der Jonge Renners eindigde met
een thriller van de bovenste plank. Jan Maes (10)
en Bob Maes (9) waren de topscorers van heel het
tornooi (foto 2)

De jeugdinitiatie van
SK Laar was andermaal
een groot succes.
Ongeveer tachtig jonge
voetballertjes van SK
Laar en omstreken
leerden de eerste stappen
van het voetbal, gepaard
met leuke spelletjes. Het
jeugdbestuur, twaalf
trainers en talrijke
spontane medewerkers
kunnen met fierheid
terugblikken op een
feilloze organisatie.
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Zemst - Het Zemstse woonzorgcentrum Releghem bestaat twintig jaar en de bijbehorende
assistentiewoningen De Meerpaal vierden hun tienjarig bestaan. Wij toerden met directeur
Gert Van Saet door verleden en heden van de bejaardenzorg in Zemst.

20 jaar Releghem

G

ert, hoelang heeft Zemst
al een rusthuis?

onderdak, voeding en kleding en werden
ingeschakeld voor tuin- of naaiwerkjes.
De hoeve aan de Meerweg stond toen in
voor een deel van de voedselnoden van
het “gesticht”.
Het comfort liet ook te wensen over:
verwarming met open haarden en
verlichting met petroleumlampen, wassen
met water uit een kan in een teil, slapen
in gescheiden slaapzalen, met enkel een
gordijn rond je bed voor wat privacy…

“Het eerste rusthuis werd in
Zemst gebouwd in 1893 op
initiatief van Graaf Edmond de Baillet. In
dit gebouw in de Hoogstraat huist nu het
OCMW. Tussen 1896 en 1986 namen de
Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker
(!) de bejaardenzorg op zich. In oktober
1898 woonden er al zes mannen en zes
vrouwen, verzorgd door vier zusters.
Tijdens
de
Wereldoorlogen bleef
Links directeur Gert Van Saet met
het gebouw als bij
assistentiewoningbewoner Robert De Wit
wonder
gespaard,
hoewel het in WO I
in de vuurlinie lag. De
inkomhal deed dienst
als hospitaal tijdens
de gevechten rond
Zemst in augustus
en september 1914.
In 1917 kregen ook
een tiental gevluchte
Menenaars onderdak
in het rusthuis.
Na WO II wilde de
Commissie Openbare
Onderstand
(de
voorloper van het
OCMW) twee vleugels bijbouwen. Het In 1949 werd een nieuw reglement
duurde nog tot juni 1956 voor de laatste aangenomen voor het “Gesticht
Releghem”. De dag begon met de heilige
kamer een likje verf kreeg.
In 1985 werd besloten om een nieuw mis om zeven uur, gevolgd door ontbijt.
gebouw te zetten, meer aangepast aan Voor laatkomers werd geen eten bewaard!
de moderne visie op bejaardenzorg. Het Op weekdagen mocht er tussen drie en
huidige complex werd in 1994 in gebruik vijf uur bezoek komen, op zondag mocht
genomen. En we stoppen niet met bouwen: men een uurtje langer blijven, maar
via drie buitenveranda’s willen we meer alleen “in de plaats, aangeduid door de
gemeenschappelijke ruimte creëren om de zusters”. Voor een wandelingetje in “de
eerder kleine kamers aan te vullen. Verder hof ” was voorafgaandelijke toestemming
vormen we één afdeling om voor opvang van Zuster Overste vereist. Te laat
komen of dronken thuiskomen kostte je
van dementerenden vanaf 2015.”
je zondagse uitje, als je al binnen werd
Hoe is het leven voor de bewoners
gelaten!
in al die jaren veranderd?
De hedendaagse bewoner heeft meer
“De eerste bewoners waren vooral op complexe zorg en psychologische
materieel vlak hulpbehoevend. Ze kregen ondersteuning nodig en is mondiger.
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Het
woonzorgcentrum
probeert
zoveel mogelijk een voortzetting
van de huiselijke sfeer te bieden.
Bij het eten ligt de nadruk op het
kunnen genieten van lekker eten,
eerder dan het streng respecteren
van diëten. Onze rusthuishond
Femke is knuffel- en gezelschapsdier
en ijsbreker voor een babbeltje. We
hebben een snoezelruimte voor de
dementerenden (een soort fancy
badkamer
met
kleuren,
geuren
en muziek) en een
koffiehuisje
waar
je altijd terecht
kan met bezoek,
ook als de cafetaria
toe is. Zingen en
dansen doen we
met ons orgel en het
accordeon van een
bewoner. De kineen
animatieploeg
slaan de handen in
elkaar om sfeer en
beweging met elkaar
te verzoenen.”
Wat betekent dat
voor de medewerkers?

