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ijdt u wel eens met de moto, beste lezer? Let
op, wij hebben het hier over echte moto’s, niet
over pruttelende mobylettekes of van die vreselijk
snerpende lawaaimakertjes op twee wielen. Geen
brommerkes dus, wel echte toefers. U weet wat wij bedoelen:
van die machtige machines , waarmee je niet zomaar even naar
de bakker om verse koffiekoeken rijdt.
Op onze redactie vonden we niet meteen zware motards. JM
heeft het ooit een poos uitgetest, maar zowel zijn madam als
de verkeerspolitie vonden het een beter idee om zijn stalen
paard terug naar de manege te brengen. Dus trokken wij de
straat op. En wie kwamen wij in Zemst tegen op zo’n tuig?
Eerst een paar jongens die geweldig kicken op snelheid.
Een gesprek voeren met één van hen bleek echter niet
eenvoudig. Ofwel scheuren ze met 140 km per uur over de
Brusselsesteenweg ofwel plakken ze vier straten verder tegen
een gevel. Dat praat dus nogal moeilijk.
Neen, dan liever het type van de eenzame zwerver die op zijn
motor rustig de wereld verkent. In het geval van Paul Op de
Beeck uit Hofstade mag u dat zelfs letterlijk nemen: hij trok
de voorbij zomer in zijn eentje de wereld rond. U krijgt zo
meteen een bloemlezing uit zijn avonturen.
En dan zijn er nog de gasten die in groep rondhossen. U
krijgt al schrik, voelen wij. U denkt meteen aan getatoeëerde
wildemannen in zwarte leren jekkers, die in bendes rondtrekken
om onschuldige mensen de daver op het lijf te jagen. Zij zitten
allemaal aan het wit poeder, eten rauw vlees en drinken Jack
Daniels uit de fles. Zij vullen hun dagen met vechten, plunderen
en vrouwen verkrachten. Dat soort kerels dus.
En toen botsten wij op motorclub Free Wings Weerde.
Even slikken: de eersten die wij zagen waren een stel ruige,
getatoeëerde venten, allemaal in dezelfde zwarte leren jekkers.
Of onze ontmoeting goed is afgelopen? Dat, en nog veel meer,
leest u in dit ronkende nieuwe nummer.Geniet ervan, lieve lezer!
De redactie (PV)
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Weerde – Kent u de Free Wings Weerde? De wie? HDC Free Wings is een bont gezelschap
van ruige jongens en meisjes met een passie voor Harley Davidsons. HDC, Harley Davidson
Club, hebt u ze? Zij hielden deze zomer hun nieuwe club boven de doopvont en kregen
een stekje aangeboden in het oude lokaal van de chiromeisjes van Weerde. Maar daar was
niet iedereen mee opgezet. Gevolg: de Free Wings moeten al meteen op zoek naar een
nieuw onderkomen. Wij zochten de First Four, de vier stichtende leden, op en maakten
kennis met een leuke bende.

Free Wings

strijken neer in Weerde

E

en rustige nazomeravond
in een groene villawijk.
Voortuintjes liggen er netjes
bij, auto’s staan braaf op
de oprit. Behalve bij Erwin “Winne”
Vernimmen, voorzitter van de Free
Wings Weerde. Hier staan drie Harley
Davidsons voor de openstaande garage.
Binnen zitten drie kerels aan een soort
werkbank/toog. Sons of Anarchy komt
tot leven: drie behaarde karakterkoppen,
donkere shirts, leren jekkers, tattoos. Een
reusachtige, zwartbruine herdershond
komt wild blaffend afgestormd. “Geen
paniek, hij doet niks”, lacht de Winne.
Ja, ja, dat kennen wij. Maar het beest
blijkt een perfecte weergave van de
Free Wings. Ruige bast en veel lawaai,
maar een hart van
peperkoek.
Vertel
op,
j o n g e n s ,
vanwaar
het
idee voor deze
Free Wings?

Erwin:
“Wij
waren met z’n
allen lid van het
Harley Davidson
Chapter
ZenneDijle, gelinkt aan
de garage op de
Brusselsesteenweg
in Zemst. Maar
het ging er daar
allemaal een beetje
te bureaucratisch
aan toe, wij hadden

nood aan wat meer vrijheid. Dus besloten
wij deze zomer een nieuwe club op te
richten. Wij, dat waren Edwin Winnetoo
Cloetens, Filip Fluppe Christiaens, mijn
madam Ilse Frederickx en ikzelf. Wij
richtten een vzw op en hadden binnen
de kortste keren 27 leden.”
En wat zijn
activiteiten?

zo’n

beetje

de

Edwin: “Elke zaterdag komen wij
bijeen voor een trip met de moto. Eén
van ons tekent een leuk parcours uit
en weg zijn wij. Ook een weekendje
Ardennen staat op het programma. En
één keer per jaar organiseren wij een
activiteit voor het goede doel. Wij zijn
gewoon een gezellige vriendenclub,

Drie van de First Four,
de stichtende leden
van Free Wings Weerde
(v.l.n.r.): Fluppe,
Winnetoo en Winne.

met een gezamenlijke passie voor
Harley Davidson. Wat wij doen is in
feite wandelen met de moto.” (lacht)
Zo’n dertig zware motoren samen
onderweg, is dat niet gevaarlijk?

Erwin: “Bijlange niet! Onderweg geldt
er een strikte discipline: wij vermijden
autosnelwegen en rijden altijd
geschrankt, waardoor iedereen altijd
zicht heeft op de moto vóór, achter
en naast hem. Wij kicken ook niet
op snelheid, integendeel, wij kiezen
bewust voor een trager ritme. Wij zijn
geen jonge hengsten meer, voor ons
hoeft dat blitse BMW-gedoe niet. Dat
maakt Harley Davidson-rijders ook
uniek. Wij maken allemaal deel uit van
één grote familie,
verspreid over de
hele wereld.”
Stoppen
jullie
dan op tijd en
stond voor een
terrasje?

Filip: “Uiteraard,
maar wij letten wel
op met alcohol.
Wij kunnen het ons
niet permitteren om
met zo’n machine
gek te gaan doen.
Een Harley kost al
snel 20.000 euro,
dus dan denk je
wel twee keer na
voor je de zot gaat
uithangen.”
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De Free Wings Weerde waren
nadrukkelijk aanwezig op het
huwelijk van één van hun gabbers
aan het gemeentehuis in Zemst.
Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

Jullie zien er niet uit als plechtige
communiekanten. Schrikt dat
mensen soms niet af?

Erwin: “Zie ons hier zitten: drie
gewone gasten met een gewoon gezin
en een gewone job. In onze club
zitten verplegers, politiemannen,
ambtenaren, zelfstandigen, allemaal
doodgewone mensen. Goed, wij
hebben een niet alledaagse hobby,
maar wij hebben geen enkel probleem
met buren of passanten. Al valt het wel
op dat wij in Wallonië vlotter aanvaard
worden dan in Vlaanderen. Zo werden
wij bij een tocht door het Pajottenland
toch eens kordaat geweigerd op een
terras. Dat zal je in de Ardennen niet
snel meemaken.”
Stel dat ik mij morgen een
Harley koop, mag ik dan ook lid
worden van de Free Wings?

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

Edwin: “Geen probleem, als blijkt dat
je na een proefperiode goed in de groep
ligt. En dat je je kan vinden in de drie
krachtlijnen van onze club: familie,

werk en Harley Davidson. Leeftijd
speelt ook geen rol. De meesten van
ons zijn veertigers of vijftigers. En ons
oudste lid is een jonge gast van 72.”
En hoe zit
clubhuis?

dat

met

jullie

Erwin: “Bij onze oprichting kregen
wij de tip het oude lokaal van de
chiromeisjes van Weerde uit te
proberen. De meisjes zagen er geen
graten in, maar blijkbaar viel dit
niet in goede aarde bij de kerkelijke
overheid, eigenaar van het gebouw.
Dus zijn wij nu op zoek naar een
geschikte locatie, liefst in Zemst of
omstreken. Wie een grote garage of
loods ter beschikking heeft mag ons
altijd contacteren. Wij vragen niet
veel. Geef ons elektrische stroom en
een beetje ruimte en wij zijn al dik
tevreden. Geïnteresseerden mogen
altijd bellen naar Edwin Cloetens
op 0475 455970 of mailen naar
hela.cloetens@telenet.be.”
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries
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Even relaxen in
Hälevikshamn in het
zuiden van Zweden.

W

at vervoer je precies,
Guido?

“Air Products verdeelt
industriële gassen en
bijhorend materiaal en technologie. Als
ik een opdracht krijg voor Scandinavië,
lever en installeer ik vloeibaar helium
in hospitalen en medische centra. Die
helium wordt gebruikt voor de koeling van
apparatuur voor medische beeldvorming
zoals MRI-scanners. Hiervoor moet je
een ADR-attest (om gevaarlijke goederen
te mogen vervoeren) bezitten, dat om de
vijf jaar moet vernieuwd worden.”
Hoelang ben je dan onderweg?

“Naargelang de opdracht is dat voor één
of twee weken. Dan gaat het via Nederland
naar Duitsland tot Travemünde, en daar
de boot op naar Malmö in Zweden. Dat
is een overtocht van negen uur. Een
andere, meer noordelijke route gaat
over Frederikshavn in Denemarken,
en van daar de overzet naar Göteborg.
Die boten nemen vereist een degelijke
planning, want als er meer dan een kleine
tweehonderd passagiers meevaren mag ik
met mijn gevaarlijke lading niet mee.”
Kan je na al die jaren nog genieten
van je trips of is dat echt een
routine geworden?

“Die landen blijven me echt wel boeien.
Het is er om te beginnen prettig rijden
zonder stresserende drukte, en het decor is
prachtig. Het zijn echt landen van uitersten.
8

Weerde - Veel mensen streven naar een job kort bij
huis. Vrachtwagenchauffeurs zien dat anders. Rijden
zit hen in het bloed en ze komen op plekken waar wij
hooguit eens als toerist passeren. Guido Goelen (51)
werkt voor Air Products en rijdt minstens een keer
per maand naar de Scandinavische landen. Zweden,
Denemarken, Noorwegen, Finland en Lapland zijn
voor hem vertrouwd terrein.

