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Beste Zemstenaar,

Colofon

Waar gaat dat met dit land naartoe? Misschien hebben we op dit moment een regering, misschien ook niet. Ach, het heeft toch
geen zin meer. de Zemstenaar kreeg inzage
in een vertrouwelijk dossier van de Staatsveiligheid, waarin de toekomst van België
haarfijn uit de doeken wordt gedaan. Hou u
vast aan de takken van de bomen.
Vlaanderen gaat zijn eigen weg, maar al snel
zijn er nieuwe kopzorgen. Limburg wordt
voor een appel en een ei verkocht aan Nederland, onmiddellijk daarna is er grote ambras
over de hoofdstad. Resultaat: Gent wordt
hoofdstad van de nieuwe staat Vlaanderen,
de nieuwe republiek Brabantwerpen krijgt
Antwerpen als hoofdstad.
Dat gaat een paar jaar goed. Tot ze in VlaamsBrabant die chauvinisten van ’t Stad met
hun groot bakkes grondig beu worden. De
vrijstaat Oud-Brabant ziet het levenslicht.
Een verhaal van korte duur. Zemst wordt het
centrum van de oppositie tegen de voorkeursbehandeling van Leuven, Vilvoorde en
Halle. “Het moet maar eens gedaan zijn met
die onophoudelijke geldstromen van noord
naar zuid”, klinkt het. De drang naar onafhankelijkheid is niet meer te stuiten: “Als

dorpjes als Monaco of Liechtenstein al jaren
soeverein mogen zijn, dan wij ook!” Zemst
haalt een aan lager wal geraakte graaf binnen, zet hem een verroeste kroon op zijn
kop en benoemt hem tot staatshoofd. Leve
het prinsdom Zemst!
Zoiets blijft natuurlijk niet duren. ZemstBos is al langer een broeihaard van verzet,
én tegen die gezwollen nekken van Zemstcentrum, én tegen die profiteurs van Laar.
De twee grootste oproerkraaiers, Zwarte
Fidel en Ché van Bos – hun échte namen
zijn bij de redactie gekend, maar u begrijpt
dat wij ze uit veiligheidsoverwegingen niet

kunnen publiceren – slagen erin de massa
op te zwepen. Zware rellen zijn het gevolg:
de kerken van Laar en Zemst met slogans
beklad, molotovcocktails in het Hof van
Laar, een bomaanslag op de Pinksterjaarmarkt, het parlement van Zemst in de as
gelegd. Na enkele weken diplomatiek overleg volgt een staakt-het-vuren en wordt de
Vrije Republiek Zemst-Bos uitgeroepen.
Bij de onderhandelingen blijkt slechts op
één punt eensgezindheid: alle partijen willen de Zemstenaar blijven ontvangen. Hier
hebt u hem weer, beste lezer. Geniet er van.
De redactie (PV)
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ELEWIJT – Jos Cools uit Elewijt is zijn tamme kauw kwijt.
Het diertje kreeg een nieuwe thuis bij Jos en zijn familie en
iemand nam hem op een dag gewoon mee. De hele familie,
Jos’ kleindochter op kop, is al bijna twee maanden op zoek
naar Kaike. Omdat hun zoektocht niets opleverde, richten
ze zich nu naar de Zemstenaar.

Vogel is gaan vliegen
Een tijdje geleden vond
Jos aan de Budahal in
Elewijt een klein vogeltje.
Het beestje werd door vijf
andere vogels aangevallen en Jos redde hem. Hij
nam hem mee naar huis
en daar werd het dier opgevangen door de ganse
familie. Zo goed dat Kaike al snel supertam was
en net daardoor is hij nu
verdwenen.
Op een vrijdagavond rond
half vijf kwam er, volgens de buurvrouw, een jongen voorbij
gefietst en ging Kaike op zijn schouder zitten. De jongen en
de buurvrouw hebben nog een tijdje gebabbeld. De jongen
dacht dat de vogel de zijne was, want hij had er ook zo eentje
en die was net gaan vliegen. En de jongen nam de vogel met
zich mee.
Jos en zijn buurvrouw stonden enkele weken op straat, maar
zagen de jongen niet meer voorbijkomen. De ganse familie

hing flyers in de gemeente, maar tot nu toe kwam er geen reactie. Daarom nu deze laatste noodkreet. Als u de jongen kent,
neem dan even contact op met Jos. Volgens de buurvrouw gaat
het om een jongen van ongeveer 14 à 15 jaar oud, heel beleefd,
met blond bruin haar. Jos en zijn familie zouden heel blij zijn als
ze terug met Kaike konden spelen. Ze zijn te bereiken op het
telefoonnummer 015-61 24 93.
Ellen Van de Wijgaert
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Dakwerken DE DONDER



AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

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

t

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

t
t
t
t

GEREGISTREERD AANNEMER

t

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

Brems Bouwmaterialen
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be

Auteur Dirk Verbruggen vertelt over zijn missie als schrijver

‘Mensen moeten meer naar de wolken kijken’
Hij schreef zes romans en drie dichtbundels. Vijf jaar lang was hij voorzitter van de
Mechelse Middagen van de Poëzie en af
en toe geeft hij lezingen. Zijn laatste roman De Dagbewaarder kwam uit in 2003
en haalde Boek van de week in Knack. Maar
hij heeft de pen nog lang niet neergelegd.
Zijn nieuwste roman is af en hij droomt
zelfs van een eigen uitgeverij.
In 1979 schreef Dirk Verbruggen zijn
eerste dichtbundel. Die werd met lof
onthaald door de pers en hij voelde zich
toen op en top dichter. Maar een paar jaar
later na de andere twee bundels kreeg
hij meer en meer zin in het schrijven van
proza. Tot nu toe bracht hij zes romans
uit, waarvan de zevende momenteel nog
in de schuif ligt. ‘Een probleem met de
uitgeverij. Mijn boek is af, maar ze willen
het niet drukken, omdat het niet commercieel genoeg is’, zegt Verbruggen.
‘In deze tijd kan je niet overleven als
schrijver. Tegenwoordig draait alles om
sensatie. Kijk maar naar de boekenbeurs
en om welke boeken het allemaal draait.
Natalia, Kim Clijsters, kookboeken, enzovoort. De échte schrijvers worden aan de
kant geschoven.’

Streefdoel
Dirk schrijft ontroerend-grappige verhalen. ‘Om de sfeer uit te leggen, vergelijk
ik het met de film Pauline en Paulette. Op

sommige momenten weet je niet of je
moet huilen of lachen’, zegt Dirk.
De mannen in de verhalen zijn aangename losers. Het gaat over het mannelijke
tekort en er wordt gespot op een leuke,
ironische manier. ‘Vaak is het een soort
zelfportret, maar dan heb ik er wel een
serieuze draai aan gegeven’, lacht Dirk.
De verhalen gaan over alledaagse dingen,
maar op een andere manier bekeken. ‘Ik
wil geen sensatie brengen. Ik probeer van
kleine dingen iets moois te maken en toch
ontroering te scheppen’, zegt Dirk.
‘Ik heb ooit het bakkersmeisje geschreven
(onderaan de tekst, nvdr). Dat gedicht is
een mooi voorbeeld van hoe werkelijkheid verandert in fantasie. Alledaagse
dingen worden getransformeerd in poëzie. Ik houd dus beide voeten op de
grond en mijn hoofd in de wolken.’
Dat is ook de missie van de auteur. Hij
wil dat mensen meer om zich heen kijken. ‘Mensen leven te snel, ze lopen alles
voorbij en vergeten eenvoudige luxe. Ik
zou zo vaak willen zeggen sta eens stil en
kijk eens. En ik noem dat niet mijn levensmotto, maar mijn streefdoel.
Ik kan bijvoorbeeld enorm genieten van
musjes op het terras, fietsen door de natuur of kijken naar de wolken. Er zit zoveel schoonheid in kleine dingen.’
Voorlopig schrijft hij geen poëzie, enkel
af en toe gelegenheidspoëzie. Binnenkort gaat de leraar op pensioen, maar hij

zal altijd blijven schrijven, zegt hij. Ook in
moeilijke tijden.
Om Dirk Verbruggen te contacteren,
stuur een mailtje naar dirkverbruggen@
skynet.be
Jolien Beullens

het bakkersmeisje
het bakkersmeisje
had poeder op haar armen
zodat hij vragen wou
mag ik even over uw armen blazen
mag ik het even laten sneeuwen
en dan zien hoe vlug het dooit
maar hij vroeg maar liever een brood
want bakkersmeisjes, die dooien eigenlijk nooit
Dirk Verbruggen
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Jagen in Zemst
Als het gras twee kontjes hoog is

ZEMST – Wil je op café eens een discussie opstarten tot laat in de nacht,
begin dan gewoon over de jacht. Altijd goed voor een woord en wederwoord. Want vergis je niet, ondanks
onze N1, de E19, het drukke spoorwegnet, de vele verkavelingen en een
bedorven Zenne, is in onze gemeente
de jacht erg populair. de Zemstenaar had een late, lange café-babbel
met Roger Van Den Eynden, voorzitter van De Lustige Jagers.

De Lustige Jagers is een club bestaande
uit jagers en sympathisanten van de
jacht. De club staat los van de lokale
jachtvereniging – waar velen deel van
uitmaken – maar is een typisch Zemstse
club met twintig vaste leden volgens het
principe één eruit, één erin. Ze komen

TEXTIEL

KLEDING

regelmatig bijeen om wild te eten in Den
Alcazar, maar combineren dat ook met
andere activiteiten, zoals een wandeltocht door de fusiegemeente of uitstapjes naar de Ardennen.

Roger Van Den Eynden: “In Zemst mag
enkel op klein wild gejaagd worden,
vanaf 15 oktober tot 15 januari. Het jagen door onze groep gebeurt enkel op
zondagnamiddag en moet eindigen één
uur voor zonsondergang. Onze jachtvereniging is gevestigd in Eppegem bij
jachtheer-pachter François Voet en telt
vooral Zemstenaren in de rangen. Er
zijn zeven jagers en een vijftal drijvers,
dat alles onder toeziend oog van Julien
Juliens. Elke vereniging heeft haar vast
jachtterrein dat is ingekleurd op een gemeentelijk jachtplan. Ons jachtgebied in

Zemst bevindt zich in de omgeving van
de manege in Eppegem, aan de Grimbergsesteenweg. In de graan- en maïsvelden hebben fazanten en patrijzen hun
biotoop en op de uitgestrekte weilanden
en bebost gebied achterin zit er haas en
konijn. Verschillende soorten ganzen en
eenden vinden we terug in de omgeving
van het kanaal Brussel-Willebroek, richting Verbrande Brug. Er zijn trouwens
ook reeën gespot op de grens met Hombeek, een erg bebost gebied. Maar dat
is geen klein wild en in Zemst mag daar
niet op gejaagd worden zonder speciale
toelating. Elk dier heeft een eigen openingsbesluit, wat betekent dat je niet op
alles het ganse jaar door kan jagen. Ook
is er strikt overleg onderling over wat
kan én niet kan tijdens een jachtpartij.
Er wordt bijvoorbeeld niet op dieren ge-

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41
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Iedere zaterdag van 8 u tot 16 u,
zondag en alle feestdagen van 8 u tot 14 uur
Op parking café ‘T Steen Elewijt - Tervuursesteenweg



OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u, zaterdag tot 18 u
GESLOTEN: zondag en maandag

schoten die stilzitten en men vuurt pas
af vanop 40 meter. Het wild moet ook
zijn kans hebben. De jager die openbaar
rondloopt met een wapen moet een
jachtvergunning hebben! Dat kan enkel
bekomen worden via een theoretisch en
praktisch examen. De onderwerpen en
proeven zijn zeer divers. Goede kennis
van de wetgeving is essentieel, veilige
omgang met wapens is een must en
kennis van wildbeheer zeer belangrijk.
Een goede jager let erop een hindernis
steeds met het wapen open en ontladen
te overschrijden en wandelt met de loop
omhoog of omlaag gericht. Geen alcohol
tijdens de jacht, tijd genoeg erna.”