“Vanaf de jaren zeventig veranderde
de samenstelling van het personeel.
Minder
roepingen
en
hogere
scholingsvereisten brachten steeds meer
leken binnen: verzorgenden, keukenen onderhoudspersoneel en in 1979
de eerste sociaal assistent, die meteen
ook het eerste lekenhoofd van de
inrichting werd. Vanaf 1987 werd een
animator ingezet en twee jaar later een
verpleegkundige. We schakelen ook veel
vrijwilligers in.
Kortom: we kijken nu heel anders aan
tegen ouderenzorg dan aan het eind van
de negentiende eeuw, en WZC Releghem
is helemaal mee!”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken
WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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

terrassen - opritten - tuinafwerking
benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

Op bezoek bij
de Elewijt-man
Hofstade – Met ons artikel lopen we een beetje achter
de feiten aan, maar dit keer mag het. Want laat dit ook
de titel van het tv-programma zijn waarin Hofstadenaar
Peter Van den Eede ‘de man uit Elewijt’ neerzette. Een
gesprek over spelen en begoochelen en de kunst van
het lachen met zichzelf.

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

P

eter Van den Eede is acteur
en theatermaker. Op de
planken is hij te zien met zijn
vast gezelschap Compagnie
De Koe, dat hij zo’n 25 jaar geleden
oprichtte. Op het scherm kennen we
hem van rollen als schoonbroer Maurice
uit Van vlees en bloed (wiens emmer der
vernederingen al eens vol liep), Meester
Moens uit Terug naar Oosterdonk of ‘de
man uit Elewijt’ uit Achter de feiten.
Hoe kwam Elewijt terecht in
dit programma? Had het gelijk
welk dorp kunnen zijn?

Peter: “Ja absoluut. Het idee kwam
niet van mezelf, maar van iemand
van de redactieploeg. Ze zochten een
dorp dat een zogenaamd tegengewicht
kon bieden tegen de Antwerpse
‘overheersing’ en kwamen uit bij
Elewijt. Omdat ik er zelf vlakbij woon,
was ik de ‘man uit Elewijt’, die het
opnam voor zijn dorp en er ook in de
bib ging oefenen om te stemmen. Neen,
ik heb niet geprobeerd het Elewijts
dialect na te bootsen. Ik spreek in de
filmpjes eerder een soort algemene
deler van Vlaams-Brabants. De beelden
zijn trouwens genomen in Ramsdonk,
waar mijn echte roots liggen.”

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
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Al of niet Elewijts spreken
is één ding, een volledige
theatervoorstelling in het Frans
opvoeren in een Parijs’ theater
lijkt mij toch nog minder
evident. Maar jullie doen het.