Met Guido
naar het
noorden
Heel speciaal boven de poolcirkel zijn de
lange donkere winters, met daartegenover
de zomers wanneer het nooit donker wordt.
Dan heb je geen besef van tijd en uur.
Temperatuurverschillen van vijftig graden
zijn er heel gewoon, van min dertig in de
winter tot plus twintig of meer in de zomer.
In Zweden is er nog enorm veel ongerepte
natuur, en dieren die je pad kruisen zijn
heel gewoon. Elanden en rendieren zag ik
al vaak, één maal zelfs een beer.
Ook de grote steden hebben heel wat
te bieden, een citytrip naar Stockholm
bijvoorbeeld kan ik iedereen aanbevelen.
Soms moet ik vierentwintig uur rusttijd
nemen en dan maak ik wel eens een uitstapje.
Een minpunt is dan weer dat een stapje
zetten met een slok erbij behoorlijk duur is.
Ik ben ook als toerist
al teruggekeerd met
mijn vrouw Lus en
ben dit nog van plan.”

Scandinavische talen zijn bovendien erg
verschillend, al zijn er overlappingen in de
grensgebieden. Voor mijn werk is Engels de
voertaal, maar dat is toch minder evident in
de noordelijke regio’s.”
Heb je ook andere bestemmingen?

“Korter bij heb ik opdrachten van enkele
dagen in de Benelux, Noord-Frankrijk
en Duitsland. Ik doe toch het liefst de
Scandinavische route. En vorig jaar heb
ik de kans gegrepen om een opdracht uit
te voeren in Martinique in de Caraïben.
Ik heb wat verlof bijgenomen en er ginder
een heerlijke vakantie aan gebreid. Kort
daarna ging het naar Finland, van de oven
naar de koelkast dus.”
Tekst: Dirk Verdeyen, foto’s: Guido Goelen

Hoe verloopt de
communicatie
ginder?
In
het
Engels?

“Ik trek me uit de slag
bij de dagelijkse dingen,
zoals eten en drinken
en
boodschappen
doen. Ik ken behoorlijk
wat woorden, maar
echte
degelijke
zinnen opbouwen is
nog wat anders. De

Een ontmoeting met een familie rendieren op
de E10 in Gallivare-Luleå, Zweden.

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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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

320

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/62 14 00

ma en di

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

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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Bioboer wil
eerste zelfoogstboerderij
T
S
M
E
Z
N
I
BOEREN

Elewijt - Steven Desmet (43) wil volgend jaar
bioboer worden in de eerste zelfoogstboerderij
van Zemst. Om zijn groenten te telen heeft
hij een flinke lap grond nodig en voor de
financiering daarvan gaat hij op zoek naar
investeerders die zijn project genegen zijn.

O

mdat hij op zijn vorige
professionele bezigheden
uitgekeken is, gooit Steven
het roer radicaal om. De
bio-ingenieur wordt bioboer. ”Cel- en
gentechnologie is wat ik aan de VUB
studeerde, maar slechts een zestal
maanden in het labo in praktijk gebracht
heb. Daarna verzeilde ik als commercieel
adviseur bij het socialistisch ziekenfonds
en nu, na achttien jaar, wil ik eindelijk
doen wat ik in de vingers heb: de grond
bewerken, bemesten, zaaien, planten
en oogsten en daar mijn brood mee
verdienen. Ik heb dat al van kinds af in mij.
Ik trok door de velden om er de gewassen
te zien groeien, onderhield de moestuin en
ging ‘de boer’ op om er te helpen.”

Klanten oogsten zelf
Steven stort zich op de praktijk en volgt nu
het tweede jaar Biologische landbouw en
Bio-dynamische landbouw bij Landwijzer,
in een combinatie van theoretische lessen
en veel praktijkstages. Volgend jaar in juni
studeert hij af en wil hij zich vestigen als

Steven is op
zoek naar goede
landbouwgrond
en investeerders
voor zijn
zelfoogstboerderij.

zelfstandig landbouwer
en zijn zelfoogstboerderij
opstarten. Hij
geeft
zijn project een grote
slaagkans.
“Het
wordt
een
zelfoogstboerderij
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a n d e r e onze (financiële) krachten. Het lijkt mij
projecten blijkt dat 150 oogstaandelen alleszins een mooie win-win situatie om
van elk 300 euro een leefbaar inkomen natuur en biologische landbouw samen
opleveren. “Ik wil de grond snel te brengen en te laten samenwerken.” Wie
verwerven om er mijn afstudeerproject op Steven wil helpen, grond beschikbaar
toe te spitsen. Alleen kan ik de aankoop heeft, wil investeren in zijn project of later
van zo’n groot stuk grond (3 à 4 hectare) een oogstaandeel wil kopen kan terecht op
financieel niet aan. Vandaar dat ik op zoek stdesmet@skynet.be
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
ben naar potentiële investeerders met een
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Vroeg begonnen,
half gewonnen!
Hofstade - Het merendeel van Zemst ligt nog rustig te soezen onder zijn lakens. Ik spring
op mijn fiets richting sporthal van Hofstade. Daar zijn de jonge knaapjes reeds vroeg uit
de veren om de knepen van het basketbal te leren.

D

e lesgeefsters Katrien en Kathleen
zijn niet aan hun proefstuk toe.
Intussen ging het vierde jaar
dat ze op zondagochtend een
basketbalinitiatie aan de allerkleinsten (de
peanuts) geven, al van start. In die tijd is het
aantal peanuts verdrievoudigd en daar zijn de
lesgeefsters heel tevreden mee. “Hoe vroeger ze
de basistechnieken onder de knie krijgen, hoe
beter”, aldus Katrien.
De peanuts zijn de allerkleinsten, de 5- tot en
met 7-jarigen, binnen Basket Groot Zemst.
Katrien en Kathleen kozen er bewust voor om
deze groep, omwille van het niveauverschil, nog
eens onder te verdelen. De allerkleinsten leren
spelenderwijs basket spelen. Tijdens deze lessen
wordt er vooral gekeken naar de juiste houding
en het leren dribbelen. Bij de 6- en 7-jarigen is
er al meer plaats voor het echte werk. Tal van
basisvaardigheden waaronder een deftig shot en
een lay-up komen tijdens deze lessen aan bod.
De oudsten krijgen ook de kans om op tornooi
te gaan en spelen wedstrijdjes tegen andere clubs.

Katrien en Kathleen
met de 5-jarigen...

Angst overwinnen
... en de 6- en 7-jarigen.

Katrien benadrukt dat de tornooien in een veilige
omgeving plaatsvinden. Concreet wil dit zeggen
dat de tegenstanders de bal niet mogen afpakken
wanneer een spelertje aan het dribbelen is of
naar de ring wil werpen. De bedoeling van zo’n
wedstrijdjes is dat ze hun angst overwinnen en
ze met plezier een match spelen. Als we zien dat
het allemaal vlot verloopt, zijn ze klaar om naar de
microben te gaan. Daar is het tijd voor het echte
(wedstrijd)werk.
De peanuts zijn in goede handen. Het zijn twee
toplesgeefster met een mooi basketverleden. Naast
hun voltijdse job, zorgen ze elke week voor een portie
enthousiasme dat ze op smaak brengen met de nodige
ervaring. Amusement en plezier verzekerd!
Tekst: Maaike de Donder, foto’s: Jean Andries
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VERHUURT

HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:
Feesten:
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

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

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

Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

www.viabuild.be - info@viabuild.be
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Zemst – Vier vrijdagen in oktober gaf Nicole Persy een (vervolg)cursus ‘Een kortverhaal
schrijven’ in de Zemstse bib. de Zemstenaar ging kennismaken met de Hofstaadse
schrijfdocente en vroeg de schrijvers-in–spe honderduit.

Een kortverhaal
tussen de boeken

H

et
is
middag
en heel
rustig
in de bib. Achteraan
zit een groepje
geconcentreerd
aan een tafel. Een
heerlijke herfstzon
valt door het grote
raam naar binnen.
Ik durf bijna niet
Vlnr: Claire, Katty, Brigitte, docente
te storen, maar doe
Nicole en Ann aan de schrijftafel.
dat dan toch maar.
Een verhaal (leren)
schrijven, een plot bedenken, het lijkt we wel consequent in de juiste tijd aan
mij ongelooflijk moeilijk. Hoe begin je het schrijven zijn, bijvoorbeeld. We
er in godsnaam aan? En hoe leer je het vertrekken van iets kleins: een lapje stof,
aan anderen? In dit geval aan Ann, Erik, een jurk,…”
Claire, Katty en Brigitte.
Brigitte: “Of een foto. Van een onbekende
Nicole Persy: “Ik geef al jaren vrouw bijvoorbeeld. Nicole stelt daar
voordrachtles aan het conservatorium allerlei vragen bij. Wat doet deze vrouw?
in Mechelen, dus het geschreven en Wat is haar droom? Hoe ziet ze eruit?
gesproken woord is mij niet vreemd. Waarom? Zo leren we een personage
Maar toen ik de vraag kreeg een doorgronden: fysiek, psychologisch,
schrijfcursus te geven, moest ik toch sociologisch.”
even nadenken. Ik heb zelf eerst een
tweejarige opleiding tot schrijfdocent Vanuit de buik
gevolgd en doe het nu toch al een tijdje. Nicole: “Het personage stuurt het verhaal.
En ik moet zeggen, ik beleef er heel veel Door deze ‘opwarmingsoefeningen’
plezier aan. Niets zo leuk om zien als leren de deelnemers het te doorgronden.
mensen die hun eigen schrijftalent of een Wie schrijft moet vaak wat remmingen
bepaald facet van zichzelf ontdekken. Je uit de weg ruimen om zijn of haar
ziet soms echt een droom in vervulling personage neer te zetten. We moeten
onze hoofdfiguur vanuit de buik leren
gaan.
Hoe we beginnen? Door los te laten wat kennen. Doorheen de cursus probeer
iedereen op school moest doen toen ik weliswaar een aantal begrippen uit te
er schrijfopdrachten werden gegeven: leggen die een schrijver nu eenmaal moet
schrijven én redigeren tegelijkertijd. kennen (zoals het dramatisch doel van
Dat moet hier absoluut niet. Hier mag het personage – in Brigittes verhaal wou
onze rechter hersenhelft, de creatieve haar personage op wereldreis vertrekken,
kant, zich eens goed laten gaan. In eerste wat verhinderd werd door iemand
instantie letten we er totaal niet op of uit zijn verleden die plots opduikt, de

spanningsboog
die ervoor moet
zorgen dat de lezer
geboeid blijft tot het
eind, enz.), maar ik
leg toch vooral de
focus op ‘zintuiglijk
en
beeldend’
schrijven.”
Katty: “We schrijven
allemaal
onze
antwoorden
op
en geven elkaar
feedback. Want je
kan echt wel fouten
maken. Door van ‘zij’ naar ‘ik’ over te
gaan, om maar iets te zeggen.”