Boosdoener Reinaert
“Het grote ongemak voor de jagers van
Zemst en omstreken zijn momenteel de

vossen. Vossen zijn doders en de wetgeving daaromtrent dient dringend aangepast te worden, wil men het wildbestand
binnen een aantal jaren nog vrijwaren of
kippen behouden die in de ren lopen.
Jammer genoeg kent de jacht, als sport,
in ogen van vele mensen geen genade
en dikwijls zijn verkeerde woorden oorzaak van discussie. Daarom deze anekdote. Onlangs stootten we op wandelaars met kinderen die nieuwsgierig de
jagende bende gade sloegen. De bange
mama maande de kinderen aan tot voorzichtigheid, waarop een jager de moeder toevertrouwde dat niet de kinderen,
maar de jagers moesten voorzichtig
zijn, want zij hebben de wapens. Zulke
ontmoetingen met wederzijds respect
kunnen vooroordelen en spanningen
ombuigen. Wij onderhouden ook ons

GSM (0475) 76 68 61

Voor meer info rond de jacht in Zemst
kan je terecht bij voorzitter Roger Van
Den Eynden via e-mail op sintmartinus@
skynet.be of tel 015/61 15 11
jaagde ‘s anderdaags op zijn kater, jmb
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Beekstraat 25 1980 EPPEGEM

jachtterrein (we halen er jaarlijks tonnen
zwerfvuil op!) en controleren het wildbestand. Natuurlijk moet je voor avontuurlijk jagen naar de Ardennen gaan, maar
de beste herinneringen voor mij zijn de
drijfjachten in Polen waaraan we meermaals hebben deelgenomen. Daar kan ik
Zemstenaren mee vullen!”
Jagen hoeft geen dure sport te zijn. Het
is een beetje als met fietsen: je kunt er
overdadig veel geld aan uitgeven, wat
de sport een snobistisch randje geeft,
maar er kan even goed efficiënt gejaagd
worden met beperkt materiaal.



Café DEN ACHTSTEN DAG
Bij Yvonne en Frank
r
Fo nks s
i
Dr wing
&S
Brusselsesteenweg
472
Mechelen
(bij Zemst)

Niet alleen koning voetbal regeert het land….

Rugby hot
!
is

HOFSTADE – Voor zijn favoriete sport moet Jonathan Zwijsen (22) helemaal naar Antwerpen. Hij speelt er namelijk rugby bij Antwerp Rugby
Club. Overdag studeert Jonathan, tijdens de week en in het weekend
traint en speelt hij rugby en tot voor kort vond hij nog de tijd om in het
weekend bij bakker Geert bij te springen.

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
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Cooreman Gilles
Tel 015 34 62 20
Gsm 0479 48 59 46
E-mail: Info@homecookingcooreman.be
website: www.Homecookingcooreman.be



IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen
Tel. 015 41 63 21
Fax 015 41 87 31
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

Jonathan speelt niet alleen bij ARC,
maar ook bij de nationale ploeg. Hij
is net terug van een stage in Ierland.
Samen met twee andere ploegmaats
werd hij geselecteerd om er drie weken lang, zes dagen op zeven, drie
trainingen per dag te gaan volgen.
Rugby is in België een vrij onbekende
sport. Jonathan wil daar verandering
in brengen en wij helpen hem graag.
Voor de leken onder ons legt hij de basis van het spel uit.
“Het is een balsport met twee teams
van 15 man. Veel mensen verwarren
het met American Football, maar het
grote verschil tussen beide sporten is
dat je bij American Football in beide
richtingen mag gooien en bij rugby
enkel achteruit. Dat wil zeggen dat
alle spelers zich achter de man met de
bal bevinden. Scoren doe je door de
bal over de achterste lijn van de andere ploeg te leggen.”
Jonathan is niet de enige sportieve in
de familie. Zijn neef, Willy Van Eeckhout, voetbalt bij Verbr. Hofstade en
won vorig jaar nog de zilveren bal, als
topschutter in tweede provinciale met
21 goals . Hoewel voetbal in zijn familie wel meer wordt gespeeld – zijn neven spelen bij Hofstade, zijn nicht en
zijn vriendin bij de damesploeg van
FC Zemst – koos Jonathan toch voor

een andere sport. In zijn jeugd heeft
hij nog even gevoetbald, maar rond
zijn twaalfde leerde hij via een vriend
rugby kennen. Hij startte bij ARC en
speelt daar nu nog. Jonathan werd zo
goed dat hij jarenlang bij de nationale
jeugd speelde en zich nu volop aan
het voorbereiden is om met de eerste
ploeg mee te kunnen.
Rugby is geen extreem ruige sport,
dat is een cliché dat de wereld uit
moet, vindt Jonathan. “Rugby is een
contactsport”, legt hij uit. “Je kan het
beschrijven als een kruising tussen
een balsport en een gevechtsport.
Anders dan bij voetbal, gaat het hier
meer om wie de sterkste is. Maar het
is niet zo dat je bij ons alleen grote beren hebt. Eigenlijk kan je het team in
twee delen. De ene helft is sneller en
kleiner, zij zijn diegenen die met de
bal rondlopen. De andere helft zijn de
grotere, stevigere kerels, zij tackelen
meer. Iedereen spreekt altijd over de
kwetsuren, maar dat valt goed mee. Ik
heb nog nooit iets gebroken, heb enkel nog maar de gebruikelijke sportblessures gehad. Daar moet je het zeker niet voor laten.”
In België krijgt rugby niet zoveel aandacht, hoewel de laatste tijd begint
te beteren. In landen als Frankrijk of
Engeland is het veel bekender. Daar
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht
Leuvensesteenweg 47 - Hever
Alle dagen open van 07 tot 22 uur

kan je als je goed bent van rugby je
beroep maken. Of Jonathan de ambitie heeft om naar het buitenland te
trekken? “Ja, zo’n kans zou ik niet laten
liggen.” Waarna zijn tante tussenbeide
komt. Zij vertrouwt ons toe dat Jonathan al een aanbod uit Frankrijk heeft
gekregen én afgeslagen. “Ik was nog
volop met mijn studies bezig en die
komen op de eerste plaats. Nu zit ik in
mijn laatste jaar handelswetenschappen. Hierna zien we wel weer.”

Jonathan is een back of een driekwarter. Hij draagt meestal het nummer
10 en in tegenstelling tot het voetbal
kan je bij rugby niet zelf je nummer
kiezen. “Het nummer wordt bepaald
door je positie. 10 is de spelverdeler,
dat is degene die het overzicht op het
spel bewaart. Hij geeft veel passen en
zoekt het gat in de verdediging. Je kan
het vergelijken met de middenvelder
bij het voetbal.”
Zelf zin gekregen? Vanaf zes jaar kan
je bij Antwerp RC terecht en er is zelfs
een veteranenploeg. De club telt zo’n
300 leden. “Je moet er vooral zin in
hebben. Ik train twee keer per week
rugby en ga twee keer per week fitnessen. Dat is niet verplicht, maar wel
aan te raden. Elk weekend speel ik een
wedstrijd. Bij onze club mag je een
maand gratis verzekerd komen proberen. Doen dus!”
Meer info: surf eens naar www.antwerprc.be
Ellen Van de Wijgaert

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
Algemene Onderneming
GROND & AFBRAAKWERKEN

USEWILS DANNY
SIERBESTRATING

Uitgraven van kelders, opritten, terrassen,
mazout- en regenputten,...

Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)
Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67
danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be

Cafe

Normandie
bij Jeeke

Hoogstraat 27 1980 Zemst
0475/60.05.58

Donderdag gesloten
- Vergaderzaal -
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Die onbekendheid vindt Jonathan
het enige nadeel aan de sport. “Het
is spijtig, want hoewel we een grote
club zijn, krijgen we weinig sponsoring en faciliteiten. We hebben
bijvoorbeeld maar één veld, dat er
door het vele spelen niet zo goed
meer bij ligt. Als dat zou veranderen,
zie ik geen enkel nadeel meer. Wat ik
het leukste vind aan deze sport? Het
vraagt meer inspanning van je dan
de doorsnee sport. En ik moet er niet
veel voor opgeven. Ik eet sowieso
gezond, dus dat is geen probleem.
En eigenlijk moet je net veel eten, anders overleef je de zware trainingen
niet. Buiten school en sport houd ik

genoeg tijd over voor andere dingen.
Niets dan voordelen dus!”



LAEREMANS
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04

   

Tuinpoorten
Afsluitingen
Toegangscontrole
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Zonweringen

10

Lichtsturingen
Voorzetrolluiken

TWIJFELT U AAN DE VEILIGHEID VAN UW BESTAANDE AUTOMATISCHE POORT,
LAAT HET ONS WETEN EN WIJ KOMEN VRIJBLIJVEND BIJ U LANGS

www.mechelsepoortservice.be
info@mechelsepoortservice.be
0473/85.95.51
015/20.70.98

Twee topcrossen veldrijden in tien dagen
HOFSTADE – Het Blosodomein van Hofstade is twee keer binnen de tien dagen het decor voor twee absolute topcrossen in het veldrijden. Op tweede kerstdag is er de wereldbekerwedstrijd veldrijden en tien dagen later, in het weekend van 5 en 6 januari, wordt er het Belgisch Kampioenschap cyclocross gereden. Ongetwijfeld één van de hoogdagen
in de Zemstse sportgeschiedenis.
ook dit jaar het decor te zijn van dit topsportgebeuren.”
Koen, wordt Hofstade stilaan de bakermat van het veldrijden?
Inderdaad, voor de tweede maal op rij is
Hofstade één van de drie gemeentes in
Vlaanderen – dit jaar naast Kalmthout en
Koksijde – die een wereldbekerwedstrijd
mag organiseren. Als kers op de taart komt
er dit jaar het Belgisch kampioenschap bij.
We kunnen ons voorstellen dat daar
organisatorisch enorm veel komt bij
kijken.

