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Op zoek naar een bouwgrond ?
Vredelaan - WEERDE
Zes mooie loten bouwgrond voor half-open bebouwing.
Oppervlaktes van 4a74ca tot 4a90ca.
Loten 1 en 2 kunnen worden bebouwd als meergezinswoning.
De loten 3 tot 6 zijn bestemd voor ééngezinswoningen eventueel
in te richten als zorgwoning.

Vraagprijzen vanaf 149.000€

Veldkantstraat - GRIMBERGEN
Rustig gelegen bouwgrond op de hoek van de
Veldkantstraat en Hoeveland met een oppervlakte van
13a52ca.
Bestemd voor een residentiële woning met familiaal
karakter in open bouworde.

Vraagprijs : 205.000€

Kreupelstraat - EPPEGEM
Zeer gunstig gelegen bouwgrond gelegen aan de Kreupelstraat
te Eppegem voor een gesloten bebouwing met een oppervlakte
van 4a11ca.
Maximale bebouwbare oppervlakte 8m x 27m op het gelijkvloers
en 8m x 12m op de verdieping.
Ideaal indien u een grote bebouwbare oppervlakte wenst.

Vraagprijs: 135.000€

Kom zeker langs op onze stand tijdens de Pinksterfeesten
op 24 mei 2010!
ERA BURO VAN EYKEN

Brusselsesteenweg 176 - 1980 ZEMST
T: 015 62 11 42
F: 015 62 17 42
E: vaneyken@era.be
W: www.era.be/vaneyken
Open: ma tot vrij van 9u tot 17u30, za van 10u tot 13u.
Buiten de kantooruren op afspraak

2

zemstenaar mei.indd 2

Als het tijd is voor een nieuw verhaal
de Zemstenaar mei 2010
25/04/2010 23:27:32

in dit nummer

Beste Zemstenaar,

W

at een gedoe toch over BHV. U weet wel: Brussel – Halle – Vilvoorde. Als straatjochies rollen ze
vechtend over de keien van de Wetstraat. Stampend met de voetjes, wenend van woede omdat
ze van de meester hun zin niet krijgen. U kent de etterbakjes
wel: droevig Yveske, dikke Bart, roze Elio, Madame Non, klein
Alexanderke en al hun balorige vriendjes. Triestig.
Dat ze eens komen kijken naar Groot Zemst. Heemkundige kring
De Semse liet een studie maken over de Zemstse dialecten en
wat blijkt? Zemst valt uiteen in drie taalgroepen. Het dialect van
Eppegem, Weerde en Zemst vormt één geheel. Het Elewijts leunt
dichter aan bij het dialect van Perk en Kampenhout, terwijl ze in
Hofstade eerder neigen naar het Muizens of Mechels. En dan?
Doen wij elkaar hier elke dag den duvel aan? Vliegen wij elkaar
doorlopend in de haren? Slaan wij elkaar de kop in? Bijlange niet,
integendeel! Wij zijn één grote familie. Op tijd en stond bij elkaar
eens op bezoek. En geen beter middel om de ambiance erin te
brengen dan nu en dan eens flink door te zakken!
Laat nu toevallig de meest geschikte feestmaand deze meimaand zijn. In Weerde weten ze dat als de besten, dus knallen
ze daar de maand open met de wereldberoemde Bierfeesten.
Dan volgen de jaarmarkt en de Pinksterfeesten in Zemst en de
Sint-Hubertusprocessie in Elewijt, met stratenloop en kermis. En
in Hofstade zetten ze de kriek op de taart met hun Feest in het
Dorp. Alstublieft! En dat is nog niet alles. Tussendoor hebben we
nog moederkesdag en links en rechts een stuk of wat communiefeesten. En wie weet gooien we er nog ergens een kampioenenviering van één of andere sportclub bovenop! Kunnen we ze
meteen toevoegen aan het indrukwekkende lijstje.
Zoals gewoonlijk leest u er alles over in uw glossy magazine.
In dezelfde taal voor alle leuke mensen van Elewijt, Eppegem,
Hofstade, Weerde, Laar en Zemst!
De redactie (PV)
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Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

rukkerij Binst staat voor
k walite itsdr uk we r k. Ee n
team van topmedewerkers staat
klaar om met hun kennis van
ontwerp, drukken en afwerking,
u als opdrachtgever, optimaal
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tevreden te stellen. Met onze
‘Heidelberg’ persen, haarscherpe ogen, grote dosis vakkennis
en extra veel plezier in ons werk,
verzorgen wij druk werk van
hoogstaande kwaliteit. In elke

Ook andersvaliden lopen in Elewijt
Jeppe 30 jaar jong
Turnkring Excelsior bestaat 45 jaar
De handige Harry’s van het OCMW
Feest in het Dorp
Het geluid van de stilte in de Sint-Pieterskerk
De boksparadox
Och jong, dat groeit hier steeds jonger!
Onder de mensen
André Lafère wereldrecordhouder 800 meter
KVLV Zemst hangt het uit
Weerdse Bierfeesten
Doortocht Ronde van Frankrijk bekend
Kampioenen
De Eagles Rock breiden weer uit
Sint-Hubertus Elewijt terug van Treviglio
Ronald Ceuppens, grafisch kunstenaar

denkbare oplage, naar wens
gevouwen, gestanst, veredeld
en/of haarscherp gevouwen. En
dat allemaal tegen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
en indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig t.e.m. april
OP VERTOON
VAN DEZE BON

DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 269 52 99
info@drukkerijbinst.be

5%
KORTING

OP GELEGENHEIDSDRUKWERK
(1 BON PER GEZIN)
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Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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Elewijt – Straks is het weer Pinksteren, gevolgd door die
vrije pinkstermaandag en dan wordt het rustige Elewijt
weer onder de voet gelopen. ’s Morgens trekken tal van
dorpsgenoten in serene sfeer in processie door de straten
ter ere van Sint-Hubertus, zoals dat al meer dan vierhonderd jaar lang gebeurt. In de namiddag is het de beurt aan
de joggers voor de ook al traditioneel geworden “Elewijtse
Halve”. Naast de klassieker de halve marathon (21 km.)
staat op het programma ook een kilometerloop voor anders
validen en mensen met een verstandelijke handicap.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

Ook andersvaliden
			

lopen in Elewijt

Al 36 jaar op rij zijn Juliaan Deleebeeck
en zijn vrouw Lieve medeorganisatoren van die loopwedstrijden. “Dat
kan alleen door een goede samenwerking in ons organisatieteam,
waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor een onderdeel
van dit loopfeest”, zegt Juliaan.
“Els Berbé, Dany Sohier, Lode Dries,
Gilbert Vermont en Marc en Pascale
Moray zijn daarin sleutelfiguren.” Zij
weten zich bijgestaan door een sterke groep enthousiaste medewerkers.
Die jarenlange ervaring, inzet en samenwerking levert telkens weer een
puike organisatie op.

Daaruit is een samenwerking ontstaan tussen de dienst Sport van
de provincie, UZ Gasthuisberg en
de Vlaamse Atletiekliga (VAL) enerzijds en het organisatiecomité Den
Elewijtse Halve anderzijds. Deze
laatste mag dan ook fier zijn een
van de weinige wedstrijden te kunnen aanbieden voor de mindervalide
medemens in de provincie. En ze
doen dat graag, de organisatoren,
die waardering genoeg terugkrijgen
van de glunderende lopers die hier
ook eens de kans krijgen om van een
geweldige wedstrijdsfeer te kunnen
proeven. Zo is “den Elewijtse halve”
tot een uniek sportief volksfeest uitgegroeid. De lopers van Ons Tehuis
Brabant en de vzw ’t Vosje zijn al een
vaste waarde geworden. In 2009
werden 40 aankomsten opgetekend
in de wedstrijd voor andersvaliden.

Elewijt kijkt al uit naar al die lopers
van de 5 km, 10,5 km en 21 km die
straks weer voorbij hun deur hollen. Maar het zenuwcentrum van de
wedstrijden ligt aan de parking van
de sportvelden langs de Driesstraat.
Daar treden eerst de kinderen aan
voor hun ronde van 1 of 2 km. Daarna
starten ook daar de gehandicapten
voor hun wedstrijd van 1 km. Sinds
een zevental jaar krijgen ook zij de
kans om hun krachten te meten met
anderen in een fel gesmaakte wedstrijd, al dan niet bijgestaan door
hun meelopende begeleiders. Vanuit
de provincie Vlaams-Brabant werd
destijds dergelijke wedstrijden voor
gehandicapten sterk gepromoot.

Naast de aparte wedstrijd voor de gehandicapten rond de sportvelden aan
de Driesstraat, kunnen ook sporters in
een rolwagen, zowel handbikers als
wheelers, aan de stratenlopen deelnemen. Alle lopers weten de wedstrijden te appreciëren, getuige daarvan
het jaarlijks terugkerend groot aantal
deelnemers op en sympathisanten
langs de weg, ondanks de concurrentie van de 20 km van Brussel die altijd
in dezelfde periode valt.
de Zemstenaar mei 2010
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

MAANDAG RUSTDAG

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Pieter Vermont won vorig jaar als eerste Elewijtenaar de 35ste editie van Den Elewijtse Halve. Hij kreeg hulp van zijn Sparta-teamgenoot Lucas Moray (hier op kop).

Vorig jaar noteerden de organisatoren in totaal 606 aankomsten. Voor
alle deelnemers ligt er een prijs klaar.
De gehandicapten krijgen er voor hun
gratis deelname een verfrissing voor
hen en hun begeleider bovenop.
Meer info krijgt u via het Spartakrantje dat binnenkort in de bussen
van Zemst en Boortmeerbeek valt.
Inschrijven kan vanaf 14 u in het
voetbalchalet van Elewijt. Voor de
mindervaliden is de inschrijving gratis. Na de loop is er ook een grote
tombola.
De start en aankomst is voor de kin-

deren en de mindervaliden aan de
dreef, vlak bij de hondenschool.
De start van de stratenloop is in de
Keizer Karellaan, de aankomst aan
de dreef, kant Driesstraat.

