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Goud voor Vicky en Ellen
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Kom eens een huis passen.
De zoektocht naar een nieuwe thuis is niet gemakkelijk.
Een nieuwe woning is dan ook veel meer dan een paar nieuwe muren.
De ERA Open Huizen Dag maakt die zoektocht een stuk makkelijker.
- Op amper één dag krijgt u de kans om tientallen woningen te bekijken
- Zonder afspraak en zonder verplichtingen.
- Kijk voor al onze deelnemende panden op www.era.be/vaneyken.

ELEWIJT

Kasteelstraat 26.
Villa in rustige woonomgeving op
4a 98ca met drie slaapkamers en
een mooie aangelegde tuin.

EPPEGEM

Brusselsesteenweg 444.
Zeer gezellige en knusse woning
in 2005 gerenoveerd. Zeer
gunstige ligging in het centrum
van Zemst, nabij openbaar
vervoer.

PERK

Tervuursesteenweg 215.
Villa met afzonderlijk
bijgebouw/multifunctionele
ruimte/binnenzwembad. Ideale
eigendom voor iemand met een
vrij beroep.

€ 395.000

€ 199.000

€ 575.000

SCHIPLAKEN

EPPEGEM

MELSBROEK

Zevenbunderweg 10.
Landelijke woning, villa op 8a
64ca met enkel een gelijkvloers
verdieping, rustig gelegen in
villabuurt, vlakbij E19.

€ 335.000

Grimbergsesteenweg 74.
Te moderniseren woning op 8a
55ca met drie slaapkamers en
ruime nog niet afgewerkte zolder.
Landelijke omgeving.
Klein beschrijf mogelijk.

€ 210.000

Lt. Phillipartstraat ZN.
Perceel bouwgrond van 4a 64ca
bestemd voor gesloten
bebouwing, zowel
ééngezinswoning als
meergezinswoning toegelaten.

€ 150.000

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
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Als het tijd is voor een nieuw verhaal
de Zemstenaar september 2010
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in dit nummer

Beste Zemstenaar,

H

et zit er bovenarms op in West-Zemst. De relatie tussen Bos en Laar is bijzonder gespannen. De sfeer
is grimmig: voortdurend zijn er relletjes, elk moment
dreigt de boel te ontploffen. De FVB, de Federatie van
Vrije Bosuilen, beschuldigt Laar ervan de hand te willen leggen
op Bos. Ook de Zemstenaar deelt in de klappen. “Die bandieten
van dat vuil boekske zitten mee in een complot tegen Bos. Zij
misbruikten Bos kermis om die van Laar in de kijker te zetten.
Dat laten wij niet zomaar gebeuren!”
Wat is daar allemaal aan de hand, vraagt u zich af. Voor lezers
die niet vertrouwd zijn met de situatie in het westen van Zemst,
geven wij snel een beknopte uitleg. Zemst-Bos, grosso modo
het gebied rondom Bosstraat, Spiltstraat en Heusstraat, beschouwt zich al sinds mensenheugenis als een aparte leefkern,
gelijkwaardig aan Zemst-Laar. Het stoort de Bosuilen mateloos
dat ze voortdurend aanzien worden als een onderdeel van Laar.
“Bos is Laar niet!”, klinkt het steevast bij de FVB. Maar ondanks
hun eis tot erkenning van Bos, bleven de relaties tussen beide
bevolkingsgroepen tot nu toe altijd binnen de grenzen van het
fatsoen.
Tot vorige maand de sfeer plots omsloeg. Op de cover van de
Zemstenaar verscheen een foto van de gezellige ambiance op
Bos kermis. Door een interne communicatiefout op de redactie stond er echter te lezen: “Zemst-Laar plat op de buik”. Een
regelrechte provocatie, vonden ze in Bos, en van de ene dag
op de andere stond de boel in brand. “Dat tuig van Laar moet
niet denken dat ze zich baas kunnen maken van onze kermis!”,
schreeuwden de Bosuilen. “En dat die pennenlikkers van dat
rioolgazetteke maar oppassen. Wij weten hen wonen!”
Onze redactie kan niet anders dan haar verontschuldigingen aanbieden en haar verantwoordelijkheid opnemen. Om de rust in het
westen te laten terugkeren, toont onze hoofdredacteur zich spontaan bereid om een stap opzij te zetten. Als u iemand kent die zijn
hondenstiel wil overnemen, mag u het altijd laten weten. Geniet
ondertussen van uw nieuw en weerom extra dik vakantienummer.
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

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
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Goud voor Vicky en Ellen
Odon bekijkt den Grooten Oorlog
Gust bouwt attractie voor Zennefeesten
50 Zemstenaren geportretteerd
Inge Pauwels neemt deel aan Kunstenaarsroute
Vrouwen in de (lokale) politiek
Jeugdhuis Elewijt trapt door
Uit de Oude Doos
De Semse opent twee nieuwe musea
Onder de mensen
Wijkfeesten kleuren zomer
Milac heeft nog steeds vrienden!
Open monumentendag: water en wind
Ronny schudt zijn kriekenbomen kaal
Pimpernellen tellen
Voetbalseizoen 2010-2011 van start
Wesley Muyldermans schrijft ‘Urban Legends’

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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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

Veranda’s
Pergola’s
Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

KAPSALON

De Haararchitect

Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²
14168 dve

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

24-08-2005

09:18 Pagina 1
015/61.72.72

Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

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

bvba

015/62.00.29

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

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

T. 015 6 3 61 9 9

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

WWW.tidimport.be
ELEKTRICITEIT

I

KOMT OOK
AAN HUIS
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
14168
dve 24-08-2005
09:18
Pagina zonnebankuitbater.
1
2 Zonnebanken
begeleid door
gediplomeerde
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.

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
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Lichaam
Onthare
2 Zonne
Verkoop

Goud voor Vicky en Ellen
Zemst - Reko Zemst is al vele jaren een succesvolle skeelerclub en de prestaties van de actieve leden gaan steeds maar in stijgende lijn. Vorig jaar in
Oostende won Vicky Jacobs brons in de ploegkoers
cadetten. Op het EK skeeleren in San Benedetto in
Italië mochten Vicky en Ellen Van De Catsye op het
hoogste trapje. Vicky Jacobs haalde brons op de
1000 meter en samen met ploeggenote Ellen Van de
Catsye en de Oostendse Sandrine Tas wonnen ze de
3000 meter ploegkoers.
Tekst en foto’s: Jean Andries

Trainster Marie-Claire Van Damme, Ellen Van De Catsye
en Vicky Jacobs poseren fier met hun medailles.
Vicky Jacobs en Ellen Van De Catsye tonen de gouden
medailles die ze behaalden.

M

arie-Claire Van Damme en
haar overleden echtgenoot
Arnold Decoster, oprichters
van Reko Zemst, zijn met
hun tomeloze inzet de drijvende kracht
achter de club. Marie-Claire, nu trainster
en secretaris, werd zelf in 1979 Europese kampioene en later volgden nog
medailles voor de club met onder andere wereldtitels voor Hilde Goovaerts
en Anja Decoster.

deelnamen aan zo’n
grote competitie, was
heel tevreden over haar
succesvol EK.


Reko Roller Club Zemst was het levenswerk van
wijlen Arnold Decoster. Het nieuwe clublokaal aan
de skeelerpiste in Eppegem werd dan ook officieel
ingehuldigd met de naam “Stadion Arnold Decoster”. Ter
gelegenheid van dit gebeuren zorgden oud-leden van
Reko voor een alternatieve wedstrijd. Na de wedstrijd
was het genieten van een spetterend optreden van
Gui(do) Finel en een frisse pint.

“Reko Zemst is al vele jaren een van de
betere clubs in het land”, weet MarieClaire Van Damme. “Dat Ellen en Vicky nu
een wereldtitel halen is heel mooi voor
de meisjes, maar ook voor onze club.”
Een gelukkige Vicky Jacobs (15) vertrok na haar prachtprestaties voor
een verdiende vakantie. Ook Ellen
Van De Catsye (13), die al zeven jaar
skeelert en voor de eerste keer mocht
de Zemstenaar september 2010
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Den Grooten Oorlog

Open
Weekdagen
08.00u - 19.00u
Zaterdag, zon- en
feestdagen
09.00u - 18.00u

Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
Rustdag donderdag
fax 015-61 16 01

NIE

UW

EU

Café Burnout

ITB
ATE
R

Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT

bekeken door de ogen van Odon
Hofstade - “Op 25 augustus zagen de Grenadiers dat Mechelen onder vuur lag vanuit Hofstade. Ze gingen dan ook
die kant uit om het obusvuur te stoppen. Na drie weken
rondstappen zonder de vijand ook maar één keer te hebben
gezien, komt Odon hier voor de eerste keer in aanraking
met de gruwelen van de oorlog”.
... “In elk geval waren de Duitsers Hofstade al uit toen Odon
aankwam. De Grenadiers zaten hen nog achterna tot achter
de verhoogde spoorwegberm Mechelen-Brussel, tot het geschut van de Duitsers te hevig werd om het tegemoet te treden. Een nabijgelegen bos bracht beschutting, en de nacht
werd doorgebracht in een pas gedorst roggeveld. Ondertussen vocht het tweede regiment Grenadiers in Elewijt”.

T

Banden
Redant
Zemst
n.v.
Hoge Buizen 11
1980 Eppegem
Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90
Mail info@redant-banden.be

ot zover twee passages uit
Odon, oorlogsdagboek van
een IJzerfrontsoldaat.
Het is alweer bijna een eeuw
geleden dat de Eerste Wereldoorlog
onze gewesten verwoestte. Veel soldaten hielden een dagboek bij, maar
slechts weinigen konden het aan de
buitenwereld of het nageslacht doorgeven. Als bij wonder kwam het dagboek van grenadier Odon Van Pevenage bij zijn familie terecht na zijn
dood. Zijn strijdkameraad en neef
Cyriel bracht het in 1918 mee naar
huis. Op 27 mei 2009 schonk zijn
nichtje het aan het In Flanders Fieldsmuseum van Ieper.

Dakwerken DE DONDER

Nationaal en internationaal
transport

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

Tekst: Alex Lauwens

Franc-tireurs
Op maandag 4 oktober aanstaande
komt bewerker en illustrator Ivan
Adriaenssens het oorlogsdagboek
van Odon in onze gemeente voorstellen. Het is een lezing die kadert
in een hele reeks doorheen de steden en dorpen waar Odon in zijn oorlogsjaren is langsgekomen.
Auteur Ivan Adriaenssens had aanvankelijk de bedoeling dit oorlogsdagboek tot strip te verwerken.
Geen enkele uitgever bleek echter
geïnteresseerd in een strip die uiteindelijk 130 bladzijden zou tellen.
Als alternatief brengt uitgeverij Lannoo nu het originele dagboek uit,
geïllustreerd door tekeningen die
Adriaenssens al had klaargestoomd
voor zijn strip. Het is een toegankelijk boek geworden waarin we unieke
getuigen worden van wat een soldaat in WO I allemaal moest doormaken. Odon was aanwezig bij historische oorlogsmomenten zoals de
val van Antwerpen. De dagdagelijkse
gruwel waarmee Odon wordt geconfronteerd – de dood van een kameraad, een soldatenslachting door mitrailleurs – maakt dat de lezer zich bij
wijlen ongemakkelijk voelt.
de Zemstenaar september 2010
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

Zet u even schrap,
geachte lezer.
“Odon ziet eerst
rugzakken en wapens liggen, dode
paarden, en vervolgens een vrouw
doorboord
door
bajonetten. En ook
een paar dode
Duitsers op straat.
Hij ziet hoe het
hele dorp brandt,
hoe het kerktorentje
doorzeefd
is door obussen,
en verneemt dat
er nog veel meer
burgerslachtoffers gemaakt zijn… De Duitsers zijn
woest geworden omdat ze (naar
eigen zeggen) beschoten werden
door franc-tireurs: burgers die op
hen schoten. Niets is minder waar!
Het waren nieuwe recruten die op
de Duitsers schoten: jongens op
weg naar het front, maar nog zonder
uniform. Wel degelijk soldaten dus,
maar die werden blijkbaar door de
Duitsers niet als dusdanig aanzien.
Honderden burgers die werden geslachtofferd omdat er burgers van
hun stad of dorp op de troepen zouden hebben geschoten”.
Een klein, zwart boekje
Door zijn tijdloosheid en volledigheid vult dit dagboek de leemte
van de honderdduizenden soldaten
die hun verhaal destijds niet hebben neergeschreven of kunnen navertellen. Odon, die geboren werd
op 10 januari 1893, begint zijn
dagboek op 2 augustus 1914. Op 3
augustus verlaat hij met het eerste
Regiment der Grenadiers de kazerne te Brussel en een dag later begint den Grooten Oorlog. Dag na
dag is, naast zijn onafscheidelijke
klaroen, een klein, zwart boekje zijn
de Zemstenaar september 2010
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CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42
ZAAL VOOR VERGADERINGEN
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS
LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

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

toeverlaat waarin hij alles noteert
wat hij belangrijk vindt. Hij sneuvelt
uiteindelijk in Sint-Jacobscapelle
aan de IJzer op 15 juli 1917. Met
dit dagboek in de hand trekken we
naar de plekken waar Odon was
en houden we halt op de plaatsen
waar de sporen hiervan nog tastbaar aanwezig zijn.
Het originele dagboek en een hedendaagse Nederlandse vertaling
is rijk geïllustreerd met bijzondere
tekeningen en honderden foto’s. Een
must voor wie zich nog even wil verdiepen en inleven in de drama’s die
zich bijna 100 jaar geleden in onze
contreien hebben voltrokken. Laat
ons hopen dat het verplichte lectuur
wordt in de scholen als we over vier
jaar het begin van de Grote Oorlog
herdenken.