Een goeie schrijfplek
Speelt het een rol waar je schrijft? Voor
de ene totaal niet, voor de andere wel.
Claire: “Voor mij zeker wel. Zo schreef
ik op vakantie bijna elke dag. Ik geraakte
daar helemaal in de sfeer. Eenmaal terug
thuis, kwam ik er veel minder toe.”
Nicole: “Hier, in de gastvrije bib,
tussen al die boeken, komt de inspiratie
vanzelf !”

Openingszin
We eindigen met een vraag over het
begin. Is die veelbesproken openingszin
nu echt zo belangrijk?
Nicole: “Ja, de eerste zin is belangrijk.
Hij mag vooral niet te ingewikkeld zijn.
Anderzijds moet hij er ook stáán.”
Ann: “Of we hierover technische trucjes
geleerd hebben? Om dat te weten te
komen zal je zelf de cursus eens moeten
volgen.”
En gelijk heeft ze. Een schrijver moet niet
al zijn geheimen prijsgeven.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries
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JIZ toont
leven zoals ‘t is
Op de laatste zondagmiddag van september stap ik
samen met twaalf andere jonge mensen uit Zemst en
omstreken op het vliegtuig met bestemming Tel Aviv.
Op initiatief van JIZ (Jeugd International Zemst) zullen
we o.l.v. Martijn Marre Lauwens een inleefreis maken in
Palestina (West Bank) en Israël. Op vraag van
de Zemstenaar maakte ik een persoonlijk verslag.

T
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

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
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oegegeven, de timing kon
beter. Op de dag van ons
vertrek is er amper een
maand
voorbijgegaan
sinds de laatste bom op Gaza.
Maar omdat lokale contacten ons
verzekerden dat er geen gevaar was en
Gaza überhaupt nooit op de planning
heeft gestaan, werd er toch beslist om
te vertrekken.

Samaritanen en
bedoeïnen

Op dag drie verlaten we Jeruzalem. Vanaf
dan begint onze rondreis door de bezette
Palestijnse gebieden op de westelijke
Jordaanoever, de zogenaamde West Bank.
Onze gids is Majdi, een Palestijn die
geregeld Europeanen rondleidt en zelfs
al mee op JIZ-kamp in België is geweest.
Dankzij hem komen we op plaatsen
die toeristen nooit te zien krijgen en
Smeltkroes van
ontmoeten we uitzonderlijke mensen.
religies
Ons programma zit overvol: Nablus,
Na een vlucht van ruim vier uur rijden we Ramallah, Beit Sahour, Bethlehem,
meteen door naar Jeruzalem. We logeren Jericho, Hebron, de Dode Zee,
er twee nachten in
Samaritanen
en
een jeugdherberg,
De reis
Palestina, een bedoeïnen…
pal in het centrum
biedt ons een unieke
van de oude stad.
prachtig land, kijk op het dagelijkse
Vanop het dakterras
leven in Palestina en
ontsierd
door
hebben we ’s avonds
de mensen die er
een prachtig uitzicht
We rijden
checkpoints, wonen.
op de Tempelberg,
door een prachtig
met vlak voor ons de
land, ontsierd door
de muur en
gouden Rotskoepel
checkpoints,
de
beveiligde
en links naast ons
muur en beveiligde
de Heilige Grafkerk.
settlements settlements. Het
Jeruzalem is echt
meest aangrijpende
een smeltkroes van religies. Maar al snel beeld van de bezetting krijgen we
worden we geconfronteerd met de minder te zien in de vluchtelingenkampen.
fraaie realiteit van een gesegregeerde stad. Honderdduizenden Palestijnen zijn sinds
Joden, moslims en christenen leven naast de komst van de zionisten verdreven uit
elkaar in ‘hun’ heilige stad. In Jeruzalem hun huizen. In getto’s moeten ze zien
zijn ook de eerste tekenen van bezetting te overleven ondanks de armoede, het
merkbaar. Waar vroeger Palestijnen gebrek aan privacy en de voortdurende
woonden, hebben zich nu meer en meer angst voor de raids van het Israëlische
Joodse gezinnen gevestigd. In de hele stad leger.
hangt een gespannen sfeer en overal zie Een ander aangrijpend verhaal is dat van
je militairen, zwaar bewapende politie en Jessica, een Vlaamse die getrouwd is met
zelfs private veiligheidsagenten.
een Palestijn en een circusschool heeft

“

Tom, Jan, Brecht, Saskia, Liza, Freija, Rik en Wannes (bovenste
rij v.l.n.r.) en Sophie, Brecht, Bas, Dorien en Martijn (onderste
rij) bekomen van hun Palestijnse impressies aan het museum
van de Palestijnse dichter Darwish in Ramallah.

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

opgericht in het stadje Birzeit.Ze vertelt ons
over het leed van de Palestijnse jongeren,
die sinds de oorlog in Gaza nergens meer
veilig zijn voor het Israëlische leger. Ze
heeft zelf een zoon en overweegt om terug
te keren naar België, omdat de situatie
stilaan onhoudbaar wordt.

Afkicken in Jaffa
Na een week in de West Bank keren we
voor een dag terug naar Jeruzalem. We
bezoeken de Klaagmuur en wandelen
op de Olijfberg. Onze twee laatste dagen
brengen we door in Jaffa, een oude
havenstad aan de Middellandse Zee, vlak

naast Tel Aviv. Tijd voor ontspanning,
want zowel fysiek als mentaal is het een
vermoeiende reis geweest.
Ik kan iedereen deze reis alleen maar
aanraden. Wie geïnteresseerd is in
het Palestijns-Israëlisch conflict,
het Midden-Oosten, religie of oude
geschiedenis, kan in het Heilige Land
de reis van zijn leven maken.

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG

Tekst en foto: Brecht Put
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Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be
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In-Pakt pakt uit!
Weerde - Zemstse
shopaholics kunnen op
zondag 16 november hun
hartje ophalen in d’Oude
School. Sara Lardenoit
van In-Pakt organiseert er
samen met enkele collega’s
Cozy Sunday, een waar
winkelfestijn!

b

y.
:
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et drie kinderen was Sara
op zoek naar een job die
perfect te combineren viel
met het drukke gezinsleven.
Enkele jaren geleden richtte ze dan ook
de webshop In-Pakt op. Regelmatig nam
ze deel aan gezellige beurzen over het hele
land en leerde zo heel wat andere leuke
webshopeigenaars kennen. Vorig jaar
begon ze met de voorbereidingen van een
Zemstse beurs. De locatie was snel gekozen,
een datum vinden bleek minder evident.
“Eigenlijk had ik graag in het voorjaar ook
al een beurs georganiseerd, maar dat was
te kort dag. Uiteraard hoop ik dat Cozy
Sunday een écht succes wordt, zodat we er
een jaarlijks terugkerend event van kunnen
maken. En misschien zelfs meerdere keren
per jaar...” droomt Sara luidop.

Cozy Sunday
“Het moest voor mij absoluut een zondag
zijn” vertelt Sara. “Ik vind dat de ideale
dag om lekker niks te doen, zaterdag zit
al zo vol. Zondag is een échte familiedag.
Daarom is het aanbod van Cozy Sunday
ook afgestemd op de hele familie. Je vindt
hier voor iedereen wat!”

Zemstse shops
Zeventien webshops komen
hun collectie live voorstellen
op Cozy Sunday, waaronder
vier Zemstse shops. In-Pakt
(www.in-pakt.be) heeft naast
allerlei soorten inpakmateriaal
ook leuke kaartjes, handtassen,
bakaccessoires en andere
gewilde dingen! Bij Kousen &
Karton (www.kousenenkarton.
be) vind je uiteraard de
18

allertofste sokken, kniekousen, panty’s,
leggings, ... maar ook heel wat kartonnen
hebbedingetjes
zoals
speelgoed,
interieurdecoratie, kaartjes en meer. Bij
Kiwi Creations (www.kiwicreations.be)
kan je terecht voor gelegenheidsdrukwerk:
de hipste geboortekaartjes, zelfbedrukte
suikerbonen
of
een
originele
huwelijksuitnodiging! En wie gek is op
juwelen, moet een kijkje nemen bij Wishful
Shopping (www.wishfulshopping.be)!
Vreemde eend in de bijt is Kinderboerderij

Gulderijtje
(www.
gulderijtje.be).
Zij
komen
zichzelf
voorstellen
en
misschien
brengen
ze wel een diertje
mee...
Inderdaad,
ook aan de kids werd
gedacht. Niet alleen
hebben verschillende
deelnemers heel wat
leuke kinderspullen
bij, en opdat de
mama’s rustig kunnen
shoppen wordt er een
kinderhoek voorzien
waar kindersnoetjes
worden omgetoverd in rockabilly’s dankzij
Grime ‘t Knipoogje!

