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VK Weerde nam zijn intrek in zijn nieuwe, prachtige accommodatie aan de Galgenberg. de
Zemstenaar was erbij en maakte kennis met
drie hooligans van Weerde. Wacht nog even
vóór u de flikken belt en beleef mee de dolle
avonturen van Gilberte, Louisa en Jeannine. (p. 4)

De hooligans van VK Weerde!
Nieuwe locatie voor VK Weerde
ADEM - benemend!
Ereburgemeester Remy Merckx overleden
Dorent - Nelebroek,waar de Zenne meandert
Een muzikale oase in Eppegem
Jordie Reyniers provinciaal kampioen
Seppe, een kei in golf
Onder de mensen
Slaap zacht in de Dodoo van Marc
Elewijt aan de tennistop
Johnny Peeters traint basketjeugd
Steun Zemst als Fairtrade gemeente
Is het wel allemaal zo ‘zen’ met de Zenne?
Gonda Baeck, schilderes in zachte gele tinten
Kleurt je haar zilvergrijs…

Adem
Erik Van Looy, Stijn Coninx, Dominique Deruddere en al die mannen zijn bijlange geen slechte
regisseurs. Maar eat your heart out, guys, hier
komt Hans Van Nuffel. Maak plaats voor de
nieuwe Stanley Kubrick van de Vlaamse film! In
september ging Adem, de eerste langspeelfilm van deze 29-jarige Zemstenaar, in première. En viel meteen zowat overal in de
prijzen. Reden genoeg om een feestje te bouwen, vonden ma
Renilde en pa Dirk. Uiteraard was de Zemstenaar erbij. (p. 8)
Adieu, Remy
Zemst nam afscheid van een monument. Op 16 september overleed ereburgemeester Remy Merckx op
bijna tachtigjarige leeftijd. de Zemstenaar blikt terug
op leven en werk van een grote mijnheer. (p. 10)
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Zenne
Zo’n propere Zenne, wij raken er maar niet over
uitgepraat. Na de Zot van de Zenne-feesten in
augustus, laten wij u nog even nagenieten van de
prachtige natuur aan de oude Zenne-armen in natuurgebied Dorent (p. 13) en noteerden wij een
reeks straffe Zenne-verhalen uit de mond van Patrick Colebrants,
één van de meest notoire Zenne-kenners van de streek. (p. 35)
Balletje slaan
Het moet niet altijd koers en voetbal zijn. In
Zemst kunnen ze ook met andere ballen uit
de euh, voeten. Tennisclub De Wehzel werd
Belgisch interclubkampioen (p. 31) en de elfjarige Seppe is flink op weg om de nieuwe Tiger
Woods te worden. In de golfsport wel te verstaan. (p. 20)

Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

rukkerij Binst staat voor kwaliteitsdruk werk. Een team
van topmedewerkers staat klaar
om met hun kennis van ontwerp,
drukken en af werking 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 drukwerk van hoogstaande
kwaliteit. In elke denkbare oplage,
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naar wens gevouwen, gestanst,
van een präge voorzien, veredeld
en/of haarscherp gevouwen. En
dat allemaal tegen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en
indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010
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DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 269 52 99
info@drukkerijbinst.be
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Mogen wij u voorstellen:

de hooligans van VK Weerde!
Weerde - Ze zijn wild, enthousiast, luid, gaan al jaren mee en ze zijn vooral niet te stoppen: Gilberte Dirckx, Louisa Engels en Jeannine Slosse aka Hooligan 1, 2 en 3 van VK Weerde! Wat zou
de voetbalclub zijn zonder zijn hevigste supporters? Of omgekeerd?
			

D

ag dames, wie is er al het
langste bij?
Jeannine: “Ik tap al een stuk
of vijftien jaar, tegenwoordig altijd op donderdag. Vroeger stond
ik vijf dagen op de zeven achter den
toog. Nu is het veel verminderd, maar
mijn donderdagen en zondagen kan ik
niet missen.”
Gilberte: “Ik ben er al zeven jaar bij,
gewoon als supporter, maar ik ben wel
Hooligan nummer 1!”
Louisa: “Ik ga al acht jaar mee. Gilbertes broer was mijn man, maar hij is gestorven. Gilberte en ik waren eerst met
ons tweetjes, en dan hebben we Jeannine er maar bijgepakt.” (lacht)
Hoe zijn jullie de Hooligans geworden?
Gilberte: “Da’s omdat wij altijd zo hard
roepen en veel lawaai maken. Mijn
kleindochter, Tessa D’Hondt, heeft voor
ons T-shirts laten maken, die we kregen
als nieuwjaarscadeau.”
Jeannine: “Ze noemen ons zo omdat we
er altijd bij zijn. En als Gilberte begint
te schreeuwen, dan moet er niemand
anders schreeuwen. (lacht) Allez VK!”
Gilberte: “De jonge garde vrouwen
zoals Erika, Eva, Helga, Ilse, Liza en
Kelly, moedigen ons altijd aan: allez,
Gilberte, roep nog een keer! Zij gaan
ons opvolgen. We noemen hen nu al de
Opvolghooligans.”
Louisa: “We mankeren geen match! Ook
op verplaatsing gaan we altijd mee. Ik
rijd altijd, maar dan drink ik niet. Ik ben
den Bob.”
Wat zijn jullie beste herinneringen aan
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Tekst: Greetje Van Haleweyck, foto’s: Jean Andries