Het sportieve programma van woensdag 26 december
• 10u00 Wereldbeker voor de junioren
• 11u10 Wereldbeker voor de Beloften
• 13u30 Wereldbeker voor Dames
• 15u00 Wereldbeker voor de Elite
Inkomkaarten 14 euro, - 12 jarigen gratis

Het sportieve programma van het Belgisch Kampioenschap op 5 en 6 januari
Zaterdag 5 januari 2008
• 11u00 Masters C en D
• 12u00 Masters B
• 14u00 Nieuwelingen
• 15u00 Juniores
Zondag 6 januari 2008
• 11u00 Amateurs en Masters A
• 12u00 Dames
• 13u30 Beloften
• 15u00 Elite zonder/met contract
Inkomkaarten op zaterdag 5 januari 5
euro, op zondag 6 januari 14 euro, -12
jarigen gratis
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De vzw Pro-Cycling organiseerde zes jaar
geleden voor het eerst een veldrit in het
Blosodomein van Hofstade. Ondervoorzitter Koen Monu: “De eerste editie was
meteen een schot in de roos. Nu zijn we
toe aan de zevende en achtste editie.”
Waarom kiezen jullie tweemaal voor
het Bloso domein in Hofstade?
Het domein is heel gunstig gelegen en
makkelijk bereikbaar via afrit Zemst op
de E19 Antwerpen-Brussel. Bovendien is
in het Blosodomein de nodige infrastructuur aanwezig om een veldrit te organiseren. Het parcours is heel gevarieerd,
met uiteraard de zandstroken aan het
strand als uitsmijter.
Centrumverantwoordelijke Luk Peirlinck treedt bij: “ De samenwerking met
Pro-Cycling is uitstekend. Het veldrijden
geeft het Blosodomein de nodige uitstraling en naambekendheid. Wij zijn fier

Wij zijn al maanden bezig met de voorbereiding. De dag zelf doen wij beroep op
politie, 300 eigen vrijwilligers, 50 mensen
van het Rode Kruis staan paraat en vele
vrijwilligers van andere organisaties. Wat
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infrastructuur betreft: zes grote tenten
– met televisie – worden opgetrokken,
twee schermen van 25 vierkante meter zijn beschikbaar, zodat iedereen de
cross op de voet kan volgen.
Wat vinden de renners van tweemaal
eenzelfde parcours en locatie in tien
dagen?
Het gaat om twee verschillend uitgetekende omlopen. En het is algemeen
geweten dat alle veldrijders graag naar
Hofstade komen. Zij weten dat hier de
nodige accommodatie aanwezig is, zij
worden goed verzorgd en er is altijd
veel volk en sfeer. Vorig jaar waren er
16.200 betalende toeschouwers voor
de cross op tweede kerstdag, dit jaar
hopen wij op minstens evenveel. Voor
het Belgisch kampioenschap verwachten wij nog meer volk. Dan mogen alle
Belgische renners meerijden en die
brengen elk wel wat volk mee.
PVG

Hoe het Blosodomein bereiken?
• Kom als het even kan met de fiets of
maak er een fikse wandeling van.
• Wie toekomt via de N26 (MechelenLeuven) kan zijn voertuig parkeren
op de grote publieksparking van het
domein Planckendael, vanwaar gratis
pendelbussen de bezoekers naar het
domein brengen.
• Wie via de E19 toekomt, zal kunnen
parkeren op de grote parking (Parking
C) van het Blosodomein zelf, alsook op
twee voorbehouden terreinen langsheen de Molenheidebaan.
• Op zondag 06 januari 2008 kan er ook
nog worden geparkeerd op de parking
van Carrefour, waar pendelbussen zullen klaarstaan.
• Verdere verkeersbeperkende maatregelen worden niet genomen . Het
verkeer in Hofstade zal op deze dagen
stroef verlopen. Er wordt afgeraden
om met doorgaand verkeer langs het
Blosodomein te passeren.

Café

“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten
bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in
WEERDE
Schoonheidssalon
•Stri-PeXan-Treatment
Duidelijke rimpelreductie tot 25%*
*

Reductie van de rimpeldiepte aangetoond.
Dermatologische in viva studie met REGESTRILTM

•Cristal peelings
•Permanente make-up
•Lichaamspakkingen
•Zonnebank

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

Onze verjongde redactie

Garage Lauwers Patrick bvba
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Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)
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Kijk, beste Zemstenaar, hier heb je ze.
Dit is onze fel verjongde en – als u een
beetje selectief rondkijkt in en links bovenaan de zitbank – ook flink verfraaide
redactie. Bovenaan vind je v.l.n.r. Juliaan Deleebeeck, Jolien Beullens, JeanMarie Brassine, Dirk Verdeyen, Paul
Verdoodt en Dirk Van Roey. Op de bank
zitten v.l.n.r. Evelien Van Grunderbeek,
Liesbeth Lacante, Ellen Van de Wijgaert
en Marijke Pots. De drie saters die rond
de meisjes kronkelen zijn v.l.n.r. Piet
Van Grunderbeek, Bart Coopman en
Jean Andries. En dan waren Erika Van-

noten en Karen Andries er nog niet bij!
Achter de sofa zaten Geert Vanhorenbeeck en Hilde Delabie. Onzichtbaar
zoals gewoonlijk, maar voelbaar aanwezig en van onschatbare waarde voor
dit glossy magazine.
Een woord van dank ook aan Fons
Jacobs. Zonder zijn strenge oordeel
en wakende oog was De Zemstenaar
nooit geworden wat hij nu is. Fons zet
een stap terug, maar voor hem blijft
de deur altijd open.
PV

Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be

VERANDA THOMAS BVBA
Fabrikant van:

14168 dve

24-08-2005

09:18
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NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

90

2

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

a

RIE
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EN

Veranda's - pergola's
Ramen - deuren
Zonweringen
Metselwerken - vloeren
Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982 Gratis:
WEERDE
bestek
015/62.00.29
&
voorontwerp
KOMT OOK
&
AAN
HUIS
bouwaanvraag
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen,
Plaatsen van gelnagels.beglazing Kw 1,1
Super-isolerende
2 Zonnebanken begeleid
door gediplomeerde
ZONDER
MEERPRIJS!zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design
Maatwerk

015/62.00.29

Teak indoor, outdoor

KOMT OOK
AAN HUIS

Loom, rotan

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.

Badkamermeubels
Leuke koopjes
tijdens soldenmaand

BANK en VERZEKERINGEN

VAN PRAET-DE KEYSER
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06

Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be

www.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40
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NIEUW AXA BANK KANTOOR TE ZEMST
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ZEMST-LAAR – Basisschool De
Pimpernel hield een voettocht ten
voordele van het dorp Faladjé
in Mali. Met de opbrengst werd
materiaal voor de school en het
plaatselijk ziekenhuis gekocht.

Kinderen

‘Het is de bedoeling het Malinese
dorp Faladjé financieel te ondersteunen’, zegt directrice Viviane Hoppenbrouwers. ‘Onze Malitocht is gegroeid
uit de vastenvoettocht die vroeger
werd gelopen, eerst samen met een
andere school en later alleen. Een initiatief van meester Fé Berbé.’
Zuster Jeanne, oud-inwoonster van
Zemst, kan het geld ter plaatse spenderen. Ondertussen is ze terug in

school en ziekenhuis
in

steunen

Mali

België, maar dit jaar werd 1.092 euro
aan medische apparatuur naar Mali
gebracht en 600 euro aan schoolmateriaal. De rest werd op een spaarrekening gezet, omdat de school nog
een aantal dingen nodig heeft.
De week voorafgaand aan de Mailtocht, werd rond Mali gewerkt in de
klassen. ‘We vergeleken Mali met andere landen, bespraken de toestand
en de noden, de kleineren knutselden dieren. En dat allemaal om de
kinderen een zo ruim mogelijk beeld
te geven over andere culturen.
MP
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Wie deed wat?
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Het tweede leerjaar bakte wafels, met hulp van
de vijfdejaars (foto 1).
Het derde en vierde leerjaar maakte lekkere soep
(foto 2), de balletjes rollen was een taak voor het
eerste leerjaar (foto 3).
Het zesde leerjaar stippelde de route uit voor
de voettocht en plaatste
pijlen op de grond.

Tervuursesteenweg 290
1981 Hofstade-Zemst
Tel. 015/ 61 62 50
Open van 10h00 tot 12h30
13h30 tot 19h00
Zondag doorlopend open tot 18h00
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Betty Barclay, Rosner, McGregor, SanMartino, Bandolera,Tuzzi, Giovane
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Eerste kerstmarkt in Zemst-centrum
ZEMST – Op

TramaZemst-centrum aan de
kerk. De Tramateurs zijn volleyballers, verbonden aan jeugdhuis Tramalant.
zaterdag

15

december organiseren de

teurs voor het eerst een kerstmarkt in

Wij kregen tekst en uitleg van drijvende
krachten Leen, Carmen en Anke, tijdens
een tussentijdse werkvergadering: “De
markt wordt opgezet op het plein voor de
kerk. Iedereen die wil, kan een kraampje
opzetten. We hopen op die manier wat
verscheidenheid te krijgen. Wijzelf zetten een drankstandje op. We verklappen
nog niets, maar het wordt iets speciaals.
Standhouders betalen enkel een bijdrage
om de organisatorische kosten te dekken.
Een stand ten voordele van een goed doel
is helemaal gratis. Jongeren tot 18 jaar
betalen 10 euro, hobbyisten 15 euro en
verenigingen 25 euro. Tot hiertoe valt de
respons wel mee, een vijftiental inschrijvingen liepen al binnen, we hopen echter
op een goeie twintig. Er komt een sfeervolle aankleding met verlichting, een stal

Gediplomeerde traiteur
Home - coocking
Catering

en een kerstboom
natuurlijk. We voorzien ook in open kacheltjes en bij slecht
weer komt er een
tent. De meest originele stand krijgt een
verrassingsprijs. Vanzelfsprekend is er ook
aan muziek gedacht.
Er zijn optredens van Zemstse muzikanten, met jonge wolven Australian Rum en
De Generatiekloof. Als deze eerste keer
een succes wordt, zullen we het jaarlijks
opnieuw organiseren.”