Wij maken alvast afspraak met Ivan
Adriaenssens op maandag 4 oktober om 19.30 u in het Erfgoedhuis
de Semse, Schoolstraat 13/1 te
Zemst. De toegang is gratis.
Voor wie zo lang niet kan wachten:
het boek is uitgegeven bij Lannoo
en kost 19,95 euro.

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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Dirk De Prins (Gust) bouwt attractie voor Zennefeesten

‘Komt dat zien, een walvis in de Zenne!’
Eppegem - Het gaat steeds beter met de waterkwaliteit van de Zenne. Het leven in de rivier
neemt toe. Veelzijdig kunstenaar ‘Gust’ (Dirk De Prins) heeft er een walvis in uitgezet die de levende Zenne symboliseert.

D

agen is er gefeest in Eppegem omdat de Zenne,
die heel lang een stinkende
open riool was, weer een levende rivier aan het worden is. ‘Gust’
De Prins, 42, wilde haardos en baard,
liedjeszanger, muzikant, kunstenaar,
volksmens, een vleugje Panamarenko
en een streepje Willem Vermandere,
heeft voor die gelegenheid een walvis
in elkaar geknutseld. Gust studeerde
decoratieve standenbouw in Sint-Lucas
maar werkt als bruggen- en sluiswachter bij de stad Brussel. Hij heeft dus
iets met water. “Walvissen zijn boeiende dieren”, zegt hij, “en ze leven in
proper water. Dat wil ik in een propere
Zenne illustreren.” Gust keek eens rond
in zijn rommelkot, waar hij gerecycleerd
materiaal opbergt en ging aan de slag.
“Specifiek aan een walvis is zijn mooie
staart, de rugvin en het water dat hij opspuit. Die kenmerken heb ik dus willen
accentueren in mijn ontwerp. De staart

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

heb ik uit een kunststof mortelkuip gesneden, een oude surfplank van een
buur leverde de neus en de rugvin en

Gust:
“Ik wil ook aantonen
dat er veel potentiële
energie in de stroming
van de Zenne zit.
Met enkele
watermolens zouden
we veel lampjes kunnen
laten branden.”
ik monteerde een drukpompje om een
luchtmatras op te pompen om zo water
uit het spuitgat te blazen. Met gewichten, isolatieschuim, elastieken en een
likje zwarte verf wordt dat een walvis
van zes meter lang. De wind en de stroming geven de walvis leven”, voorspelde Gust en zo geschiedde. De techniek
en het drijfvermogen werden uitgetest

op een vijver. Alleen de stroming in de
Zenne was nog een onbekende factor
maar Gust geloofde erin en kreeg voor
een groot deel gelijk. Zijn walvis werd
aan de brug in Eppegem te water gelaten en leek tegen de stroming in te
zwemmen. Om het nieuwsgierige publiek helemaal te misleiden, plaatste
Gust ook een bordje, ‘ni foeiere’. Het
publiek genoot van zoveel vlees geworden fantasie.
Gust is met zijn walvis niet aan zijn artistiek proefstuk toe. Hij rangschikt zijn
eigen kunstbeoefening onder het ‘Arte
Povera’, kunst maken met gerecycleerde materialen. “Ik maak combinaties
die ik mooi vind in kleuren en vormen
en het materiaal daarvoor ligt voor het
rapen”, zegt hij. Gust is ook muzikant
en liedjesschrijver. ”Ik lees geen noot
muziek, maar ik ben een autodidact en
speel wat accordeon en doedelzak bij
De Boektons en ik amuseer mij.”


“Als de wind op de staartvin drukt en de stroming op het pompje onderaan gaat hij echt leven.”
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STEAKDAGEN
FC ZEMST
SPORTIEF
Zaterdag 18 september 2010
van 17.00 u. tot 21.00 u.
Zondag 19 september 2010
van 11.30 u. tot 15.00 u.
Parochiezaal, Kloosterstraat
Komen eten!

Met dank aan:
Grasmaaiers Verbinnen
Erik Peeters (Iuste
Advocaten Mechelen)
de Zemstenaar september 2010
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Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en
ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

320

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere
Wij zijn verhuisd naar nr 206 !
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

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

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be
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Zemst – Een waar gebeurd verhaal: twee (gepensioneerde) boezemvrienden worden geselecteerd voor professionele portretfoto’s voor de reeks ‘50 Zemstenaren’. Hij weet dat beide heerschappen nooit verlegen zitten om iemand een poets te bakken, en besluit om hen een koekje
van eigen deeg te geven...

Mooi zo! 50 Zemstenaren geportretteerd
Tekst: Alex Lauwens

H

ij belt ze op
voor een afspraak voor
een ‘shoot’;
u weet wel: zo’n echte fotosessie in een
studio. Hij verzint als
scenario dat ze zullen
geflankeerd
worden
door twee babes: Ann
Van Elsen en Hanne
Troonbeeckx. Het ego
van onze heren groeit
zienderogen en ze verkneukelen zich reeds op
een weinig verhullende
sessie. Er is echter een
kleine ‘maar’: ze moeten thuis eerst nog één en ander ‘regelen’
en beloven later terug te bellen. Dagen
gaan voorbij. D-day nadert, maar onze fotograaf hoort niets. Hij belt hen dan uiteindelijk zelf maar op. Nummer één put zich
uit in excuses van ziekte over opname in
de kliniek tot gedwongen rust… Nummer
twee verschuilt zich achter een reeds lang
gepland etentje… bij zijn (kerngezonde!)
boezemvriend! Stoere mannen, maar als
het er op aankomt, een klein hartje!

Ik wil de dames of heren Zemstenaars
van wie de partner gefotografeerd is,
meteen geruststellen: er kwamen hoegenaamd geen wulpse babes of sexy
binken bij te pas. De negen leden van
Zefoda en de gemeentelijke huisfotograaf hebben zich op een uitermate professionele wijze van hun job gekweten.
Professionele portretten
Schepen van Gelijke Kansen, Monika Einfalt en Nathalie Verrijt van de dienst Welzijn lichten het opzet toe: “Acht gemeenten
de Zemstenaar september 2010
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ren echt professionele
kwaliteit.”

van Vlaams-Brabant (Galmaarden, Kortenberg, Opwijk, Oud-Heverlee, Pepingen,
Rotselaar, Tielt-Winge en Zemst) hebben
gevolg gegeven aan een uitnodiging van
de provincie om de diversiteit van hun inwoners te belichten aan de hand van portretten. Ons college van burgemeester en
schepenen hoefde hier niet lang over na te
denken en liet al snel overgaan tot de organisatie. Via een oproep in het gemeentelijk informatieblad Zemst Info kon iedere
inwoner zich kandidaat stellen. De respons
bleef niet uit. We hebben getracht de samenstelling van de reeks te koppelen aan
de gegevens van Zemst. Zo werden 24
mannen en 26 vrouwen geportretteerd,
omdat er respectievelijk 49 % mannen en
51 % vrouwen in onze fusiegemeente wonen. Tevens werd gestreefd naar een zo
divers mogelijke samenstelling: jong en
oud, mensen van verschillende afkomst en
met verschillende interesses. Ook de praktische invulling verliep heel vlot dankzij de
samenwerking met Zefoda, de Zemstse
Fotoclub Davidsfonds. Deze mensen leve-

Zefoda-fotograaf Luc
Van Roy: “ Het was
een leuke job. We
kregen elk een vijftal
opdrachten die we
konden uitvoeren wanneer het ons en de betrokken personen uitkwam. Het was in het
begin van de maand
juni, mooi weer dus.
Maar het had wel als
nadeel dat iedereen
zich in de tuin wou laten fotograferen. Wat
ook niet altijd evident was, want nu
eens was de zon te fel, dan weer was
het te donker of was er te veel schaduw. Het kwam er dus op aan om een
beetje creatief te zijn”.
Komt dat zien!
Maar daarmee was de kous niet af. De
gefotografeerde Zemstenaren moesten
elk een onderschrift voor hun foto bedenken, dat op een kernachtige wijze uitdrukt wie ze zijn, van waar ze komen, wat
ze doen, hoe ze zich in Zemst voelen, enz.
Nadien werd alles overgemaakt aan
het Provinciebestuur. Zij verwerken alle
foto’s tot grote kaders en maken tentoonstellingspanelen met weetjes over
de gemeente. Daarnaast zorgen zij ook
voor affiches en flyers om dit initiatief
verder bekend te maken. 

Van 4 tot 20 september 2010 in de
polyvalente zaal van de bibliotheek
van Zemst, tijdens de openingsuren of
wanneer er geen andere activiteiten
plaatsvinden.
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Tuinwerken Kristof

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

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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Inge Pauwels neemt deel aan de Kunstenaarsroute

Zemst – Wanneer u dit leest is de Zemstse Kunstenaarsroute 2010 al voorbij. In het weekend van
28 en 29 augustus organiseerde VVV Toerisme Zemst haar zesde editie en misschien was u wel
één van de bezoekers die in de verschillende ateliers, locaties of gewoon bij hen thuis langsgingen. de Zemstenaar klopte aan bij één van de 54 deelnemers.