Het programma:
15.00u start 1 km kinderen – 6
jaar, gevolgd door de 2 km voor
6 – 12 jarigen
15.15u start 1 km andersvaliden
en verstandelijk gehandicapten
15.30u start 5 km (één ronde stratenloop)
16.00u start 10,5 km (twee rondes) en 21 km (4 rondes)

Ook paardrijden voor gehandicapten
De manege Verbrande Brug plant een
paardrijdag voor gehandicapten op zaterdagvoormiddag 22 mei van 10 tot 13u.
Inschrijven is nodig via de gemeente,
dienst sport, of via de manege omdat de eigen leden voor gaan en de
nog vrije plaatsen dus beperkt zijn.
Gehandicapte leden hebben in die
manege immers de mogelijkheid elke
week te komen paardrijden. Op 22
mei zetten ze evenwel hun staldeuren
ook open voor niet-leden. Voor meer
info hierover kan u steeds terecht
in de manege zelf bij Ann Verreth
(02/251.12.12).
de Zemstenaar mei 2010
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Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

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

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem
T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@mail.be
BE 463.191.826

De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET
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Eppegem – Jeugdhuis De Jeppe blaast
dertig kaarsjes uit dit jaar. Een verjaardag die niet zonder slag of stoot zal
blijven. de Zemstenaar dook de archieven in, op zoek naar leuke verhalen en
weetjes, want in dertig jaar gebeurt
wel een en ander. Koppeltjes werden
gevormd en de alom bekende Soirée
Tropicale (ook 25 jaar!) ontstond. En
dat De Jeppe een bron is voor amusement en plezier bewijst generatie op
generatie.
Tekst: Sofie De Win, foto: Jean Andries

Jeppe 30 jaar jong

Z

o’n dertig jaar geleden was er
nood aan een plekje voor de
jeugd. Michel Boonen en Roger
Van Dam kregen het idee om
dat plekje op te starten. Samen met een
aantal mensen werden hun ideeën werkelijkheid. De eerste avond in de chirolokalen: heel klein, toch een groot succes.
Vijf jaar hielden ze het hier vol. Muziek
werd elke week meegebracht, bakken
dienden als stoel. Na vijf jaar kamperen
en primitief overleven, kwam het idee
om te verhuizen. Maar hoe en wat? Een
firma die chalets verhuurd zou De Jeppe
leveren. Alles werd voorzien, het nodige
geld verzameld. Er werden oppervlaktes
verkocht per vierkante meter. Uiteindelijk
was het geld daar. Iedereen bracht alles
in gereedheid. Enkel de chalet liet op zich
wachten. Na lang bellen en afwachten
zag het bestuur alles in kannen en kruiken
komen. Ook leuk om weten is dat er in
het begin vier kleine wielen op de vier
hoeken van het Jeppe-gebouw geplaatst
werden. Het moest van de gemeente
wegneembaar zijn. In die eerste jaren van
de toen nog ’nieuwe’ Jeppe werden vooral Palm en Bock-pils gedronken. Niet naar
ieders zin, maar voor een buffetkast, toog
met vriezers en tapinstallatie moet je wat
over hebben. De opening werd gedaan
door de schepen en pastoor, zestien vaten werden geledigd. Die eerste weken
was het een enorm succes. En dat bleef
zo. Van generatie op generatie worden
de sfeer en het karakter doorgegeven.

6
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Wist je dat ?
• De ‘oude Jeppe’ zijn deuren sloot op
29 april 2005 en de ‘nieuwe Jeppe’ op
14 mei de eerste leden ontving voor
een fris pintje.
• Mama’s jasje en Soulsister kwamen
optreden in De Jeppe.
• De Jeppe ooit nog toneel heeft gespeeld. Van organisatie, acteurs tot
regie. In De Tante Van Charlie.
• De Jeppenaars (boekje van De Jeppe) vroeger nog handmatig gemaakt
werd.
• Misdaadauteur Luc Deflo vroeger ook
wel eens een pintje kwam drinken.
• De Soirée Tropicale oorspronkelijk ontstaan is uit een barbecue achter de
chirolokalen.
• Er de eerste Soirée zoveel misliep. Het
ijs en alcohol waren vroegtijdig op, de
elektriciteit liet het enkele keren afweten en het duurde op sommige momenten tot een halfuur eer je iets had
om te drinken.
• De Jeppe een eigen bandje had, The
Flying Pullovers.
• Zij de eersten waren die speelden op
het bluesfestival Bluesepp, georganiseerd door De Jeppe.
• Er veel activiteiten van vroeger nu herhaald worden. Brouwerijbezoeken, een
ijskraam tijdens de rommelmarkt, de
4-uren loop, bier van de maand enz.
• In het begin de filmavonden zeer pri-

mitief waren. Er werd een lens op
een televisiescherm geplaatst en dat
werd dan geprojecteerd op een grote
witte muur.
• Men elk jaar ging langlaufen en op
een vijfdaags kamp ging.
• Er tijdens een country & western ooit
een man met een echt mes in zijn been
binnenwandelde. Hij had wel een houten prothese.
• Er in de chalet een rat zat, die op
de meest onmogelijke momenten
verscheen.
• Een windhoos het dak van de oude
Jeppe deed instorten, gelukkig zonder
gewonden.
• Het afbreken van de oude jeppe verbassend efficiënt ging
• Er tijdens een workshops didjeridoo
op zoek werd gegaan naar het materiaal. De reuzeberenklauw hiervoor
het best in aanmerking leek te komen. Wat toen niet geweten was, is
dat deze plant ernstige brandwonden kan veroorzaken als ze in aanraking komt met zonlicht. Het Rode
Kruis voerde de aanwezigen af naar
het ziekenhuis.
• Sofie Buellens, Jason Valgaerts, Filip
Van Steenbergen, Steve Tembuyser,
Pascale Van den Branden, Luc De Backer en Michel Boonen heel hartelijk bedankt zijn.
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Vrijdag 7 mei en
zaterdag 8 mei

MOEDERDAGactie:
10% korting
op alle beha’s en
bijpassende slips

Tervuursesteenweg 358,
Hofstade-Zemst,
015 62 08 96

oeno Logic

Stationsstraat 13B,
Haacht,
016 57 35 53

Voor u halen wij
alles uit de kast!

traditionele en natuurlijke wijnen

oeno Logic
uitnodiging

Open-flessen-dagen
•

zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010
telkens van 11u tot 22u

Bezoek onze toonzaal van >350 m2
dinsdag t/m vrijdag van 9 -17.30 h
zaterdag van 9 - 17 h
maandag op afspraak
Speciale voorwaarden bij afgifte van deze
bon

Openingsuren:
maandag tot vrijdag: van 10u tot 19u
zaterdag : van 14u tot 18u
johan van de winkel
vinkestraat 15
1981 HOFSTADE
t 015 61 78 75
m 0495 222 017
info@oenologic.be
www.oenologic.be

de Zemstenaar mei 2010
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Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere

 


Wij zijn verhuisd naar nr 206 !

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93

E-mail garage.vandereviere@telenet.be
raoul.koekoekx@skynet.be



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 140 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis
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’t Is feest, want

turnkring Excelsior bestaat 45 jaar!

Eppegem – Eppegem viert! Op zaterdag 22 mei is iedereen uitgenodigd om naar de Droomshow
van Turnkring Excelsior te komen kijken in de sporthal De Waterleest te Eppegem. “Door er een
grote turnshow van te maken kunnen de leden aan familie, vrienden, gemeentebestuur en sympathisanten laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. We maken er een groot feest van!”,
aldus voorzitster Sara Peeters.

D

e stoet komt hier voorbij
In 1965 werd deze turnkring in samenwerking met
enkele Eppegemse ouders
en lesgevers opgericht. Op vraag van
de ouders, wiens kinderen turnlessen
in Vilvoorde volgden, werd deze club
dichterbij huis gevestigd. De toenmalige turnzaal bevond zich in de oude jongensschool aan de Grimbergsesteenweg. Dat de jaarlijkse turnfeesten toen
al een succes waren, bewijst de parade
die zich in de dorpskern afspeelde.
Begeleid door een fanfare, liepen de
toenmalige leden door de straten van
het Eppegemse centrum. De afdelingen
droegen turnkledij in een verschillende
kleur. Nu draagt iedereen een paars
turnpakje, de oudsten een topje met
een shortje. Leen Paulussen, huidig sede Zemstenaar mei 2010
zemstenaar mei.indd 9

Tekst: Amy Baudelet, foto: Jean Andries

cretaris van de club, kan zich de vroege
jaren van de club nog goed herinneren.
Zelf is ze al jaren betrokken bij de turnkring, in de jaren zeventig was haar vader er voorzitter.
De club telt momenteel 270 leden. Dat
aantal is vooral de laatste jaren fors
gestegen. Meisjes vormen de meerderheid in de club, toch sluiten meer en
meer jongens zich de laatste jaren aan.
“Het is fantastisch om deze jongeren te
zien groeien in onze club”, zegt Leen.
“Vele kinderen turnen van jongsaf en
blijven heel hun jeugd bij ons.”
De succesformule
Vroeger gaven de turnleraars het klassieke Zweeds turnen. Nu is er veel
meer variatie en ontstaan er zelfs aftakkingen. Zo werd de afgelopen jaren

acrogym en trampoline aan het lijstje
gevoegd. De club denkt er niet aan de
komende jaren nieuwe aftakkingen toe
te voegen en wil zich vooral toespitsen
op het huidige succesvolle aanbod. “Het
lesgeven verliep toen helemaal anders”,
merkt Leen op.“Vroeger waren de lesgevers veel strenger. Er werd les gegeven
in één zaal met een groep van 20 à 25
leerlingen. Het moest muisstil zijn vooraleer er geturnd kon worden. Dit is nu
niet meer mogelijk, aangezien we in de
sporthal vaak met drie groepen tegelijk
oefenen. Daarom zijn er meer monitoren
per groep, die kleinere groepjes onder
hun hoede nemen en zo intensievere en
persoonlijke aandacht kunnen geven.
Het gaat er nu veel meer ontspannen
aan toe! Kinderen gaan nu ook liever
naar de turnles, die vroeger eerder als
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een verplichting werd aangevoeld.”
Een los sfeertje
De monitoren volgen een verplichte basisopleiding om de kinderen veilig en
optimaal te begeleiden. De turnkring bestaat voornamelijk uit recreatieve gym-