“Ja, we hebben met De Koe net L’homme
au crâne rasé gebracht in Frankrijk. Dat
betekent veel studeren natuurlijk. Maar
de rest is passie. Passie voor het toneel

spelen en voor het land. Als dat er is,
komt de rest vanzelf. Dan kan je ook
in een andere taal overbrengen wat je
wil overbrengen. Uiteraard heb je iets
minder ‘ruimte’ en beheersen we de taal
niet in al haar nuances, maar het lukt.
En het helpt als je de voorstelling eerst
in het Nederlands gespeeld hebt, zoals
hier het geval was met De man die zijn
haar kort liet knippen.”
De Elewijt-man had ook een
personage kunnen zijn in een
aflevering van In de gloria. De
humor situeert zich op de dunne
lijn tussen grappig en pijnlijk.
Moeilijk?

“Een personage neerzetten is voor
mij altijd zoeken naar tegenstellingen.
Tegenstellingen in het personage zelf
bedoel ik. Als je iemand ‘creëert’ maak
je een kleur uit een palet. Net zoals
een schilder die groen wil uitkomen
niet meteen naar groen grijpt, maar
misschien allerlei tinten van blauw en
geel over elkaar zal proberen, probeer ik
verschillende kanten van het personage te
belichten. De zogenaamde werkelijkheid
mag voor mij niet al te letterlijk worden
weergegeven. En échte komedie maken
is heel moeilijk, dat is zo. Maar ik maak
geen echte komedie, vind ik.”
Is er een bindende factor tussen
humor en tragische of ernstige
stukken? Wie grappig is stelt
zich tegelijk ook kwetsbaar op?

“Dat is waar, in humor zit tragiek, maar
omgekeerd geldt het ook. Er moet
altijd een lichtheid zijn. Zelfs in zware
Griekse tragedies zaten elementen die
de zwaarte wat wegnamen, zonder dat

Peter Van den Eede,
Elewijt-man uit Hofstade.

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

Garage

LAUWERS
ze daardoor hun ernst verloren. Dat wil
niet zeggen dat het oppervlakkig wordt.
Een stuk moet doordringbaar zijn.
Daarom is ironie zo belangrijk. Kunnen
lachen met jezelf. Als acteur moet je
naar je eigen domheid durven gaan.
Want die hebben we allemaal. Alleen
willen ons allemaal slimmer voordoen
dan we zijn. Ook de Elewijt-man is zo’n
figuur.”
In een serie kan je een grappige
scène desnoods honderd keer
opnieuw doen, tot de timing
goed zit. Op de planken heb je
maar één kans?

Wat is voor jou de kunst van het
acteren?

BRUSSELSESTEENWEG 497
ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

“Jezelf laten zien doorheen het personage.
De ware kunst zit er voor mij in om te
begoochelen. Bewonderd worden kan
later. Maar als je je publiek op het laatste
moment begoochelt, je eigen virtuositeit
onzichtbaar maakt en de toeschouwer
achterlaat met een niet traceerbare
ontroering, ja, dan bereik je wat ik vind
dat er bereikt moet worden. Dan gaat het
niet om de acteerprestatie maar om iets
Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
helemaal anders. En het laatste wat een
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be
toneelstuk moet doen is een moralistische
boodschap meegeven of
een politiek statement
Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1
brengen. Daar dient
kunst niet voor. Voor mij
toch niet.”

“Toch vind ik het eenvoudiger op de
planken. Maak je een fout, dan corrigeer
je jezelf. Als het misloopt tijdens een
voorstelling, is dat net goed! Elke fout
genda:
is een kans.”
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Ivo Binst, onze jongste boer
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Eppegem - de Zemstenaar
pakt uit met een nieuwe
reportagereeks: boeren in
Zemst. Wij gaan van start
bij de jongste boer van
Zemst, Ivo Binst, uit de
Rijkenhoek in Eppegem. Een
boeiend gesprek met de
jongeman die het shirt van
KFC Eppegem – volgens de
familie was hij een echte
voetbalbelofte – definitief
omruilde voor de boerenkiel.