Zakje vullen, buikje
vullen
Honger gekregen van al dat shoppen? In
de tuin vind je de caravan van Cupcake
Boutique
(www.cupcakeboutique.be)
met heel wat zoete dingen en binnen kan je
smullen van overheerlijke finger food dankzij
Catering Kokoen (www.kokoen.be)!
Tekst: Ellen Van de Wijgaert

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497
ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

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

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

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
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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 november 2014

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56
www.napoleon-games.be
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Nederlands…

de taal van mijn favoriete zanger
Hofstade – 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 Margarita uit Armenië.

J

ournalistieke
spirit

Margarita, een erkend politiek
vluchtelinge en ondertussen
genaturaliseerd tot Belg, werkte in haar
eigen land 35 jaar lang als journaliste. De
laatste 15 jaar zelfs als hoofdredactrice
van de kranten Artashat en Navasard.
“Hier werken als journalist is moeilijk
omdat ik de taal niet voldoende beheers,
maar de schrijfmicrobe is wel gebleven.
Gedurende mijn periode in Nederland
heb ik een boekje geschreven over de
Armeense gemeenschap daar en was ik
ook verantwoordelijk voor een tijdschrift.
In Mechelen heb ik ook geprobeerd een
Nederlands-Armeens tijdschrift uit de
grond te stampen, maar financieel was
dat niet haalbaar. Spijtig, maar ik ben

Margarita
Hovhannisyan
is dol op
Nederlandstalige
schlagers.

wel nog voorzitter van
de Armeense vereniging
Nostalgie en secretaris
van de vzw ANI”, vertelt
Margarita.

Zingen helpt
om de taal te
leren
En dan zijn er nog
kleinkinderen Markar (13), Suzanna (8)
en Sargis (6 maand). Zij houden hun oma
ook bezig… en jong. De twee oudsten
helpen Margarita met haar Nederlands.
“Vooral Suzanna verbetert me wanneer
ik verkeerde voorzetsels gebruik”,
biecht ze op. “Maar weet je waar ik ook
veel van leer? Van het luisteren naar en
meezingen met Nederlandstalige liedjes.

Ik ben dol op schlagers. Jan Smit is mijn
topfavoriet. Verder is er natuurlijk ook het
maandelijkse babbelcafé. Daar kijk ik altijd
naar uit.” Wat Margarita ook nog kwijt wil
is dat Vlamingen vriendelijke mensen zijn.
“Zeker in vergelijking met Armeniërs.
Hier smelt de stuursheid weg wanneer je
mensen beter leert kennen,” vindt ze.
Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Natuurlijke wijn voor winnaar puzzel
Na de puzzel over champagne, kreeg
u vorige maand een puzzel over
natuurlijke wijn voorgeschoteld, die u
die wijn beter leerde kennen en smaken.
Hier krijgt u alvast de antwoorden.
Anno Domini (In het jaar van de Heer
= na Christus) 1954, in Boergondië in
Frankrijk is het Domaine des Vignes
dus Maynes het eerste biodomein van
Frankrijk.
Naam gesteente = naam beroemdste wijn
van Domaine des Vignes dus Maynes
1) Naam? De naam van dat gesteente
en tevens van de beroemdste wijn van
dat domein is ARAGONIET.

2) B is de juiste voorstelling want de
toegelaten norm van het toegevoegd
sulfiet is kleiner voor natuurlijke wijn
dan voor biowijn, die op zijn beurt
kleiner is dan de toegelaten norm
toegevoegd sulfiet voor gewone wijn.
Dat betekent dat natuurlijke wijn de
strengste norm heeft voor toegevoegd
sulfiet (dat onder andere oorzaak is
van hoofdpijn bij het drinken van
wijn). Dat geldt ook trouwens voor
andere normen bij het maken van wijn.
Vandaar de naam “natuurlijke” wijn,
die het meest garant staat voor het
natuurlijk proces van druif tot wijn.

Het aantal stappen gezet door
onze hoofdredacteur in Luik op 18
oktober dit jaar was: 6271, tevens het
antwoord op de schiftingsvraag.
De winnaar is geworden: Patricia
Van Rompay uit Weerde. Ze gaf de
juiste antwoorden en meldde 6821
stappen. Daarvoor kreeg ze drie flessen
natuurlijke wijn uit handen van Johan
Van de Winkel van oeno Logic uit
Hofstade, die ons de vragen bezorgde.
Proficiat en hartelijk dank aan alle
deelnemers! Een volgende zoekopdracht
komt er aan voor de liefhebbers.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd
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Vlaanderenstraat 57
1800 Vilvoorde
Tel. 02/251 28 45
ritskebr@hotmail.com
www.doopsuikerrits.be
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maandag 13.30 > 18.00
dinsdag tot vrijdag 09.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00
zaterdag 10.00 > 12.00 & 13.30 > 17.00
zon- en feestdagen gesloten

Juwelier

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

Opendeur
zaterdag 22
en
zondag 23
november
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Karen neemt
afscheid van haar
pony Knick-Knack.

Zemst-Laar - Karen Schaerlaeken
stond niet voor de eerste keer op een
podium van de Pony Challenge, maar
deze keer was het extra speciaal. Na
deze editie van de jumpingwedstrijd
moest ze afscheid nemen van KnickKnack, haar trouwe pony.

Karen en pony op het podium

W

at
is
de
Pony
Challenge, Karen?

“De Pony Challenge
bestaat uit een achttal
jumpingwedstrijden
tijdens
de
zomerperiode. Deze challenge is er één op
nationaal niveau en eist toch enige regelmaat
en discipline om je paard te trainen om aan
deze wedstrijden te kunnen meedoen.”
Je hebt deze pony al een tijdje,
heb je er een speciale band mee?

“Ik heb een enorme band met al mijn
pony’s, maar Knick-Knack heeft toch
een apart plaatsje in mijn hart. Ik train
hem al drie jaar heel intens. Mijn eerste
pony was een C-pony en heette King, hij
sprong 80cm. De tweede was Jeffrey, een
D-pony en daarmee sprong ik 1m. Nu
met Knick-Knack sprong ik 1,20m.”
Op het podium staan op nationaal
niveau is al heel wat. Maar er was
nog iets speciaals?

“Ik ben tweede geworden in de finale
van de Pony Challenge 2014 in het
Sentowerpark. Dit was ook meteen het
afscheid van mijn ponytijd. Op de finale,
op 27 september, verjaarde mijn zus
Yanne en heb ik Knick-Knack met veel
traantjes aan haar geschonken. Een mooier
verjaardagsgeschenk kon ik niet bedenken.
Yanne was dan ook superblij. Nu ik zestien
ben geworden, moet ik stoppen met de
ponywedstrijden op nationaal niveau. In
een selectieproef voor stijlspringen voor

jumping Mechelen werd Yanne tweede met
Knick-Knack. Deze week won ze de tweede
selectieproef met haar andere pony, Hedjas.
Zij werd geselecteerd met de twee pony’s
voor de halve finale in het stijlrijden. Alvast
een goed begin, ik ben heel fier op haar.”
Karen, we hebben vernomen dat je
nogal wat prijzen in de wacht hebt
gesleept?

“Dit jaar won ik in De Warre in Neeroeteren
een selectieproef op 1,20m en werd ik
vicekampioen in HROV op 1,10m. Ik heb
nog een aantal ereplaatsen aan mijn palmares
kunnen toevoegen het laatste jaar. Dankzij
mijn papa en mijn opa heb ik mijn pony zelf
groot kunnen maken en beleven
we er nu veel plezier aan.”

is een prachtige, werkwillige pony, die voor
mij door een vuur zou lopen. Dan moet je
ook nog weten dat hij drie dagen na zijn
geboorte zijn moeder is verloren. KnickKnack werd met de fles grootgebracht
door zijn vorige eigenaar, waardoor hij
heel aanhankelijk is geworden. Dichtbij
mensen zijn maakt hem gelukkig. Mijn
zus Lotte en ik gaan nu over naar de
paardenwedstrijden. Lotte zette de stap
vorig jaar al. Een grote stap, waar ik mij
mentaal en fysiek moet op voorbereiden.
Wij hebben veel plezier gehad aan de
pony’s, maar nu is het aan onze jongste
zus Yanne. Wij wensen haar veel succes!”
Tekst en foto: Karin Andries

Wat vind je zo speciaal
aan je pony?

“Hij heeft een niet-alledaagse
afkomst. De vader is een
Arabische volbloed en de
moeder een Haflinger. Een
kruising van een heel edel
dier, dat we kennen vanuit
de Arabische wereld en
de woestijnen, met een
echt werkpaard
uit het
aangespannen rijden. Het is
dan ook heel uitzonderlijk
dat hij zo hoog kan springen.
Zijn wil en uithouding,
gecombineerd met stoere
werkkracht is ongelofelijk. Het
23

Onder de
Dat TC De Wehzel dit jaar 35 kaarsjes mag uitblazen bleef
niet onopgemerkt. Van 3 tot 5 oktober zette de club haar
verjaardag in de verf met leuke attenties voor de leden.
V.l.n.r. Henri Jacobs, Leo Van Meerbeeck, Bart Coopman,
William Coppens, Rudy Cornelis, Myriam Lissens, Martine
Vantyghem, Jan Van Rheenen, Trudy In het Veld en Marie
Thérese Smet. Gehurkt: clubvoorzitter Rik Van Den Bempt,
John Develter, Noel Coessens en Patrick Van Dun.

De vzw Dorpsrestaurants Zemst organiseerde op 8 oktober in
het Ontmoetingscentrum in Hofstade een gezellig etentje. Een
driegangenmenu stond op het programma. “Samen aan tafel met
de senioren uit het dorp” is hun motto. In totaal waren er 125
inschrijvingen. Op de foto’s een zicht van de goedgevulde zaal en
vijftien vrijwillige medewerkers.

Woonzorgcentrum Releghem in Zemst opende een
nieuwe, mobiele petanquebaan in het atrium van de
assistentiewoningen. Het pentanquespel heeft een
afmeting van 2 x 12 meter. De baan kan overal gelegd
worden en is voor elke bewoner gebruiksklaar gemaakt.
Een beeld tijdens de officiële inhuldiging. De inwoners
zorgden voor een boeiende demonstratie.