Zevende kerstmarkt in Elewijt
ELEWIJT – De scouts en oud-scouts organiseren in Elewijt voor de zevende

Brusselsesteenweg 139
1980 Zemst
015 – 61 78 68
0477 – 13 70 82
e-mail: info@foodenco.be
www.foodenco.be
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Bestel tijdig uw kerst- en
nieuwjaarmenu’s
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4-gangenmenu
vanaf 25,50 euro per persoon
Eindejaarsactie: bij bestelling
per 4 personen, 1 fles wijn
Terre Dieu (rode of witte wijn
naar keuze) gratis
Onze kerst- en nieuwjaarmenu’s vindt u op onze website

keer een mini-kerstmarkt. Ze doen dit in
samenwerking met de Elewijtse Gordels,
Jeugdhuis Elewijt, Xarito en ZVK Elewijt.
Het evenement vindt plaats op 15 december vanaf 17 u. aan het kerkplein in
Elewijt. De opbrengst gaat grotendeels
naar het Vosog Mucoviscidose Vakantiefonds.
Dirk Verdeyen

ZEMST – Heleen Ceuppens (23) en
haar halfbloed Arabiertje Sham (12)
hebben zich in de kijker gelopen op de

Peelrand in
Wanroij. De enige

endurancewedstrijd de
het

Nederlandse

Belgische combinatie in deze hoogste
reeks eindigde na 101 km wedstrijd
op een derde plaats aan een gemiddelde snelheid van 16,1 km per uur.
Heleen verdedigde met glans de clubkleuren van Eldra vzw.
Heleen en Sham zijn niet aan hun proefstuk toe in de endurance. Na jaren
intensieve training zijn zij gerijpt tot
volwaardige deelnemers van langeafstandswedstrijden. Vorig jaar eindigde
de combinatie nog met succes op een
internationale wedstrijd in Bierbeek over
120 km, gespreid over twee dagen. Nu
Sham gerijpt is om echt grote afstanden
te lopen, kan Heleen zich toeleggen om
meer snelheid van haar paard te vragen,
en dat gebeurde ook in Wanroij.
Al vanaf de eerste ronde werd duidelijk
dat dit een snelle koers zou worden. Een
uur lang galoppeerde de kleine onbe-

Heleen en Sham
op podium

vreesde Arabier alsof zijn leven ervan af
hing, maar de twee koplopers versnelden
nog en liepen gemiddeld 18 km per uur.
Sham won de eindsprint van zijn metgezel en kaapte zo een podiumplaats weg.
Vorig jaar was Heleen al heel blij toen zij
op een internationale wedstrijd kon eindigen als laatste. Nu dingt zij mee voor
de eerste plaats en bepalen zij mee de
uitslag. Heleen gaf aan dat ze volgend
jaar terugkomt naar de Peelrand, en dat
is beslist naar de zin van Sham.
De Peelrand is totnogtoe de grootste
prestatie van zowel Sham als Heleen.
Sham behoort nu tot de topdrie van
de beste VLP-combinaties van dit jaar.
Heleen, die nog studeert, toont aan dat
inzet, organisatie en volharding goede
ingrediënten zijn om de combinatie mo-

gelijk te maken tussen hoger onderwijs
volgen en sporten op subtopniveau.
Maar weinig combinaties slagen erin
om op beide vlakken succes te boeken.
Gelukkig krijgt zij veel steun vanuit haar
club Eldra en van papa Gunter.
Contactgegevens: Heleen Ceuppens Schoolstraat Zemst – tel. 0479 – 96 33 25
PV
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Nagelstyliste & Medische pedikuur
Acryl & Gelnagels
Op afspraak

Gsm : 0478 / 95.94.99

¡ Ook aan huis !
¡ Ook ‘s avonds !

Vercoutere D.
Hoogstraat 249
1980 Zemst

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

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

ALGEMENE BOUWWERKEN
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

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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Drankencentrale Louis Nijs
Bieren en wijnen
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Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

Pascal Vandereviere
zaakvoerder
Vandereviere b.v.b.a.
Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Zemst en Hofstade:

een harmonieus muzikaal huwelijk
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Twee dames van ge2005 brachten beivleugelde leeftijd die
de orkesten samen
huwen. Dat vraagt
sfeermuziek. En in
eerst om een vleugje
april van dit jaar werd
historiek.
er voor de tweede
Harmonie Sint-Pekeer samen gecontrus Zemst werd in
certeerd op zemst@
1862 opgericht door
thepops in het kader
burgemeester Franvan de week voor de
ciscus J. Ceulemans
amateurkunsten. Dit
en zijn vrienden. Op
was weer een sterk
17 april 1912 kreeg
gesmaakt concert.
de harmonie de tiDe samenwerking
tel van Koninklijke
werd ook door de
Maatschappij. Somconcertgangers over
mige lezers herinnede deelgemeenteren zich misschien ZEMST-HOFSTADE – De harmonieën van deelgemeenten Hofstade en grenzen heen als ponog levendig dat Zemst sloegen een paar maanden geleden definitief de handen in elkaar en sitief ervaren.
in 2002 Sint-Petrus organiseerden op 24 november in de kerk van Hofstade hun eerste geza- Dus nu zijn jullie
haar 140-jarig be- menlijke concert. de Zemstenaar was getuige.
één vereniging gestaan vierde in een
worden?
memorabele concerttournee met Koen gen aan een stuk. Het was een gouden tijd Absoluut. Onder het motto samen doen
Crucke. Sinds 1989 dirigeerde Paul Lau- voor het dorps- en verenigingsleven! Dat we het beter sloegen we vanaf augustus de
wers de harmonie en was Leen Van Dam- is nu wel anders. Er is zo veel te doen, zo handen in elkaar voor een blijvend samenme onderdirigent.
veel te beleven. Het overaanbod aan acti- werkingsverband. Het gezamenlijke orkest
Harmonie De Ware Vrienden van Hofsta- viteiten maakt dat het voor muziekvereni- staat onder de leiding van Dirk Acquet,
de van haar kant werd vlak na de tweede gingen moeilijk wordt om muzikanten te met als onderdirigent Leen Van Damme.
wereldoorlog opgericht. Zij ontstond vinden die één dag per week samen willen We vliegen er echt in. In september zijn we
uit het samensmelten van drie muziek- repeteren en op regelmatige tijdstippen bijvoorbeeld gestart met muziekonderverenigingen: De Eendracht, De Jonge concerteren. Heel wat muzikanten spelen wijs. Er worden cursussen notenleer en inEendracht en De Werker. Sedert 1995 bovendien in meer dan één vereniging. Dit strument gegeven. Momenteel volgen een
mag ook zij de titel van Koninklijke Maat- brengt mee dat de muzikanten zich niet tiental leerlingen de lessen in de hoop dat
schappij dragen. Vanaf januari 2005 diri- écht verbonden voelen met de vereniging. zij snel het harmonieorkest vervoegen.
geerde Dirk Acquet De Ware Vrienden.
Nochtans is dit broodnodig want er komt
heel wat vrijwilligerswerk kijken bij de goe- Het eerste grote concert in samenwerWij vroegen aan Ria Bosmans, jarenlang de werking van een vereniging. En meer en kingsverband vond plaats op zaterdag
voorzitster van de harmonie van Hofstade, meer komen er inwijkelingen in Hofstade 24 november in de kerk van Hofstade. de
welke de uitdagingen zijn waarmee onze en Zemst die zich niet betrokken voelen bij Zemstenaar nam een fotoshoot van de
Zemstse muziekverenigingen te kampen het dorpsgebeuren. Je krijgt de inwoners ganse groep muzikanten.
hebben en waarom twee verenigingen dus ook moeilijker over de streep om een Wie deze jonge vereniging met eeuwenuiteindelijk besloten te fusioneren.
concert in hun eigen dorp bij te wonen.
oude traditie wil leren kennen, muzikant,
Wat zijn vandaag de grootste proble- Hoe kenter je die evolutie?
jong of al wat ouder, man of vrouw, groot,
men voor een muziekvereniging, Ria?
Dat probleem proberen wij al een tijdje klein, dik of dun, iedereen is welkom! De
In het verleden was de harmonie of fanfare in samenwerking met de harmonie van vereniging repeteert op dinsdag van 20
vaak de enige vorm van ontspanning in Zemst aan te pakken. In 2005 concer- tot 22 uur in het Ontmoetingscentrum
een gemeente. Bijna alle dorpsbewoners teerden we ter gelegenheid van Zemst@ te Hofstade. Inlichtingen: 015 42 34 86
waren lid, spelend of niet. Concerten trok- thepops voor het eerst samen. Ook op de - 0485 388 778.
ken volle zalen. Teerfeesten duurden da- kerstboomverbranding van Hofstade in
BC
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Onder de
Op zondag 11 november gingen ruim vierhonderd kinderen van Weerde Sint-Maarten zingen en
ze snoepten om ter meest. Dankzij de pannenkoek
die ze van De Gezinsbond kregen trotseerden ze de
wind, kou en regen. Van de centjes die de kinderen
kregen ging er een deeltje naar 11.11.11. “Volgend
jaar voor herhaling vatbaar, hopelijk zijn er dan weer
zoveel zangers bij”, zegt De Gezinsbond Weerde.

De ruime familie De Craen kwam samen voor de voorstelling
van het boek Het Geslacht De Craen, met bakermat te Zemst.
De oudst gevonden voorvader Theodorus leefde in de eerste
helft van de 17e eeuw in Grimbergen. Zijn zoon Nicolaes was
koster in Zemst. Zijn nakomelingen waren gedurende vijf tot
zes generaties landbouwers. Ze woonden vooral in Zemst-Laar.
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Thans zijn er afstammelingen over gans Vlaanderen, de mees-
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ten wonen in Vlaams-Brabant. Op een landbouwer na hebben
of hadden ze andere beroepen.

Brood & Desserthuis Panna Cotta is vanaf oktober een nieuwe bloeiende zaak in Hofstade. Patricia en Bruno bereiden
op een artisanale manier brood en patisserie en leveren ook
ontbijtmanden aan huis. Op de foto de zaakvoerders met hun
personeel.

mensen
De Koninklijke Africhtingsclub

Elewijt-

Zemst blijft maar bloeien. Tal van leden van de
club kijken uit naar de
trainingsdagen en hebben het gevoel om met
hun trouwe viervoeter

Foto’s Jean Andries

ergens bij te horen.
Dertien lesgevers/sters
en drie hulplesgeefsters staan telkens ter
beschikking.

C&A Zemst overhandigde aan Josée Goethals, voorzitster van vwz AZIZ, een cheque van 2.000
euro. AZIZ ontvangt deze cheque als appreciatie en als financiële ondersteuning voor het onbaatzuchtige werk dat deze groep voor kansarmen verricht.
Josée Goethals, voorzitster van AZIZ, was zielsgelukkig in de C&A-winkel aan de Brusselsesteenweg
(op de grens tussen Mechelen en Zemst) de cheque te mogen in ontvangst nemen: “Dit geld zal zeker
dienstig kunnen zijn om voor onze asielzoekers eens een uitstapje te organiseren en voor ons jaarlijks
wereldfeest”. De bij de uitreiking aanwezige personeelsleden van C&A beloofden alvast volgend jaar
in september het Zemstse wereldfeest een bezoekje te brengen.
Valère Claeys (77) en Madeleine Van Asbroeck
(76) vierden samen met hun familieleden en FC
Eppegem-vrienden hun vijftigste huwelijksverjaardag. Valère is afkomstig uit Sijsele (Brugge).
Hij werkte aan de waterleidingen van Zemst, Eppegem en Elewijt. Tijdens zijn vrije tijd leerde hij
der. Madeleine was steeds huisvrouw. Het koppel
heeft een dochter Carine, een kleinkind Steven
en een kleindochter Eline. Valère is de oudste
supporter van FC Eppegem en is steeds op post.
Met de duiven spelen is zijn grootste hobby. “Als
ik een goede raad mag geven: je nooit oud voelen en veel onder de mensen komen”, zegt de
duivenmelker.
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Madeleine kennen en van het een kwam het an-
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steeds verse snijbloemen,
de mooiste bloemstukken,
en de tofste plantjes
bij...
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Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.
09.00 u. - 18.30 u.
wekelijkse rustdag
09.00 u. - 18.30 u
09.00 u. - 18.30 u
07.30 u. - 14.00 u.