Anke Apers (22):
“Onze show zal je
verrassen, maar ook
vertederen.”
nasten. Op een leuke en gevarieerde
manier krijgen zij de basistechnieken van
het toestelturnen aangeleerd. De betere
leerlingen maken deel uit van de selectieploeg, die op hun beurt regelmatig
deelnemen aan recreatieve wedstrijden.
Zo wisten Ines De Smet, Julie Ledens en
Chiara Jakubek zich dit jaar te plaatsen
voor het Vlaams Kampioenschap Junioren C op 2 mei. Het duo Sanne De Ron

en Emma Cauwenberghs maakt zich klaar
voor het volgende seizoen. Bewijzen genoeg om aan te tonen dat de turnkring
evolueert en een sterk team vormt.
Sanne De Ron (16) turnt al twaalf jaar
bij de club. “Ik turn graag bij Excelsior
omdat er een heel los sfeertje hangt.
Als ik naar andere clubs kijk, sta ik versteld hoe streng ze daar kunnen zijn.
Die turnsters lachen niet, worden soms
heel hard aangepakt. Onze trainster
kan ook streng zijn, maar we mogen wel
lachen en plezier maken tijdens de les.
Het is en blijft een hobby.”
In 2006 werd er de acroploeg opgericht.
Ook zij nemen deel aan acrowedstrijden.
De Droomshow
De Droomshow neemt je mee naar een
wereld van dromen in een mengeling
van acrogym, toestelturnen en trampoline, die door de verschillende disciplines
worden uitgevoerd. “De kinderen dromen

luidop over wat ze graag willen worden
of wie ze graag willen zijn en nemen
daarbij de toeschouwers mee in hun wereld van dans, turnen en acrobatie”, legt
Sara Peters uit.
Je hoeft er niet van te dromen om hier
deel van uit te maken. Iedereen is welkom om mee te vieren met Turnkring
Excelsior op zaterdag 22 mei in sporthal De Waterleest te Eppegem. De namiddagvoorstelling start om 14u en de
avondvoorstelling om 19u. Recreatieve
turnoefeningen worden afgewisseld
met dans, gewaagde trampolinesprongen en acrobatische wedstrijdoefeningen. De kleutertjes zie je enkel aan het
werk tijdens de namiddagvoorstelling,
alle andere ploegen staan paraat tijdens beide shows.
Meer weten over de turnkring? Surf naar

www.turnkringexcelsior.be.

De handige Harry’s van het OCMW
Zemst - In de Stationslaan vroegen buurtbewoners zich waarschijnlijk al een hele tijd af waar het
OCMW van Zemst mee bezig was. Een hele ploeg
werkmannen streek neer en was er gedurende
een aantal maanden druk in de weer. Er werd
in een woning gekapt, geboord, getimmerd, gezaagd….dat het kletterde. Het resultaat was de
ombouw van een somber en kil werkmanshuis tot
een fraai ogende en van alle moderne comfort
voorziene woning die zal worden voorbehouden
aan Zemstenaren in nood.
Tekst: Nicole Van Erp, foto: Jean Andries

Er blijkt een grote vraag te zijn naar noodwoningen voor mensen die onverwacht
in de problemen komen. Problemen zoals
brand, acute moeilijkheden binnen een
gezin of andere woonproblemen vragen
een gerichte en snelle oplossing. De vraag
is de afgelopen jaren steeds toegenomen. De oplossing is het aanbieden van
een ingerichte doorgangswoning waar
men een poos kan verblijven, tot rust kan
komen en een oplossing zoeken. Ook het
OCMW van Zemst werd regelmatig gecontacteerd voor een dergelijke problematiek
en bezit al een beperkt aantal mogelijkheden voor tijdelijke crisisopvang.
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Recent deed het een
gooi naar overheidssubsidies om een
Ploegbaas Bert trots op zijn mannen Freddy, Rik, Marc, Luc en Bram.
bijkomende
crisiswoongelegenheid te realiseren. Met een technische elementen na, van kelder tot
verkregen subsidie van de Nationale Lote- zolder gerenoveerd en ingericht door de
rij voor een bedrag van 40.000 euro, kreeg klusjesploeg. En of ze daar fier over waren!
het OCMW groen licht voor de realisatie Op de foto zullen senioren ook zeker
van deze “doorgangswoning”. De woning, het vertrouwde gezicht herkennen van
met twee slaapkamers, zal worden voor- Freddy, de chauffeur van de dagelijkse
behouden aan mensen die zich in een maaltijdbedeling. Vanaf september
specifieke noodsituatie inzake huisves- zullen ze hem moeten missen. Freddy
ting bevinden. De terbeschikkingstelling legt er na negen jaar de riem af en
van het huis wordt beperkt tot een viertal gaat met verdiend pensioen. Het ga je

maanden. Het pand werd, op een aantal goed, Fred!
de Zemstenaar mei 2010
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Bloemen, planten, geschenkjes, ...

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar
• Gespecialiseerd voor de particulier en de KMO
• Samenwerking met verschillende verzekeraars
• Eigen schadebeheer
• Een uitgebreide service aan de beste voorwaarden
Agentschap bank
• Volledige bankservice
• Hypotheekleningen, financieringen, beleggingen
• U heeft persoonlijk contact met uw bankier
• Cliëntvriendelijke openingsuren
Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
  Tel 015/61.66.98  -  Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be

de Zemstenaar mei 2010
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Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 0477 / 83 92 15
Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest
Nationaal en internationaal
transport

RONNY DE LAET
Vekestraat 62, 1982 ELEWIJT
GSM 0477/31.30.44

Feest in het Dorp

Hofstade – In Hofstade doen de handelaars méér dan hun
spullen aan de man brengen. Elk jaar opnieuw brengen ze
er de sfeer in met hun Feest in het Dorp. Dit jaar is het leuke
evenement aan zijn vijfde editie toe.
Werner Keersmaekers, voorzitter van
de VHVH (Verenigde Handelaars van
Hofstade) geeft tekst en uitleg: “Dit
jaar vindt het feestgebeuren plaats op
zaterdag 29 mei 2010 op de Ambroossteenweg, vanaf de kerk, en loopt via
de Zusterstraat verder naar basisschool
De Kriekelaar. Bedoeling dit jaar is het
organiseren van een mega rommelmarkt, afgewisseld met standen van
handelaars en plaatselijke verenigingen, dit in samenwerking met de twee
Hofstaadse scholen Ter Berken en De
Kriekelaar. Er komt een hondenshow,
kermisattracties, een springkasteel

en een trampoline. En uiteraard een
hapje en een tapje. Het gebeuren vindt
plaats tussen 8u en 17u. Tot ongeveer
22u kunnen de bezoekers napraten, naeten en na-drinken aan de VHVH-stand,
die opgesteld wordt op het pleintje
voor het parochiecentrum, achter de
kerk. De opkomst hangt een beetje af
van het goede weer, natuurlijk. Maar wij
hebben er een goed oog in. De inschrijvingen verlopen tot hiertoe erg vlotjes,
zodat een succes niet kan uitblijven.”
De opbrengst, mocht die er zijn, gaat
gedeeltelijk naar het goede doel.
PV

Lang leve Mona!
WEERDE – Kijk, beste lezer, exclusief in uw glossy
magazine! Deze vrolijke
wolk van een baby is
Mona, de eerste spruit
van onze eindredactrice
Greetje en haar Raf. de
Zemstenaar is meteen
verzekerd van degelijke
opvolging. Vooruitzien, zo
kent u ons!
De hele redactie roept hip
hip hoera voor onze kleine
Mona!
PV
MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

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
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Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM
Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41
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Zemst – Goed nieuws voor muzikanten aller genres, bands
jong en oud, deejays en mixers, producers, wie je ook maar
kan verzinnen die in een studio terecht wil, want des heden
kunnen muzikale Zemstenaren daarvoor terecht in de pas
opgerichte Majestic Studio, Leuvensesteenweg 28 in Hever. Dit initiatief kwam tot stand dankzij een verregaande
samenwerking tussen Munich Records uit Zemst en Kapotte
Radio uit Hever.

Majestic Studio open

Bedoeling is muzikanten die iets willen opnemen een waaier van mogelijkheden aan te bieden, waaruit ze
een keuze kunnen maken. De studio
is voor iedereen beschikbaar en
voor alle genres (extreem rechts
en racistisch gedachtegoed zijn
uitgesloten). Je kan ze huren
voor één dag als de band graag
demo’s wil opnemen, maar de
studio kan ook dienen voor volledige opnames van een cd,
mixing inbegrepen, opnemen
van dubplates, synchroniseren
van film en muziek, enzovoort.
Majestic Studio verzorgt niet
alleen opnames binnen de studio, maar houdt zich ook bezig
met de opvolging van platencontracten, persing, distributie,
promotie en zelfs boekingen.
Majestic Studio mikt niet op
grote budgetten, integendeel,
het wil vooral jongeren de kans
geven om op een redelijke –
lees betaalbare – manier de
eerste stappen in een studio
te zetten en aldus het metier

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

t
t
t
t
t
t

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

de Zemstenaar mei 2010
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te leren. Interesse? Mail naar jm@
majesticstudio.be of bruno@mejesticstudio.be. Niet schuw zijn!
JMB

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

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

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

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

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

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

www.betonvandijck.be
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Maak van 2010 het jaar waarop u bespaart op
uw energie faktuur.
Expert in renewable energy solutions
www.zintec.be

Voor een persoonlijke en
scherpe zonnepanelen
offerte contacteer:
Tom Van den Broeck
> Kerkhoflei 28
> 1981 Hofstade
> 0471/281 722
> tomvdb@zintec.be

Zonnepanelen installeren in 2010 blijft interessant!
> Groene stroom certificaten: 350€/1000/kwh (20 jaar)
> Fiscaal voordeel: 40% van de investering (max.3600€+gemeentebelasting)
gedurende 4 jaar
> Gemeentepremie
> Teruglevering aan het elektriciteitsnet aan geldende tarieven, gemiddeld
0,16€/kwh
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Het geluid van de stilte

in de Zemstse Sint-Pieterskerk
(ook voor niet-gelovigen!)