Het mosselfestijn in Elewijt brak met
meer dan duizend eters alle records: drie
dagen volle bak en de mosselen waren
super. Ook stoofvlees en curryworsten
stonden op het menu. “Graag een pluim
voor de werkers. En belangrijk, altijd
positief schrijven over Elewijt, hé”,
benadrukte voorzitter Rudy Bautmans.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Enkele volleybaldames uit Elewijt speelden vroeger
op een hoger niveau. Ondertussen werden ze moeder
of grootmoeder maar ze houden zich jong. Oefenen
hoeft niet, maar elke zondagvoormiddag maken de
sportieve dames tijd voor een wedstrijd in de KWBreeks Elewijt. En dat ze nog een niveau hebben, daarvan
zijn we getuigen. Op de foto Lieve Van Luyck, Kristien
Van Loo, Gisèle Van Luyck, Marleen Spaens, Lies De
Coster, Ankatrien Seghers, Els Seghers, Lieselotte
De Loozer met hun coach Gysèle Van Luyck en
scheidsrechter Marie-Jeanne Van Luyck.

VK Weerde organiseerde zijn jaarlijks mosselfestijn. En zoals altijd
was het top. Een grote opkomst, uitstekende mosselen en een
gezellig samenzijn aan tafel. Op de foto de werkers: bestuursleden,
spelers, ex-spelers en sympathisanten.

Het kart4fun kampioenschap voor RK1 Big Bore, een
kartwedstrijd met in totaal vijf wedstrijden en telkens twee
manches, werd opnieuw gewonnen door Kristof Luycx uit
Eppegem. “Dit kampioenschap betekent veel voor mij, omdat
het gereden is met mijn eigen kart. Ik ben de jongste van
mijn groep en dit is het eerste jaar in deze klasse met heel wat
ervaren mannen. Groot was mijn verbazing toen ik in mijn
eerste wedstrijddag de twee manches won, hierdoor lag de lat
enorm hoog”, zegt Kristof Luycx.

Markant selecteerde zestien zakenvrouwen die op 7 oktober met
koningin Mathilde aan tafel mochten voor een netwerklunch. Het
centrale thema van de middag was de rol van de bedrijfswereld
naar de maatschappij toe. Op de groepsfoto ziet u Lutgart Lyen
van bakkerij Broodnodig uit Hofstade (met paars kleedje) in het
gezelschap van de koningin.
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Het Belgisch kampioenschap cyclo-schietkraamcross in Zemst-Laar werd verdeeld in drie
categorieën, met in totaal tachtig deelnemers.
Plaatselijke deelnemers bij de volwassenen toonden
zich van hun beste zijde. Op de foto: Jan Van Erp,
Kris Gaudaen, Erwin Laeremans, Kris Van de
Weyer (zilver) en bronzen medaille winnaars Geert
Lauwers en Thierry Doms.

De chiromeisjes van Weerde hebben een nieuw onderkomen. Zowat
140 leden zamelden de voorbije jaren heel wat geld in via sponsors,
evenementen en giften. Het pand was in januari al grotendeels klaar,
maar de voorbije maanden hebben de meisjes alles nog wat meer
afgewerkt. Half oktober huldigden de chiromeisjes hun nieuw gebouw in.

De oud-leiding van de chiro van Weerde (WOL)
organiseerde een volleybaltornooi op de terreinen van
de chirojongens. Verschillende ploegen schreven in en
streden in een vriendschappelijke sfeer naar de titel van het
volleybaltornooi. De opbrengst gaat naar de WOL.

Voor de derby FC Zemst-VK Weerde had
de plaatselijke jeugdwerking iets speciaals in
petto. Vóór de wedstrijd speelde de U6 miniwedstrijdjes dribbelvoetbal, zoals dit voorzien
wordt in de nieuwe opleidingsvormen van de
KBVB. Aan de hand van de spelers van de
eerste ploeg mochten ze mee oplopen. Een
onvergetelijk moment voor de allerkleinsten, die
graag poseerden samen met de eerste ploegen van
Zemst en Weerde: Roy Tack, Storm Haeck, Daan
De Doncker, Julien Vercruysse, Fabrice Bureau,
Cyriel Croes, Vic Maes, Louis Bruwier, Alexander
Current, Latyr De Maeyer, Niels De Nys en
Jurgen Ngila met hun trainers Jens Wijns, Luc
Breugelmans en Davy Duverger.
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De Welzijns- en gezondheidsraad, de seniorenraad, sportraad,
jeugdraad, Bloso en de werkgroep Trage Wegen organiseerden
in Hofstade een Welzijnsbeurs, waarop iedereen aangespoord
werd om meer en gezond te bewegen. Er waren demonstraties,
infostands en twee keuzewandelingen door het nabijgelegen
landelijke groen van het natuurgebied Vriezenbroek. (JDL)

De leden van kleinveebond Willen Is Kunnen
uit Eppegem stelden hun mooiste exemplaren
tentoon in het Horteco in Vilvoorde.
Keurmeesters beoordeelden de dieren naar
de standaard van het ras. Liefst 565 hoenders,
konijnen, eenden, duiven, ganzen, cavia’s
en parkvogels stonden er te pronken. De
organisatoren blikken terug op een geslaagde
organisatie. (JDL)

Borneo Eppegem is een ploeg waar iedere sportliefhebber
van Eppegem naar opkijkt. De ploeg speelt in het KAVVV
Vlaams Brabant en behaalt uitstekende uitslagen. ”Voor de
geboren en getogen Eppegemnaren primeert vriendschap
en amusement. Eén keer in de week trainen en een
gezellig samenzijn na de wedstrijd is onze motivatie”, zegt
kapitein Hans Vandermeiren. Op de foto Jon Laloux,
Bart Van Moer, Mark Van Moer, Bram Christiaens,
Ben Laloux, Michael Perremans, Arno Lesage, Diego
Cooreman, Kristof De Bie, Wietse Ceename, Bart Bollyn,
Yves Elshoecht, Hans Thielemans, afgevaardigde Bruno
Meyvisz en supporters.
De familie Verstraeten uit
Eppegem kreeg een niet
alledaagse uitnodiging van
KV Mechelen. Dochter Yentl
mocht de aftrap geven van
de match KV Mechelen –
Waasland-Beveren. Yentl
(links op de foto) keert
lachend terug naar de
rest van de familie op de
tribune: broer Neil en neef
Tom Bautmans met hun
vriendinnen, samen met
mama Tania en tante Claudia
Vallinga.
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Lars en Vincent
oog in oog
Zemst - Voor vele jeugdvoetballers
van eerste klasseclubs is KV Mechelen Anderlecht de match van het seizoen. Voor
Vincent Van Steenwinkel uit Hofstade is
dat zeker het geval. Met Lars Coveliers uit
Zemst-Bos speelde hij vanaf de U11 drie jaar
samen bij KV Mechelen. Het groot talent van
Lars was vlug gekend bij tal van grote clubs
en hun voetbalwegen scheidden. Coveliers
koos voor RSC Anderlecht, Van Steenwinkel
bleef de roodgele kleuren trouw.

A

nderlecht won met 2-6,
een groot verschil?

Lars: “Anderlecht heeft veel
meer talent, de club haalt de
beste spelers van overal, hé.”
Vincent: (knikt) “Het verschil in
kwaliteit is groot. Ik vind de uitslag
toch een beetje overdreven. Van mijn
wedstrijd ben ik tevreden, ik was
sterker in duels. Maar ik moet toegeven,
Anderlecht was veel beter en Lars was
de beste speler.”

Waarom
Anderlecht
Mechelen?

en

KV

Lars: “Anderlecht, PSV en Genk hadden
belangstelling. Anderlecht was het dichtst
bij huis, ik moest dan niet op internaat
of in een gastgezin. Ik kon dan ook elke
avond naar mijn ouders in Zemst-Bos.
Bovendien heeft Anderlecht op Belgisch
niveau een goede jeugdwerking. Ook
mijn vader Marc is een trouwe supporter
van Anderlecht. Een logische keuze, hé.
Ik ben veertien jaar. Ik wil vooral veel
bijleren en een goede voetballer worden.”
Vincent: “KV Mechelen is mijn
geliefkoosde club. Met mijn vader Marc
miste ik geen thuiswedstrijd en Bjorn
Vleminckx, een vriend van mijn vader,
was onze favoriet. Tijdens een seizoen bij
Verbr. Hofstade kwam KV Mechelen me
scouten, ik mocht twee keer in de week
gaan trainen en deed positieve testen. Ik
twijfelde niet.”
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V o r m e n
studies geen
probleem?

Lars: “Ik ga
naar school in
Anderlecht,
dat is een groot
voordeel. Drie
trainingen tijdens
de schooluren,
vier keer op Anderlecht en een
zaterdagwedstrijd zijn geen probleem om
mijn studies in de beste omstandigheden
tot een goed einde te brengen.”
Vincent: “Ik volg sportwetenschappen,
met vijf uur sport in de week. Vier trainingen
bij KV Mechelen en een zaterdagwedstrijd
zijn een motivatie om ook op school mijn
best te doen. Samen met Lars volgde ik ook
een jaar Latijn in de Bim in Mechelen. We
waren goede studenten.”
Zat de
familie?

voetbalmicrobe

in

de

Lars: “Mijn vader voetbalde bij de jeugd
van Sp. Reet en een jaar in de eerste
ploeg. Jammer, hij is niet doorgebroken.
Maar ik ben hem wel heel dankbaar. We
woonden vroeger in een appartement.
Er was weinig ruimte. Hij was een echte
voetbalfanaat. Ik mocht altijd meegaan
naar een wedstrijd en de voetbalmicrobe
heeft mij al vlug gebeten. Bij SK Laar zette
ik mijn eerste voetbalstappen, vervolgens
FC Eppegem. Gunter Vercammen

Lars en Vincent drukken elkaar
de hand voor de aftrap van
KV Mechelen - Anderlecht.

geloofde onmiddellijk in mij. Veel steun
krijg ik van mijn mama Katia, die elke
ochtend voor het vervoer zorgt.”
Vincent: “Zelf voetballen heeft mijn vader
niet veel gedaan. Ja, eens een wedstrijdje
in het liefhebbersvoetbal en in de tuin
tegen de garagepoort (lacht). Veel heb
ik te danken aan mijn opa Maurits, vele
jaren keepertrainer bij Verbr. Hofstade en
aan jeugdtrainer Nick Van der Veken.”
Hebben jullie bewondering voor
elkaar?