VK Weerde?
Jeannine: “Een match in Steenokkerzeel. Op den toog stond een fles met
iets roze in. We vroegen aan nen oude
mens: ‘Meneer, wat is dat?’ ‘Proef, dan
weet je ’t wel’, was zijn antwoord. Het
was cocktail, gemengd en in een plastic fles gegoten. En dat liep goed bin-

Gilberte, Hooligan 1:
“Ik weet dat
nen bal rond is,
maar da’s ook al.”
nen! (lacht) We dronken er veel van.
Nadien vroeg een speler van Steenokkerzeel aan iemand of we iets gingen
drinken in café De Markt. Hij kreeg immers tweehonderd bonnekes van de
stammeneebaas als hij het volk van de
voetbal meebracht. En wij mee. Eerst
zei die oude meneer: “Als die vrouwen
buitenkomen, gaan ze hun klopke krijgen”. Wij stapten de auto van Louisa
in, met nog twee jonge mannen ineengeprest achteraan. Wat we vroegen
om te drinken in dat café? Een cocktail
natuurlijk! Op de voetbal was dat een
klein glaasje, maar in het café was dat
een echte coupe. En à la minute waren
we toe. Dan zijn we maar naar huis gereden met Louisa, die had niks gedronken.
Louisa: “Ze hadden ons beloofd dat we
allemaal verniet mochten drinken. Daarom zijn we gegaan!”
Jeannine: “Gilberte is thuis in de bloemen
gevallen en ik heb in ons eenpersoonsbed geslapen. Als ik mijn broek uitdeed,
viel al mijn tinkelgeld overal op de grond.”

Gilberte: “Onze mooiste herinnering is
toch wel de prachtige kampioenenviering, toen VK Weerde van vierde naar
derde provinciale ging, twee jaar geleden. Het was een groot feest met de
hele dag door muziek. Iedereen vierde
en overal zag je zatte mensen. Ik heb
zelfs een speler vastgepakt om te dansen. Hij had het niet zo graag, maar hij
moest van mij (lacht). Amai, amai, zelfs
de burgemeester stond op de tafels te
dansen! Echt de moeite! Dat moet je nu
niet in dat boekske schrijven hé...
Wat maakt het voetbal zo speciaal dat
je elke zondag naar hier komt?
Louisa en Jeannine in koor: “Een keer
van thuis weg zijn!” (lachen)
Jeannine: “Mijn man is blij dat we alle
zondagen weg zijn, en altijd voor die
televisie zitten, is ook maar niks hé.”
Gilberte: “We hebben elke week iets
om naar uit te kijken. We komen onder
de mensen, en van iedere speler krijgen we onze kus. De mentaliteit van de
jonge mensen houdt ons ook jong. En
we drinken van alles: kriek, porto, champagne: die brengen we soms zelf mee!
(groot jolijt bij de dames)
Louisa: “We hebben zelfs al sterke
drank verkocht om de kas te spijzen,
jenever. En dat verkocht goed! We hebben veel aan mekaar en we hebben
altijd een plezante dag. En als ik eens
niet rijd, dan springen we bij de trainer
in de auto. Voor ons is er altijd plaats!
En als we het beu zijn in het chalet, dan
gaan we bij de Witte iets drinken, in
Weerde aan de kerk, en dat gemakkelijk tot 12 uur ’s nachts.”
de Zemstenaar oktober 2010
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Wat vinden jullie van het nieuwe chalet?
Louisa: “We zijn heel content, we leven
zo hard met die mensen mee hé.”
Jeannine: “’Het is veel beter dan ’t vorige!”
Louisa: “Met hun nieuw kantine voelen
wij ons ook nieuwer.”
Jeannine: “Een beetje jonger!”
Gilberte: “Tot morgenvroeg, als we uit
ons bed kletsen...” (lacht)
Wie is jullie favoriete speler?
Gilberte: “’Het zijn allemaal goei spelers. We zien ze allemaal graag.”
Louisa (laat foto zien van Eric Viscaal):
“Dat is een speler van KV Mechelen die
twee jaar geleden bij ons gespeeld
heeft. Hij heeft het verschil gemaakt.”
Viscaal heeft VK Weerde erbovenop ge-