OPENINGSUREN FEESTDAGEN
zondag 23 dec:
maandag 24 dec:
dinsdag 25 dec:

7.30 u. - 17.00 u.
9.00 u. - 18.30 u.
9.00 u. - 18.30 u.

zondag 30 dec:
maandag 31 dec:

7.30 u. - 17.00 u.
7.00 u. - 17.00 u.

dinsdag 1 jan:

GESLOTEN !

GELIEVE TIJDIG TE BESTELLEN !

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
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Interventieopkuis na overstroming of brand

22

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

ZEMST – Wie denkt dat het leuke leven voorbij is als je
op jaren komt, slaat de bal flink mis. In Zemst lopen nogal wat krasse senioren rond. 70-plusser of 80-plusser,
zelfs 90-er, maakt niet uit, zij profiteren met volle teugen van het leven. de Zemstenaar onthulde bij de meest
bruisende onder hen de geheimen van de eeuwige jeugd.

Krasse senioren in Zemst

Lucien Lauwers
Lucien Lauwers woont in de Boomgaardstraat in Hofstade, maar is
afkomstig van Zemst-Laar. De oudonderwijzer in Eppegem en oudvoetballer bij FC Zemst en FC Eppegem is een prototype van een krasse
senior. Lucien is 69 en al twaalf jaar
gepensioneerd, maar daarom niet
minder actief. Lucien is mentaal en
fysiek nog op en top fit.
Mens sana in corpore sano is het levensmotto van Lucien. “Mijn echtgenote en ik willen zo gezond mogelijk
blijven op alle vlak”, vertelt Lauwers.
“Ik heb het geluk dat mijn geheugen goed functioneert en zo leerde
ik na mijn pensioen nog Spaans en
Italiaans via seniorencursussen. Dat
komt heel goed van pas op onze
vele reizen om in contact te komen
met de lokale bevolking. Ook op de
computer bijvoorbeeld trekken mijn

vrouwtje en ik onze plan.”
En niet alleen de geest wil nog heel
goed mee: “Mijn gezondheid is opperbest, dank je. Dat is ook dat tikkeltje geluk hebben in het leven
denk ik. Nog nooit moest ik ook
maar één pil slikken.”
Dat Lucien ook lichamelijk zeer actief is, kan niet geloochend. Per jaar
fietst hij nog minstens 2.000 km,
onder meer jaarlijks naar Scherpenheuvel, hij onderhoudt een tuin van
13 are met serre, helpt zijn dochter
met haar verbouwingen, zorgt tussendoor mee voor de kleinkinderen, gaat twee keer per week fitnessen en is, last but not least, iedere
vrijdagavond actief als spelend lid
bij zaalvoetbalclub Rust Roest, een
Zemstse club die hij 27 of 28 jaar
geleden mee hielp oprichten.
Je zou er voor tekenen!
BC

Willy Becq
70 jaar. Geen rimpel of grijs haartje
wijst erop dat hij zal stoppen met zijn
bierhandel. Als je hem tegenkomt,
staat de passie en liefde voor zijn
werk op zijn gezicht te lezen. Stilzitten is niets voor hem, onder de mensen voelt hij zich als een vis in het
water. Samen met enkele medewerkers, zijn vrouwtje Monique en haar
dochter Marika zorgt Willy ervoor
dat de cafés op tijd worden bevoorraad van drank. Bij de laatste levering
gebeurt het wel eens dat de dag aan
de toog besproken wordt met een
pintje. “Blijven plakken is een van zijn
specialiteiten”, aldus zijn zus Hilda.
Op tijd en stond trekt Willy met
familie of vrienden naar zijn geliefde
Oostenrijk om er de bergen in
Schladming onveilig te maken. Met
zijn 70 jaar skiet hij als de beste en
pikt geregeld een Marilleke mee in

de plaatselijke berghutjes. Daar wordt hij wel
eens Opi Becq van de bergen genoemd. In de
zomermaanden, wanneer er niet geskied kan
worden, trekt Willy toch weer naar Schladming.
Dan rijdt hij samen met enkele vrienden de
bergen in met de motor. Bij de vereniging Honger
& Dorst, waar de handelaars van Zemst regelmatig
samen eten en drinken, is Willy bestuurslid.
LL
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Willy Becq komt uit een gezin met
drie kinderen. Hij woonde met zijn
ouders eerst op de Stationslaan, om
later te verhuizen naar de Brusselsesteenweg in Zemst. Nu woont Willy
in Zemst-Laar.
Als jong manneke reed hij al met
de vrachtwagen achterwaarts de
poort uit, omdat de chauffeurs dit
niet goed durfden. Van opletten in
de klas kwam niet veel in huis. Hij
luisterde van op de schoolbanken
liever naar de vrachtwagens die op
de steenweg reden. Dan raadde hij
welk type van vrachtwagen er reed
en welke chauffeur er achter het
stuur zat. Het stond al lang vast dat
Willy Becq later zijn grootvader en
vader zou opvolgen als uitbater van
de bier- en drankenhandel aan de
Brusselsesteenweg in Zemst.
Op 31 oktober van dit jaar werd Willy
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verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NV

NU:
Feesten:
Tuin:

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

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824
1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

Georges De Coninck
Wie over krasse senioren spreekt,
kan niet voorbij aan Georges De
Coninck (90) uit Eppegem. Dat is
de eensgezinde mening bij wielertoeristenclub De Zennetrappers.
“Vanaf ik kon fietsen ben ik gebeten door de wielermicrobe”, vertelt
Georges. “Al van kindsbeen af had
ik een koersfiets en reed ik elke dag
vele kilometers. Vanaf 1980 ben ik
aangesloten bij De Zennetrappers.

Als 80-jarige reed ik Cherbourg-Bastogne en drie, vier jaar geleden in
Bretagne en in Frankrijk gemakkelijk ritten van 150 tot 170 kilometer.
Ik kan goed klimmen, beter dan
sommige jongeren van onze groep.
De laatste tijd is het iets minder. Op
zondagen nog 60 tot 80 kilometer
en in de week op rollen. Dat is mijn
leven. Zolang ik gezond ben is de
fiets mijn beste vriend.”
JA

Jean “Tapsierke” Vandenwijngaerden
Onovertroffen, zeker op voetbalgebied, is Jean Vandenwijngaerden. Onder deze naam bijna onbekend, maar wie kent Tapsierke
niet in Elewijt? Jean is nu 89 en
was tijdens zijn beroepsloopbaan
behanger, vandaar zijn bijnaam.
Tapsierke is op zijn negenentachtigste nog altijd hulptrainer van
de scholieren van VV Elewijt. Met
de wagen of de fiets spoedt hij
zich elke week tweemaal naar de
avondlijke trainingen, om dan de
zaterdag de wedstrijd te coachen.
Tapsierke is nog altijd actief in het
bestuur van Elewijt. Ervaring heeft

hij uiteraard bij hopen, als vroegere speler in de eerste ploegen van
Vilvoorde, Machelen, Elewijt en
Borgt. Hij is ook drie jaar voorzitter
geweest van FC Hofstade. En lang
geleden heeft hij bovendien koers
gereden en gebokst. Met zijn 77
jaar lidmaatschap van de Koninklijke Belgische Voetbalbond is hij
vermoedelijk het oudste actieve
lid en zeker de oudste trainer. Op
de vraag of hij nog andere hobby’s
heeft antwoordt Jean op zijn typische manier: “Nee, manneke, dat
gaat niet, want ik zit elke dag op
de voetbal.”
BC

Krasse oudere Zemstenaren in overvloed

Bachkoor brengt Kerstprelude
Op zaterdag 8 december 2007 verzorgt het Elewijts Bachkoor o.l.v. Heidi Jacobs en met begeleiding van Lucia Torfs een niet alledaags kerstconcert onder de naam Kerstprelude. Ook de sopraan Vaniola Naqe en het orkest Musicamore o.l.v. Peter Himpe verlenen hun medewerking. Op het programma staan werken van Telemann, Corelli, Bikkembergs, Mendelssohn, Buxtehude, Rossini,
e.a. Dit concert wordt uitgevoerd in de O.L. V. van Goede Bijstand van Hofstade en begint om 20 uur. Hetzelfde concert wordt ook
zondag 9 december nog eens herhaald in de parochiekerk St.- Amandus van Heffen om 16 uur.
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U merkt het, krasse senioren zijn er in Zemst in overvloed. Een kleine rondvraag leert dat we tientallen straffe zeventigers, tachtigers en negentigers
onvermeld laten. Waarvoor excuus. Uit Zemst-Laar bijvoorbeeld bereikte ons
het signalement dat Leon Ceuppens, wiens leeftijd we schatten op 75 jaar,
nog speelt in de fanfare te Zemst-Laar en in de toneelkring. Hij heeft – hoe
kan het ook anders – de pagina’s van de Zemstenaar al gehaald. Ook uit Laar:
Jean Goovaerts, ongeveer van dezelfde leeftijd, speelt nog in de fanfare van
Zemst-Laar en heeft zelfs tot vorig jaar nog les notenleer gegeven aan de
beginners. Bovendien is hij penningmeester van WIK. En zo kunnen we in
iedere deelgemeente blijven doorgaan. Krasse dames van leeftijd moeten er
in groot Zemst zeker ook zijn, maar die blijven blijkbaar liever op de achtergrond. Hen voorstellen zal voor een volgende editie van de Zemstenaar zijn!
Geef hun namen alvast door aan info@dezemstenaar.com!
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Zemst-Laar – Vijf maanden geleden kwamen Guy Fransen en Ilona Buelens wonen in de Grote Parijsstraat 4 in Zemst-Laar. Hadden zij ooit
gedacht dat hun woonstekje een geschiedenis kende?