Lars: “Bij de U15 van KV Mechelen is
Vincent één van de beste spelers, hij heeft
toekomst bij de roodgele club.”
Vincent: “Ik blijf een groot supporter
van Lars maar ik word nooit
Anderlechtsupporter (lacht). Ik wens
hem alvast een grote voetbalcarrière.”
Zijn jullie andere spelers?

Lars: “Vincent heeft kwaliteiten die ik
niet heb. Hij is stevig en is vaak bij de bal.
Met mijn kleine gestalte (1,52 m.) is dat

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

Vincent en Lars in actie
tijdens de wedstrijd.

Garage Vandereviere

voor een aanvallende middenvelder
minder belangrijk. Techniek, snelheid
met de bal aan de voet, inzicht in het
spel en zuivere voorzetten zijn mijn
beste wapens. Aan duelkracht en
kopspel moet ik nog werken.”
Vincent: “Ik heb niet de techniek en
de snelheid van Lars. Als verdediger
zijn stevigheid en kracht mijn beste
troeven. Meer initiatief nemen en
durven in de zone van de waarheid
kan beter.”
Wanneer
tevreden?

zijn

jullie

echt

Lars: “Ik ben nu al tevreden dat ik
een goede jeugdvoetballer ben bij
Anderlecht. Ik hoop zoveel mogelijk

uit mijn kwaliteiten te kunnen halen.”
Vincent: “Als ik word opgenomen
in de kern van de eerste ploeg van
KV Mechelen ben ik de gelukkigste
voetballer van Hofstade en omstreken.
Supportersclub Geel-Rood Hofstade
kan op mij rekenen als peter (lacht).”
Lars: “Profvoetballer worden in het
buitenland, maar ik besef dat die
droom moeilijk waar te maken is.
In de kern van de eerste ploeg van
Anderlecht zou al mooi zijn.”
Vincent: “Doorbreken in België en
profspeler worden
bij KV Mechelen!”
Tekst en foto’s: Jean Andries

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be
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Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Wat is jullie ultieme droom?

IUSTE

Tel. 015 33 15 21

Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens

Najaarspromoties
**
WINTERONDERHOUD:

denk er tijdig aan
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Zemst - WOI: zoveel leed, zoveel vernieling. Het leed is onherstelbaar, maar aan tastbare
dingen kan nog iets gedaan worden. Kapotte gebouwen moesten terug opgebouwd worden,
een studie op zich. Professor kunstwetenschappen Linda Van Santvoort uit Weerde deed er
onderzoek naar en schreef haar bevindingen in het tijdschrift Monumenten & Landschappen.
Zemst van honderd jaar geleden dat wederopbouwt staat er uitgebreid in de kijker.

Zemst wederopgebouwd

B

ij de eerste uitval van koning
Albert en zijn troepen tegen
de Duitsers op 24, 25 en
26 augustus 1914 werd
gevochten van Zemst, Hofstade en
Elewijt tot in Leuven. Ook Eppegem en
Weerde kwamen in die augustusdagen
in het heetst van de strijd terecht met
veel doden, gewonden en vermisten en
ook veel vernielingen. Omdat er bij de
herdenking van WOI al zoveel aandacht is
gegaan naar de Westhoek, vond professor
Van Santvoort van de Universiteit Gent
dat ook deze zwaar getroffen regio, waar
ze zelf vandaan komt, een studie op zich
waard is. Ze schreef haar bevindingen van
de wederopbouw in Zemst in grote lijnen
in het tijdschrift
Monumenten
en
Landschappen
(en
archeologie).
Het
biedt
een
overzicht van hoe
de
wederopbouw
verliep op de schaal
van onze bescheiden
gemeenten en niet op
de schaal van grote
steden als Ieper en
Leuven.

Slagveldtoerisme
Opvallend daarbij is
het slagveldtoerisme.
Er
waren
prentbriefkaarten die
het heldhaftig verzet
van de Belgische
troepen in Sempst
in beeld brachten en
in een gids uit 1915
werd de toestand
in onze gemeenten
beschreven.
Men
kon dus als bezoeker
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de oorlogsschade ter plaatse met eigen
ogen komen aanschouwen. Onder de
ramptoeristen ook Stijn Streuvels die
met zijn vrienden op de fiets van Brussel
naar Leuven trok en er over getuigt in zijn
oorlogsdagboek.

Kerken pas vernieuwd
en vergroot
Veel aandacht in het artikel gaat naar
de lijdensweg van de kerken. Zo was
het aanvankelijk bescheiden eenbeukig
kerkje van Weerde pas vergroot en
grotendeels vernieuwd toen het
een week later op zijn grondvesten
trilde door al dat oorlogsgeweld.
Nog erger verging het de ook pas

gerenoveerde oude Sint-Clemenskerk
van Eppegem, toen die getroffen werd
door een allesverwoestende brand.
Het is verwonderlijk dat die kerken
na de oorlog al in mei 1921 volledig
hersteld waren en ingewijd werden.
Uit de ambtelijke documenten
van toen blijkt het ongeduld van
de dorpsgemeenschap voor de
wederopbouw van hun kerken.
Ondanks de schaarste aan middelen
en fondsen na de oorlog waren het
architecten die hun creativiteit in
veel fraais wisten om te zetten in een
klassieke, dan wel moderne stijl zoals de
kerk van Zemst of in het soldatenkerkhof
van Eppegem, dat ook een gedetailleerde
beschrijving kreeg van Claartje Verloove.
Daarnaast belicht het uitgebreid artikel
ook even de archeologie van de Groote
Oorlog in en rond Zemst. Zo lezen we in
een bijlage van Peter Van den Hove dat er
bij opgravingen langs de Kreupelstraat
in Eppegem en het Molenveld in Elewijt
een loopgravenstelsel is teruggevonden,
ook schuttersputjes en schuilplaatsen.
“Maar voor kunsthistorici bieden
architecten en de organisatie Oeuvre
Suisse Belge (OSB) die bij de
wederopbouw naam hebben gemaakt,
zeker nog een boeiende invalshoek voor
verder onderzoek”, besluit professor Van
Santvoort.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd
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Hans maakt een foto

Hans maakt een foto

HOFSTADE

Vers brood en een hippe,
moderne aanpak zijn de twee
woorden die BroodNodig
omschrijven. De broodshops
van Lutgart en Marc Van
Eeckhout zijn al enkele
jaren een begrip in de regio.
In deze winkels bedien je
jezelf snel op één minuut
en is er keuze uit wel twintig
broodsoorten. BroodNodig is
7 op 7 open, het ganse jaar
door. Elke morgen opnieuw
worden de broodshops
gevuld met vers brood recht
uit de bakkerij te Hofstade.

Niet alleen een originele
manier van werken, het
brood is ook van uitstekende
kwaliteit. Dat is vooral te
danken aan de ambachtelijke
bereidingswijze: het deeg van
BroodNodig krijgt ‘tijd’. Het
resultaat? Vers en knapperig,
licht verteerbaar en vooral
ècht lekker brood.

TERVUURSESTEENWEG 233 HOFSTADE & HENDRIK-I LEI 304 VILVOORDE
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
SKODA
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN
Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

VW

AUDI

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

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

Reiki – Tempel
Kom tot rust, Herbron jezelf
In november en december
€5 korting op een reiki-sessie
op vertoon van deze advertentie!
Joske Heylen
0479 /46 36 65
Humbeeksebaan 13
1980 Zemst – Laar
www.reikitempel.be
TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS

Croupier

bij Crazzle
Zemst - Marijke Pots, lay-outster van
uw favoriete maandblad, is naast
journalistieke duizendpoot ook nog eens
een geroutineerde croupier. Regelmatig
kan je haar de kaarten zien delen op
bedrijfs- of privéfeestjes in casinothema!

H

et is eens wat anders: u gaat
niet naar het casino, maar
het casino komt naar u! Naar
het restaurant, het hotel, de
evenementenlocatie of huiskamer naar
keuze, eender waar in België. Een casinoavond met Crazzle Casino Events is een
avond in stijl,dankzij de klassevolle croupiers
die spelen aan traditionele tafels met
donkerrode bekleding en lederen afwerking.
Marijke staat regelmatig achter de
casinotafels.
Vertel eens hoe
verloopt, Marijke!

zo’n

avond

“We
worden
ingehuurd
door
evenementenbureau's, bedrijven of
particulieren. Werkelijk alles kan!
Of je nu een teambuilding wil, een
klein bescheiden feestje of een groots

Fake money, real fun. Casino spelen met je eigen geld!

evenement met honderden genodigden,
we passen onze formule en het aantal
casinotafels aan iedere gelegenheid aan.
We kunnen zorgen voor aangepaste
decoratie en er is zelfs de mogelijkheid
om gepersonaliseerd geld te bestellen.”
Gepersonaliseerd geld?

“Wij spelen altijd met vals geld. Fake
money, real fun is ons motto. We kunnen
het bedrijfslogo of een foto van de jarige op
de dollars drukken. Naast onze tafels nemen
we ook steeds croupiers mee. Vergis je niet,
we zijn geen stijve harken! We beheersen
het spel, maar zijn er in de eerste plaats om
de gasten te entertainen. Een goochelaar
kan ook voor nog wat extra sfeer zorgen.”
Fake money, zijn de mensen dan
niet teleurgesteld?