I

vo Binst, van opleiding lasser, werkt
al van zijn veertien jaar mee op de
boerderij van vader Pierre. Hij volgde
vorig jaar een praktijkstage op een
boerderij in Berlaar, behaalde het attest
bedrijfsbeheer en werd daarom binnen de
familie uitverkoren om de eenmanszaak
van Pierre officieel over te nemen. Met
zijn 24 lentes werd hij op slag de jongste
boer van Zemst en één van de enige twee
overblijvende Zemstse melkveeboeren. Dat
belet niet dat vader Pierre en vier andere
zonen - het gezin telt tien kinderen - hard
blijven meewerken op de boerderij, een
echt familiebedrijf. Dat merken we al bij de
ontvangst in de hoeve. Heel de familie zit
gezellig rond de keukentafel geschaard als
we onze vragen afvuren.

Ivo, geef eens wat informatie over
het bedrijf.

Ivo: “Mijn broers Harry, Guy, Ludo en
Bruno (de twee laatsten hebben ook een
loonwerkactiviteit) en ikzelf hebben onze
handen meer dan vol. Ons bedrijf telt
275 dieren, waaronder 110 melkkoeien,
goed voor 606.000 liter melk per jaar, en
vaarzen, jongvee en schapen. Daarnaast
bewerken we 260 hectare grond, waarvan
dit jaar 100 hectare aardappelen, en voor de
rest mais, tarwe en weilanden. Het is voor
alle familieleden werken van ’s morgens
7u tot ’s avonds 18u, 19u, … Zelfs mijn

Ivo naast een recente investering.

vriendin Karen Reyniers, die nog studeert,
helpt al eens een handje mee, net zoals
onze schoonbroers en de kleinkinderen
Jonas en Niel. We zitten al voor de vierde
opeenvolgende generatie op de locatie
Rijkenhoek en sinds een paar jaar hebben we
een tweede locatie aan de Kattenhuisstraat.”
Pierre, is dat gemakkelijk, zo in
een familiebedrijf werken?

Pierre pinkt een traan weg: “Dat valt heel
goed mee. Ivo is officieel de zaakvoerder
maar hij vraagt bijna elke dag nog mijn
advies. En alle belangrijke beslissingen
worden met heel het gezin overlegd. Dat
heeft nog nooit problemen opgeleverd.
Wij hebben een hechte familieband. De
kookkunsten van mijn vrouwtje MarieJosée dragen daar ook toe bij. Het is hier
altijd een gezellige boel.”

mee verdienen, maar het is hard werken
en dat houd je alleen vol als je graag tussen
de beesten zit of op het veld werkt. Als
je dat tegen je zin doet, begin je er beter
niet aan. De boerenstiel kent anderzijds
wel wat bedreigingen. In Vlaanderen zijn
de landbouwgronden bedreigd door de
bouwwoede van projectontwikkelaars en
ook de natuurbewegingen palmen veel
gronden in. Zij kopen tegen grondprijzen
die niet rendabel zijn voor de landbouw.
Daarnaast zijn er heel veel evoluties op
Europees vlak die wat onzekerheden
meebrengen. Nu is er bijvoorbeeld
sprake van afschaffing van de melkquota.
Misschien zorgt dat voor een serieuze
prijsdaling. Die onzekerheden zorgen
ervoor dat investeringen dikwijls, ook bij
ons, worden uitgesteld.”

Ivo, is de landbouw in België of
Zemst nog leefbaar?

Pierre, mogen de kinderen al eens
een dagje vakantie of ontspanning
nemen?

Ivo: “Al bij al wel. Je kan er je brood nog

Pierre: “Nu en dan kan de een of de ander
33
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Een belangrijk deel van de boerderij van Ivo Binst draait rond het melkvee

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens

eens een paar dagjes naar zee of zo.
Dat regelen we onderling. We zijn een
heel solidaire familie op dat vlak. En

“

belde voor haar reeks Boer zoekt vrouw
moesten we haar dus teleurstellen: alle
jongens zijn al bezet.”