holpen?
Gilberte: “Ah ja, hij is mee komen sjotten en toen gingen we naar derde. Nu
woont hij in Dubai denk ik, waar hij
-15-jarigen traint. Hij is wel eerst moeten trouwen om zijn vrouw en kind te
kunnen meepakken.”
Hebben jullie spijt dat hij weg is?
Gilberte: “Bwah...”
Louisa: “Ja, we hadden wel spijt. In het
begin is hij nog komen kijken naar de
matchen, en als het nodig was, speelde
hij mee.”
Jeannine: “Hij begon toch wel een
buikske te krijgen hé! Wij hebben dat
niet hoor! (lacht)
Gilberte: “Pas op, hij is toch ook al 41
jaar! Dat is al oud voor een voetballer. Hij
dronk ook graag zijn pintjes natuurlijk.”

De leading ladies van VK Weerde: Gilberte, Louisa en Jeannine.

Voor welke buitenlandse ploeg zijn jullie ook hooligans?
Gilberte: “KV Mechelen hé!”
Jeannine: “Dat is geen buitenlandse
ploeg, Gilberte! (lacht) We zijn zot van de
Spanjaarden. We waren daar toen Spanje Europees kampioen geworden is.”
Gilberte: “We zaten in een cafeetje.
Daar was zo veel ambiance, daar kunnen ze in België nog iets van leren. Ongelooflijk.”
Hebben jullie zelf gevoetbald?
Jeannine: “Wij hebben twee linkervoeten!”
Gilberte: “Ik weet dat de bal rond is,
maar da’s ook al.”
Louisa: “Elk jaar opnieuw moeten wij de
namen van de spelers leren. Wij hebben veel werk zenne!”
Gilberte: “Als hun namen te moelijk zijn,
vraag ik: mag ik Kamiel zeggen? En dat
is meestal goed.” (lacht)
Maar zij kennen jullie wel waarschijnlijk?
Gilberte: “Ah ja, maar zij zeggen gewoon Hooligan tegen ieder van ons,
da’s gemakkelijk hé!”
Is er nog iets dat jullie willen vertellen
over VK Weerde?
Louisa: “Afgelopen jaar is mijn huurhuisje in de Damstraat in Weerde afgebrand. Ik was maar een kwartier van
huis, en toen ik terugkwam had ik niets
meer. Alleen de kleren die ik aan mijn
lijf had. Overal heeft de voetbal collecte gedaan en iedereen heeft zich ingezet: de eerste ploeg, de reserven, de
supportersclub, de trainers, Helga. Nu
woon ik veneir op ’t schee van Weerde
en Zemst in een klein huisje, ik voel me
er heel goed. Maar de brand heb ik nog
niet helemaal verwerkt. Ik denk nog
vaak aan hoe de voetbal in de weer is
geweest voor mij. Het heeft me erg ontroerd. Dat was zo chique en magnifiek.”
Dat betekent dan toch dat je veel meer
bent dan zomaar een supporter voor de
voetbalclub?
Louisa: “Ja, meiske, wij zijn echt
familie...” 


de Zemstenaar oktober 2010
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Voor u halen wij
alles uit de kast!

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

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

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be

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

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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VK Weerde speelt op nieuwe
locatie aan de Galgenberg
Weerde – De laatste weken van de vakantie was
het een hectisch gedoe aan de Galgenberg in
Weerde. Het bestuur van VK Weerde wou absoluut de nieuwe kantine en de kleedkamers klaar
krijgen tegen de eerste thuiswedstrijd van het
nieuw seizoen, wedstrijd die ondertussen plaatsvond op 5 september tegen Tervuren. ‘Een heus
huzarenstukje dat lukte dankzij de inzet van vele
vrijwilligers’, vertelt een opgeluchte en gelukkige
voorzitter Jan Van Goethem.