A

an de Nieuwstraat 14 in Hofstade gaat er achter de gevels
een boeiende wereld van sieraden schuil. Inge Pauwels, 48
jaar en moeder van drie zonen, baat er
een klein atelier uit waarin ze haar zelfgemaakte fantasiejuwelen tentoonstelt
en verkoopt. “Ik heb me altijd al aangetrokken gevoeld tot creatieve expressie
en heb in al die jaren heel wat cursussen gevolgd. Toen ik naar een demonstratie juweelontwerpen ging, werd mijn
nieuwsgierigheid gewekt. Ik hield me
voor dat het mogelijk moest zijn mooie
juwelen te ontwerpen die echt bij je
passen zonder dat dit teveel geld moet
kosten.” Van het een kwam het ander en
Inge verdiepte zich in de meest uiteenlopende materialen en technieken om
betaalbare juwelen te maken.
Inge groeide op in Schoten, maar woont
al 18 jaar in Hofstade. Tijdens haar loopbaan werkte ze eerst bij Jones Lang
Wootton in Antwerpen, waar ze de ver-

Tekst: Junior De heyder, foto: Jean Andries

huur en verkoop van industriële gebouwen verzorgde en vervolgens een informatiedepartement opstartte, waarbij ze
brochures ontwierp. Later nam ze een
sabbatjaar en werkte een jaar op Kreta.
Bij haar terugkeer startte ze mee het bedrijf Redema Consultants op, dat shopping centers neerzette zoals het Wijnegem Shopping Center. Vervolgens trok ze
naar Brussel, waar ze een contract voor
vier jaar kreeg op het informatiedepartement voor de Europese Commissie
(Lingua Programma). Momenteel is ze
deeltijds werkzaam bij CESI (Europese
Confederatie van Onafhankelijke Vakbondsorganisaties) in Brussel.
Al heel haar leven werd Inge aangetrokken tot creativiteit. Als kind hield ze van
gedichten maken, tekenen, schilderen,
kleding maken, muziek, tennis en volleybal. Ze volgde verschillende cursussen, zoals intuïtief schilderen, sieraden
ontwerpen, vilten enzovoort. Haar passie begon toen ze naar een demonstra-

tie ging van juweeltjes waarvan de prijs
niet voor iedereen was weggelegd. Omdat de kinderen groter waren en ze ’s
avonds tijd genoeg had om zich met iets
creatiefs bezig te houden, besloot ze
zelf fantasiejuweeltjes te maken. Iedereen kan bij haar terecht voor een juweel,
passend bij de persoon en kleding. Haar
hobby groeide langzaam uit en sinds
een drietal jaar verkoopt ze haar juwelen
aan een betaalbare prijs. De materialen
die ze gebruikt zijn heel uiteenlopend,
zoals glasparels, Swarovski parels, hout,
zaden, Stone art, keramiek enzovoort.
Haar inspiratie vindt ze op natuurwandelingen, in de pracht van de kleuren en
de dagdagelijkse dingen, of tijdens buitenlandse reizen die ze voor haar werk
maakt. Tijdens haar weekends in NoordFrankrijk verzamelt ze aangespoeld hout
waarvan ze dan weer lampen maakt.
Een van haar creaties is haar eigen
tafelluchter, gemaakt van een in de Ardennen gevonden tak, rieten kaarshoudertjes toverde ze om
tot lampenkapjes. Naast
haar juwelen schildert ze
ook af en toe, waarbij
ze natuurlijke materialen
verwerkt in haar schilderijen.
Omdat er in Hofstade
niet veel winkels zijn,
kwam de vraag steeds
vaker naar leukere geschenken in plaats van
een bloempje voor een
feest of verjaardag, of
een attentie voor de juf
of moederdag. Bij haar
kan je sindsdien dus ook
terecht voor niet dure en
leuk verpakte geschenkjes naar ieders wil. 

de Zemstenaar september 2010
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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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

Vrouwen in de (lokale) politiek
Zemst – Wist je dat er maar één vrouwelijke schepen in
Zemst is? Terwijl er daarnaast een mannelijke burgemeester, vijf mannelijke schepenen en een mannelijke OCMWvoorzitter in de gemeenteraad zetelen. Valt een politieke
carrière dan zo moeilijk te combineren met het moederschap? Of ligt de oorzaak ergens anders? Wij vroegen
het ons af en gingen eens praten met Katia De Vreese en
Kristel Van Praet.

K

atia De Vreese is 44 jaar,
Elewijts bekendste dierenarts en redactielid van
de Zemstenaar. Daarnaast
vindt ze nog tijd voor haar gezin
(twee zonen en een dochter) en haar
politieke ambities bij Open VLD.
Haar mp3-speler staat vol met rockmuziek en de televisie staat bijna
altijd op VRT of Canvas.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert

Kristel Van Praet is 29 jaar en werkt
als zelfstandige in de bank- en verzekeringensector. Haar favoriete
maaltijd komt uit de Italiaanse keuken, ze zit het liefst op de bank voor
romantische films en zingt het luidst
mee met Eros Ramazzotti. Als lid van
CD&V wordt zij volgend jaar schepen
in Zemst.
Katia belandde in de politiek rond de
gemeenteraadsverkiezingen van
2000 op vraag
van enkele leden
van de toenmalige VLD Zemst. Zij
deed ook al mee
aan de Vlaamse
en de federale
verkiezingen,
maar haar voorkeur gaat uit naar
de lokale politiek.
En Kristel vond
haar
inspiratie
thuis, haar vader
Kristel Van Praet
was erg geïnte-

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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resseerd en daardoor begon ook zij
de communautaire debatten te volgen. In het zesde middelbaar maakte
ze haar eindwerk over de faciliteitengemeenten en daardoor kwam ze
in contact met Louis Van Roost, Tom
Dehaene en Bart Coopman. De stap
naar jong CD&V was snel gezet en
ondertussen is Kristel al meer dan
tien jaar actief in de politiek.
We vroegen de twee dames of zij
denken dat vrouwen het moeilijker of
net makkelijker hebben dan mannen.
Katia: “Vrouwen hebben het niet
makkelijker dan mannen. Iedereen
moet zich bewijzen. Luisteren de andere leden sneller naar een vrouw
dan naar een man? Zeker niet, alles hangt van je aanpak af. Waarom
slaan sommige mannen aan en andere niet? Dat geldt ook zo bij vrouwen.
Wie het goed kan uitleggen, consequent en zonder veel blabla, heeft
een voordeel.”
Kristel: “Het is niet moeilijker of makkelijker, maar het wordt wel zo bekeken. We moeten ons mannetje kunnen staan tussen al dat mannelijke
geweld. Maar in principe zouden we
het zelfs makkelijker moeten hebben, want de helft van de lijst moet
uit vrouwen bestaan. Aangezien er
minder vrouwen een politieke carrière willen dan mannen, maak je als
vrouw veel meer kans om de lijst te
halen.”
Tot slot vroegen we hen ook naar tips
voor ons vrouwelijk publiek.
Katia verwoordt het kort maar krachtig: “Ga in de politiek omdat je het
graag doet en probeer je zeker niet
te manifesteren omdat je vrouw
bent.” En Kristel heeft nog een paar
praktische tips: “Je beroep afstemmen op je politieke carrière is handig. Als leerkracht of als zelfstandige
bijvoorbeeld kan je je soms makkelijker vrij maken voor avondvergaderingen enzovoort. Je moet volgens mij
simpelweg geïnteresseerd zijn en ervoor willen gaan. Waarom zou je het
laten?”
Ook onze burgemeester draagt zijn
de Zemstenaar september 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

Katia De Vreese

steentje bij. Volgens Bart Coopman is
een baan in de politieke een echte
droomjob: “Je bent baas over je eigen
agenda, je kan je kinderen bijvoorbeeld in bed stoppen en daarna je
spreekuur houden. En het verdient ook
niet slecht. Dat laatste mag uiteraard
niet de belangrijkste reden zijn, maar
het is wel mooi meegenomen.”

Vrouwen die geïnteresseerd zijn in
politiek zijn van harte welkom op
de infoavond “Vrouwen in de (lokale) politiek”, die op maandag 20
september 2010 georganiseerd
wordt in de polyvalente zaal van
de bibliotheek. Aanvang 19.30u,
gratis inkom, maar inschrijven verplicht door voor 13 september te
mailen naar welzijn@zemst.be of
te bellen naar 015/61.88.91.

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

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

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

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM
Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41
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Elewijt - Het jeugdhuis wordt niet gek, neen. Ze organiseren in het eerste weekend van oktober wél
een origineel evenement met de titel “Elawaat trapt door” in het voetbalchalet van Elewijt. Op die
manier proberen de jongens en meisjes wat geld in het laatje te krijgen om hun nieuwe jeugdhuis in
de buurt van de Driesstraat te bouwen. Het tijdelijke onderkomen dat ze van de gemeente ter beschikking hadden gekregen, wordt immers in december onherroepelijk met de grond gelijk gemaakt
in het vooruitzicht van de wegenwerken aan de Tervuursesteenweg. de Zemstenaar ging bij de ambitieuze en vernieuwde bestuursploeg poolshoogte nemen. Arnout De Weerdt stond ons te woord.

Jeugdhuis Elewijt trapt door

A

rnout, wat valt er in jullie
“trapt door”-weekend te gebeuren?
“Op vrijdag 1 oktober 2010
starten we als opwarming met een algemene Sportquiz. Quizzers kunnen
inschrijven via de site http://jeugdhuis.
jeugdelewijt.be met ploegen van vier
of vijf man. Per ploeg is er een inschrijvingsprijs van vijftien euro.
Op zaterdag 2 oktober 2010 vindt dan
het eigenlijke “Elewaat trapt door”
plaats. Dat is een sportevenement met
wedstrijden met acht fietsen. Er is een
elektronisch wedstrijdsysteem dat de
hele tijd bijhoudt wie er op welk moment eerst en laatst rijdt. Er zijn verschillende wedstrijden: sprint, afvallingskoers, tijdrit en ploegkoers. Dat
gaat gepaard met een professionele
presentatie die alle uitslagen bijhoudt
en weergeeft. De winnaars kunnen uiteraard mooie prijzen winnen. Voor de
echte fietsliefhebbers hebben we ook
wat in petto: een bekende wielrenner
zal ons vergezellen en vermoedelijk
ook wel een wedstrijdje mee koersen.

Alles vindt plaats in het voetbalchalet
van Elewijt.”
Is dat idee bekend van elders? Hoe ben
je erbij gekomen om “Elawaat trapt
door” te organiseren? Trekt dat veel volk?
“Ik haalde de mosterd bij mijn school in
Sint-Katelijne-Waver (De Nayer). Daar
organiseert een studentenkring dit evenement. Iedereen mag deelnemen: met
vrienden een ploegje samenstellen of
voor je eigen vereniging komen koersen.
We hopen op een twintigtal ploegen
van vier man om te koersen. Als er dan
nog mensen komen kijken, supporteren,
iets drinken en genieten van de randanimatie, dan zal er wel wat volk zijn.”
Hoe zit het verder met het jeugdhuis?
Wie zit er nu in het vernieuwde bestuur?
En wanneer denken jullie met de bouw
te kunnen starten?
“Drie jaar geleden ondertussen begon
het allemaal voor ons. Het allereerste
jeugdhuis van Elewijt werd toen opgericht. Dat bleek direct een succes bij
de jeugd en jongvolwassenen. Begin

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

december 2010 gaan ze ons gebouw
(gelegen over ’t Steen) afbreken. Dus
we gaan een nieuw jeugdhuis bouwen.
Vandaar deze eerste editie van “Elawaat trapt door”.
In het bestuur nu zitten Arnout De Weerdt,
Tom Vancauwenberg, Willem Merckx, Stijn
Pauwels, Jan Appelmans, Wim Appelmans, Herman Rombauts. Voor de rest
zijn er een twintigtal actieve leden.
We zijn nu architecten aan het contacteren en hopen zo snel mogelijk te kunnen beginnen met bouwen op een stuk
grond dat we van de gemeente kunnen
krijgen. Zodra we een bouwplan en een
vergunning hebben, kunnen we beginnen. Enkele ouders die in de branche
zitten, willen ons dan helpen. Ze zeggen dat zo een gebouw er relatief snel
zou moeten staan. Het nieuwe bestuur
wil ervoor gaan!”
En wat in de overgangsperiode? Gaan
jullie werken met een container?
“We zijn drie jaar geleden begonnen
met een caravan, die gaan we zeker
opnieuw gebruiken. We zijn verder nog

Het bestuur van het jeugdhuis is al volledig in de ban van hun “Trapt door” -weekend.

op zoek naar een tijdelijke
oplossing, want een container is nogal duur en we
willen liefst alle centen in
de bouw steken.”
Elewijt en Zemstenaars
in het algemeen: steun
de bouw van het nieuwe
jeugdhuis en schrijf je massaal in voor de quiz of de
fietswedstrijden. Voor meer
informatie kan iedereen op
de site terecht http://jeugdhuis.jeugdelewijt.be.
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Carmi,
je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.