Zemst – Wat zegt de naam Jaak Lemmens u? Weinig wellicht,
tenzij de liefde voor muziek u in het bloed zit, of als u toevallig in de gelijknamige Zemstse laan woont. Jaak Lemmens is
de naam van een enigszins miskend orgelvirtuoos, componist
en Bachvertolker. Hij werd geboren en ligt begraven in ZoerleParwijs, maar bracht een deel van zijn leven door in het Kasteel Linterpoorten in Zemst, waar hij in 1881 overleed. Laat nu,
toevallig of niet, het gregoriaans concert van 7 mei in de kerk
van Zemst openen met een Prélude à 5 parties voor orgel en
eindigen met een Fanfare voor orgel van deze Jaak Lemmens.
Reden genoeg voor de Zemstenaar om wat dieper te spitten,
te meer daar één van de koorleden (plus ondergetekende dienaar!) ook nog eens in de Jaak Lemmenslaan wonen! “Is dat nog
wel toeval?”, vroegen wij aan koorlid in kwestie Luc De Wilde.
Het werd een muzikaal gesprek met een bij wijlen hoog Gustaaf
Costers-gehalte…

D

e 58-jarige Luc De Wilde, geboren Gentenaar - Merelbeke
om precies te zijn - is veeleer
toevallig in Zemst beland omwille van professionele redenen: Luc is
hoofdapotheker in het Portaelsziekenhuis van Vilvoorde en wou in de buurt
van zijn werk wonen. Vol passie vertelt
hij ons over koorzingen, gregoriaanse
gezangen, Jaak Lemmens, het Van Bever-orgel in de kerk van Zemst… en een
aantal toevalligheden in een mensenleven.
Kent u Mevrouw Steyaert nog?
Dag Luc, van wie of waar die liefde
voor muziek?
“Da’s heel simpel, Alex: ik ben ermee
opgegroeid! Mijn moeder was sopraan
en mijn vader was bariton/bas. Het
zingen zit mij gewoon in het bloed….
ook al heb ik geen muzikale opleiding
genoten!”
Dat was als jongeman in Merelbeke,
maar nu zijn we een halve eeuw later
de Zemstenaar mei 2010
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Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

en in Zemst.
“Toen we, nu bijna 25 jaar geleden,
aan het bouwen waren en onze drie
kinderen hadden ingeschreven in de
Parochiale Basisschool van Zemst, was
het de gewoonte dat de toenmalige
directrice, Francine Van Heertum –beter
bekend als Mevrouw Steyaert – thuis
langskwam voor een persoonlijke kennismaking met ouders en kind(eren).
Het was op een mooie zomeravond.
Onze ruwbouw was maar net af en er
stond nog geen glas in de ramen, toen
zij zomaar door het bureauvenster binnenstapte! Het ijs was meteen gebroken en het werd een gezellige babbel
die uitmondde in de vraag of ik wou
toetreden tot het gemengd Zemstse
koor Psallite. Zij was er voorzitster van
en zocht nog mannen. En voilà…
Ik maakte kennis met dirigenten als Dirk
De Nef, Willy Van Innis, zijn zoon Yves
Van Innis en belandde na Psallite bij
Chorus Mechlinienis en uiteindelijk – in
1994 – bij Scala Vocale, waar ik nu nog
steeds bij zing.”

Luc De Wilde: “Een Gregoriaans koor is een mannenzaak!”

Ssssstt, hoor je het?
Maar hoe kom je dan terecht bij het gregoriaans? Het doet mij terugdenken aan
mijn prille jeugd in Zemst-Laar, toen ik aan
de hand van mijn vader meeliep naar de
hoogmis, die hij zo tof vond omdat die
mannenstemmen vanop het oksaal dan
heerlijk door de kerk galmden…
“Mannenstemmen, daar zeg je het Alex.
In tegenstelling tot Scala Vocale, dat
een gemengd, vierstemmig koor is, is
een gregoriaans koor een mannenzaak.
Gregoriaans is éénstemmig. Ikzelf ben
een tenor, maar gregoriaans is zo geschreven dat het door iedere stem, dus
ook door bijvoorbeeld een alt of een
bas kan worden gezongen.
Gregoriaans is in feite oude muziek die
teruggaat tot de tijd van Paus Gregorius
I, dus de 6de – 7de eeuw, en die als functie had de gelovigen in een stemming
van vroomheid te brengen. Het was in
die Frankische tijd, waarin alles moest
worden geordend, ook de muziek, dat
het gregoriaans ontstaan is.
In het gregoriaans zijn er geen mu-
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zieknoten zoals we ze nu kennen. Het
zijn blokjes op een muziekbalk, zonder
maatstrepen. Het ritme wordt bepaald
door de koorleider. De (Latijnse) tekst
is het belangrijkste en de muziek is er
achteraf opgezet, het moest de zeggingskracht van het woord versterken.
Daardoor klinkt het ook zo bijzonder. In
feite betekent het gregoriaans zoveel
als het geluid van de stilte.” (er volgt
een toepasselijke stilte, want na zo’n
gepassioneerde uitleg moest uw reporter toch even bekomen).

orgel bespelen en Johan Van Bouwelen
is de gelegenheidsdirigent. Beiden zijn
docent aan het Leuvense Lemmensinstituut. Daarbij moet je weten dat
Peter Pieters, als organist-titularis van
de Sint-Romboutskathedraal, opvolger
is van Flor Peeters. Nu wil het toeval,
alweer, dat het recent gerestaureerde
Van Bever-orgel een orgel is dat gebouwd werd met de medewerking van
Aristide Cavaillé-Coll, een wereldberoemde orgelbouwer die persoonlijk
bevriend was met Jaak Lemmens!”

Het Van Bever-orgel
En hoe zit het met dat concert in de SintPieterskerk van Zemst?
“Het Davidsfonds van Zemst (plus Laar
en Eppegem) organiseert jaarlijks een
concert. Speciaal voor deze gelegenheid wordt er een gelegenheidskoor
samengesteld. Dit koor zal bestaan uit
leden van Scala Vocale die ook zingen
in het Gregorianum dat maandelijks
zingt in de Sint-Romboutskathedraal,
leden van het Gregorianum zelf en
enkele geselecteerde zangers van het
kathedraalkoor. Peter Pieters zal het

Om de cirkel helemaal rond te maken,
voegt uw reporter hier graag nog aan
toe – ten behoeve van bewoners van een
aanpalende straat – dat Jaak Lemmens ,
na zijn dood, als directeur van zijn kerkmuziekschool (waar vooral gregoriaans
en orgel werd onderwezen) werd opgevolgd door Edgard Tinel (jawel!).
Een Van Bever-orgel, zeg je. Wat is
daar zo speciaal aan?
“Welnu, het orgel in de kerk van Zemst
is er zo een. Het werd in 1901 gebouwd
door de firma Van Bever uit Laken voor

Hofstade - Een vuistsport die brutaal, barbaars en huiveringwekkend genoemd wordt? Boksen. Geen enkele andere sport
wordt zo verketterd en ter discussie gesteld. Voor anderen is
het dan weer een eerlijke en zuivere kamp tussen twee atleten.
Maar er zit meer in. Ga maar eens een kijkje nemen in het Sportimonium, waar nu een tijdelijke boksexpo loopt.
Kunst kijken
Dat boksen ook een zekere aantrekkingskracht uitoefent op de culturele
en intellectuele elite bewezen Hugo
Claus en Jan Decleir. Ze misten destijds geen enkele boksmatch in het
Antwerpse. Graven we verder in het
cultureel erfgoed, dan valt duidelijk
op hoeveel kunstwerken gebaseerd
zijn op deze sport. Georges Bellows,
Andy Warhol, Keith Haring, allen waren ze kennelijk gefascineerd door
de bokssport, haar uitdrukkingen,
emoties en gevoelens. In de literatuur en filmografie is dat niet anders.
Berthold Brecht, Alfred Hitchcock en
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de kapel van de Ecole Sainte-Marie in
Sint-Joost-ten-Node. De orgelpijpen
staan opgesteld in twee kasten. Daar
tussenin bevindt zich de speeltafel met
twee klavieren (56 noten) en een pedaal (27 noten). Enkele jaren geleden
werd het van de ondergang gered door
gulle Zemstse parochianen.”
Gregoriaanse gezangen, het jaar rond
Mooi, en het concert van 7 mei, wat
houdt dat in?
“Wij bezorgen u een stemmige avond,
met gekende gregoriaanse gezangen
die het hele kerkelijke jaar beslaan (advent, Kerstmis, vasten, Pasen en Pinksteren), dat alles met een portie sfeervolle orgelmuziek.”
Bedankt Luc, en nog veel gregoriaans
en ander zangplezier!

U komt toch ook?
Afspraak op vrijdag 7 mei in de SintPieterskerk van Zemst om 20.30u.
Toegang: 12 euro. Koor o.l.v. Johan
Van Bouwelen, orgel: Peter Pieters,
met medewerking van Sine Nomine.

De boksparadox

Clint Eastwood: ook zij haalden hun
inspiratie hier.
Onze fascinatie
De bokssport heeft zijn plekje in het Rijk
der Schoonheid dus veroverd. Voor veel
kunstenaars is boksen een nobele sport.
Ooit kreeg het zelfs de titel van ‘the
noble art of self defence’. Aanvankelijk
hoorden de beoefenaars thuis in het rijtje
van edele sportlieden. Het was belangrijk
en nuttig om je te leren beschermen.
Boksen is een sport is die voortdurend
balanceert op de grens tussen afwijzing en aantrekking, tussen afschuw en
bewondering. Misschien is het precies

deze controverse die ons zo fascineert.
Want uiteindelijk laat boksen niemand
onbewogen.
SDW
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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

320

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
de Zemstenaar mei 2010
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Tuinwerken Kristof
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Och jong, dat groeit hier steeds jonger!
Zemst - In den beginne was er toneelkring ’t Groeit en die groeide goed, maar er was nood aan
meer. Dus ontstond ’t Groeit Jong, dat nog steeds verder groeit. Maar nog was het niet genoeg.
En nu is er dus: ’t Groeit Zeer Jong!
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Ann-Sophie Torfs, Lies Van Haecht,
Silke Janssens, Tineke Colebrants
en Jarne Van Perck bewijzen enthousiast dat er nog wat anders is
dan tv en computerspellekes.

Doe mee en win!

Speciaal voor de zondagmiddagvertoning van 9 mei schenkt
de Zemstenaar 10 vrijkaarten
van 4 euro aan een jeugdbeweging van Groot Zemst. Gewoon
een e-mail sturen naar info@
dezemstenaar.com als u het
antwoord weet op de vraag:
hoe luidde de titel van het stuk
dat ’t Groeit Jong in 2009 opvoerde?