“Neen, de reacties zijn supertof. Ik ben
trouwens blij dat we met vals geld spelen,
zo heerst er een ontspannen en vrolijke
sfeer. Vaak wordt er trouwens op het einde
van de avond een veiling georganiseerd
zodat de mensen met een kleine prijs naar
huis gaan. De coolste prijs die we zo eens
mochten weggeven, was een échte auto! ”
Welke spelen
mogelijk?

zijn

er

allemaal

“We hebben een vijftiental casinotafels,
en samen met de klant maken we een
leuke mix van spelen. Op de meeste
evenementen plaatsen we het trio roulette,
blackjack en Caribbean Stud poker, omdat
dit de meest populaire casinotafels zijn,
die bovendien het snelst worden opgepikt
door beginners. Sowieso leggen we het
spel telkens ook even uit, zodat iedereen
na een kwartier helemaal in het spel zit.
Voorts hebben we ook Texas Hold'em
poker, money wheel en craps. ”
Heb je daar dan een speciale
opleiding voor gevolgd?

“Onze croupiers die in het echte casino
werkten, geven hun kennis door aan mij en
de andere croupiers. Op een avond spelen
we meestal drie uur, en dat is de hele tijd pure
concentratie, maar bovenal puur plezier!”
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto’s: Mark De Saeger

Marijke achter
een casinotafel.
“We zijn
absoluut geen
stijve harken!”
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Zemst – Wie droomt er
niet van het vinden van een
schat? De meeste onder
ons denken dan aan pure
rijkdom. Maar ik heb het
even opgezocht in het
woordenboek. Een schat
betekent: “geheel van
voorwerpen met een grote
waarde” of “overvloed,
rijkdom, een schat aan
kennis” ofwel “iemand die
een ander bijzonder na
aan het hart ligt, geliefde,
lieveling”. De schat die
ik ontdekte heeft niets
te maken met “sjoeke”
of “blinkend goud en
diamanten”, maar wel met
een geheel van voorwerpen
met een grote waarde.
Een collectie van een
tweehonderdtal oude radio’s,
waarvan het merendeel in
werkende staat.

Julien is een verzamelaar pur sang.

Schatten op zolder
I

k had links en rechts een paar
geruchten opgevangen en bij een
toevallige ontmoeting werd mijn
interesse helemaal gewekt en een
afspraak vastgelegd. Julien Dirix, een
kwieke tachtiger, rad van tong, nooit om
een kwinkslag verlegen, begenadigd exslager uit Zemst, vader van Zemsts meest
getalenteerde voetballer van de laatste
decennia, stond me op het afgesproken
uur op te wachten bij hem thuis. Nee,
niet in de voordeur, maar in de geopende
garage waar een aantal pronkstukken
meteen mijn aandacht trok.

Goesting voor het vak
Hoe een slager in het bezit komt van
een unieke collectie oude radio’s
was me een raadsel. Een stevige
handdruk en een borrel later, werd
het me helemaal duidelijk: Juliens
vader was elektricien in Melsbroek,
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met een eigen winkel en zaak. Zoals
elke ondernemer was het zijn droom
dat zoonlief in de zaak zou stappen.
Dit lukte wonderwel, want al vlug
stond Julien ’s avonds te helpen
bij het herstellen van radio’s. Een
koude winter, het moeten mee helpen
bij het kappen van sleuven voor
elektriciteitsleidingen, stof slikken
en een paar gekneusde handen later,
was de goesting voor het vak echter
helemaal bekoeld. Slager worden
sprak hem meer aan, de ontmoeting
met de knappe Agnes in Zemst én
slagerij Dirix was geboren.

Nieuwe passie
In 1981 kwam bij toeval de oude radio
uit 1924, die aan Juliens vader zaliger
toebehoorde, in zijn bezit. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, en een
nieuwe passie was geboren.

De collectie groeide gestaag aan, en
daar Julien veel mensen kent, werden
ze bij wijze van spreken aan zijn voeten
geworpen. Een ruil van een goed flesje
wijn voor een oude radio was geen
uitzondering. Julien is immers een
verzamelaar pur sang, beurzen zijn
aan hem niet besteed en hij maakt er
ook geen reclame over. Hij beleeft er
echter dubbel zoveel plezier aan als hij
die oude juweeltjes weer aan de praat
krijgt. Af en toe is er een exemplaar
bij dat niet meer te herstellen is,
maar er zijn altijd wel onderdelen te
recupereren om een volgende radio te
herstellen. Lampen voor oude radio’s
zijn immers niet op elke straathoek te
koop.

Radiomeubel op maat
De verzameling zelf dan. Mensen, ga
kijken! In de verzameling zitten radio’s

bvba

37

De Molensteen
b.v.b.a.

met ronkende namen
als SBR, Philips, Barco,
Gründig, Telefünken,
Novak,
enzovoort.
Radio’s
van
toen
moesten er ook mooi
uit zien. De oudste,
waarvan de kast in hout
vervaardigd is, zijn echte
juweeltjes. Ik ontdekte er
eentje in ware art-deco
stijl. Sommige klanten
lieten indertijd een
radiomeubel op maat
maken naar hun wensen,
al dan niet voorzien
van een platendraaier.
Uit de verzameling is
Julien zijn eerste en oudste radio.
veel te leren over de
technologische evolutie:
eerst houten kasten,
dan bakeliet en nog
later plastic. De jongsten onder voor dat ik met een sigaartje in de
ons kunnen zich waarschijnlijk mond, de voeten onder de “Leuvense
niet voorstellen dat men een aantal Stoof ”, een tas koffie in de hand, vol
minuten moest wachten alvorens spanning afwacht of er om 20 uur
er klank uit het toestel kwam (door een geheime boodschap zou zijn van
het opwarmen van de lampen). Dit het “verzet”. Ik schrik op wanneer
duurde tot in de jaren zestig, toen de Julien terug op de zolder komt, en
eerste transistorradio’s op de markt denk bij mezelf: “konden die radio’s
verschenen.
maar spreken...”.
Tekst en foto’s: Walter Binst
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Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

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

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

Sporthal De Waterleest

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

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

“De schakel tussen koper en verkoper”
Tel 015/62 71 00
www.jsdimmo.be
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Buiten de grenzen
Louise-Marie (een gehucht nabij Ronse) – de Zemstenaar is geen Vlaanderen
Vakantieland. Toch is het boeiend om eens buiten onze gemeentegrenzen te treden en
een kijkje te nemen bij uitgezworven dorpsgenoten. Op anderhalf uur rijden van Zemst, in
het hartje van de Vlaamse Ardennen, zijn we te gast in het Keramiekhof. We worden warm
welkom geheten door Marleen Scheers, die opgroeide in Hofstade.

W

ie denkt dat er in het
verstedelijkte Vlaanderen
geen rust meer te vinden
is,
zal
aangenaam
verrast zijn bij een bezoek aan het
Keramiekhof. Aan de rand
van het Muziekbos, in het
prachtige gehucht LouiseMarie, vinden we een
schilderachtig landhuisje
waar alles in het teken staat
van klei en keramiek.
“Louise-Marie is heel anders
dan mijn geboortedorp
Hofstade”, vangt Marleen
aan. “Het is mede door
op deze unieke locatie te
wonen dat het Keramiekhof
tot stand kwam. Het
begon als een hobby van
mijn echtgenoot Michel,
die zich na een cursus
keramiek in Frankrijk twee
draaischijven
aanschafte.
Vrienden toonden al gauw
interesse en van het één
kwam het ander. Omdat
we plaats genoeg hebben
In
en mijn echtgenoot niet stil
kan zitten groeide ons kleine
atelier uit tot een werkplaats
met twaalf draaischijven, een pletwals,
een stringerpers, verschillende mallen,
een grote oven en een polyvalente zaal.
Twee keer in de week is het atelier open
en op aanvraag geven we workshops op
maat. Zo hebben we al teambuildings,
communieof
lentefeesten,
vrijgezellen-, verjaardagsfeestjes of
familiebijeenkomsten georganiseerd.”

niet opgelegd. Voorkennis is niet nodig. Wij
begeleiden de deelnemers zodanig dat ze
toch met een leuk werkstuk naar huis gaan.
Vaak komen de concepten voor een creatie
uit de eigen leefwereld. Zo boetseerde een

Marleen en Michel samen in hun atelier.

“

“Klei is het uitgangspunt waarom mensen
hier samenkomen, maar presteren is niet
de hoofdzaak. Als je dat zelf wilt dan kan je
het ervan maken, maar het wordt door ons
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samen op een heel ongedwongen manier
na over hun kunst. Er wordt ook veel
gelachen tijdens de koffiepauzes. Wanneer
de werkjes gebakken worden, zie je de
vreugde en de trots bij de creatievelingen,

het Keramiekhof kan je logeren
en/of met keramiek werken
deelneemster bijvoorbeeld een schapenkop
op ware grootte als verrassing voor haar
man omdat die schapen kweekt. In andere
gevallen proberen we het creatieve brein
van onze deelnemers aan te spreken door
hen te laten googelen of in tijdschriften te
snuisteren. Zo komen ze vaak ook met een
idee op de proppen.
We ondervinden dat mensen nood
hebben aan sociale interactie en kleien is
een sociaal gebeuren. Er komt altijd een
mooie wisselwerking tot stand tussen onze
deelnemers. Ze helpen elkaar en denken

maar soms ook de ontgoocheling over de
kleuren of de vorm.
Wie wil kan blijven slapen, met of zonder kleiarrangement. We hebben een vakantiehuisje
dat plaats biedt aan zes personen. Het
Keramiekhof is een ideale uitvalsbasis voor
iedereen die wil genieten van het Muziekbos,
de Pays des Collines wil ontdekken of een
uitstapje naar Rijsel wil maken.”
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Rita Roels

e
miekhof.b
www.kera

2 60 19

of 0484 2
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Schoonheidssalon
Specialiteit:
antiaging behandeling gelaat
Nieuw:

SHINZO

• Nannic de perfecte strijd tegen
veroudering
• Huyaluronic behandeling Klapp e.a.
• Microdermabrasie succes bij
beroemdheden en in de media
• Skinstimulator versterkend
programma voor de gelaatsspieren
• Natuurlijke behandeling Dr. Renaud
bloemen en planten
• Ontharen met was en body sugar
• Hand-en voetverzorging
• Lichaamsverzorging
• Medex kleipakking en massage
• Klapp benenpakking met
mechanische lymfedrainage
• Nannic slim & firm – actief
verwijderen van vet en cellulitis
• Permanente make-up ogen en
wenkbrauwen
• Zonnebank
Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up Eva Garden

di. t/m zat. vanaf 9 uur
liefst na afspraak
ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten
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Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65

Paul Op de Beeck uit Hofstade trok
op de motor de wereld rond.