Kleding
7 for all Mankind • Agua • American Outﬁtters • Brax
Chris Janssens • DEPT • Desigual • Enolah • G-Star • Gigue
Hampton Bays • Hugo Boss orange label • IKKS
In Wear • Liu Jo • Max Mara Studio • Max Mara Weekend
Mer du Nord • Oakwood • Pauline B • Pepe Jeans
Ralph Lauren Jeans • Riverwoods • Scee by twinset
Sportmax • Terre Bleue • Tommy Hilﬁger • Xandres

Schoenen
AF • Ash • Atelier do sapato • Attilio Giusti • BEOriginal • Brako
Bullboxer • Camper • Chelsea Blues • Ciao!Ragazzi
Daniele Tucci • Donna Carolina • Essentiel • Fruit • Geox
G-Star • Guess • Guglielmo Rotta • Harlot • HUB • Janet & Janet
J’hay • Kennel & Schmenger • Koxko • Nero Giardini • Noë
Olivier Strelli • Paul Smith • Replay • Scapa • Think! • Trippen
UGG • UTY • United Nude • Vic Matie • Voltan • Zinda

Carmi Zemst - Brusselsesteenweg 129 - 015/627.373
Carmi Korbeek-Lo - Tiensesteenweg 8 - 016/468.468
Zondag open - Dinsdag gesloten • info@carmi.be - www.carmi.be
de Zemstenaar september 2010
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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








Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken



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




  






 














NIEUW BOUWPROJECT
“Edelweiss”
Elewijt centrum
- drie duplex app 3slpk met terras
- drie gelijkvloers app met één slaapk
- een ruime woning (event voor praktijk)
- fiets- en autostaanpl kelder
- alles met privé ingang
Profiteer van onze tijdelijke lanceerprijzen
Bouwbedrijf Van Poppel NV (Logo)
Oude Liersebaan 233
2800 Mechelen
Contactpersoon:
paul.goedeme@vanpoppel.be, 0479/ 44 11 96






8.
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Aanzicht gevel aan dorpsplein

dmvA-architecten

schuttersvest 26

2800 mechelen

015 33 09 86

info@dmva-architecten.be

www.dmva-architecten.be

bouwheer: NV Van Poppel
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Uit de Oude Doos
Elewijt – In de Zemstenaar van vorige maand trokken wij een
blik nostalgie open en zetten wij de carrière van voetbalfamilie
De Laet in de kijker. Eerst kwam Marc aan de beurt, deze maand
passeren Luc en Patrick de revue. Ook zij krijgen dezelfde tien
vragen voorgeschoteld.
Tekst en foto’s: Jean Andries

Patrick De Laet
1. Onze Luc en Marc speelden voetbal
en mijn oom Maurits was voorzitter, de link was gelegd. Basket was
niets voor mij, dan moest je lopen,
hé (lacht).
2. Een wedstrijd tegen Vilvoorde met
Vanhalle. Erwin daag de me uit:
“Patrick, ik heb mijn ligstoel meegePatrick De Laet

Leeftijd: 50
Woonplaats: Boortmeerbeek
Beroep: zelfstandig ondernemer, transport
Voebalcarrière: Elewijt van 10 tot 23 jaar, 10
jaar VK Weerde, 1 jaar Peutie, speler-trainer
Elewijt, veteranen Elewijt en vijf jaar voorzitter Elewijt.
Relatie: Gehuwd met Veronique, zoontje Noah
van 5,5 jaar, dochtertje Annais van 3,5 jaar en
Caprice, geboren enkele uren na het bezoek
van de Zemstenaar!
Hobby’s: naar KV Mechelen gaan, soms naar
VV Elewijt en vaak naar zee.
Idool: moeilijk, hij moet beter zijn dan ik?
Schrijf maar Zidane.
Favoriete club: in België Anderlecht en KV Mechelen, in het buitenland Real Madrid.
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bracht”. Ik speelde mijn beste wedstrijd, gaf drie assists aan Verholen
en een assist aan Van Gijsel. We
wonnen met 4-0.
3. Voorzetten geven en een goed
schot.
4. Ik wilde plezier maken, Marc deed
er alles voor en Luc was een gentleman.
5. Nooit werd ik kampioen, zelfs niet
met een jeugdploeg.
6. Onze Marc. Als je ziet wat hij gepresteerd heeft, dat is toch iets
speciaals.
7. Als mens Freddy Lekeu, qua karakter
Michel De Grootte bij VK Weerde.
8. Ik was twee jaar toen mijn vader
overleed. Als hij langer zou geleefd
hebben, had ik een betere voetballoopbaan gehad.
9. Voetbal is geëvolueerd, sneller geworden. Vroeger waren er clubspelers en bleef heel de ploeg na de
wedstrijd een pint pakken. Nu komen de spelers van overal.
10.De spelers wilden Marc Verholen
van Ramsdonk in de ploeg. Maurits wilde hem niet. We stelden
voor onze winstpremie af te staan.
Uiteindelijk gaf hij toe. Verholen is
de tofste voetballer met wie ik gespeeld heb.
Luc De Laet
1. In mijn jongste jaren combineerde
ik basket met voetbal. Vanaf tien
jaar voetbalde ik bij VV Elewijt. Ik
was een van de betere spelers,
mocht naar RC Mechelen en voetbalde er in alle reeksen tot bij de
junioren. Met de junioren werden

1. Wat was het scharniermoment
voor je succesrijke voetbalcarrière?
2. Wat was je mooiste moment
van je loopbaan?
3. Wat waren je beste troeven?
4. Hoe kun je Marc, Luc en Patrick
best omschrijven?
5. Wat was je grootste teleurstelling?
6. Wie was de beste voetballer
met wie je samen voetbalde?
7. Wie was je beste trainer?
8. Heb je alles gehaald uit je voetbalcarrière?
9. Wat is het grote verschil met
vroeger en nu?
10. Vertel ons eens een onvergetelijke anekdote?
we kampioen. Als zeventienjarige
maakte ik mijn debuut in de eerste
ploeg van VV Elewijt, een jaar later
was ik kapitein.
2. De jaren met speler-trainer Freddy
Luc De Laet

Leeftijd: 54
Woonplaats: Elewijt
Beroep: zelfstandige transport
Voetbalcarrière: Elewijt, jeugd Racing Mechelen, van 18 tot 24 jaar kapitein van de eerste
ploeg van Elewijt.
Relatie: gelukkige vrijgezel!
Hobby’s: elke dag fietsen.
Idool: Marc Degryse, hij is de beste voetbalkenner, naar hem kijk ik op.
Favoriete club: KV Mechelen en in het buitenland FC Barcelona
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Opendeurdagen op za 25 en zo 26 september 2010
van 10 tot 17uur.
Wij verwelkomen u met een hapje en een drankje.
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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Lekeu, Boonen en Van Grunderbeeck waren de mooiste. We behaalden 43 punten in tweede provinciale, 17 gewonnen, 4 verloren
en 9 draws.
3. Positiespel.
4. Ik: technisch goed, klare kijk en kopspel. Patrck: goede traptechniek.
Marc: torinstinct, koppen en snelheid.
5. De zware 7-1 nederlaag bij Voor-

6.
7.

8.

9.

waarts Tienen, toen had ik er genoeg van.
Freddy Lekeu en Van Grunderbeeck.
Freddy Lekeu, hij kwam van Stade
Leuven. Toen zijn de mooie jaren
begonnen bij VV Elewijt.
Wegens vernauwing van mijn aders
moest ik noodgedwongen stoppen
op 25-jarige leeftijd. Onze Patrick
is toen op mijn plaats gekomen.
Voetbal is nu niet beter dan vroe-

ger, maar het gaat wel vlugger. Het
draait allemaal om geld: als de enveloppe maar goed gevuld is.
10. Beker van Brabant tegen Begijnendijk. Vijf minuten voor tijd
stonden met 2-0 achter. Het was
bijzonder slecht en Lekeu maakte
zich razend kwaad. Het werd 2-2
en in de slotminuut scoorde ik de
winning goal, ik ’t zal nooit vergeten!


Marc en Patrick De
Laet bij VK Weerde.
Vlnr: Paul Steens,
Rudy De Ron, Bart
Van Messem, Paul
Nees, Marc Bauters,
Carl De Geyter en
Guy Bauters. Onder:
Yvo Leemans, Marc
De Laet, Erwin Van
Halle, Patrick De Laet,
Marco Redolfi en Bart
Devaere.

Vlnr: Perrez, Vencken,
Raymond De Wulf,
Rudy Bauwens (HLN),
Marc De Laet, Luc De
Laet, Freddy Lekeu,
Ronny Lauwers
en organisator in
Leuven. Zittend
Patrick De Laet,
Ronny De Laet, Luc
Ervens, (?) en Paul
Weemaes.
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De Semse opent twee nieuwe musea
Zemst - Deze maand pakt Zemst uit met een primeur in Europa: een museum speciaal op maat
van blinden en slechtzienden over fossiele vondsten op zijn grondgebied. “Kijken mag, aankomen niet”, is niet de regel van dit museum, wel
integendeel. Dat geldt alvast voor het museum
Het Bos van Aa, van waaruit alle voorwerpen
komen die tentoongesteld worden. Tussen dat
alles, een heuse mammoetkop! Daarnaast is er
een ruimte voorzien waar de rijkswacht van Zemst
wordt belicht aan de hand van voornamelijk uniformen. Twee musea dus, ondergebracht in de lokalen van de Heemkundige Kring De Semse, die
deze maand officieel geopend worden.

E

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

en schat aan fossielen
Marc Spolspoel ziet met een
museum zijn droom eindelijk
verwezenlijkt. Als amateur paleontoloog/geoloog had hij al enkele
decennia lang fossiele vondsten verzameld uit het Bos Van Aa. Wat is er dan
zo speciaal aan dat bos ?
“Wel, hier in de zogenaamde Vlaamse
vallei, gevormd door de rivieren de Leie,
Schelde, Dender, Zenne, Dijle en verder
de Nete en de Demer, had je twee miljoen jaar geleden veel puin, rolkeien en
hout die na de dooi door die watermassa’s werden meegesleurd”, vertelt Marc.
“Let wel, onze streek in die tijd moet
je je niet voorstellen zoals vandaag de
dag”, verduidelijkt Anthonie Hellemond,
bijna afgestudeerd geoloog, vriend van
Marc en medewerker van het museum.

“Die rivieren waren
uiteraard
sterk verwilderd
en natuurlijk niet
gekanaliseerd zoals nu. De Zenne
was niet die kalm
stromende rivier
zoals wij die nu
kennen.” “Zemst,
meer bepaald het
Bos van Aa, was
het laagste punt
Dit was ooit de kop van een mammoet, gevonden in het bos van Aa,
nu tentoongesteld in het nieuwe museum in De Semse.
in die vallei. Daar
zijn massa’s beenderresten van voorna- fossiele resten. “Dat wordt een fossiemelijk mammoeten gevonden, allemaal lendodengemeenschap genoemd: geen
op die ene plaats, niet verspreid dus”, enkel stuk is compleet, m.a.w. van geen
gaat Marc verder.
enkel dier zijn de volledige skeletten teToen in 1978 de zandwinningen van de ruggevonden. Dat gaat dus over duizenfirma De Dijcker daar begonnen, zijn die den jaren waarbij skeletten van heinde
Colette Vanderbeken bij een voorstelling van onze Vlaamse vallei, 2 miljoen jaar geleden.
fossielen aan de en ver tot hier door het water zijn meeoppervlakte ge- gesleurd”, weet Marc Spolspoel.
komen. Dat trok Marc kon destijds een deel van zijn
uiteraard geïnte- collectie kwijt in een lokaaltje van de
resseerde studen- gemeente waar hij zijn kennis ook kon
ten, amateur-, en overbrengen aan geïnteresseerden
beroepsgeologen van de gemeente, o.a. schoolkinderen.
en
paleontolo- “Toen er weer een klas op bezoek was
gen aan. Wat er geweest, las ik nadien in het gastenin de zeven van boek dat ‘ze het zo goed vonden dat
de firma bleef zit- ze die oude dingen ook mochten aanraten werd gretig ken’. Dat heeft me toen op het idee geweggehaald door bracht al die stukken ook voor blinden
verzamelaars van en slechtzienden ‘toonbaar’ te maken.”
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Prijsbeestje
Zijn ideeën kregen vaste vorm, info werd
ingezameld over die handicap en cursussen gevolgd voor de speciale inrichting
van musea/tentoonstellingen. Marc: “Zo
kwamen we voor braille in het Orthopedagogisch centrum van Sint-LambrechtsWoluwe terecht, waar Peter Beckers, de
orthopedagoog en toevallig zelf amateur
paleontoloog, ons met veel raad en daad
kon bijstaan.” De gemeente verleende
De Semse de toestemming voor uitbreiding van hun lokalen. En zo was de stap
vlug gezet naar de inrichting van een heus
museum waar Marc zijn collectie fossielen
in kon onderbrengen, één uniek in zijn
soort want het zou er een zijn vóóral voor
blinden en slechtzienden. Voor dit project
heeft hij zelfs een prijs van minister Van
Mechelen gekregen. Maar het spreekt
voor zich dat iedereen welkom is in het
fossielenmuseum! Samen met Anthonie
Hellemond en vele bereidwillige handen
van De Semse (Colette Vanderbeken voor
het administratieve werk) en van de gemeente, die alle wensen inwilligde wat
de praktische inrichting betreft, kan Marc
Spolspoel straks de deuren van het museum Het bos van Aa voor iedereen wijd
openzetten. Koninginnestuk van de verzameling is wel de imposante mammoetkop die je dan nog mag aaien ook!
Ba de rijkswacht
Samen met de ploeg van Marc is de voorbije maanden ook Billy Debacker druk in
de weer geweest een gedeelte van zijn
collectie van de rijkswacht in een museum onder te brengen, naast het Bos
van Aa. Billy, ooit Eerste Wachtmees-