G

eef toe, taalkundig een
beetje een rare titel, zeker als je niet weet welke
lading deze vlag dekt. Dat
vond de Zemstenaar ook en trok erop
uit om de sluier van deze jongste spruit
in de Zemstse toneelkweekvijver op te
lichten. We haalden regisseur en bezieler Philippe Ackerman van tussen het
jonge geweld en luisterden naar een
gezond popelende hartslag.
Ontmoet De Vijf
Ann-Sophie Torfs, Lies Van Haecht, Silke
Janssens, Tineke Colebrants en Jarne
Van Perck, vier meisjes en een jongen
van elk ongeveer twaalf jaar, tonen
enthousiast dat er nog wat anders is
dan tv en computerspellekes.
In tegenstelling tot in films gebeurt het
zelden dat kinderen meespelen in een
toneelstuk voor volwassenen. Als dat toch
nodig is, is het vaak behelpen. Dus dacht
Philippe Ackerman: “waarom kinderen niet
de kans geven om zélf iets op de planken
te zetten, zodat ze vertrouwd raken met
acteren voor een publiek?” Naar het voorde Zemstenaar mei 2010
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beeld van Humbeek, waar De Vliegende
Ster in toneelinitiatie voorziet, werd besloten een kleine rondvraag te houden
naar de interesse bij het aankomende
pubervolk van Zemst. ’t Groeit Zeer Jong
was binnen de kortste keren geboren!
Nu is het menens!
In Zemst, waar chiro en jeugdclub
Floreren (!), heerst een gezonde groepsgeest. Soms haast te gezond, want met
al die activiteiten en hobby’s iedereen
op hetzelfde moment voor een twaalftal
repetities samenbrengen, is vaak echt
puzzelen. En ja, er moet nog tijd overblijven voor de school! En we mogen ook de
ouders niet vergeten. Van de sportclub
via de tekenschool, over de muziekacademie naar de manege: het ouderlijke
taxibedrijf draait soms zware shifts. Met
adolescenten en volwassenen kan je op
weekavonden repeteren, maar met kinderen van 12 jaar moet je uitwijken naar
zaterdag of zondagvoormiddag.
Goede afspraken en de hulp van bereidwillige ouders en andere medewerkers
maken het Zemstse jongerentoneel tot

een intens beleefd groepsmoment. In
mei is het menens. Dan speelt ’t Groeit
Zeer Jong met Verboden te lachen als het
ware in het voorprogramma van ’t Groeit
Jong, dat Ruben en Julie brengt. Een komedie (of wat dacht u?) van een twintigtal minuten die gevolgd wordt door …
een drama. Twee aparte stukken die in

“Zemstse jongeren
zitten duidelijk
op hete kolen
om toneel te spelen!”
elkaar overgaan. Komen kijken naar dat
jonge, ongedwongen theatertalent is de
boodschap! En wie weet, wat komt er
nog hierna? Een toneelgezelschap van
senioren? Luisterend naar de welluidende naam ’t Groeit Niet Meer?...


U gaat toch ook?

Speeldata: zaterdag 8 mei (20u), zondag 9 mei (15u), vrijdag 14 mei (20u),
zaterdag 15 mei (20u).
Kaarten: 4 euro voor –18-jarigen, en
6 euro voor +18-jarigen, te koop bij
de spelers van ’t Groeit Jong en Zeer
Jong en bij slagerij Coppens.
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Onder de

Brood- en banketbakkerij Gunther Cornelis uit Zemst kreeg tal van scholen
op bezoek die deelnamen aan de Onderwijs Vakmansroute (leerlingen van
het vijfde en zesde jaar een richting geven voor de toekomst). In de bakkerij
begon het met een rondleiding, broodjes werden gemaakt door Gunther, nadien mochten de kinderen zelf een fruittaartje maken.

De chiro van Hofstade was erbij voor de opening van het Barebeekwandelpad. “Wandelen en tegelijk genieten van cultuur en natuur in het begin
van de lente, leuk en gezond”, zeiden de sportievelingen in koor.

Op vrijdag 23 april gingen ongeveer 250 vrijwilligers van Zemst in
op de uitnodiging van het gemeentebestuur om de vrijwilligers in
de bloemetjes te zetten. De oude school in Weerde was het decor
voor het feest.

Eerste buren-babbel-aan-de-bank. De bewoners van de Schaliënstraat en de buren uit de Spiltstraat verwelkomden dankbaar de
nieuwe bank.
De pupillen (6-9) en miniemen (10-11) van Reko Roller Club Zemst trainen op
zaterdagochtend onder de deskundige leiding van trainer Anja De Coster en
Tom Vennix. “Tijdens deze training wordt er zowel aan de techniek als aan
de uithouding gewerkt. Als het weer het niet toelaat, verhuist de groep naar
de sporthal van Zemst. Hier mag niet geskate worden, waardoor er dan een
alternatieve training op loopschoenen afgewerkt wordt”, zegt Anja. Voorste rij
vlnr: Kato Dendooven, Lotte Houben, Katja De Ridder, Wouter Vennix, Sofie De
Ridder en Robin Schellemans. Midden: Imke Vandeuren, Caroline Van Relegem,
Lore Dendooven, Margo Houben, Yorick Vandam en Lisa Schellemans. “We nemen een voorbeeld aan onze trainers Anja Decoster en Tom Vennix”, zeggen
de allerkleinsten.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Fietsen Dynamic Wheels in Hofstade is verhuisd naar de Tervuursesteenweg 192 en dat werd gevierd met een receptie. Om de opening van de nieuwe winkel te vieren maakten de uitbaters er met de
genodigden een gezellig samenzijn van. “Het pand op de Brusselsesteenweg werd te klein, daarom een nieuwe winkel onder het motto
Harder, Better, Faster, Stronger. Bij ons kunt u voortaan terecht voor al
uw fietsaankopen”, zegt het Dynamic Wheels team David en Annelies.

Petrus Andries en Aline Cools uit Zemst-Bos zijn zestig jaar getrouwd en dat
werd gevierd. Petrus, beter gekend als Neste is een rasechte Zemstenaar.
Hij werd geboren op 12 april 1922 in zijn ouderlijk huis aan de Linterpoortenlaan. Tot vandaag is hij nog altijd landbouwer. Aline werd geboren in
Meise op 28 september 1926, ook zij werkte op de boerderij. De jubilarissen hebben twee dochters, drie kleindochter, een kleinzoon en vier achterkleinkinderen. Op de foto Neste en Aline omringd door buren, die zorgden
voor de versiering van hun huis. (foto Luc Hermans)

De dames van volleybalclub Sunbeam doen het iets minder goed dan hun mannenploeg. Maar de tweede plaats in de competitie mag gezien worden. “Na de titel van
twee jaar geleden hebben we het medicijn van succes gevonden: achter de training
Duvel, trappist, Leffe en een kriekske. Volgend seizoen gaan we zeker terug voor de
kampioenentitel”, zegt Anja Jacobs.

De jeugd van FC Eppegem vertrok met zeventig spelers en een tachtigtal supporters naar een toernooi in Marne-Trophy (Frankrijk). “Een sportieve ervaring”, zegt
jeugdcoördinator Walter De Kok. “Met combinatievoetbal en techniek behoorden
wij tot de betere ploegen. Als groep zijn we nog meer naar elkaar toegegroeid. Aansluitend was er onze voetbalstage met 68 spelers, waar er op een speelse manier
verder gewerkt werd aan onze basistechnieken, de basis voor ons combinatievoetbal. Tijdens de stage hadden we een bezoek op Club Brugge, een onvergetelijke
herinnering voor de spelers.”

de Zemstenaar april
mei 2010
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Eppegem - Herinnert u zich nog de cover van de Zemstenaar in oktober vorig jaar? André Lafère
wereldkampioen! Een unieke prestatie van de toen 50-jarige André. Hij zei toen dat zijn ultieme
droom het scherper stellen was van het wereldrecord op de 800 meter. Het is geen droom gebleven, het is werkelijkheid geworden! Op 13 maart 2010 liep Eppegemmenaar André Lafère in de
Gentse Topsporthal een nieuw wereldrecord op 800 m M50 in 1.59.74. André is meteen ook de
enige wereldrecordhouder atletiek in ons land!
Tekst: Piet Van Grunderbeek, foto: Juliaan Deleebeeck

André Lafère wereldrecordhouder 800 meter

V

orig jaar was André
zielsgelukkig nadat hij wereldkampioen 800m M50
werd in het Finse Lathi. Zijn
diepste wens was toen om
in het voorjaar van 2010
het wereldrecord 800m te
breken. “In ieder geval in
2010”, zei André toen. “In
de categorie M50 – M55
moet ik het als 50-jarige dan
doen. Coach Magda Ilands
en ik zoeken een snelle race
in ideale omstandigheden.
Dan moet het wereldrecord
eraan.” En of André woord
heeft gehouden: sinds 13
maart 2010 is hij de enige
wereldrecordhouder atletiek
in ons land.
André, hoe verloopt de
voorbereiding op de aanval van een wereldrecord?
“Op training had ik mijn
wedstrijd al meermaals in
gedachten gelopen. Maar
pas de dag zelf besliste ik hoe ik ging
lopen: een heel snelle openingsronde
in 29 seconden en de volgende 3 rondes in 30 seconden. Slechts mijn coach
Magda Ilands en enkele insiders wisten
van ons plan om die dag het wereldrecord aan te vallen. Een nogal stoutmoedig plan als je weet dat je het zonder
haas moet doen en dat je bij gebrek
aan concurrentie het record zelf zal moeten gaan halen. Maar als de vorm super
is, moet je het gewoon proberen.”
Hoe verliep de race?
“Net voor de start vroegen enkele con-
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Resultaat 59.59 aan de
400m. Perfect. Ondertussen had de speaker van
dienst in de mot dat ik
voor het wereldrecord
ging en hij mengde zich
in de debatten.”
De speaker nam het publiek
en jou mee op sleeptouw?
“Inderdaad. De oproepen
van de speaker misten hun
effect niet. De hele zaal
was aan het roepen gegaan en ritmisch aan het
klappen. Ik kreeg een geweldige adrenalinestoot.
In plaats van te verzwakken, verdapperde ik. Bij
het ingaan van de laatste
100 meter hoorde ik mijn
supporters en clubgenoten
zo hard brullen. Man, man,
dat was geweldig!”

currenten of ik van plan was er meteen
in te vliegen. Zij wisten immers niet dat
ik een aanval op het wereldrecord in
mijn hoofd had. Ja, was mijn kort en duidelijk antwoord. Het startschot weerklonk en ik vertrok als een fuseé. Ik heb
nooit omgekeken, maar wel bewust de
tussentijden in het oog gehouden. Ik
kwam na de eerste ronde door in 28’.”
Niet te snel vertrokken?
“Ik hoorde Magda roepen: “Oppassen
André, dat is te snel”. Gelijk had ze
en ik weerstond aan de verleiding om
op dezelfde snelheid door te gaan.