Wonen bij Bet van Wales
Guy en Ilona kwamen tijdens een
feestje in gesprek met een bewoner
van Zemst-Laar. Die vertelde hen dat
de heks Bet Van Wales in hun huis had
geleefd. Het koppel werd nieuwsgierig en ging op zoek naar het grote
heksenverhaal. Met dank aan de eigenaar van het huis, Paul Buelens en
Roger Van Kerckhoven kregen ze heel
wat informatie bij elkaar.
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Guy en Ilona beginnen enthousiast te
vertellen over de figuur Bet van Wales.
“Bet Van Wales moet geleefd hebben in de jaren 1800, toen heks- en
spookverhalen behoorden tot het
dagelijkse leven. Ze zou geboren zijn
op 31 oktober 1828 en op heel jonge
leeftijd wees geworden zijn. Zij werd
geplaatst en opgevoed door J.H., die
toen in de Grote Parijsstraat woonde.
Bet trouwde en bleef in de Grote Parijsstraat wonen. Ze kreeg elf kinderen, van wie ze er acht overleefde.
Door deze grote tegenslagen werd zij
door de dorpelingen al vlug aanzien
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“Bet werd omschreven als een on-

BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42
ZAAL VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN,...
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS
LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
verzorgde, geheimzinnige vrouw die
steeds een stok en één of ander boek
bij zich had. Het handvat van de stok
was in de vorm van een bol, waarin,
volgens de Larenaars, al haar geheime
toverkrachten zaten. Iedereen was
bang van Bet en zij werd dan ook met
alle mogelijke uitvluchten van den hof
gehouden. Als men wist dat Bet zich op
straat begaf, maakte iedereen een omweg of haastte men zich uit de voeten.”
Om Bet van Wales te blijven herinneren besloten Guy en Ilona een standbeeld van haar te maken. “Helaas hebben we geen foto’s gevonden van Bet.
Daarom dachten we aan het beeld van
een heks, met de nodige attributen
zoals Bet van Wales wordt beschreven
in de volksmond”, vertelt Ilona.
De moeder van Ilona werd ingeschakeld en zij heeft er een prachtig kunstwerk van gemaakt. Dit standbeeld
heeft uren en dagen denkwerk en
handenarbeid geëist.

als een toverheks, want… zij was gestuurd door de duivel. Als Bet je aanraakte was je besmet door het kwade.
O wee, als ze je kon aanraken op het
hoofd, want dan zou je sterven aan
een langzame, vreselijke dood.”

CAFE RUBENSHOF

Bet van Wales, de heks met haar stok en
haar (kruiden)boek heeft een gedenkteken gekregen in de voortuin van Guy
en Ilona in de Grote Parijsstraat 4. Guy
en Ilona willen op deze manier de legende doen verder leven.
Karen Andries

Open
Weekdagen
08.00u - 19.00u
Tervuursesteenweg 508 Zaterdag, zon- en
1982 Elewijt
feestdagen
Tel. 015-61 37 91
09.00u - 18.00u
fax 015-61 16 01
Rustdag donderdag
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

Gulderijstraat 10 - 1980 Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

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

Denk tijdig aan
uw winternazicht
Bel ons en
we halen gratis op

?Z\VViZgcVVgidZkddg_Za^ZkZa^c\hbZg`
GdcY^cZaaV;gVcXdGdbV\cda^HidcZhVcY7dcZhEZgX]Cd4LVa`^YC^cZiiZ8dbeV\cjXX^7VWZjggZ;Vg[Zaj
Edb9É6e^A^iiaZ9Vk^YBdYÉ-I^bWZgaVcY7VcVCVijg^cdDa^k^ZgHigZaa^7^``ZbWZg\h<jbVHXVeV<ZdmI^V"I^V

86GB>OZbhi"7gjhhZahZhiZZclZ\&'."%&*$+'#,(#,(86GB>@dgWZZ`"Ad"I^ZchZhiZZclZ\-"%&+$)+-#)+-
OdcYV\deZc"9^chYV\\ZhadiZc^c[d5XVgb^#WZlll#XVgb^#WZ
Brusselsesteenweg 156 - Zemst
Tel. 015/61 54 97
WWW.RMC-CLASSICS.COM

AUTHORIZED DEALER

NIEUWE MODELLEN 2007
VANAF NU IN ONZE SHOWROOM !
Open di. t.e.m. vrijdag 9-18u30 • zaterdag 10-17u (van mei tot september: zondag 14-18u)

de Zemstenaar | december 2007

DEGELIJK AANBOD OCCASIES MET WAARBORG
ALLE MOTOREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR
UITGEBREIDE KEUZE IN KLEDING,
HELMEN EN ACCESSOIRES
OVERNAME, ALLE MERKEN MOGELIJK
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DE NIEUWE MAALDER
Walter De Kok

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@pandora.ba

Buitenschrijnwerk - Vliegramen - alu - pvc - hout
Zonnewering - Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA

dwergkonijnen hamsters
cavia’s parkieten kanaries

GARAGE

COMMERS WIM

Maurice
EPPEGEM

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

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

ZEMST – In Zemst zie je regelmatig huizen en appartementen die verkocht of verhuurd worden door vastgoedkantoren. Vele nieuwe huizen worden gebouwd.
Inwoners komen en gaan. de Zemstenaar werd
nieuwsgierig wie deze nieuwe inwoners zijn en waarom
ze gekozen hebben voor

Zemst als hun nieuwe woon-

plaats. We stelden hen een paar korte vraagjes.

Tom (28) & Elke (27) Dierens-Vandenhouwe, Emily (4), Julie (3) uit de
Schoolstraat in Zemst
Tom werkt als commercieel medewerker en Elke als administratief bediende
bij hetzelfde bedrijf IMWC te Mechelen. Sinds april van dit jaar wonen zij in
Zemst, voordien in Mechelen. Zij hebben
voor Zemst gekozen omdat Elkes familie

wonen in Zemst

ten. Zij organiseren twee maal per jaar
een barbecue voor de hele straat.
Didier (55) & Mireille Glorieux-Poissonnier & hond Casper uit het Tarweveld in Zemst
Mireille is huisvrouw en Didier luchtverkeersleider bij Belgocontrol in Zaventem. Mireille en Didier wonen nu 3 jaar in
Zemst. Sinds hun jeugdjaren woonden
zij in Wemmel, maar door de verstedelijking wilden zij graag verhuizen naar een
rustigere buurt. Het heeft een hele poos
geduurd voor ze de geschikte woning
hadden gevonden. Op een dag wees een
kennis uit Zemst hen op een huis dat hier
te koop stond. Sindsdien hebben zij hier
hun hart verloren. Zemst is ten eerste
centraal gelegen, hun families wonen
in Brussel en Antwerpen, dus waar kan
je dan beter wonen? Met hun hond Casper kunnen ze hier mooie wandelingen
maken, er is veel groen en ze wonen in
een rustige buurt. Didier en Mireille zijn
hier ook goed ontvangen door de buren.
Alles heb je hier bij de hand: de bakker,
slager, bank, winkel, dokter,… Je moet
niet steeds de wagen nemen om een
boodschap te doen. Negatieve puntjes
hebben ze eigenlijk niet, tenzij ze de
kippenoverlast ook mogen vermelden!
Het koppel is goed ingeburgerd in Zemst,
elke weekt turnt Mireille in Hofstade en
is lid van de KVLV. ‘s Zondags staan zij

trouw op post langs het voetbalveld van
Eppegem om voor hun zoon Bram te
supporteren.
Anouk Maertens & Veerle Cnops van
de Brusselsesteenweg in Eppegem
Anouk en Veerle werken als Training
Manager bij DHL en als vormgever bij
het ACV. Sinds maart 2007 zijn zij naar
Eppegem verhuisd. Voorheen woonden
zijn in Houtem en Perk. Via verre familie kochten zij hun appartement aan
de Brusselsesteenweg. Ze hebben voor
Zemst gekozen omdat ze dicht bij hun
familie willen wonen. “Het is leuk om als
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hier woont, ook omdat het zo rustig en
gezellig wonen is. Het is leuk om terug in
een dorp te wonen waar de buren elkaar
nog kennen. Negatief vinden zij de alomtegenwoordige wegenwerken in Zemst,
maar op termijn vertrouwen zij erop dat
deze werken zullen lonen. Tom is actief
bij het feestcomité van de Kerkveldfees-

Het leven zoals het is:
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twintiger in Eppegem te wonen, er worden vele activiteiten georganiseerd door
het jeugdhuis en de jeugdbeweging.
Aan feestjes is hier zeker geen gebrek.”
Filip (30) & Vicky (34) SteylemansMaesschalck, Wout en Kobe (1) uit de
Linterpoortenlaan in Zemst
Filip en Vicky werken allebei als kinesist,
deels in Jette en deels als zelfstandigen in
Zemst. Ze verhuisden twee jaar geleden
vanuit Asse. Het koppel kwam in Zemst
wonen, omdat het huis geschikt was om
een praktijk uit te bouwen. “We wonen ideaal tussen Brussel en Antwerpen. In Zemst
heb je ook alles bij de hand. Wat we minder
leuk vinden is dat de Linterpoortenlaan
toch een stuk drukker is qua verkeer dan
we oorspronkelijk hadden gedacht. Filip

speelt voetbal bij KFC Eppegem sinds dit
seizoen. Vicky zit er ook op de bank, maar
dan als kinesiste van de ploeg.”
Fienke Delaet (90) uit rusthuis Releghem te Zemst
Fienke hoort bij de oudste nieuwe bewoners van Zemst. Zij verhuisde vanuit
Vilvoorde naar het rusthuis in Zemst in
oktober van dit jaar. Vroeger werkte zij
als handelaar in radio- & tv-toestellen op
de Grote Markt van Vilvoorde. Zij kwam
naar rusthuis Releghem omdat haar
kleinzoon en zijn familie in Eppegem
wonen. Fienke heeft het goed in Zemst.
Ze geniet graag van de gezonde Zemstse
buitenlucht en doet elke week mee aan
de turnles in de home.
Liesbeth Lacante