ter bij de rijkswacht, heeft een prachtige
collectie uniformen van de rijkswachters
verzameld, van eind jaren 1930 tot de
afschaffing van de rijkswacht in 2002.
Die staan vanaf nu tentoongesteld met
tekst en uitleg, kentekens, figuren, auto’s in miniatuur en foto’s van de brigade
van Hofstade, in het nieuwe museum De
Rijkswacht in De Semse. Het betreft ook
stukken uit zijn privéverzameling die de
gepensioneerde rijkswachter met plezier
voor de gemeenschap tentoonstelt.
Bellen en binnen
In afwachting van de officiële erkenning
van beide musea zullen ze aanvankelijk alleen op afspraak geopend zijn. Twee gidsen zullen ter beschikking staan voor het
Bos van Aa. In de toekomst worden wel
vaste openingstijden voorzien en zelfs,
in samenwerking met de nv. Zeekanaal,
geleide wandelingen naar de putten in
het bos van Aa waar de fossiele resten
vandaan komen. Ook lezingen, thematentoonstellingen en werkwinkels i.v.m. de
fossielen staan op het programma. Alle
geïnteresseerden nemen voor een bezoek
contact op met de secretaris van De Semse, Colette Vanderbeken (015/62.07.40).
Op zaterdag 11 september om 16 uur
worden de twee musea officieel geopend.
Om 17 uur en 19 uur zijn er zeer amusante
vertoningen gepland door theatergezelschap ’t Groeit, een soort cafépraat dat
het reilen en zeilen van de weinige bewoners van het bos van Aa van vroeger een
beetje weer tot leven roept (zie kader). Alles vindt plaats in de Semse, op het Plein
van de Verdraagzaamheid.


’t Groeit …

nu ook in de Semse

Na ’t Groeit, ’ t Groeit Jong en ’t
Groeit Zeer Jong, zal er ook éénmalig wat groeien bij de Zemstse heemkring De Semse. Op zaterdag 11 september wordt immers ter gelegenheid
van de officiële opening van de musea Bos van Aa en De Rijkswacht, een
binnenpleintheater opgevoerd door
enkele acteurs van het Zemstse toneelgezelschap ’t Groeit, aangevuld
met een aantal gelegenheidsacteurs.
Mede-initiatiefnemer Luc Spolspoel
hierover: “Het is opgevat als een tafereel dat plaatsvindt in een dorpscafé. Een evocatie van het vroegere
dorpsleven waarbij een aantal stamgasten elkaar ontmoeten en vertellen over het dagelijks reilen en zeilen in Zemst, Laar en Bos van Aa.
Daarbij passeren enkele bekende (of
beruchte?) lokale personages uit het
verleden de revue. Natuurlijk horen
daar ook anekdotes bij van en over
gendarmen en champetters…”
De regie is in handen van Eddy De
Nys. Er zijn 2 opvoeringen voorzien
van elk ongeveer een kwartier, omstreeks 17 uur en 19 uur. Nadien
kunnen de beide tentoonstellingen
bezocht worden. Afspraak dus op
het binnenplein van Erfgoedhuis de
Semse, tegenover het Plein van Verdraagzaamheid en de bibliotheek,
op de vooravond van Open Monumentendag. De toegang is gratis.
Alex Lauwens

energieprestatiecertificaat nodig voor je woning?
wij helpen je aan een
EPC certificaat, nodig bij verhuur of verkoop van je woning
EPB certificaat, nodig bij nieuwbouw of verbouwingen
EPC certificaat voor publieke gebouwen

www.econergia.be
Econergia GCV ~ Kluisweg 7 1980 Zemst ~ cderey@econergia.be ~ tel. 0476 40 40 57
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Onder de

Op 30 juli vierde speelplein Kaktus het twintigjarig bestaan van de speelpleinwerking in Zemst. De gebeurtenis mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom werd sporthal De Waterleest omgetoverd tot een heus spring- en sportpaleis voor kleuters tot zes jaar.
De kindjes
leefden
zich samen
met de monitoren uit
op verschillende opblaasbare
speeltoestellen en
springkastelen.

Zaterdag 14 augustus, 18 uur: opening van café Schoonzicht in Weerde. Onze fotograaf was er als de kippen bij
en de eerste klant. De sympathieke nieuwe uitbater Dirk
Adriaens tapte spontaan zijn eerste pintje.

Een groot gedeelte van het bestuur van KAV Elewijt, aangevuld
met enkele oud-kernleden, nam half augustus in ijssalon De Kleine
Linde afscheid van Paula Van Hoof. Zij was een van de stichters
van KAV Elewijt, opgericht in 1955. Mede dankzij Paula groeide
de vereniging uit tot een ledenaantal van ver boven de honderd.
Na een jarenlange inzet was deze verrassing zeker op zijn plaats.
De zevende initiatiedagen
van FC Zemst Sp. waren
ook dit jaar een daverend
succes. Drieënvijftig kinderen van vier tot elf jaar uit
Groot-Zemst en omliggende gemeentes maakten
kennis met de roodgele
club en kregen alle knepen van het voetbalvak
aangeleerd. Drie dagen
lang werkten ze aan balen
dribbelvaardigheid,
traptechniek en sociaal
samenzijn. Op de foto het
jeugdige talent met begeleiders en spontane medewerkers.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Walter Lepever mag terecht fier over zijn kampioenenduif. De Eppegemnaar won het
eerste provinciaal kampioenschap Vlaams Brabant op Bourges tegen 1399 duiven . Hij
behaalde negen provinciale en een nationale overwinning op Bourges op meer dan
18.000 duiven. “Vanaf acht jaar ben ik van de duivenmicrobe gebeten”, zegt Walter. “Ik
heb 110 duiven, allemaal kampioenen. Mijn medicijn: van ’s morgens tot ’s avonds er
mee bezig zijn. Ik moet wel zeggen, mijn buur Jan Van Asbroeck is mijn grote leermeester. Ik heb ook veel bewondering voor Valère Claeys-Van Dam uit Eppegem. De tandem
pakte een vroege duif op Barcelona-Nationaal.”

De Sint-Sebastiaansgilde van Weerde
organiseerde
traditioneel het Gewestfeest van de
Schuttersgilden van
Midden
Brabant.
Voor het vertrek van
een korte optocht
wilde de oudste vereniging van Zemst
(1783) graag op de
foto. De gepensioneerdendansgroep
Okra zorgde voor
animatie.
De twaalfde fietstocht van vriendenkring café ’t Steen in Elewijt was ook dit jaar een voltreffer. Voor de Elewijtse wielertoeristen is het
telkens weer uitkijken naar de laatste zaterdag van juli. De 37 fietsers deden een tocht naar Putte-Grasheide-Beerzel, een afstand van
60 km. ’s Avonds zorgden Chris en Alain voor en smakelijke barbecue en het gezellige samenzijn duurde vele uren na afloop.
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Wijkfeesten kleuren zomer
HOFSTADE
Voor het tweede wijkfeest “Vaart in de buurt”
in de Witveldstraat in Hofstade was de weermaker niet van de partij. Ondanks de regen
maakten de buren en de allerkleinsten er een
hartverwarmende gebeurtenis van. Het feest
draaide ditmaal rond het thema circus, met een
optreden van clown Dinky. De bedoeling is de
buren beter leren kennen, vriendjes maken, een
hapje, een ijsje en voor de papa’s een pintje
drinken. Het feest was een schot in de roos.
“Vaart in de buurt” denkt al aan volgend seizoen, hopelijk onder een stralende zon.
ZEMST
De Linterpoortenlaan vierde op 11 augustus hun elfde buurtfeest. De regen, die het
aperitief bezegelde, kon de pret niet derven. Eerst werd de nieuwste aanwinst, de
buurtwebsite www.linterpoorten.be.tt boven
de doopvont gehouden. Daarna konden alle
leeftijden hun kennis van toen en nu opfrissen in de Generatieshow. Bart Peeters heeft
voorgoed afgedaan! Met veel dans en imitatie werd de intro gezet voor een dansparty
tot in de vroege uurtjes. “Het is super om
elk jaar jong en oud, anciens en nieuwelingen te zien verbroederen onder de tent. Hop
naar de Glühweinavond rond Kerstmis”, zegt
Chantal De Rey.
Jean Andries

Op zaterdag 21 augustus was het weer feest
voor de bewoners van het Zemstse “Kerkveld”
(Jaak Lemmenslaan, Edgard Tinelstraat en
Sint-Pietersstraat). Gewoontegetrouw kwamen ze met ruim honderd buren samen om te
eten, te drinken, te praten, te genieten...
Initiatiefnemer en bezieler Johan Jacquemin
had weer de juiste ingrediënten samengebracht voor een geslaagde 13de zomereditie:
een ruime tent, een klassieke maar succesvolle
barbecue, leuke muziek, een flinke hoeveelheid zorgvuldig uitgekozen en uitvoerig gedegusteerde wijnen, een (professioneel bereide)
reuzepaëlla, lekker ijs, een springkasteel, zon,
een zwoele avond…. De nacht was weer veel
te kort voor zoveel gelukkige gezichten!
Dirk Muyldermans
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Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken
Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes
Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST

EK

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

de Zemstenaar september 2010
zemstenaar september 2010 WERKDOCUMENT.indd 27

27
26/08/2010 22:30:29

Elewijt - Dat Milac een begrip
was in Elewijt, hoeft geen betoog. Dat Milac geen reden
van bestaan meer heeft sinds
de afschaffing van de dienstplicht, maar het oude Milacbestuur daarom niet minder
actief is, doet dan weer menig
wenkbrauw fronsen. Wij vroegen ons af hoe dat komt en
gingen op gesprek bij Peter
Merckx, die het woord voert
voor alle vrienden van Milac.

Milac heeft nog steeds vrienden!

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

“W

ij zijn ontstaan uit
het oude Milacbestuur toen de
legerdienst werd
afgeschaft in 1994 en Milac verdween.
Wij zijn allemaal gewezen bestuursleden van Milac Elewijt, nu de Milacvrienden die zich een prettig gestoorde
vriendenbende noemen.”
Milac? Dienstplicht? Legerdienst ? Onze
jonge lezers horen het in Keulen donderen. Ze kennen wel een Belgisch leger,
maar eentje dat alleen uit mensen bestaat die daar hun beroep van hebben
gemaakt, die daar vrijwillig voor gekozen hebben. Tot voor 1994 bestond ons

De vlag van de Milac nemen de vrienden nog iedere keer mee, hier tijdens hun weekend in Borlo, de fruitstreek.

leger uit zowel beroepsmilitairen als uit
dienstplichtigen, jongens die verplicht
werden een jaar (veel vroeger zelfs twee
jaar) naar het leger te gaan. De laatste
dienstplichtigen konden kiezen voor tien
maanden in een kazerne in het binnenland, of acht maanden in het buitenland
(Duitsland). Wie geluk had, kon aan die
dienstplicht ontsnappen (als oudste van
een groot gezin bijvoorbeeld), maar
de meeste jongens van 18 jaar werden opgeroepen. Om een brug te slaan
tussen onze jongens in de kazernes en
het thuisfront werd in 1945 Milac (Militianen Actie) opgericht, een katholieke
vormingsbeweging, gegroeid uit de KAJ