Toen Dina Tersago vorig jaar belde
voor haar reeks Boer zoekt vrouw
moesten we haar teleurstellen: alle
jongens zijn al bezet.

ook voor een hobby is nog tijd. Zo zijn
een paar zonen actief in zaalvoetbal ’t
Plezierke. Dat moet kunnen. Vroeger
gingen boerenzonen al eens naar een
bal om de beentjes uit te slaan, maar dat
verdwijnt zowat. Op die manier geraken
ze spijtig genoeg soms niet meer zo
gemakkelijk aan een meisje, hé. In onzen
tijd (Marie-Josée knikt heftig) kon je als
goede danser gemakkelijk een meisje
aan de haak slaan. In praatcafés is dat
tegenwoordig niet zo simpel. Maar allez,
al onze zonen zijn ondertussen gelukkig
van straat. Toen Dina Tersago vorig jaar

Wie zelf ook eens wil proeven van een
product dat afkomstig is van de familie
Binst kan terecht in ijssalon Den Boere
in Zemst. Het roomijs wordt er gemaakt
van melk van de koeien van Binst.

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

IUSTE

ADVOCATEN

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

Tekst : Bart Coopman en Sander Vangrunderbeek,
foto’s: Jean Andries
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Nederlands… een taal waar getallen
achterstevoren gelezen worden
Zemst – Nederlands leren. Met een schep inzet en een beetje durf lukt het wel. Maar een taal
leren gaat over meer dan woorden en zinnen. Ook cultuur, tradities en gewoonten spelen een
rol. En leer je die zomaar? In deze reeks brengen we verhalen van ervaringsdeskundigen. Deze
maand het verhaal van Irina uit Oezbekistan en Viktor uit Kazachstan.

O

p zoek
naar
groen en
rust

Irina en Viktor leerden elkaar
kennen in Brussel. Maar al gauw
werd de drukte van de stad hen te
veel. “Ik kom uit een klein dorpje
in Kazachstan en wou graag
terug wat groener en wat rustiger
wonen”, vertelt Viktor. Irina was
het daar volledig mee eens. “Het
was ook beter voor onze kinderen
Anton, David en Diana.“ Hun
zoektocht in de Brusselse rand
bracht hen naar Zemst, waar ze nu
al meer dan tien jaar wonen.
“Weet je wat ik absoluut niet
kende toen we hier kwamen
wonen?“, vraagt Viktor. “De
wondere wereld van het
containerpark. Afval sorteren
en wegbrengen. Dat leek me zo
ver gezocht. Ondertussen heb ik
er de voordelen van ingezien en
ben ik vaste klant.”

Cijfers lezen is
moeilijk
Zowel Viktor als Irina
spreken een bijna foutloos
Nederlands. Was het moeilijk
om onze taal te leren? “Toch
wel”, knikken ze. “Jullie
zinsstructuur is veel strikter
dan in het Russisch. Zo
heeft het werkwoord in het
Nederlands een vaste plaats.
In het Russisch niet. Maar het
moeilijkste is getallen lezen.
Dat gaat soms achterstevoren!
Dat is wel heel moeilijk te
onthouden”, benadrukt Irina.
Waarop Viktor begint te
grinniken. “In het begin gaf
dat wel wat problemen op het
werk. De telefoonnummers
die ik doorgaf klopten niet
altijd. Gelukkig hielden mijn
collega’s er rekening mee.
Maar het went. Nu maak ik
die fout bijna niet meer.”
Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Andere wijn, andere puzzel
We blijven puzzelen in de wijnsfeer,
want oktober is de wijnmaand. Deze
keer serveert Johan Van De Winkel van
oenoLogic in Hofstade u twee vragen,
die wij op de volgende pagina cryptisch
omschrijven. Hij geeft geen gewone wijn,
maar natuurlijke wijn cadeau aan de
winnaar van deze puzzel. Doe mee en
leer tevens meer over natuurlijke wijnen.
Ze proeven kan u alvast op een van de
volgende openflessendagen: zaterdag 4,
36