Hofstade - Paul Op de
Beeck uit Hofstade reisde de
voorbije zomer op zijn motor
de wereld rond. De opzet
was om, in de voetsporen
van Jules Verne, de klus
te klaren in tachtig dagen.
Benieuwd of het hem gelukt
is? Paul vertelt het ons in
geuren en kleuren.

Jules Verne achterna
P
aul, hoe begin je aan een
wereldreis?

“Ik
ben
eerder
een
spontaan iemand en niet de
grootste planner. De administratieve
voorbereiding van mijn reis was echter
best een hele klus. Vooral een visum
voor Rusland krijgen was onverwacht

“

een minimum herleid. Enkele T-shirts
en shorts, wat ondergoed en sokken
en ’s avonds in de hotels deed ik de
was. Om probleemloos door Rusland
te reizen heb ik een cursus Russisch
voor beginners gevolgd. Dat was nodig
om de wegwijzers te kunnen lezen.
In Korea namen mijn motor en ik het

In je eentje vastzitten in een
afgelegen Oostblokstad,
dat doet iets met een mens

moeilijk. Het eigenlijke plannen
begon met het selecteren van enkele
belangrijke stopplaatsen. Ik koos vijf
steden als richtpunten. Met Brussel als
uitgangspunt trok ik een cirkel op de
wereldkaart. Ik wilde vooral de natuur
herontdekken en vanuit België vertrok
ik op mijn motor naar Azië. Ik toerde
door Europa tot in Belarus waar ik
de grens met Rusland overstak, reed
omheen Kazachstan en trok door de
open landschappen van Mongolië, om
dan opnieuw naar Rusland te rijden
waar ik in de havenstad Vladivostok de
ferry naar Korea nam. Bagage had ik tot

vliegtuig naar Vancouver, waar een heel
andere etappe van mijn avontuur begon.
Canada was een ontdekking. Ik voel
me echt thuis in dat land. Van Canada
ben ik doorgereisd tot in New York, het
eindpunt van mijn tocht.”
Je bent alleen op reis gegaan. Heb
je mensen ontmoet die indruk op
je gemaakt hebben of die je nog
zal terug zien?

“Ik heb verschillende contacten gehad.
Te veel om over te vertellen, maar een
Noors koppel is al in Hofstade geweest.
Die mensen heb ik voor het eerst

ontmoet in Canada. Aan de Russische
grens was ik mijn bril vergeten en de
douaniers herinnerden zich dat het
het brilletje van een Belg op een motor
was. Als je de wereldkaart bekijkt
dan zie je hoe uitgestrekt Rusland is.
Bijna een continent op zich. Volgens
Russische perceptie zijn Noorwegen en
België maar een boogscheut van elkaar
verwijderd. De douaniers hebben mijn
rood leesbrilletje meegegeven aan dat
Noors koppel omdat zij ervan overtuigd
waren dat wij als ‘buren’ elkaar zeker
tegen het lijf zouden lopen. Via de
Belgische ambassade in Vancouver
kreeg ik het bericht dat mijn rood
leesbrilletje onderweg was naar Europa.
Ik had natuurlijk nooit gedacht dat ik
het zou terugzien, maar toeval of niet,
ik ben die mensen effectief tegen het lijf
gelopen, niet in Europa, maar in Canada
en ik heb mijn brilletje terug (lacht).”
Waarom ging je op wereldreis en
wat wilde je bereiken?

“Voor ik vertrok wist ik heel goed
waarom ik het deed. Ik wilde los van
de routine en hectiek van alle dag.
Halverwege ondervond ik echter
dat de ene routine geruisloos was
43

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Alleen op de wereld.
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

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

Buitenschrijnwerk

overgegaan in een andere. Dat was
confronterend. Omdat ik de reis
alleen heb gemaakt, heb ik veel over
mezelf geleerd. Bijvoorbeeld de
ontmoeting met een oude man, die
me aan mijn inmiddels overleden
vader deed denken, trok alle
emotionele registers open. De man
gaf mij bij het afscheid een zoen op
mijn voorhoofd. Dat deed mijn vader
ook en dat raakte een gevoelige snaar.
En zo zijn er nog momenten geweest.
Door motorpech heb ik achttien
dagen vastgezeten in het uiterste
oosten van Rusland, in de stad
Xabarovsk. In je eentje vastzitten
in een afgelegen Oostblokstad, vlak
tegen de Chinese grens, dat doet iets
met een mens. Het is ook de reden
dat ik niet in tachtig dagen rond de
wereld ben geraakt.
De verschillende landen hadden elk
een ander effect op mij. De open

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

landschappen van Rusland en vooral
Mongolië gaven rust. De bergen in
Canada vond ik groots en indrukwekkend. Daar voelde ik me klein en
nietig tegenover de machtige natuur.
Een onverwacht neveneffect van
mijn reis is dat ik veel meer in het ‘nu
moment’ sta. Ik heb altijd gedacht dat
leven in het ‘nu’ een voorrecht is voor
Yogi’s of beoefenaars van Mindfulness.
Maar een wereldreis op de motor is
even effectief (lacht). De reis heeft
mij een ander perspectief gegeven.
Voorheen was mijn leefwereld veel
groter. Nu vind ik het belangrijker
om mijn eigen kleinere leefwereld
met familie en enkele goeie vrienden
centraal te stellen en positief te
beïnvloeden. Negatieve indrukken van
buitenaf probeer ik zoveel mogelijk
te weren. Ik begrijp nu veel beter de
spreuk: ‘De wereld veranderen begint
bij jezelf ’."
Tekst: Veerle Mollekens, foto’s: Paul Op de Beeck

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
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WIK nationaal kampioen!
Zemst - Zemst-Laar is een dorpje dat zelfs niet op de kaart van België staat, maar wel in
het bezit is van een geweldig jeugdensemble, een fantastische fanfare en een subliem
percussie-ensemble waar veel andere verenigingen alleen maar van kunnen dromen.

93……94……96!
Wat een maand voor WIK! Na wekenlang
keihard werken, uren repeteren, eindeloos
herhalen tot de vervelende fouten er
uitgehaald werden, waren ze klaar om te
laten zien en horen waar de fanfare en het
percussie-ensemble vandaag staan.

De jury steekt de
loftrompet
Op 28 september reden ze na een
laatste repetitie met hun zestigkoppig
orkest naar cultureel centrum Oud
Gasthuis in Asse. Eens op het podium
liep alles als een trein,… een sneltrein,
want de werken die ze brachten waren
van de moeilijkste uit hun afdeling. De
spanning was groot! Wat gaat de jury
ervan vinden? Uit de luidspreker klonk:
de Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen
wint met 94% in de ere-afdeling en is
hiermee provinciaal kampioen! Na de
proclamatie maakte een uitbundige en
uitgelaten bende er een feest van. Een
uitstekend resultaat en de toon was gezet.
Na een zuiders getint kampioenenfeest
was het terug opladen voor de volgende
groep uit de fanfare.

Tussen hemel en hel
Twee weken later, op 12 oktober, moest
het percussie-ensemble aantreden in

het Lemmensinstituut in Leuven. Zij
moesten zich verdedigen in superieure,
de hoogste afdeling die er bestaat
in België. Ze hadden twee sublieme
werken laten componeren, waardoor
ze zich in de beste opstelling konden
aanbieden. Between heaven and
hell is een werk voor een percussieensemble, aangevuld met cello en harp
en ondersteund door filmbeelden.
Dit laatste was te moeilijk om te
combineren tijdens een wedstrijd,
dus lieten ze de film achter in ZemstLaar. Zoals altijd brengt zulke uitstap
een gigantische verhuis met zich mee,
maar ze vulden het grote podium
van de concertzaal met deze speciale
opstelling. Zoals ze zeggen… “het was
er boenk op”. Er werd genoten in de
zaal én op het podium en de jury was
het daar blijkbaar ook mee eens. Het
percussie-ensemble WIK behaalde
93,33% in de superieure afdeling! Heel
hoge punten, maar aan de lof van de
jury te horen zeker en vast terecht.
19 oktober, exact een week later, was
het terug de beurt aan het percussieensemble. De nationale Vlamowedstrijd
in Wevelgem (West-Vlaanderen) stond
op het programma. En alsof dat nog
niet voldoende was moesten ze zich nog

Dirigent Nik Goovaerts en zijn muzikanten in volle actie.
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heel hard haasten! Om 17 uur moest
het fanfareorkest het kermisconcert in
hun eigen WIK-zaal spelen. Van stress
gesproken!
13.15 uur…Het was zover…het
percussie-ensemble mocht de wedstrijd
in de hoogste afdeling afsluiten.
Ondanks het feit dat een sporthal niet
echt de ideale concertlocatie is, liep het
weer lekker. Het applaus en de staande
ovatie van het talrijk opgekomen publiek
sprak boekdelen. Het hoofdstuk werd
dan ook afgesloten met maar liefst 96%
in superieure afdeling! Kan het nog
beter?

Wedstrijdverslaafd?
We gaan stilaan denken dat WIK
verslaafd is aan wedstrijden, want er is
nog een vierde op komst. Omdat het
fanfareorkest provinciaal kampioen
werd, gaan zij naar de finalewedstrijd
(nationaal) op 15 november in het
Lemmensinstituut in Leuven. Ze gaan
proberen om weer de titel van vier jaar
geleden te verdedigen en te behouden.
Hierbij een warme oproep om op 15
november rond 15.30 uur met bussen
af te reizen naar Leuven om deze fanfare
aan te moedigen op het nationaal
kampioenschap.
Tekst en foto: Karin Andries
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