De Milacvrienden op een van hun fameuze weekends, klaar om af te dalen in de kopermijnen in Luxemburg.
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van Jozef Cardijn en de KWB. De vereniging wou de miliciens bij staan in hun
verplichte afzondering. Voor Milac Elewijt
betrof dat de jongens van Elewijt, Boekt
en Berg-heide, omdat die jongens ook
allemaal in Elewijt naar school gingen.
Milac Elbobe heette dat, gesticht door
Toine Van Den Hoof, de KWB-voorzitter
van toen. Elke milicien herinnert zich zijn
pakje met Kerstmis of het paasei met
Pasen, elke dag een gazet en de “week
van de soldaat”! Maar waar misschien
wel het meest naar uitgekeken werd,
was “De Brug”, een maandelijks boekje
met nieuws van het verenigingsleven, de
parochie en gemeente, met wat grapjes
en grollen, de adressen van de miliciens
“waar ze liggen” en brieven van hen…
Rubriek van de maand was die van Pierke De Brug, Jef Wijns, die aan zijn broer
soldaat schreef, in ‘t dialect. Zijn aanhef
bestond altijd uit de gevleugelde woorden: “Beste bruur soldaat”.
Na Toine Van Den Hoof, werd Frans Van
Nerom voorzitter. Samen met Jef Wijns
(Pierke), duivel-doet-al en ex-voetballer
van rood-geel Albert De Laet en schoolmeester Leo Vanden Wyngaerd, die de
kas bewaarde, vormden zij de pijlers
van Milac Elbobe. Maar er hielpen uiteraard veel meer dorpsgenoten. En ek
jaar was er het befaamde Milacbal.
Ja, Milac was een begrip in Elewijt. Tot
de Zemstenaar september 2010
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de legerdienst werd afgeschaft
in 1994 en Milac te lande verdween. De bestuursleden bleven
elkaar echter vinden.
Drie van hen, Peter Merckx, Bruno
Stas en Alain Vergaelen gaven
het startschot voor een gesmaakt
weekend dat sinds 1996 jaarlijks
wordt herhaald. Het startschot
ook van “De Milacvrienden”. “We
lopen elkaars deur niet plat, maar
zoeken elkaar toch graag op om
samen dingen te doen” zegt Veerle Nauwelaers, samen met Jenny
Goovaerts bestuurslid. “Ons jaarlijks weekend is zo’n leuke activiteit. Samen zijn en interessante
toeristische dingen onder leiding
van een gids meepikken.” De
vrienden komen ook nog steeds
samen ten huize Willy Collijs, laatste voorzitter van Milac-Elbobe.
“Naast ons weekend zetten we
ons in het dorp in tijdens de Elewijtse hoogdag, tweede Sinksendag. Een gezellige bedoening,
een hele dag lang waar ook onze
kinderen samen van genieten. Ze
vragen zelfs niet om naar de kermis te mogen!” vertelt Jenny.
Hun activiteiten blijven uitbreiden, naast het jaarlijkse teerfeest
en de barbecue willen ze in de
toekomst nog een stapje verder
gaan. “Nu zijn we aan het sparen
voor een weekje naar de zon binnen vijf jaar“ zegt Peter Merckx.
Zo blijft Milac verder leven in
Elewijt, al heeft dat niks meer
met het leger te maken.
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VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

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

water en wind

Zemst – De Open Monumentendag van 12 september staat dit jaar in het teken van de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht. De Heemkundige
kring De Semse zal twee elementen ervan belichten,
namelijk water en wind (lucht). De dienst Cultuur
neemt je mee op een interessante wandeling “Bronnen van Zemst”.

D

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

e Heemkundige Kring De
Semse pakt uit met een interessante fotoreportage over
de Zenne en andere waterlopen van Zemst. Het betreft een reportage uit 1999 tentoongesteld onder de
titel “Water in al zijn aspecten in groot
Zemst”, die graag naar aanleiding van
de OMD weer van onder het stof wordt
gehaald voor de Zemstenaren. Zemst
was voor 1550 een belangrijk doorvoerpunt voor goederen naar Brussel.
Dat gebeurde via de Zenne met kleine
“schuyten”. Maar buiten de Zenne komen ook de andere waterlopen en -partijen aan bod.
Foto’s dus over de Zenne, de Barebeek
van Perk tot Muizen, de vaart, het kanaal
Brussel-Willebroek, de waterputten,
van de Romeinse put tot de gekende
pomp, de poelen en de overstroming
van de Barebeek in 1998, grachten en
beken, vijvers aan kastelen, de put van
Weerde, de putten van Hofstade (Bloso), de vijvers van het Molenveld en
het waterzuiveringstation. In de gang
van De Semse komt het thema “wind”
aan bod: foto’s, kadasterkaarten, molenstenen en materiaal van verdwenen
molens van groot Zemst.
Twee brochures zijn er verkrijgbaar “Water in al zijn aspecten in Zemst” en een
over de Molens van groot Zemst.
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De dienst Cultuur richt een wandeling
in: “Bronnen van Zemst”. Er wordt gewandeld langs autoluwe wegen naar
de plek waar zich de Kleempoelbeek
vormt. Het brongebied ligt op privéterrein in het Daelemansbos. In het
domein Releghem kan men zien waar
ooit de Zenne, Leibeek en Molenbeek
samenkwamen. De waterhuishouding
werd geregeld door een sluizenstel.
Meer uitleg, ook met aangepaste duiding voor de kinderen, tijdens de wandeling.

Iedereen welkom op de open Monumentendag op zondag 12 september
in de Heemkundige Kring De Semse,
Plein van de Verdraagzaamheid (naast
de bib) in Zemst vanaf 10 u of voor
de wandeling: vertrek aan de kapel
van de Kleine Linde in de Lindestraat
in Zemst om 14 u. De wandeling gaat
over een afstand van 6,5 km en duurt
ongeveer 2.30 u. Reserveren noodzakelijk voor 10 september op de dienst
Cultuur (015/61.88.94), of cultuur@
zemst.be.


AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

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

Drankencentrale Louis Nijs

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

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
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Ronny schudt zijn kriekenbomen kaal
Elewijt - Enkele weken geleden oogstte Ronny De Smedt zijn krieken. Dat is niet langer handwerk.
De Elewijtenaar huurde een team in met een oogstmachine om zijn 1.500 kriekelaars kaal te schudden. Ronny plantte de boompjes als hobby om de krieken aan te leveren bij brouwerij Lindemans.
Daar zouden ze er kriekbier van maken door ze toe te voegen aan halfjonge lambiek. Door de
goede kwaliteit van de krieken wijzigt hun bestemming. Ze gaan op bokalen voor de Duitse markt.
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

E

en jaar of acht geleden stortte
Ronny zich op de kriekenteelt.
Op verschillende percelen in
Elewijt, Schiplaken en Hever
plantte hij 1.500 laagstam kriekelaars
van de variëteit Kellery’s. Dat is een
ideale kriek die voor verschillende consumptiedoeleinden kan gebruikt worden zoals in patisserie en in kriekbier.
Te goed voor kriekbier
“Een eerste optie was om de krieken te
leveren aan brouwerij Lindemans voor de
Lindemans Kriek”, begint hij zijn verhaal.
“Daar werden vroeger vooral Schaarbeekse krieken voor gebruikt. Door allerlei omstandigheden, waaronder een
betere prijszetting voor bokaalkrieken,
zijn mijn krieken nog niet bij Lindemans
terechtgekomen, maar wat niet is kan
nog komen. Dit jaar kregen de krieken in
de vroegere Oostbloklanden af te rekenen met een schimmelziekte en slechte
oogstresultaten. Daardoor was het aanbod op de markt klein en werd export
voor ons interessant. Deze oogst gaat
op bokalen en is zeer gewild op de
Duitse markt en ook bij bakkers om ze te

verwerken in de
patisserie.”

enkele tientallen tonnen krieken. Maar
er waren ook kapers op zijn plantages.
“Om de vogels weg te houden heb ik
dit jaar een nieuw product uitgetest. De
bomen worden bespoten met een biologisch middel op basis van eucalyptus
en dat werkt zonder dat het een smaak
nalaat. Tijdens de weken voor de oogst
gooi ik ook geregeld ‘piraatbommetjes’
om de vogels af te schrikken, want tegen permanente gaskanonnen is er veel
protest van buurtbewoners. Een ander
systeem waarbij angstgeluiden van vogels uitgezonden werden, is al na een
dag van mijn plantage gestolen.”
Krieken schudden!
De krieken van Ronny worden niet
meer met de hand geplukt maar machinaal ‘geschud’. “Daarvoor is er al
plaats voorzien bij het aanplanten van
de boompjes, zodat de oogstmachine
er gemakkelijk bijkan”, legt hij uit. “Een
kriekenboom leegschudden duurt maar
enkele seconden. Een mechanische

klauw grijpt de stam vast en stuurt een
trilling door de boom. Daardoor vallen de
rijpe krieken op een opvangzeil. Daarna
worden ze met een transportband naar
een waterbad afgevoerd. De krieken
maken daarin een zachte landing zodat
ze niet openspatten. Ze worden samen
met het water in grote kunststofkuipen
afgevoerd om te verwerken. Een professioneel team van Polen en fruitkwekers
uit Sint-Truiden klaren die klus voor mij.”
Niet alle krieken worden machinaal geoogst. De jonge boompjes moeten zich
eerst voldoende kunnen ontwikkelen.
De eerste vijf jaar worden die krieken
nog met de hand geplukt.
Ne Ronny’s kriek ?
Ronny heeft voorlopig geen uitbreidingsplannen voor zijn kriekenplantage
maar heeft wel een onvervulde wens.
“Een Lindemans kriek drinken waarin
mijn eigen krieken verwerkt zijn moet
misschien ooit eens lukken”, mijmert hij.
”Dat zou toch speciaal zijn.”


Zoon Niels met zijn papa
tussen de zwaarbeladen
kriekenbomen.

De oogstmachine schudt de krieken van de
bomen en de transportband voert ze af.

Vogels ook aan
het feest
De oogst is goed
dit jaar. Ronny
raamt de opbrengst op gemiddeld
vijftig
kilo per boom,
samen goed voor
de Zemstenaar september 2010
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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

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Zemst – Natuurpunt heeft, verspreid over Zemst, in totaal 6,85
ha pimpernelgraslanden in eigendom. Zowel in de Weybeemd als in
het Wormelaargebied gaat het om
meerdere verpreid liggende percelen. Deze pimpernelweides zijn
haast uniek in Vlaanderen. Binnen
afzienbare tijd hopen de natuurvrienden er niet alleen de grote
pimpernel maar ook het pimpernelblauwtje te kunnen koesteren.

Pimpernellen tellen

T

oen Natuurpunt in 1998 haar
eerste reservaat aankocht,
hadden ze meteen een missie: de daar aanwezige grote
pimpernel zou veel aandacht vragen
en krijgen. Deze plant geniet immers
een Europese bescherming. In Vlaanderen komt hij alleen rond Hoogstraten voor en… in Zemst en omgeving.
Dat geeft Zemst een grote verantwoordelijkheid. Waar mogelijk kocht
Natuurpunt later nog een aantal
weiden, die in het pimpernelproject
werden opgenomen. Zij liggen in de
Weybeemd (grens Weerde – Elewijt)
en in de Wormelaar (langs de Wormelaarstraat). Natuurpunt hoopt binnen enkele jaren de grote pimpernel
en het pimpernelblauwtje een permanente thuis te kunnen bezorgen.

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

De grote pimpernel
De zeldzame plant de grote pimpernel is een hoge,
sterk vertakte zoFEESTZAAL - TRAITEUR
merbloeier met een
zeer diepe wortel
en een gegroefde
ZEMST-BOS
stengel, die anderTel. 015/61 70 82
halve meter hoog
GSM 0496/55 70 82
kan worden. Het is
Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
een sierlijke plant
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten met wijnrode ronde
Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 140 personen
bloemaartjes aan
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
de top van de stenMaandag en donderdag gesloten
gel. Hij bloeit in volFijne Franse keuken
Chef aan het fornuis
le zomer.

AMADEUS
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Het pimpernelblauwtje
De grote pimpernel heeft een bijzondere relatie met een blauw
vlindertje, het pimpernelblauwtje.
De levenscyclus van deze dagvlinder is een wonder op zich. In het
midden van de zomer, eind juli begin augustus, worden de eitjes
afgezet op bloemaartjes van de
pimpernel. Het kleine rupsje vreet
dan het bloempje van binnenuit volledig kaal. Na drie tot vier weken
verlaat het diertje de waardplant
en blijft op de grond liggen, terwijl
het een zoete vloeistof afscheidt.
Eén bepaalde mierensoort komt op
dit ‘snoepje’ af en draagt het naar
zijn nest. In het mierennest blijkt
dit pakje zich wel zeer vreemd te
gedragen, want het begint zich te
voeden met mierenbroed, tot het
uitgroeit tot een volwassen rups.
Ongeveer in het midden van de
volgende zomer verpopt de vlinder
zich en kruipt een tijdje later als
volwassen dier uit het nest van het
gedupeerde mierenvolk, waarna
het verhaal herbegint.