zondag 5 en maandag 6 oktober,zaterdag
11, zondag 12 en maandag 13 oktober
telkens van 11u tot 20u in de Vinkestraat
15 in Hofstade.
De antwoorden (2 + 1) worden uiterlijk
19 oktober 2014 verwacht ofwel per
mail naar info@dezemstenaar.com met
vermelding “puzzel oktober” en naam
en adres, ofwel in een gesloten omslag
“puzzel de Zemstenaar” met ook
naam en adres in, af te geven in één van

volgende cafés: In den Prins in Elewijt,
het Rubenshof in Eppegem, ’t Hof in
Hofstade, het Schoonzicht in Weerde,
De Kroeg in Zemst, het Hof van Laar in
Zemst-Laar of in de bib in Zemst.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, tekeningen: Klara en
Heleen Versteven, Saskia Vets; lay-out: Eva Vets
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Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
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Steurs Consultancy Bvba
° Btw advies
° Personenbelasting – Vennootschapsbelasting
° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
° Interim- management
Eddy Steurs
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool
Hofstraat 4
1982 Elewijt





tel : 0478/647 232
eddy.steurs@telenet.be
Btw : BE 0844 533 072

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice
320

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

Wandelend
whisky proeven
Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Elewijt – Op zondag 19 oktober kan je deelnemen
aan de eerste whiskywandeling, georganiseerd door
Arcuvri (ARendonkse CUltuurVRIenden) in de mooie
bosrijke omgeving van Elewijt. Wij horen jullie denken:
“Arcuwie?”. de Zemstenaar ging voor u het antwoord op
deze vraag zoeken.

A

rcuvri, ontstaan uit een
vriendenkliek die enorm
begaan is met cultuur,
probeert cultuur dichter bij
de mensen te brengen door verschillende

van Arendonk. Frank Van Poppel,
de voorzitter, kwam in Zemst terecht
door de liefde. Zijn rechterhand,
Julien Huon, is geboren en getogen
in Zemst en woonde hier ook jaren.

De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET
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organiseren Op
Twintig jaar geleden
ze eenmaal per
jaar
een
grote verhuisde Julien voor de liefde
buitenlandse reis, met naar Arendonk. “Wie had gedacht
dit jaar Krakau als dat Julien en ik ooit nog samen in
EPPEGEM
bestemming, waarbij Zemst zouden komen?” zegt Frank al
ze o.a. Auschwitz lachend.
De cultuurliefhebbers hopen nog heel
bezochten.
VERKOOP
wat activiteiten in en rond Zemst te
NIEUWE WAGENS
Arendonk
kunnen organiseren. Ze hopen zo de
MECHANISCHE
Zemst:
het
Zemstenaren dichter bij cultuur te
HERSTELLINGEN
SKODA
spoor van
brengen en dit in de breedste zin van
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN
de liefde
het woord.
Brusselsesteenweg 395
Arcuvri zoekt het nu
Tekst: Elien De Win,
1980 Eppegem - Zemst
foto: de cultuurliefhebbers van Arendonk
buiten de grenzen
De wh

GARAGE

Maurice
015 / 6114 42

VW

AUDI
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Kunstgrasveld
voor KFC Eppegem

Het kunstgrasveld KFC Eppegem is officieel in gebruik
genomen. De voorbije maanden werd er door KFC
Eppegem, de gemeentelijke diensten en vele vrijwilligers
bijzonder hard gewerkt om dit prachtig initiatief klaar te
krijgen. Een huzarenstukje en het resultaat mag gezien
worden. Vanaf zondag 28 september werd er naar
hartenlust gespeeld. Niet alleen KFC Eppegem, ook andere
verenigingen zullen hier gebruik kunnen van maken.