J

Tekst: Piet Van Grunderbeek, foto’s: Jean Andries

an, hoe groot was de ontlading na
de eerste thuiswedstrijd in jullie nieuwe stadion die werd gewonnen?
“Enorm! Bestuur, spelers, vrijwilligers, sponsors en supporters keken al
lang uit naar deze dag. Tot op het laatste moment heeft iedereen geknokt om
alles tijdig klaar te krijgen bij het begin
van het seizoen. Dat het ons lukte is de
verdienste van velen. En als je dan je
eerste thuiswedstrijd nog winnend afsluit weet je dat het één groot feest is.”
Feest tot in de late uurtjes, maar het
echte feest moet nog komen?
“Jawel, iedereen die heeft meegewerkt
aan het welslagen van dit project wordt
persoonlijk uitgenodigd. Op vrijdag
29 oktober heeft de officiële opening
plaats van de nieuwe kantine en kleedkamers en worden een aantal mensen
in de bloemetjes gezet. Toch wil ik er
nu al vier personen uitpikken: bedankt
Jean, Louis, Polle en Raymond! Zonder
jullie maandenlange inzet was het nooit
gelukt alles tijdig klaar te krijgen.”
Jullie vieren die dag ook het vijftigjarig
bestaan van de club.
“Het bestuur vindt de opening van onze
nieuwe accommodatie een ideaal moment om het vijftigjarig bestaan te vieren.
Het vroegere FC Weerde werd gesticht in
april 1960 en speelde op de oude pleinen
in de Kerselarenweg. Na de fusie in 1976
werd het chalet verderop gebouwd.”
de Zemstenaar oktober 2010
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Zijn de nieuwe en
vroegere accommodatie te vergelijken?
“Onze nieuwe infrastructuur is natuurlijk splinternieuw
en qua oppervlakte is ze iets groter.
We hebben 5 + 1 kleedkamer voor de
scheidsrechter en de kantine is iets langer en breder. Groot voordeel is dat
onze kantine kan opgedeeld worden in
twee delen. Zo kunnen bepaalde activiteiten van verschillende verenigingen gelijktijdig plaatsvinden. Bovendien zullen
wij beschikken over een ingerichte keuken, waardoor allerlei familiefeesten en
etentjes van verenigingen tot ongeveer
200 personen hier kunnen plaatsvinden.”
Hoe zijn de terreinen het best te bereiken?
“De definitieve ontsluitingsweg naar de
parking is voorzien naast het Belgacomgebouw in de Vredelaan. Voorlopig is de
parking van de voetbal bereikbaar via de
Galgenberg of de spoorwegbrug aan de
Vredelaan. Er is voldoende parking aanwezig zodat de overlast voor de langswoners tot een minimum wordt beperkt.”

een groot succes, En wij nodigen iedereen uit om op 13 en 14 november heerlijke Zeeuwse mosselen te komen eten
in onze nieuwe voetbalkantine.”
Wat verwacht je sportief van het seizoen?
“Na de hectische maanden hoop ik op
een rustig seizoen in de middenmoot.
Mede door de nieuwe locatie zijn de spelers supergemotiveerd. Er is veel volk op
training en er wordt lekker gevoetbald.
Voor de eerste thuiswedstrijd hoorde ik
hen onderling zeggen dat wie de eerste
goal maakte in het nieuwe stadion voetbalgeschiedenis zou schrijven. Die eer is
Barry te beurt gevallen. Nu nog trakteren
bij de opening op 29 oktober!”


Is het zo dat nieuwe borstels goed keren?
“In Weerde in ieder geval wel, iedereen
hier is enthousiast en fier op deze nieuwe accommodatie. Bij onze twee thuiswedstrijden hadden we meer supporters, misschien ook wel door een aantal
nieuwsgierige aanwezigen. De pensen–
en haringbak van de supportersclub was
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Zemst – Aangrijpend, beklijvend, indringend...
Een prachtige film! Knappe prestatie! Schitterend! Het regende superlatieven en lovende
adjectieven toen we op 8 september na de
eerste publieke voorstelling van de film “Adem”
peilden naar reacties onder de massaal opgekomen Zemstenaars.

ADEM - benemend!