Wist je dat je het ging halen?
“De laatste 100m werd er
fotobijschrift ajb
geroepen, getierd, gegild.
Het kwam van overal tegelijk. Ik kreeg
mijn foulée nog volledig rond. Ik wierp
me over de meet onder een oorverdovend lawaai. Het applaus en gejoel
bevestigde wat ik in mijn ooghoek had
gezien: 1.59.74, een wereldrecord! Had
ik dit gelopen? Ik was al wereldkampioen en dat was fantastisch. Dit wereldrecord is de bevestiging en een ultieme
droom die uitkomt. Felicitaties regende
het van overal!”
Ook van hieruit felicitaties André, heel
Zemst is terecht fier op zo’n wereldkampioen en wereldrecordhouder!
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Schoonheidssalon

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

Veranda’s
Pergola’s
Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout
Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²

015/61.72.72

•
•
•
•
•
•
•
•

gelaatsverzorging anti-aging
skinpeeler
oxybalancemask
phyto skin cell technology
micro needling
NIEUW! lichttherapie
permanente make-up ogen/wenkbrauwen/lippen
zonnebank / ontharing
Stationlaan 27, Zemst
015 / 62 00 65
www.shinzo.handelsgids.be

Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

Zemst hing het uit op 24 en 25 april.

KVLV Zemst hangt het uit!

Zemst – Misschien hebt u het ook gemerkt? De waslijn van
de KVLV aan het gemeentehuis tijdens het weekend van
24 en 25 april, met het wapperende wasgoed en de KVLVvlaggen in de wind? Of had u hier en daar schone was zien
te drogen hangen in sommige voortuinen in Zemst?
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

DE WIT C.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS
Leopoldstraat 83 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87

Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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015/617959

Het ging om de actie van de boerinnenbond van Zemst, in navolging van
de oproep van KVLV-nationaal, om
de was dat weekend in heel Vlaanderen zoveel mogelijk buiten te drogen te hangen en de droogkast niet
te gebruiken.
Met deze Hang het uit!-actie wilden
de vrouwen van KVLV zoveel mogelijk mensen aansporen zuinig om te
springen met energie en de droogkast zeker dat weekend buiten werking te zetten.
De was buiten te drogen hangen is
trouwens veel efficiënter, milieuvriendelijker,
energiebesparend en
beter voor het wasgoed. Kortom veel gezonder voor mens en
milieu. Maar weinig
mensen lijken daarvan
overtuigd.
Vandaar
deze en andere ludieke acties van de KVLVvrouwen om bewuster
met onze energiemo-

gelijkheden om te springen.
Ook KVLV-Zemst deed dus mee en dat
ging niet onopgemerkt voorbij. Zo
spanden zij een grote waslijn van zaterdagmorgen 24 april om 9u tot zondagavond 25 april aan het gemeentehuis
om de aandacht op de energievretende droogkast te vestigen. En hun leden
en sympathisanten werd gevraagd
hetzelfde te doen. Het sprong dus in
het oog, al die was buiten.
Wie ook van de partij was, was Marie Energie, de mascotte die al sinds
vorig jaar de acties van KVLV rond
energie in de kijker zet.
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Willy is niet meer
Willy Van den Wijngaerd (89)
uit Hofstade is na een kortstondige ziekte overleden.
Willy was vijf jaar proeflezer
en veertig jaar sportjournalist
bij Het Laatste Nieuws. Hij
was in de eerste plaats wielerjournalist voor de krant in
de Ronde van Italië en voor
alle grote cyclocrossen. Hij
was ook ooggetuige van het
dodelijk ongeval van Jempi
Monseré. Bij elk bezoek vertelde hij verhalen over zijn
generatie grote renners. Wij
nemen afscheid van een onvergetelijke, brave man voor
zijn familie, vele vrienden en
wielerliefhebbers.

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88
ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten
NIE

UW

EU

Café Burnout

ITB
ATE
R

Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT

JA

OCMW ZEMST:het woonzorgcentrum
Releghem zoekt personeel (M/V)
2 statutaire verpleegkundigen - dienstverantwoordelijken verzorging in voltijds dienstverband
De dienstverantwoordelijke verzorging geeft leiding aan een team van verpleegkundig,
zorgkundig en logistiek personeel van een afdeling bestaande uit 30 of 31 bewoners. De
dienstverantwoordelijke stuurt en begeleidt het team met bijzondere aandacht voor de
huiselijke sfeer op de afdeling. Hij/zij rapporteert/doet voorstellen over de dagelijkse werking en de zorgprocessen ter attentie van de directie.
De kandidaten moeten het diploma A1 of A2-verpleegkundige bezitten.
Het OCMW biedt een aantrekkelijk loon aan met extralegale en andere voordelen zoals
maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, vergoeding onregelmatige
diensten en eindeloopbaanregeling.
Interesse? Solliciteer schriftelijk per aangetekend naar het OCMW Zemst, Hoogstraat 69 te
1980 Zemst, ter attentie van de voorzitter en de secretaris.
Kandidaturen moeten bij het OCMW ten laatste toekomen op vrijdag 28 mei 2010 of ten
laatste op 28 mei 2010 door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de secretaris van het OCMW.
U voegt uw curriculum vitae, alsook een gewone kopie van het diploma bij uw kandidatuurstelling. Aan de aanwerving gaat een selectieprocedure vooraf.
Bijkomende inlichtingen over arbeidsvoorwaarden, selectieprocedure en het verkrijgen
van een afschrift van de functiebeschrijving, zijn te bekomen in het woonzorgcentrum op
het nummer 015 61 88 00, of stuur een email naar gert.vansaet@ocmw-zemst.be.
4/5 maatschappelijk werker met vervangingscontract voor een periode van 2 jaar, met
ingang van 1 juli 2010
De maatschappelijk werker zorgt voor het onthaal en opname van kandidaat bewoners
in het woonzorgcentrum en serviceflatcomplex en verzekert de begeleiding van bewoners en familieleden na de opname. De maatschappelijk werker helpt de bewoners bij de
persoonlijke administratie en staat in voor de verslaggeving van de opnamedossiers ten
opzichte van het vast bureau van het OCMW.
De kandidaten moeten over het diploma van maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige beschikken.
Het OCMW biedt een aantrekkelijk loon aan met extralegale en andere voordelen zoals
maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering.
Interesse? Kandidaturen worden ingewacht vóór vrijdag 28 mei 2010.
Solliciteer schriftelijk naar het OCMW Zemst, Hoogstraat 69 te 1980 Zemst, ter attentie van
de voorzitter en secretaris. U voegt uw curriculum vitae bij uw kandidatuurstelling. Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen in het woonzorgcentrum op het nummer
015 61 88 00, of stuur een email naar gert.vansaet@ocmw-zemst.be.
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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

ONTSTOPPINGSWERKEN

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht
Leuvensesteenweg 47 - Hever
Alle dagen open van 07 tot 22 uur
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ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

BANK en VERZEKERINGEN

Kantoor Van Praet bvba
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Website: www.kantoorvanpraet.be

Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769A-cB
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be
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Weerde - Weerde davert
weer op zijn grondvesten. Op
vrijdag 7 en zaterdag 8 mei
is het zover: de 27ste editie
van de Weerdse Bierfeesten. Maar liefst 26 Belgische
bieren worden aangehaald
naar Weerde. De Chirojongens
en de 200 vrijwilligers maken
zich klaar voor een tweedaags
festival dat ondertussen een
vaste waarde geworden is in
Zemst en omstreken.

Weerdse Bierfeesten

Tekst: Liesbeth Lacante

U kan tijdens dit weekend genieten van
maar liefst 26 Belgische bieren die geschonken worden in het juiste glas op
de ideale temperatuur. De organisatie
zorgt ervoor dat er voor iedereen wel
een geschikt biertje te verkrijgen is.
Ieder jaar worden er een tiental nieuwe
bieren op de kaart gezet. Dit jaar zijn dit
onder andere Zeezuiper, Dormaal Amber, La Trappe Quadrupel, Jessenhofke,
Lucifer en het exclusieve X-11.
Deze bieren worden zorgvuldig gekozen gedurende het ganse jaar tijdens
allerhande bierfestivals. De definitieve
keuze van deze nieuwe bieren gebeurt
jaarlijks tijdens het Zythos Bier Festival in Sint-Niklaas. Dit is het grootste
bierfestival van België waar 60 brouwers meer dan 200 Belgische bieren
aanbieden. Enkele maanden voor de
Bierfeesten gaan de Chirojongens met
een delegatie “vrijwillige” proevers

Weerde davert op zijn grondvesten op 7 en 8 mei.

naar Sint-Niklaas. Ze concentreren zich
vooral op de nieuwe brouwerijen en
de primeurs, want alle bieren proeven
gaat niet, ondanks de proefglaasjes
van 15cl. De jongens zijn dan misschien
wel ervaren proevers en sommigen ook
ervaren drinkers, maar het zijn toch
bijna allemaal zware bieren die er geschonken worden.
Uiteraard staan ook de klassiekers
ieder jaar op de lijst. Deze vaste waarden zijn o.a. La Chouffe, Liefmans Kriek,
“groenen” Duvel, Rodenbach, Bananenbier en natuurlijk het eigen Chirobier
“Pee Ikske”.

Daan wordt zeker het hoogtepunt van het weekend.

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

Wat valt er te beleven?
Het startschot van dit jaarlijkse feestweekend wordt gegeven met een
grootse (gratis) kindernamiddag op
vrijdag. De festivalwei wordt voor deze
gelegenheid speciaal omgetoverd tot
een heus kinderparadijs. Aansluitend
gaat om 17u de spaghettislag van start
en vanaf 19u kunnen de kleinsten opnieuw uit de bol gaan op de kinderfuif,
de ideale afsluiter van de kinderdag.
Om 21u wordt de I Love the 80’s Night
ingezet.
Op zaterdag worden de sportievelingen
om 11.30u op het festivalterrein verwacht
voor het volleybaltornooi. Omstreeks
17.30u wordt het startschot gegeven
voor het hoogtepunt van het weekend
met de Palm Live Stage. De optredens
van de beste Belgische groepen zorgen
voor een onvergetelijke festivaldag. Met
een aantrekkelijke en gevarieerde affiche, met Australian Rum, Willow, Wallace
Vanborn, The Van Jets, Mish Mash Soundsystem en Daan, wordt ook deze editie
weer een groot succes.


TRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT
ZAAKVOERDER LUC DE LAET

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237
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Doortocht Ronde van Frankrijk definitief bekend
Zemst - Het grootste wielercircus ter wereld rijdt dit jaar door onze gemeente, meer bepaald op
zondag 4 juli 2010. Het is niet de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in Zemst neerstrijkt,
maar het is wel al van 1978 geleden. Ongetwijfeld zien heel wat wielerliefhebbers al reikhalzend
uit naar dit sportief topspektakel.
Tekst: Piet Van Grunderbeek

D

e Ronde start dit jaar op zaterdag 3 juli in Rotterdam.
De eerste rit in lijn gaat van
Rotterdam naar Brussel. Via
Mechelen komt de tourkaravaan op
zondag 4 juli naar Zemst. Normaal gezien zou het parcours vanuit Mechelen
via de Brusselsesteenweg lopen. Door
de werken aan deze weg is een alternatieve route door de gemeente vastgelegd.
Definitief parcours
Vanuit Mechelen langs de Tervuursesteenweg in Hofstade. Aan de verkeerslichten van het Bloso-domein rechtdoor
richting Elewijt. Aan café ‘t Steen na de

verkeerslichten rechts de Rubenslaan
opdraaien richting Eppegem. Op het
einde van de Elewijtsesteenweg links
opdraaien naar de Brusselsesteenweg
en zo richting Vilvoorde.
Veilige doortocht
Bij de doortocht van de Ronde van
Frankrijk komt heel wat organisatie
kijken. Een aantal straten wordt gedurende een paar uren afgesloten of
verkeersvrij gehouden, talloze nadars
moeten worden geplaatst. In nauwe
samenwerking met de organisatie van
de Ronde van Frankrijk en de hogere
overheid doen de gemeente – en politiediensten, seingevers en vele vrijwilligers er alles aan
om de doortocht
veilig te laten
verlopen.

Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en
ontstoppingsdienst

Eerste rit in lijn
De eerste rit
in lijn gaat van
Rotterdam
via

Antwerpen over Mechelen en Zemst
naar Brussel. De Ronde passeert in
Meise als eerbetoon aan Eddy Merckx,
die dit jaar 65 jaar wordt en in Meise
woont. De Rondekaravaan passeert
een tweetal uren voor de renners. Bovendien is de doortocht in Zemst amper twintig kilometer van de aankomst.
Spektakel gegarandeerd!
Feestelijk onthaal
Heel wat verenigingen en handelszaken zijn in volle voorbereiding om
de Ronde van Frankrijk feestelijk te
ontvangen. Langs het parcours zullen
eet – en drankstandjes met sfeervolle
muziek worden neergepoot. Hierna
een oproep aan iedereen die iets wil
organiseren: contacteer als de bliksem de Zemstenaar. In een volgend
nummer geven wij een overzicht van
alle geplande activiteiten en feestelijkheden.
Contact kan via info@dezemstenaar.
com of raadpleeg de colofon op pagina 3.


Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

Tel.016 / 65 70 75 - Fax 054 / 32 06 48

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
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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 Zemstenaar mei 2010
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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










  

  






Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties



kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22

PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

UITVAARTZORG

Anthony Verheyden

B.V.B.A.

Uitvaartverzorging in groot Zemst

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten
Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt
Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be
website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
de Zemstenaar mei 2010
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

		

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
25709 Derapro

22-12-2009

11:27

Pagina 1

Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken
Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes
Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST

EK

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be
Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie
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Kampioenen!
Kadetten FC Eppegem

ZEMST - Het seizoen van de competitieploegen loopt
stilaan ten einde. Voor heel wat Zemstse clubs werd
het er één om in te lijsten. In uiteenlopende sporttakken pakte een ploeg uit Zemst de kampioenstitel. In het vorig nummer van de Zemstenaar maakte
u al kennis met de volleyballers van Zenneblok. Hier
volgt een tweede reeks Zemstse kampioenen. En
wie weet nog niet de laatste!

De kadetten van FC Eppegem plukken de vruchten van een uitstekend jeugdbeleid. Voetballend vermogen, talent, karakter en
sfeer, alles is aanwezig en dat werd verzilverd met de verdiende titel. Slechts éénmaal werd er verloren. De ploeg scoorde 147
doelpunten (Arno Bollyn scoorde 66 keer!) en de verdediging was de beste van de reeks. Op het veld van Koningslo won de
ploeg met 0-9 cijfers. Na afloop kregen de spelers verdiende gelukwensen van voorzitter Jan Van Asbroeck, jeugdvoorzitter Pol
Panis, supporters en sympathisanten. De spelers stonden erop om trainer Rudi Lahor, in het ziekenhuis voor een heelkundige
bewerking, te bezoeken en dat werd door de coach erg gewaardeerd.
De kern: Neal Verstraeten, Benjamin Basso Ngonga, Peter Beerens, Arno Bollyn, Gregory Boudart, Jeroen Callens,
Karim Chamlal, Gil De Clerck,
Lennert Didden, Jean Joseph
Munyangabe,
Hatim
Radi,
Geoffrey Van Calck, Kevin Van
Ingelgom, Jelle Vander Weyden,
Gus Verbauwen, Remy Voet en
Alesio Volpe met hun trainer Rudi
Lahor en afgevaardigden Nancy
De Vos en Nadine Loos.
JA

Junioren VV Elewijt
De junioren van VV Elewijt voetballen al vijf jaar onder trainer
Dirk Monsieur en plukken er de vruchten van. “Een sterke structuur en iedereen op de juiste plaats. Dat is de basis van het
succes. Een ploeg voor de toekomst”, vindt de trainer. Kevin
Pringier, Robin Vincken, Joren Devisch, Yannick Martin, Kevin
Mathijs, Lars Gosselin, Andy Monsieur, Jorn Reszczynski,
Arno Lasage, Mathias Ledeganck, Jochen Van Poeyer, Jerven
Van Poeyer en Enzo Jordens met hun trainers Dirk Monsieur,
Didier Pringier en afgevaardigde Danny Lesage.
JA

e-mail	   joannes.verbinnen@skynet.be
web	   www.grasmaaiersverbinnen.be

Land- en Tuinbouwmachines
Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen
Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken
de Zemstenaar mei 2010
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Heren Sunbeam kampioen
Volleybalclub Sunbeam uit Hofstade bestaat al sinds 1972. Stichter Freddy Deroover, nu nog trainer van de dames, heeft
de ganse historiek zelf beleefd: “Onze volleybalploegen, dames en heren, hebben sedert de oprichting, toen Bob Lens nog
trainer was, al enkele kampioenentitels binnengerijfd. Vroeger was dat bij de provinciale afdeling van de VVB. Nu spelen onze
ploegen in vriendschappelijke reeksen.”
Speler Dominique Dom (van de heren natuurlijk) legt uit
hoe ze de titel pakten : “Wij werden dit jaar kampioen in
Tweede B, ondanks het feit dat onze spelers niet meer
allemaal even jong zijn. Ik schat de gemiddelde leeftijd
van ons team op dik veertig jaar. Toch slaagden we er
in om veel jongere ploegen te verslaan. Het vermelden
waard is ook dat wij volleybal spelen zonder trainer.”
De mannen van Sunbeam blijven in alle geval bescheiden. De kampioenstitel werd, in het nieuwe plunje van
sponsor Mechelse Poortservice uit Rijmenam, gevierd
met een fles champagne.
BC

Weerdse Damesbasketbalteam 1 kampioen in 2e provinciale B
Na slechts twee verliesmatchen in het voorbije seizoen mochten de Weerdse Dames 1 de champagnekurken laten knallen.
In hun laatste wedstrijd versloegen ze De Rode Leeuwen uit Sint-Genesius-Rode. Coach Sam Torsin: “Bij de aanvang van het
seizoen mikten we op de top drie. Onze eerste wedstrijd werd
verloren, maar die beschouw ik als een typische inloopmatch.
De andere match werd verloren na twee verlengingen, maar
met een beetje geluk winnen we die ook. Een kampioenstitel
behalen is altijd een prestatie van een gans team. Toch ben
ik blij dat we Sabine Vancampenhout, de sterkste reboundster
van de reeks, in onze rangen hadden. Ook guard Inge Van
Steendam kon haar stempel drukken, net als een vlot scorende
Pascal De Ruyck. We hoeven ons waarschijnlijk geen zorgen te
maken of we sterk genoeg zijn om in eerste provinciale mee te
draaien. De ploeg verkiest immers om niet te promoveren en
in tweede te blijven.” Coach Sam Torsin blijft vrijwel zeker het
team leiden.
DV

Biljartclub Amadeus:
vier kampioenen en bekerwinst
Biljartclubs vinden hun gading in café Amadeus in Zemst-Bos.
Uitbaters Sonja en Jos verwelkomen elke week vijf clubs.
De A-ploeg in Verbond Vilvoorde strandde op de tweede
plaats in eerste klasse. De B-ploeg werd verdiend kampioen
in tweede klasse en won de beker. Kris Daelemans werd
algemeen kampioen in het verbond Mechelen eerste klasse. Macimo werd kampioen in verbond Vilvoorde in tweede
klasse. P. De Craeye werd algemeen clubkampioen. Alle
spelers van biljartclub Amadeus willen langs deze weg Sonja
en Jos bedanken omdat ze wekelijks hun geliefkoosde sport
kunnen beoefenen in hun café.
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ALGEMENE BOUWWERKEN
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

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
Drankencentrale Louis Nijs

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

de Zemstenaar mei 2010
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KAPSALON

De Haararchitect
OPENINGSUREN:
dinsdag: 9u tot 12u - 13u tot 17u
woensdag: 9 tot 12u
donderdag: 9u tot 12u - 13u tot 20u
vrijdag: 8.30u tot 12u - 13u tot 18u
zaterdag: 8u tot 15u

L i nte r p o o r te n l a a n 26 4 , 198 0 Ze m s t

I

T. 015 6 3 61 9 9

juwelier

Dagelijks levering
warme maaltijden
Alle catering
volgens uw budget
Tel. 015 41 50 70
Fax. 015 42 32 21