“De oplevering en de verdere afwerking
volgen”, zegt Schepen van Sport Piet
Van Grunderbeek. “Later op het jaar
volgt nog een officieel moment en een
happening voor de totale site van de
Waterleest. De volledige inrichting van
deze sportcluster is een grote uitdaging.
Hierop zullen clubs, architecten,
aannemers, sponsors, het personeel

en de mandatarissen van de gemeente
en de vele vrijwilligers worden
uitgenodigd. Naast het kunstgrasveld
worden immers twee natuurgrasvelden
en een plein van openbaar nut
aangelegd. Ook de site van Reko Roller
Clib wordt heringericht: ondermeer
een rolschaatsparcours en de
waterhuishouding worden aangepakt.
En er worden extra parkings
voorzien aan de kant van de
Windmolenstraat. De sportsite
De Waterleest wordt een begrip
waar Groot-Zemst fier mag op
zijn.”

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

Foto en tekst: Jean Andries

Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

Inbruikname van het kunstgrasveld in Eppegem. Na de receptie werd het
doorknippen van het lint door burgemeester Bart Coopman op applaus onthaald.

Water leest weg 12
1980 Eppegem
Tel. 0 15 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest

“Waardig afscheid nemen”
Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.
Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.
Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

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

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

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
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Feest voor voetballertjes
De Crolcup, een jaarlijkse organisatie van SK Laar voor de jeugd, ter herinnering aan een
boegbeeld van de club, was andermaal een groot succes. De tornooien voor de U7 en U8
waren spannende wedstrijden en werden talrijk bijgewoond. De ouders, bestuursleden,
trainers, sponsors, supporters en sympathisanten poseerden graag met hun idolen.
De U7 van FC EPPEGEM toonden zich als een hecht
vriendenploegje. V.l.n.r. Kick De Bruyn, Arno Herkenrath,
Milyan Weber, Timo Goovaerts, Andres Spillebeen en
Phoenix Grootjans met hun trainer Bjorn Herckenrath.

De U8 van SK LAAR waren de beste in hun eigen toernooi
en dat werd gevierd.

De U7 van SK LAAR moesten nipt het onderspit delven
tegen de winnaars Verbr. Hofstade: Jules Houman, Charlotte
Bourgeois, Lara Peeters, Siebe Schoukens, Kas Moens, Berre
Blondeel, Seppe De Smet en Arne Van Noyen met hun trainer
Mia Spoelders.

De U7 van VERBROEDERING HOFSTADE waren de
besten in hun reeks, dus ook zij waren in feestmodus. Milo
Steegmans, Jaimie Vander Stappen, Sedar Allomg, Joppe
Schotte, Simon Horman en Niels Buts met hun trainer Jo
Steegmans.

De U7 van FC ZEMST eindigden eervol derde: Kamiel De
Bell, Nand De Bell, Fons Nauwelaerts, Cas Roosen, Felix
Janssens, Lucas De Donder, Bo Van Aken en Serre Paulus.

Voor de U8 van FC EPPEGEM was deelnemen met goed
voetbal het belangrijkste. Milan Vandergoten, Robbe Fortan,
Gio Sjongers, Ibrahim, Lars Lettallier, Jesse Lauwers, Jens
Degreveleer en Kai Veulemans met hun trainer Bart De
Bakker en afgevaardigde J.P. Vanvaerenbergh.
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Exclusief in kwaliteit

• Doordachte vormgeving in
detailronding
• Eigen matrijzen voor
MONO-BLOC vormgeving
• Verbindingen door volbad
lassing (geen schroeven)

• Gepatenteerde gelaste scharniersystemen in aluminium met
roestvrije (INOX) scharnieren
• Alle RAL kleuren of zelfreinigend krasvrije structuurlakken

• 30 jaar garantie op filiforme
corrosie
• 15 jaar qualicoat garantie op het
lakwerk

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst
tel. 015 41 41 42 - fax 015 41 41 44
www.alupoort.be - info@alupoort.be
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