Kelly kickt

pakt wereldtitel met Europees juniorenrecord

op
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ELEWIJT – Kelly Sohier uit Elewijt is een sterke madam. Ze
werd in het Canadese Calgary wereldkampioen powerliften bij
de junioren tot 57,5 kg. Ze deed dat met een nieuw Europees re cord van 380 kg voor de drie bewegingen samen en toch was ze
niet helemaal tevreden. Want ook voor vrouwen geldt in deze
sporttak: hoe meer kilo’s hoe liever.
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Kelly pakte de titel bij het Global Powerlifting Comité. Ze tilde 160 kilogram in
het kniebuigen, 70 kilogram bij het bankdrukken en 150 kilogram in het heffen.
De totaalscore van 380 kg was goed voor
de titel en een Europees record en toch
sprong ze geen gat in de lucht. “Stress,
man, ik stond tijdens mijn pogingen gewoon te trillen. Dat ondermijnde mijn
mogelijkheden en maakte heel wat verschil in de totaalscore. Op training in het
fitnesscenter in Mechelen deed ik in alle
bewegingen beter. In het kniebuigen 20
kilo meer en in het bankdrukken en het
heffen telkens 10 kilo. Dat nieuwe record
had dus veertig kilo hoger gekund en
nu minstens op 400 kilo moeten staan.”
Om dat Europees juniorenrecord nogmaals scherper te stellen wordt de tijd
kort. Kelly is aan haar laatste jaar als ju-

nior bezig en moet dan
in de open categorie
kampen. Toch heeft ze
ook daar terecht hoge
verwachtingen. “Dit resultaat zou mij ook al
een plaats in de top 5
van de open categorie
opleveren en dus ben ik
sterk gemotiveerd om
volgend jaar ook daar
op het podium te staan.
Aangezien dat WK in
Birmingham (Engeland)
doorgaat, is het niet
onwaarschijnlijk
dat
er heel wat supporters
meegaan en dus zal ik er
keihard voor trainen.”
Juliaan Deleebeeck

kilo’s

Zingys HAIRACADEMY
In 1993 richtten Van Eeckhout Jan en Boiten
Michel de academy BASIC & GRADUATION
op. Deze twee mensen werden gevormd door
de academy Dirk de Witte en besloten na een
vijftal jaar les te hebben gegeven voor Dirk
een eigen academy te starten. Na jaren samen op diverse plaatsen in België cursussen
te organiseren, kwam er een einde aan deze
samenwerking. Van Eeckhout Jan besloot
dan een paar ex-collega’s bij de academy te
betrekken, zo kwamen Geers Peter, Cubillo
Tony en Geers Carine erbij. Deze zeer getalenteerde kappers waren van levensbelang
voor de academy.
In de loop der jaren waren cursussen, shows
en demo’s in gans de Benelux uitgegroeid tot

een bekendheid die het grootste
gedeelte van de kappers aansprak.
De technische kant van de zaak
had bij ons altijd voorrang op het
showelement en daardoor groeiden
we uit tot een educatief belangrijke speler op
de markt van bijscholing voor kappers.
Ondertussen werken we nog steeds samen
met INDOLA en verzorgen voor de firma
tweemaal per jaar een avant-première van
de nieuwe lijn, deze wordt volledig door ons
gecreëerd en gefotografeerd om als cursusmateriaal te gebruiken voor de academy en
het artistiek team van Indola. Zo wordt een
rode draad gevormd doorheen alle cursussen
die Indola organiseert.
Onze belangrijkste doelstelling is een tech-

nisch verantwoorde modelijn te maken die
past in het toekomstige straatbeeld, zonder
toeters en bellen, maar die educatief op een
zeer hoog niveau staat en uit te voeren is
door zowel kappers, kapsters als leerlingen.
Ons cursusaanbod blijft natuurlijk niet beperkt
tot het uitsluitend geven van modelijnen, we
geven ook op regelmatige basis kleurtechnieken, basisvorming en opsteektechnieken.
Nu blijft onze doelstelling verder ten dienste
te staan van het kappersberoep en al wie het
aanbelangt.

Tuinwerken Kristof
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schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Koolzaadolie als alternatief voor dieselbrandstof

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

Eppegemsestw 18
1982 Elewijt
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be

WEERDE – Luc Sablain uit Weerde is op een heel actieve manier bezig met
het milieu. Hij bouwt al twee jaar, in bijberoep, dieselvoertuigen om van
dieselbrandstof naar pure plantaardige olie (PPO).

Weerdenaar Luc Sablain

maakt dieselmotoren
milieuvriendelijk
De energieprijzen scheren deze dagen
hoge toppen. De planeet gaat gebukt
onder steeds hogere CO2-concentraties. Wetenschappelijke rapporten en
de film van Al Gore maken duidelijk
dat er iets moet veranderen om de
planeet netjes te kunnen overdragen
aan de volgende generaties. Tot daar
het slechte nieuws.
De mens gaat op zoek naar alterna-

tieven ter vervanging van de dure en
eindige fossiele brandstoffen. Eén van
die mensen is Luc Sablain uit Weerde.
Hij brengt de theorie in de praktijk en
gaat resoluut voor PPO. de Zemstenaar ging hem thuis opzoeken en hij
wist ons het volgende te vertellen:
“De dieselmotor werd uitgevonden
op het eind van de 19e eeuw. De eer-

UITVAARTZORG

A n t h o n y V e r h e y d e n B.V.B.A.
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Uitvaartverzorging in groot Zemst
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Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden
Regelen van alle formaliteiten
Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be

ste tientallen jaren reed deze motor
ook al op plantenolie. Tot men ontdekte dat er aardolie in onze aardbol
zit, die gemakkelijk en goedkoop kon
ontgonnen worden. Vanaf toen ontstonden er organisaties die miljarden
dollars en/of euro’s verdienen aan de
verkoop van aardolie.”
Luc doceert verder: “De autoconstructeurs zijn technisch in staat, mits een
kleine meerkost als optie, de motor
aan te passen zodat PPO rechtstreeks
kan getankt worden zonder ombouw.
Vraag is of de autoconstructeurs en de
oliebaronnen dat wel willen.”
“In Duitsland is het verhaal rond PPO
al veel verder uitgebouwd”, weet Sablain. “Vooral vrachtwagens, maar
ook personenwagens maken al gretig
gebruik van PPO. Er zijn ondertussen
ook al meer dan 400 tankstations in

het straatbeeld verschenen.
In België staan we veel minder ver.
Toch is de teelt van koolzaad leefbaar
voor de Belgische landbouwer. Maar
ook binnen de ruimere Europese context, met grote landbouwlanden als
Polen, Roemenië, Bulgarije, Frankrijk
en Duitsland, ligt een enorm arsenaal
aan landbouwgronden op PPO te
wachten. En onze energieafhankelijkheid van derden zou uiteraard kunnen dalen. Bovendien biedt het een
fantastisch zicht om de velden te zien
met de mooie gele bloei”, besluit Luc.
Mensen die nog technische vragen
hebben kunnen steeds terecht bij Luc
Sablain op 0494/34.12.39.
Meer informatie vind je op www.ppo.
be en uiteraard via de website van Luc
Sablain uit Weerde www.sabbeco.be

Sporthal De Waterleest
Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 0477 / 83 92 15

Sporthal Zemst-centrum

MEYSMANS J. b.v.b.a
- Grondwerken - Afbraakwerken
- Leveren van zand, teelaarde
- Nivelleren van terreinen en parkings
- Lossen en laden van schepen
- Verhuur kranen, bulls, dumpers
Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

Dirk Van Roey

Wie wil Milow interviewen?
ZEMST - De ene job is de andere niet
en wij beseffen maar al te goed dat wij
met ons gat in de boter zijn gevallen.
Enkele maanden geleden hadden wij
al het genoegen om Milow te mogen
interviewen en binnenkort is het weer
zover. Gelukkig voor één lezer(es) zijn
wij in kerststemming en dan kent onze
vrijgevigheid geen grenzen. Wie mee wil
voor een intieme tête-à-tête met Jonathan Vandenbroeck, mag van ons! Voor
wij aan tafel moeten met honderd hysterische fans hangen wij er nog snel een
voorwaarde aan vast. Diegene die ons

de leukste kerstfoto stuurt gaat mee! De
pret is nog niet uit. Degene die mee mag
op interview krijgt van ons ook een ticket voor de exclusieve try-out van Milow
in d’Oude School in Weerde op 25 januari. En de twee die het net niet haalden
krijgen als troostprijs ook een ticketje!
Voor de rest van Zemst: brandt er een
vraag op jouw lippen die je dringend
door Milow wil beantwoord zien, mail
ze naar infodezemstenaar.com, wij
kiezen er de leukste uit en de antwoorden lees je in ons januarinummer!
Ellen Van de Wijgaert

Café

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur GROOT ZONNETERRAS
DE BESTE PINT VAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

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

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Bierhandel
Drive-In
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Garage
Coloma
Jubellaan 82 2800 Mechelen
Tel. 015 430 430 - Fax 015 430 545 - www.vw-audi.be/coloma

PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11
JULI EN AUGUSTUS
ALLE DAGEN OPEN VANAF 15.30 U

www.eethuisdelente.be
Ambachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
Zuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.

DINSDAG - VRIJDAG		
09.00 - 12.30
				
13.30 - 18.30
ZATERDAG DOORLOPEND
09.00 - 18.00
ZONDAG			
09.30 - 12.00
MAANDAG GESLOTEN
e-mail: pess@telenet.be
www.pess.be

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

FEESTZAAL - TRAITEUR

AMADEUS
ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82
GSM 0496/55 70 82

Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 70 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis
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e-mail	   joannes.verbinnen@skynet.be
web	   www.grasmaaiersverbinnen.be
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Land- en Tuinbouwmachines
Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken

ZEMST-LAAR – In 1983

werd

Gust Moens

ge -

vraagd om een handje toe te steken aan het opzet-

ten van een kerststal in de kerk van Zemst-Laar. Het
heeft hem nooit meer losgelaten. Samen met echtge -

Maria Van Winghe en medewerkers George en
Armand weet hij de Larenaars steeds weer te verrassen met originele creaties. Gust doet zijn verhaal.
note

Jong geleerd, oud gedaan
“Ik herinner me dat ik als kind reeds gefascineerd was
door de kerststal, die ik ging bekijken in Grimbergen. Met
takjes en allerlei ander materiaal bouwde ik toen al stalletjes. Ik moest er dan ook niet over nadenken toen de
hoofdonderwijzer van Laar mijn hulp inriep. Vanwege
zijn leeftijd haakte die na een tijdje af en ik ben het dan
blijven doen. Nu zijn we volop in de weer met de 25ste
stal. Die eerste jaren waren het eigenlijk gewoon klassieke kerststallen zonder meer, veel meer dan wat papier en
een paar borstels verf kwamen er niet aan te pas.”
Later stonden vaak bestaande gebouwen model, zoals de
kerk van Zemst-Laar, overigens nog steeds te bewonderen in
de kerk zelf. De kerk werd tot in de kleinste details nagebouwd
op de schaal 1/100 (zie foto). Ook het geboortehuis van Pater Damiaan in Tremelo en de hoeve van eeuweling Johannes Spoelders nam Gust onder handen. “Er
komt heel wat meetwerk en fotograferen
aan te pas voor het bouwen kan beginnen.
Meestal werk ik met grote blokken piepschuim. Die worden bewerkt met een soldeerbout en geschilderd. Dakpannen en
ramen worden wel ‘echt’ geplaatst. Maria,
mijn echt- de, door er een thema aan te koppelen. We
g e n o t e , wilden de mensen er toe aan zetten even
n e e m t stil te staan bij de huidige maatschappijdan weer problemen. Zo bouwden we in 2000 een
alle de- reuzencomputerscherm met daarin het
c o r a t i e kersttafereel. De boodschap was: ‘hebvoor haar ben we in deze hoogtechnologische en
rekening, razendsnelle maatschappij met internet,
zoals fi- gsm en andere moderne communicatieguurtjes, middelen nog wel tijd voor gewoon perplanten, soonlijk contact? Ook werd de aandacht
b o m e n , al gericht op armoede, de internationale
tuinen en vluchtelingenproblematiek, oorlog en de
dergelijke. Daarvoor gebruikt ze uitsluitend val van het IJzeren Gordijn.” De belangstelnatuurlijk materiaal zoals mos, twijgjes en ling voor de creaties van Gust blijft niet
noem maar op. De personages maakt ze uit beperkt tot Zemst-Laar. Hij exposeerde
textieldoek dat wordt gehard en gedroogd. meermaals op Kripana, een permanente
Taken die wat meer geduld en tijd vragen, kerststallententoonstelling in de Oostkanlaat ik graag over aan George of Armand, ik tons. In de Sint-Romboutskathedraal was
ook al werk van Gust te bewonderen.
ben zelf nogal ongeduldig van aard.”