Natuur hier!
In het laatste semester van 2010
brengt de Zemstenaar een reeks
artikelen over de natuur in Zemst,
met medewerking van Natuurpunt.
Deze maand gaat het over de pimpernelweilanden.
de Zemstenaar september 2010
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Deze afhankelijkheid tussen vlinder
en plant bestaat ook bij andere soorten, bijvoorbeeld bij het gentiaanblauwtje, dat dan op de klokjesgentiaan leeft.
Het zeer gespecialiseerde leven van
het pimpernelblauwtje maakt het
ook héél kwetsbaar. De hooilanden
waarop grote pimpernel voorkwam
werden jaarlijks tweemaal gemaaid,
de eerste keer begin juni en een
tweede maal in september. Tussen
deze twee maaibeurten in speelde
zich het bovengrondse leven af van
het pimpernelblauwtje.
Door mechanisatie en het gebruik
van kunstmest kon de maaiperiode
gewijzigd worden. Daardoor waren
er op het juiste tijdstip geen bloemen aanwezig of werden de rupsen
gewoon mee tot hooibalen geperst.
Ook verzamelaars lieten zich niet onbetuigd. Het pimpernelblauwtje was
zeer gegeerd voor hun collectie en
ook daardoor verdwenen heel wat
exemplaren. Tot begin de jaren ‘80
van de vorige eeuw kwam het pimpernelblauwtje nog voor in de Dorent
in Eppegem en in enkele percelen in
Elewijt. Sindsdien is de populatie in
Vlaanderen, en ook in Zemst, uitgestorven! In Nederland kon het pimpernelblauwtje opnieuw succesvol geïntroduceerd worden, op de grens met
Hoogstraten. Bij ons is er nog heel
wat werk voor de boeg eer het zover
is: eerst moet er weer voldoende oppervlakte aan pimpernelhooilanden

zijn met grote pimpernel.

Devroye, De Vetter

Het beheer van de pimpernelgraslanden van Zemst
Het streefbeeld dat Natuurpunt zowel voor de Weybeemd als voor de
Wormelaar voor ogen heeft, is een
soortenrijk hooiland met grote pimpernel.
De weiden worden een eerste keer
gemaaid in de periode 15 mei - 10
juni door landbouwers. De pimpernel, die zeer diepe penwortels heeft,
schiet dan terug op en kan de concurrentie met de omringende planten
goed aan. Begin augustus staat hij in
bloei. In september zorgt een tweede maaibeurt ervoor dat de planten
nog terug kunnen herpakken vóór ze
de winter ingaan.
Dat beheer werpt vruchten af. Sinds
de aankoop van de weilanden en
een gericht beheer, gaat de grote
pimpernel erop vooruit. Ook de
soorten die deze plant vergezellen
zijn aanwezig en doen het goed. Zo
komen er stilaan prachtige bloemenrijke hooilandjes.

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

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

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

Toegankelijkheid
Omwille van de verspreid ligging van
de weiden en het beheer door landbouwers, zijn de weiden niet permanent voor het publiek toegankelijk.
Heel vaak organiseert Natuurpunt
wel een pimpernelwandeling in de
Dorent, waar de grote pimpernel ook
te zien is.
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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KANTINE KFC EPPEGEM
SPORTCOMPLEX
WATERLEEST 2 - EPPEGEM

MOSSEL
FESTIJN

GEEN MOSSELLIEFHEBBER? ER IS VOL-AU-VENT ALS ALTERNATIEVE SCHOTEL

VERSTRAETEN
EPPEGEM

www.garageverstraeten.be

aS
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DE MOLENSTEEN
PARKET & VLOEREN
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YOUR WORLD, OUR TECHNOLOGY

©2009 / Design: NONO (www.nono.be) / VU: VZW KFC Eppegem, Nedergemlaan 41, 1980 Eppegem

VRIJDAG 15.10.10 / 19.00-22.00
ZATERDAG 16.10.10 / 12.00-22.00
ZONDAG 17.10.10 / 11.30-20.00

ALU • PVC • HOUT • BUITENSCHRIJNWERK
VLIESGEVELS • ZONNEWERING • BINNENDECORATIE
ROLLUIKEN • VLIEGENRAMEN
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Voetbalseizoen 2010-2011 van start
Zemst – De eerste wedstrijd van de competitie is al voorbij. Hoe liggen de kaarten bij onze voetbalploegen? de Zemstenaar was erbij tijdens persvoorstellingen en deed een korte rondvraag
naar de verwachtingen. Tweedeprovincialer KFC Eppegem heeft terecht ambities. Derde provinciale E, met onze ploegen FC Zemst, Verbr. Hofstade, KCVV Elewijt en VK Weerde, oogde nooit zo
mooi. Spanning en voetbalgenot verzekerd voor onze voetballiefhebbers.
Tekst en foto’s: Jean Andries

KFC EPPEGEM
Voorzitter JAN VAN ASBROECK
Jan Van Asbroeck was tijdens de eerste
persvoorstelling in de nieuwe feestzaal
Assebroek een tevreden voorzitter. In
de eerste plaats bedankte hij er de
hoofdsponsors, de spontane medewerkers en de supportersclub Rood-Groen
KFC Eppegem voor hun inzet. “De entourage van KFC Eppegem waardig”,
onderstreepte de voorzitter.
“Ik ben fier op onze schitterende velden
A, B en C, met dank aan de terreinverzorgers en het gemeentebestuur. Vorig
seizoen was onze ambitie eerste provinciale. Hoe vlugger, hoe liever. We
hebben spelers aangetrokken die een
promotie kunnen realiseren. We gaan
zeker niet onze eigen jeugd vergeten.
We hebben veertien ploegen, een uitstekende jeugdwerking en goede trai-

ners, de basis van een mooie toekomst.
Samen werken, samen spelen en samen
genieten zijn onze krachtlijnen. Alles is
aanwezig bij KFC Eppegem. We gaan
proberen er een schitterend seizoen
van maken, daarvan ben ik overtuigd.”
Trainer Marc Talbut: “Aangenaam
verrast.”
“Ik heb al vele voetbalwatertjes doorzwommen bij KV Mechelen, Beerschot,
Ekeren, La Louvière en SK Kampenhout,
maar over de uitstekende werking, de
samenhang en de kwaliteit bij KFC Eppegem ben ik aangenaam verrast”, zegt
de nieuwe trainer Marc Talbut. “Over de
hoge verwachtingen is al veel gepraat,
ze zijn terecht. Alle spelers hebben
technische kwaliteiten en in de brede
kern zit muziek in. Aanvallend voetballen met drie spitsen en voor spektakel

KFC Eppegem

Verbroedering Hofstade
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zorgen, staat met stift onderlijnd”, liet
hij zich ontvallen.
Onze prognose: derde plaats, maar
eindrondeticket moet kunnen
Programma:
Zo 05/9 (15u) Av. Lembeek - FC Eppegem
Zo 12/9 (15u) FC Eppegem - KV Zuun
Za 18/9 (19.30u) FC Pepingen - FC Eppegem
Za 25/9 (19.30u) Beersel-Drogenbos FC Eppegem
Zo 3/10 (15u) FC Eppegem - Sp. Eizeringen

VERBROEDERING HOFSTADE
Trainer ERWIN VAN HALLE
“Onze betrachting is een ploeg tussen
de lijnen brengen die genietbaar voetbal brengt en meedraait in de top vijf.
Tevens willen we het goed doen in de
talrijke derby’s en de supporters terug
naar het voetbal in Hofstade brengen.
Een tweede betrachting is het doorstromen van spelers uit eigen jeugd. Hiervoor hebben we een B-elftal opgericht,
waarin talrijke jongeren zich kunnen
klaarstomen om de overgang naar het
eerste elftal vlotter te laten verlopen.”
“We willen enkel nog spelers die zich integreren in de club en die bereid zijn om
de wekelijkse trainingen te volgen met
de nodige inzet. In het verleden was dit
niet steeds het geval. Daarnaast beschikken we over een derde elftal voor spelers
die iets minder ambitieus zijn, maar die
het sociale voetballeven in het gezellige
Hofstade niet willen missen. Het is ook
onze betrachting om de jeugdwerking
te verbeteren, zodat we een degelijke
jeugdopleiding kunnen aanbieden. In
samenwerking met de gemeente, die
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zorgde voor de heraanleg en verzorging
van onze terreinen, kunnen we onze sociale taak naleven. Met het nieuwe bestuur
waait er een nieuwe wind en is er een
beleid uitgestippeld die de toekomst van
Verbr. Hofstade moet waarborgen.”
Onze prognose: achtste plaats
Programma:
05/09 VK Huldenberg A - Verbr. Hofstade
12/09 FC Peutie A - Verbr. Hofstade
19/09 Verbr. Hofstade - RC Hoeilaaert A
26/09 SK Ottenburg - Verbr. Hofstade A
03/10 Verbr. Hofstade - FC Melsbroek

VK WEERDE
Trainer GUNTER PEPERMANS
“Door de gemeente en de pers wordt
VK Weerde aanzien als de kleinste
ploeg van de gemeente. VK Weerde,
gesteund door onze trouwe supporters,
wil met verzorgd en goed voetbal aantonen dat we een stabiele derdeprovincialer zijn. De verhuis naar onze nieuwe
accommodatie zal ook gepaard gaan
met de nodige emoties en fierheid.
Met een zorgeloos seizoen in de linkerkolom, het opbouwen van een thuisreputatie op onze nieuwe locatie en een
goed figuur in de vele lokale derby’s,
zijn we een tevreden club.”
“Wat vooral beter moet: vanaf de start

een goed collectief vormen dat voor
elkaar door een vuur gaat, zodat we
dipjes zoals vorig jaar sneller kunnen te
boven komen. Scorend vermogen vanuit
het middenveld is een werkpunt.”
“Pluspunten: 2010 zal de annalen ingaan met de verhuis naar onze nieuwe
terreinen aan de Galgenberg. Dit kon
enkel verwezenlijkt worden door enkele
trouwe supporters en bestuursleden die
vrijwillig het vele werk ondersteunden,
waarvoor onze hartelijke dank.”
Onze prognose: zevende plaats
Programma:
05/09 VK Weerde - Tervuren B
12/09 CS Machelen - VK Weerde
19/09 VK Weerde - Gr. Vossem
29/09 SK Kampelaar - VK Weerde
03/10 VK Weerde - FC Zemst Sp.

FC ZEMST SP.
Manager JURGEN DEMAN
“Na een rustig seizoen en het inpassen
van enkele nieuwe spelers, blikken we
met veel enthousiasme vooruit naar de
nieuwe competitie. Ook het feit dat
derde E een mooie reeks is met veel
derby’s maakt de honger heel groot”,
zegt Jurgen Deman.
“Met het aantrekken van enkele jonge
spelers, andermaal allen uit Groot-

VK Weerde

FC Zemst Sp.
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Zemst (wat toch één van onze stokpaardjes is en blijft) en het behouden
van de sterkhouders, denken we dat
een plaats in de top vijf haalbaar moet
zijn. De voorbereiding verliep naar
wens en zowel spelerskern, trainersstaf
als bestuur zitten op dezelfde lijn. Dat
moet en zal de basis zijn van een mooie
sportief 2010-2011.”
“Traditioneel hebben we getracht een
evenwicht te zoeken in de ploeg. Enkele
spelers vertrokken en we zijn erin geslaagd deze waardig te vervangen. De
aangetrokken spelers hebben allen iets
met Groot-Zemst. Mensen die naar FC
Zemst komen kijken zullen dus dezelfde
spelers vaak tegen komen in het gewone
straatbeeld. De gemiddelde leeftijd is serieus gezakt, een groot gedeelte van de
kern zijn prille twintigers met een gezonde
ambitie en liefde voor de bal. Bovendien
zijn enkele eigen jeugdspelers klaar voor
het grotere werk, wat sportief een goede
zaak is. Naast het feit dat de ploeg en
de entourage op punt staan, werken we
ook constant verder aan jeugdwerking,
infrastructuur, medewerkers, enzovoort.
De toekomst oogt mooi voor FC Zemst.”
Onze prognose: vierde plaats
Programma:
05/09 FC Zemst Sp. - Gr. Vossem
12/09 SK Kampelaar - FC Zemst Sp.
19/09 FC Zemst Sp. - FC Peutie A
26/09 FC Zemst Sp. - FC Moorsel
03-10 VK Weerde - FC Zemst Sp.