14168 dve

24-08-2005

Zemstbaan 1
2800 Mechelen

09:18

Pagina 1

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12
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KOMT OOK
AAN HUIS
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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Hofstade – 15 april was voor
Carine en Lydia een spannende avond. Hoeveel geïnteresseerden zouden hun
eerste danspassen komen
proberen in de nieuwe groep
line dancers bij The Eagles
Rock? de Zemstenaar ging een
kijkje nemen en maakte een
babbel met de organisatoren, Lydia de Decker en Carine
Verschueren en enkele leden.
Tekst en foto: Karin Andries

L

ydia, misschien moet je ons eerst
vertellen wat line dance is?
“Line dance is een dansvorm die
uit Amerika is over gekomen. Bij
line dance wordt er in rijen gedanst
met dezelfde bewegingen en op dezelfde maat. Zo wordt het één mooi
geheel. Ook typisch voor line dance is
dat er vaak een basis gedanst wordt
van bijvoorbeeld 32 tellen (4 keer 8
tellen) en deze achter elkaar herhaald
wordt. In het begin werd line dance alleen op countrymuziek gedanst. Tegenwoordig kun je line dance op verschillende stijlen muziek beoefenen, zoals
pop, rock, salsa, mambo, enzovoort.
Wij kiezen vooral de country, western
en/of cowboystijl.”
Carine, hoe is het allemaal begonnen?
“Het begon allemaal vier jaar geleden
in Kapelle-op-den-Bos. Daar hebben
Lydia en ik vier jaar les gevolgd. We

de Zemstenaar mei 2010
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De Eagles Rock breiden weer uit
hadden de microbe meteen te pakken.
Anderhalf jaar geleden begonnen we
les te geven in Grimbergen. Even later zijn we begonnen met een groep in
Hever en nu starten we er eentje op in
Hofstade. We mogen zeggen dat line
dance meer en meer succes krijgt.”
Ik heb gemerkt dat er heel wat passen
en een specifiek jargon wordt gebruikt?
Het ziet er allemaal heel ingewikkeld
uit, maar super om naar te kijken.
“Line dance kent een internationale
choreografie, waardoor vooral Engelse
termen worden gebruikt, zoals shuffle,
rock step, coaster step, chassé, rock

voor, rock achter, enzovoort. Maar niemand hoeft hier bang van te zijn, hoor.
De stappen worden rustig uitgelegd
en voorgedaan. Na enkele keren merk
je dat de meeste mensen de passen
snel onder de knie hebben. Line dance
is voor jong en oud en bij The Eagles
Rock is er een gemoedelijke en leuke
sfeer. Hier wordt er gedanst voor ons
plezier!”
Wie graag wil kennis maken met line
dance kan een mailtje sturen naar
lydia2@telenet.be.
Je kan The Eagles Rock aan het werk
zien op 14 augustus in de Hogerheistraat in Kapelle-op-den-Bos. 
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Elewijtse concertisten in Italië aan het werk. (foto Peter Merckx)

Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus Elewijt
			 terug van Treviglio
Elewijt - Treviglio – Op woensdag 7 april vertrokken 58 muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus naar Treviglio
in Italië. Hoofdbedoeling van de reis was om ginder, samen
met Corpo Musicale Città di Treviglio, twee concerten te geven.
Ondertussen zijn de Elewijtse muzikanten terug thuis. Bij hun
terugkeer zagen we niets dan blije en tevreden gezichten.

I

ets meer dan een jaar geleden
liet een van de muzikanten van de
Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus
Elewijt (KHSH) een ballonnetje op
bij het bestuur. Wat ze er van zouden
vinden om vriendschapsbanden te
smeden met Corpo Musicale Città di
Treviglio. Hij en zijn schoonbroer, die
daar woont en werkt, zouden daarvoor
kunnen zorgen. Geen probleem, maar
zou er wel genoeg interesse zijn van
de muzikanten? De Elewijtse harmonie
was onmiddellijk enthousiast.
Op zaterdag 10 en zondag 11 april
zette de maatschappij haar beste muzikale beentje voor. Dirigent Kristof
Degryse had speciaal voor de gelegenheid twee volksliederen laten bewerken en maakte daarnaast afspraken
met zijn Italiaanse collega om ook twee
muziekwerken samen te brengen. Dat
werden Pini di Roma en Centenario, een
mars gecomponeerd door Paolo Belloli,
de dirigent van Corpo Musicale. Kristof
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www.tuinenvanvlasselaer.be

Degryse genoot de eer om beide werken, uitgevoerd door een orkest van
110 muzikanten, te dirigeren. Een talrijk
opgekomen en razend enthousiast Italiaans publiek genoot van dit uitzonderlijk concert, dat werd bijgewoond door
de Belgische consul-generaal.
Tussen de inspanningen door was er uiteraard ook in de nodige ontspanning
voorzien. Zo brachten onze Elewijtenaren
tijdens de vijfdaagse
trip ook een bezoek aan
de nabijgelegen steden
Milaan en Bergamo.
Ondertussen ontving
de burgemeester van
Zemst al een schrijven
van de Belgische consul-generaal in Italië,
die alleen maar woorden van lof had voor de
uitmuntende prestaties
van de harmonie.
BC
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Toonpark:

Leuvensesteenweg 219
3190 Boortmeerbeek
tel: 015 511 411
fax: 015 411 511
gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be
Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u
zat: 10u - 17u
Elke eerste zondag van de maand:
10u - 17u

Fabrikant van metalen sierpoorten,
carports en hekwerk.
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Portael-‐IT	
  BVBA	
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verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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Zemst – Er zijn mensen die er van dromen te
leven van wat zij het liefste doen. En ja, sommigen slagen hierin. Ronald Ceuppens (40) uit
Zemst-Laar, grafisch kunstenaar, kan leven van
zijn werk, al was dit niet evident in het begin
en vroeg dit de nodige offers. Ronald week
met zijn atelier uit naar Tremelo, maar denkt
op termijn de thuisbasis in Zemst-Laar terug in
gebruik te kunnen nemen.
Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen

H

Ronald maakt zijn etsen op deze drukpers.

eb jij een kunstopleiding genoten?
“Mijn ouders wilden, net zoals
de meeste ouders zeker, dat
ik iets deed met enig toekomstperspectief. Ze lieten me wel vrij,
maar wilden toch dat ik een vak leerde.
Ik koos dan voor een klassieke kleermakersopleiding, maar na enige tijd bleek
dat toch niks voor mij, al moet gezegd
dat die opleiding niet nutteloos was.
Sommige technieken gebruik ik nog wel
eens in mijn werk. Nadien ging ik naar
de Academie van Mechelen en volgde
Vrije Grafiek in Antwerpen.”
Over een gebrek aan erkenning kan jij niet
klagen, je viel meermaals in de prijzen.
“Dat is zo, en dat geld werd goed besteed om de kosten te dekken van een
verblijf in een grafisch centrum in Ierland
en Londen. Die internationale contacten waren heel verrijkend en hebben
deuren geopend.”
Over internationaal gesproken, je kon
je werk al zowat overal tonen.
“Dat is vooral beginnen lopen door
Dominique, een Franse agent die etsen
aankoopt voor galerijen in gans WestEuropa. Ook in de VS waren er al exposities van mijn werk. En sinds eind april
is mijn werk te zien op Art Chicago, een
jaarlijkse internationale kunstbeurs.
Momenteel heb ik aanbiedingen voor
een twaalftal galerijen. Nu oogt dit
misschien wel indrukwekkend en het is
mooi voor mijn palmares, maar ik heb
er wel enkele bedenkingen bij. Er komt
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Ronald Ceuppens,
grafisch kunstenaar

wat meer druk bij, ik doe de dingen liever op mijn eigen manier en tempo. Zo
is de ene periode wat minder of meer
productief dan de andere. Ook is het
zo dat om een beetje geloofwaardig te
zijn in bepaalde kringen, je de werken
best wat hoger prijst, en ik vind het net
heel belangrijk dat mijn creaties betaalbaar blijven voor een groter publiek. Het
mag geen elitaire bedoening worden.
A propos, die elitaire, aanstellerige
houding vind je niet bij de kunstenaars
zelf, maar wel in hun entourage.”
Vertel eens wat meer over de techniek
die je gebruikt.
“Ik vertrek meestal van een ets. Ik gebruik hiervoor fotopolymeerplaten. Van
hieruit krijgt het vorm in een collage
waarin toevallige vondsten, schetsen,
tekeningen of losse pagina’s uit oude
boeken worden verwerkt. Om terug te
komen op mijn kleermakersverleden,
soms stik ik bepaalde delen aan mekaar. Met keuren en vlekkerige structu-

Eén van Ronald’s werken: bloedneus.

ren wordt een rustige, melancholische
en poëtische sfeer gecreëerd in combinatie met figuratieve elementen.”
In veel van je werken zie je kinderen en
doopkleedjes opduiken.
“Soms heb ik een periode met een reeks
werken rond een thema. Hier haalde ik
de inspiratie bij de problematiek rond
verdwenen en mishandelde kinderen.
Ik wil ze op mijn manier terug zichtbaar
maken. De doopkleedjes staan symbool
voor bescherming. Ik probeer de indrukken uit mijn leven te gebruiken als rode
draad en in mijn creaties te verwerken.
Een werk zit soms welomlijnd in mijn
hoofd en dan moet het nog enkel geproduceerd worden. Soms vertrek ik van een
vaag idee, en krijgt het stilaan vorm, en
dat vind ik eigenlijk interessanter. Elk
werk krijgt een titel, als aanzet voor een
eigen interpretatie. Die is dan toch voor
iedere toeschouwer nog anders.”
Iets helemaal anders: toen ik je foto zag
op je website, dacht ik : “Ik heb die mens
al meermaals gezien in de Carrefour”.
(lacht) “Dat kan kloppen, want in het
weekend doe ik er kassawerk. In de eerste plaats om mijn latere pensioen wat
te spekken. Maar ik doe het ook om wat
uit het isolement van mijn atelier te breken. Ik doe het graag en kom zo onder
de mensen. Vanuit die visie organiseer ik
af en toe workshops als er genoeg deelnemers zich inschrijven.”Op het internet:
www.ronaldceuppens.be of google even
zijn naam en ontdek meer!
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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

Alle poorten en hekwerk worden standaard
behandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoate
afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.
In onze showroom bent u van harte welkom om onze
hekken en poorten te komen bekijken.

www.metalpoort.be
info@metalpoort.be
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