Gust Moens

Gust en Maria bij de 25ste kerststal in de maak

creatief met kerststallen

Welkom thuis

“Stilaan gaven we de stallen een meerwaar-

Dit jaar wordt rond het idee ‘welkom

Meer info en foto’s op de website www.
kerst25.be. Contactgegevens: Gust
Moens, Boomkensstraat 33, 2811 Hombeek. Tel. 015 616374
Dirk Verdeyen
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Stallen om bij stil te staan

thuis’ gewerkt. Aan de kribbe wordt
een tafel geplaatst met stoelen waarop
men kan plaats nemen. Aan één van de
plaatsen zal steeds een lichtje branden,
als symbool voor al diegenen die thuis
verwacht worden op kerstavond maar
er niet zijn om uiteenlopende redenen:
een gesneuvelde soldaat, een verdwenen
kind, verkeersslachtoffers enzovoort. Ook
kan iedereen die dat wil namen sturen,
namen van mensen die overleden en die
men wil herdenken of mensen die (terug)
thuis verwacht worden. Die namen zullen
op papieren stoeltjes worden geschreven, zodat ze symbolisch thuis bij de stal
zullen zijn. De kerststal zal vier weken te
bekijken zijn in de kerk van Zemst-Laar.
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Jan Van Asbroeck
Cardijnstraat 5
1980 Eppegem
Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS
Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87

GEERT LUYCX
Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken
Rioleringswerken
Bekleden van goten
Afstellen van gastoestellen
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ONTSTOPPINGSWERKEN 24/24
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Garage Verstraeten
Brusselsesteenweg 185
1980 Eppegem Zemst
Tel: 015/61.28.61

www.garageverstraeten.be

www.blomelia.be

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem
T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@deal-net.com
BE 463.191.826

Handgebonden boeketten
Bloemstukken
Plantencreaties
Bruidswerk
Grafwerk
Groendecoraties
Seizoensartikelen
Verjaardagsfeestjes voor kinderen
Bloemschikcursussen

info@blomelia.be

Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM
Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

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

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197
Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

Hier
adverteren?
Bel
015/61.1005 of
0475/42.02.76
Mail
adverteren.dz@gmail.
com

USDA Zemst
brengt

WK Kenpo Karate

Zemst – Op 10 en 11 november vond
het wereldkampioenschap kenpo karate plaats in het Mechelse sport- en
recreatiecentrum De Nekker. Het hele
gebeuren werd georganiseerd door de

Universal Self Defence Academy uit
Zemst of kortweg USDA. Het was de
eerste keer dat het wereldkampioenschap in België plaatsvond.
USDA Zemst organiseerde dit jaar voor
het eerst het wereldkampioenschap
kenpo karate in Mechelen.
Twee dagen lang was Sportpark De Nekker een bijeenkomst voor karateka’s uit
heel de wereld. Dit tweedaagse topevenement was uniek voor België. Het is een
jaarlijks gebeuren en vorig jaar vond het
kampioenschap plaats in Nederland.

naar Mechelen

Tijdens dit weekend waren er in totaal
278 deelnemers uit meer dan 15 landen.
Er waren drie categorieën: stijloefeningen, zelfverdedigingsoefeningen en
vechtwedstrijden.
Kenpo karate is een sport die ontstaan
is in de Verenigde Staten. Het is geen
vechtsportstijl, maar een vechtsportsysteem. Dit systeem wordt aangepast aan
de beoefenaar en er wordt meer nadruk
gelegd op technieken. Men is niet gebonden aan regels. De grootte, gewicht,
fysiek, geslacht en leeftijd spelen geen
rol om dit systeem te kunnen beoefenen
of toe te passen.

Positieve waarde
Kenpo brengt meerdere vechtsporten
samen. Men gebruikt de spieren op een

Jolien Beullens

Snelheidscontroles
HOFSTADE - Op 16/11 en op 27/11 werden er snelheidscontroles gehouden in het Steppeke, telkens ‘s avonds. Er werden 206
voertuigen gecontroleerd en 27 bestuurders werden geverbaliseerd. Deze locatie zal blijvend worden opgenomen in de planning
van de snelheidscontroles.

de Zemstenaar | december 2007

logische manier, anders dan bij karate,
boksen of kungfu. Er worden niet steeds
dezelfde bewegingen en spieren gebruikt. Het is logisch nadenken.
In het begin wordt er in kenpo alleen gebruik gemaakt van simpele technieken,
die heel eenvoudig aan te leren zijn. ‘Kenpo heeft ook een positieve waarde’, vertelt
hoofdtrainer Gilbert Claes. ‘Het systeem
wordt aangepast aan de persoon en dat is
een groot voordeel. Iedereen doet het op
zijn manier. We merken ook dat dat goed
is voor het zelfvertrouwen. Het bevordert
zelfs de schoolresultaten’, zegt Gilbert.
USDA Zemst is het hoofdcentrum van
vijf scholen. De overige vier bevinden
zich in Oudergem, Haasdonk, Vilvoorde
en Jersey.
Ze noemen zichzelf geen organisatie, associatie of bond. Ze zijn een groepering
van ervaren en internationaal erkende
gevechts- en zelfverdedigingsinstructeurs. Ze willen een kwalitatieve opleiding bieden aan zowel leerlingen als leraars. Er wordt al vijftien jaar lesgegeven
in kenpo karate.
‘Van onze school hebben 12 karateka’s
deelgenomen, waarvan 14 podiumplaatsen behaald werden en 2 zelfs wereldkampioen werden’, zegt Claes. ‘We zijn
heel blij met de prestaties. De wedstrijd
was hard, maar fair.’
Het volgende kampioenschap zal plaatsvinden in Jersey van 27 tot en met 31
maart 2008.
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Er zit muziek in Nadine Bal
ZEMST-BOS – De zesde wedstrijd voor Jonge Saxofonisten in Dinant is een
wedstrijd op nationaal niveau en wordt georganiseerd door het Maison de La
Culture, in samenwerking met de Association Internationale Adolphe Sax. Je raadt
het al, de leerlingen van Nadine Bal leverden daar uitstekende resultaten.
Nadine Bal is geen onbekende in de wereld van de professionele saxofonisten. Zij
geeft les aan het Lemmensinstituut in Leuven en is lid van het saxofoonkwartet The
Cirling Saxes. Regelmatig maakt zij deel uit
van het VRT-orkest en van het Nationaal
Orkest van België. Daarnaast is Nadine
ook dirigente van de Koninklijke Fanfare
Hoop in de Toekomst in Eppegem. Met
andere woorden, een dame die leeft voor
de muziek. Met al haar ervaringen en kennis maakt zij ook deel uit van de jury’s voor
provinciale tornooien van Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant. de Zemstenaar
sprak met een grote dame in de muziek.
Nadine, waar haal je nog ademruimte
als je zo’n bezige bij bent?
Het is niet altijd evident om al deze taken

EPPEGEM: 268.000€: U droomt
allang van een oud boerderijtje
met schuur dan mag u dit zeker
niet missen.
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WEERDE: 270.000€: U droomt
van een ochtendkoffie op het
terras, een afternoon tea in
het privétuintje, dan is deze
woning zeker iets voor u.
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WEERDE: 279.000€: Zeer ruim
en prachtige penthouse met 3
slaapkamers en mogelijkheid
tot 4de op zolder en 2badkamers. Ook garage voor 2
wagens is aanwezig.

aan mekaar te knopen, maar tot op heden
is mij dat altijd gelukt (glimlacht met grote
voldoening). Ik ga stilaan wel een beetje
afbouwen en heb besloten om na twaalf
jaar te stoppen als dirigente bij de fanfare
Hoop in de Toekomst. Als beroepssaxofoniste en lerares met grote overgave blijf ik
de boterhammetjes op tafel zetten.
Jullie hebben een fantastisch resultaat
neergezet in de zesde wedstrijd van de
jonge saxofonisten. Vertel ons alles!
Mijn leerlingen Dorian De Rijcke, Jitse
Coopman, Lieve De Keyser, Pieter Lagacie
en Peter Cverle hebben prima prestaties
neergezet tijdens deze wedstrijd. Peter
Cverle werd eerste in de categorie Niveau
Excellence en is by the way ook oud-leerling van mijn man Rudy Haemers. Darby

ELEWIJT: 295.000€: Doe je
graag een barbeque in uw
tuin? Dan is deze prachtig
woning zeker iets voor u.

ZEMST: 273.000€: Om uw fantasie en creativiteit de vrije loop
te laten gaan is deze ruime woning met een prachtig uitzicht
op natuur zeker iets voor u.

EPPEGEM: 295.000€: Rustig
gelegen open bebouwing met 3
slaapkamers, goede verbindingen met E19 en openbaar
vervoer

ELEWIJT: 410.000€: Ideaal voor
paardenliefhebbers. Ruime
woning met 8 paardenboxen en
binnen en buitenpiste.

ELEWIJT: 273.000€: Zoekt
u een woning met huiselijke
sfeer met kleine verfraariingswerking? Kom dat zeker een
kijkje nemen.

ELEWIJT: 450.000€: Zeer rustig gelegen en ruime villa met
grote tuin en tennisterrein.

Dylan is een leerling van mijn man en
heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie Niveau Moyen. Het was voor ons
een grote overwinningsdag en daar genieten we nog met volle teugen van.
Wij wensen Nadine en haar man Rudy
nog een succesvolle muziekcarrière toe.
Karen Andries

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
015/62.16.06
ELEWIJT:
250.000€: Laat
u charmeren
door deze
knusse woning
met een prachtige tuin.

ELEWIJT:
260.000€: Zeer
goed gelegen
half open
bebouwing met
vele mogelijkheden

WEERDE:
345.000€:
Sympathieke
woning met 3
slaapkamer en
bureau en een
mooie tuin.

design en kwaliteit
voor uw veiligheid

licht, lucht en … ruimte
Een carport is een heel open constructie die minder licht
weg dan een garage.
In een carport krijgen we een constante luchtcirculatie
waardoor de wagen drooggeblazen wordt en
zo roestvorming geen kans krijgt.
Uw carport kan los of tegen de woning aan geplaatst
worden.
Alle carports worden warmbad verzinkt en gemetalliseerd
en afgewerkt met ovengebakken polyesterpoeder.

Kwai

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Fiana

info@carportland.be
w w w. c a r p o r t l a n d . b e
Antwerpen-P

In onze showroom bent u van harte welkom om onze
hekken en poorten te komen bekijken.

www.metalpoort.be
info@metalpoort.be
Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten
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Alle poorten en hekwerk worden standaard
behandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoate
afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.
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