KCVV ELEWIJT
Voorzitter BART IMBRECHTS
Met een nieuwe voorzitter Bart Imbrechts, een breder bestuur en een
versterkte kern gaat KCVV Elewijt het
nieuwe seizoen tegemoet.
Tijdens de persvoorstelling straalde
Bart Imbrechts van vertrouwen. De voorzitter was niet weinig fier dat de gezonde club kon verder werken met het
vorige bestuur en versterkt werd.
“Het bestuur is samengesteld uit
voorzitter Bart Imbrechts, gerechtigd
correspondent John De Ron, sportief
de Zemstenaar september 2010
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VERS BROOD NODIG?
Onze broodautomaten
staan voor u klaar
met 10 broodsoorten
uniek in de regio

Van Eeckhout

Waar vindt u onze broodautomaten?
•
•
•
•
•

Tervuursesteenweg 233 (aan de kerk) - Hofstade
Tervuursesteenweg 5 (“in den hoek”) - Hofstade
Battelsesteenweg 82 (100m van de ring) - Mechelen
Battelsesteenweg 316 (garage Gamakobie) - Mechelen
Liersesteenwag 180 (oefenterreinen Malinwa) - Mechelen

24u / 24
7 dagen / 7
Onze winkels:
25709 Derapro

22-12-2009

11:27

Pagina 1

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be
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Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie
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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

Dagelijks levering
warme maaltijden
Alle catering
volgens uw budget
Tel. 015 41 50 70
Fax. 015 42 32 21
Zemstbaan 1
2800 Mechelen

juwelier

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Voor u halen wij
alles uit de kast!

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
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verantwoordelijke Rudi Bautmans, penningmeester (ad interim) Luc Deheyder,
secretaris Karine Van Calster, sponsorverantwoordelijke Etienne Vercruysse,
administratief medewerker Luc Simons,
verantwoordelijke jeugdbestuur en
jeugdcoördinator Leslie Crabs, kantinebeheerder Jean Aelbrecht, onderhoudsman terreinen WilliamVandermeeren en
feestcomité De Feestneuzen.”
“T1 is Jean-Luc Greps, T2 Dirk Monsieur,
keeperstrainer Philippe Rummens en
ploegafgevaardigde Didier Pringier. De
trainersstaf beschikt over een kern van
42 spelers.
Het behoud verzekeren, sociaal werken en
financieel gezond blijven is onze ambitie.
Graag een woordje van dank aan onze
sponsors en spontane medewerkers, de
jeugdsamenwerking met FC Eppegem en

de gemeente Zemst voor de uitstekende
velden”, besloot de nieuwe voorzitter.
Onze prognose: zesde plaats
Programma:
05/09 VV Elewijt - RC Hoeilaart
12/09 SK Ottenburg - VV Elewijt
19/09 VV Elewijt - FC Melsbroek
26/09 KV Tervuren B - VV Elewijt
03/10 VV Elewijt - CS Machelen

VIERDE PROVINCIALE
VERBROEDERING HOFSTADE B
Trainer MARC VAN DEN BROECK
“We bouwen met de jonge selectie in de
B-ploeg, gesteund door enkele geroutineerde gasten, aan een mogelijke toekomst hogerop binnen Verbr. Hofstade.

KCVV Elewijt

Verbroedering Hofstade B

SK Laar
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Op basis van vorig seizoen werken we
nu verder en intensiever. De verjonging
van de groep blijkt daarbij zelfs stimulerend te werken. Zeker de veldbezetting
en de opdrachten moeten beter. Automatisch zullen de resultaten heel wat
verbeteren. De betrachting moet zijn op
het einde van het seizoen minimaal één
jeugdspeler over te hevelen naar de Aploeg. Er zit jeugdig talent in de groep,
maar enkelen zijn nog heel jong en moeten de nodige tijd worden gegund.”
Onze prognose: elfde plaats
Programma:
05/09 Verbr. Hofstade B - FC Vilvoorde B
12/09 Verbr. Hofstade B - RC Hoeilaart B
19/09 Sp. Vilvoorde-Koningslo A - Verbr.
Hofstade B
26/09 Verbr. Hofstade B - FC Perk
03-10 FC Beigem - Verbr. Hofstade B

SK LAAR
Bestuurslid Wilfried Meysmans
“Als de sublieme sfeer van vorig seizoen
hetzelfde blijft, staan we voor een mooi
voetbaljaar”, zegt Wilfried Meysmans.
“Zowel trainer, spelers als bestuur verwachten een seizoen waarin we meedoen voor de titel. De bekerwinst in de
Beker van Mechelen doet ook verlangen
naar meer en een dubbelslag zou mooi
zijn. De ploeg is normaal versterkt en de
concurrentie voor de plaatsjes is groot.
We proberen onze zwakkere punten bij
te schaven. Vooral bij de jeugd is nog
veel werk. Toch brengen we volgend
seizoen vier jeugdploegen aan de aftrap. Door de belangloze inzet van vele
leden enerzijds en het feit dat bij ons
geen enkele speler betaald wordt anderzijds, kunnen we onze kosten onder
controle houden en onze lidgelden betaalbaar. Wij bieden aan de jeugd een
goedkope hobby in een gezonde club.
Een jeugdspeler betaald bij ons maximaal 30 euro voor een jaar begeleid
sporten. De sfeer en het graag vertoeven in de club, dat is bij ons voornaamste werkpunt. Wie hier aan wil meewerken, is steeds welkom bij SK Laar.”  
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Urban Legends,

W

het nieuwste boek van Wesley Muyldermans

at zijn nu eigenlijk
Urban Legends en hoe
ontstaan ze?
“Het zijn meestal verzonnen verhalen die worden doorverteld
als waar gebeurd. Er komen
steeds bizarre feiten aan te
pas. Soms berusten ze wel op
een grond van waarheid, maar
door het vele doorvertellen worden elementen toegevoegd,
verdraaid en aangedikt.
Soms gaan de verhalen generaties terug en opvallend is dan
dat ze blijven voortbestaan, maar
worden aangepast aan de moderne tijd of aan een andere omgeving of cultuur. Zo kan een kar
met paard nu vervangen zijn door
een auto, maar de kern van het
verhaal is nog steeds aanwezig.
De verhalen zijn dan ook nooit af,
binnen decennia is het alweer
een paar keer ge-updated.”

Hofstade – Wesley schreef eerder “ De Rechtvaardige Rechters” (zie de Zemstenaar maart
2009), een boek over het nog steeds onopgehelderde mysterie van het verdwenen paneel
van het gelijknamige schilderij. Zijn tweede
boek “Urban Legends”, stadslegendes, een
bundel korte verhalen met een mysterieus
tintje is zopas verschenen. In Nederland noemt
men ze “Broodje Aap” verhalen. de Zemstenaar kreeg tekst en uitleg van de auteur.

Een kort verhaal als voorproefje
graag
“Iedereen heeft al wel gehoord
van krokodillen die zich zouden
ophouden in de riolen van Amerikaanse steden. Het zou gaan
om dieren die er gedumpt werden door eigenaars die de steeds grotere proporties aannemende beesten
niet langer konden houden. Er zouden

gens een bewijs hiervan gevonden, maar het verhaal leeft nog
steeds voort. Een ander straf verhaal speelt zich af in Australië.
Twee dronken toeristen rijden
een kangoeroe aan en het beest
geeft geen teken van leven
meer. Als grap poseren ze beurtelings met hun “jachttrofee”.
Eén van hen komt op het idee
de kangoeroe aan te kleden met
Tekst: Dirk Verdeyen zijn jasje. Plots komt de kangoeroe weer bij en jumpt er vandoor
met de jas . In de jas zitten de
autosleutels, geld en paspoort
van beiden. Pas dagen later worden ze uitgeput en uitgedroogd
teruggevonden.”

werklui op mysterieuze wijze verdwenen
zijn en er werd ook gewag gemaakt van
reuze-albino exemplaren. Nooit is er er-

Over Wesley
Wesley Muyldermans is geboren in 1977, groeide op in
Zemst en liep school in Weerde. Hij woont in Hofstade,
is gehuwd met Kathy en is vader van zoon Jari. Hij werkt
bij een firma die beelden digitaliseert voor UEFA en is ook
zelfstandig copywriter in bijberoep.
Het boek Urban Legends is verkrijgbaar bij Standaard
Boekhandel, Fnac, Carrefour en andere. Ook online via
Azur, Bol, Proxis..
Website : users.telenet.be/WesleyMuyldermans
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Omdat iedereen dit wel leuk
vindt en het kortere stukjes zijn,
is de drempel niet te hoog om
dit boek te lezen. Een bewuste
keuze ?
“Ik hou ook wel echt van deze
vertelsels met een mysterieuze
ondertoon. En inderdaad, dit
boek kan je wegleggen en weer
opnemen wanneer je wilt zonder de draad te verliezen. Dit
soort boeken wordt trouwens
om die reden wel eens aangewend om de jeugd aan het lezen te krijgen. Als mijn uitgever mee wil
brei ik er een vervolg aan met fictieve
kortverhalen met eigen personages.”

Wedstrijd
de Zemstenaar kan beschikken over twee exemplaren van
Urban Legends. Genereus als we zijn schenken we ze weg
aan twee winnaars van volgende prijsvraag: In welke
school volgde Wesley Muyldermans middelbaar onderwijs? (tip: bezoek zijn website)
Het juiste antwoord doormailen naar info@dezemstenaar.
com met vermelding van telefoonnummer en adres. De winnaars worden geloot uit de juiste inzendingen en de prijs
wordt hen bezorgd.
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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
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

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: info@uitvaartzorg-verheyden.be
website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
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Droom jij van de fanfare?
Grijp dan nú je kans!
Eppegem - Al enkele jaren op rij
biedt de Koninklijke Fanfare Hoop
in de Toekomst van Eppegem muzieklessen aan voor klein en groot. Zo
ook dit jaar. Het betreft notenleer en
instrument spelen direct in groep, in
de fanfare. Zowel prille beginners als
al ervaren muzikanten zijn welkom.

Inschrijven voor de muzieklessen kan
op zondag 12 september vanaf 11 u
in de school De Waterleest, maar geïnteresseerden kunnen ook altijd een
kijkje komen nemen tijdens een van
de repetities op vrijdagavond.
Voor meer info: www.kfhoopindetoekomst.be of bij Ilse Verdickt
(0495/83.37.05).

Het gaat om fanfaremuziek, dus de
instrumenten die je kan leren bespelen zijn van die groep: koper- en houtblazers en drum. Die instrumenten
kan je bij de fanfare huren. De lessen
vinden plaats op zaterdagochtend en
–middag in de school De Waterleest.
De eerstejaars krijgen een uur les, de
anderen anderhalf uur. De repetities
van de fanfare worden elke vrijdagavond georganiseerd van 19u tot
19.45u voor de jeugd (tot ongeveer
18 jaar) en van 20u tot 22u voor de
volwassenen.
De fanfare werkt elk jaar naar een fel
gesmaakt nieuwjaarsconcert, dat volgend jaar plaatsvindt op 15 januari
in de kerk van Eppegem. Hun jaarlijkse lenteconcert is gepland op 30
april 2011 in de polyvalente zaal
van De Waterleest.
Deze maand is iedereen welkom
op het restaurantweekend van
18 en 19 september.

Kristel Vanden Wyngaerd

www.tuinenvanvlasselaer.be

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

TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237

Wirlpools & Wellness Stoomcabines

Van Dooren
-Badkamer
Renovatie
-Wellness
-Zonneboilers
-Verluchtingsystemen
-Centrale
verwarming

Sanitair

Met meer dan tien jaar ervaring biedt Van Dooren
Dimitri u de mogelijkheid
om uw badkamer te
renoveren tot een oase van
rust.
Geniale totaaloplossingen
voor kleine badkamers met
een stijlvol design in combinatie met gebruiksvriendelijkheid.
Larestraat 32
Afwerking met hoogwaar1980 Zemst
dige materialen staan hier
0477/78.68.96 garant.
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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
Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren:
de Zemstenaar
septemberdinsdag
2010 - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten
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