Tekst: Alex Lauwens; foto’s: Jean Andries

ven die alsmaar
euforischer werden naarmate er
meer cava door
de kelen stroomde.
We konden er
de fiere ouders,
Renilde en Dirk en
ook de minstens
Ouders Renilde en Dirk: “Geluk is maar compleet als je het met anderen kan delen."
even trotse zus
Katrien, strikken voor een nuchtere bab- vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor
bel. Hans zelf was opgeëist in Brussel.
is. Niettemin vraagt men nog steeds
“Het was er Hans om te doen een goeie toestemming aan de familie in eerste
film te maken, zonder bijbedoelingen. graad, en deze kan orgaandonatie weiMaar hij wou dat doen in een bekend geren! Maar ook als de toestemming er
kader, in een context van leven en komt, gaat op deze manier vaak kostliefde in moeilijke omstandigheden. In bare tijd verloren”.
een wereld zoals hij die in zijn jeugd gekend heeft. Hij wou dat doen met een Ook de reacties op sociale netwerkzo groot mogelijke zin voor realisme, sites als Facebook waren meer dan
Fier Zemst
Je moet het maar doen op 29-jarige zonder de betweterige muco te willen lovend. de Zemstenaar grasduinde er
leeftijd: wereldfaam verwerven met een uithangen. En wij menen, in alle eerlijk- even in en onthield de volgende:
semi-biografische film over een ziekte heid en bescheidenheid, dat hij daarin • Chapeau! Ik vond het een heel goede film, doorleefd, goeie cast, zeer
(mucoviscidose). Dit mocht ook in Zemst geslaagd is”.
mooie fotografie, aangrijpend en
niet onopgemerkt voorbijgaan.
Gelukkig
zijn
soms romantisch, zonder echt meDe Melkerij was meteen de gedroomde
lig te worden. Ik ben fier op Hans!
locatie om een feestje te bouwen na “Geluk is maar compleet als je het met
anderen
kan
delen”,
vertrouwt
Dirk
ons
(A.V.)
die eerste voorstelling. de Zemstenaar
ontbrak natuurlijk niet op het appel en ook nog toe. En vandaag is zo een dag”. • Aangrijpend! Prachtige film! Een
grote pluim waard! Proficiat! (M.M.)
liet zich meedrijven op commentaargol- Maar vooraleer verder op te gaan in
Fiere Zemstenaars onder elkaar met hun commentaar: “Indringend, emotioneel,
het feestgedruis, • De meeste Vlaamse films zijn kwaliontroerend, aangrijpend, beklijvend, confronterend….!”
tatief goed en het gaat ten minste
moet er Dirk toch
om iets anders dan de Amerikaannog iets van het
se fortuinvretende films. (M.D.)
hart: “ Orgaant r a n s p l a n t a t i e • Een mooie film, vele herkenningspunten… boeiend van het begin
blijft een delicate
tot het einde,… dikke proficiat aan
aangelegenheid,
Hans!(C.B.)
niet in de eerste
plaats
medisch • Een absolute must voor elke liefhebber van het leven! (J.C.)
dan wel ethisch
en
administra- • Het was muisstil tijdens de eindgeneriek. Iedereen bleef zitten…
tief: de Belgische
‘Adem’ is een aangrijpende prachtwetgeving stelt
film (A.V.L.)

dat elke burger
U kon het al lezen in ons augustusnummer: de verwachtingen voor de eerste
langspeelfilm van Zemstenaar Hans Van
Nuffel waren hoog gespannen. Toen
Adem op 28 augustus in wereldpremière ging op het festival van Montréal,
kreeg hij meteen uitermate positieve
kritieken van internationale filmrecensenten, critici, journalisten en mucopatiënten. Een goed voorteken dat bevestigd werd toen Hans, net terug uit
Canada, een telefoontje kreeg met het
verzoek om opnieuw – maar met een
schoon kostuum deze keer - het eerstvolgende vliegtuig richting Canada op
te stappen. Hij mocht er twee prijzen in
ontvangst nemen: de hoofdprijs van het
festival, de Prix des Amériques en de
Prijs van de Oecumenische Jury.
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e-mail	   joannes.verbinnen@skynet.be
web	   www.grasmaaiersverbinnen.be

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

Herstellingen alle merken
de Zemstenaar oktober 2010
zemstenaar oktober2010 WERKDOCUMENT.indd 9
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Ereburgemeester Remy Merckx
overleden

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

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar

D

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Elewijt – Op donderdag 16 september 2010 overleed de
Zemstse ereburgemeester Remy Merckx. De voorbereidselen voor de viering van zijn tachtigste verjaardag waren al
getroffen maar hij haalde het net niet meer. Remy Merckx
woonde in de Vekestraat en was getrouwd met Rosa Bertens. Hun huwelijk bracht acht kinderen voort, waarvan zeven in leven. de Zemstenaar staat vanzelfsprekend even stil
bij deze droevige gebeurtenis en blikt terug op het rijk gevulde leven van deze bekende Elewijtenaar.

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

e politieke carrière van
Remy Merckx in een notendop. Van gemeenteraadslid in Elewijt ….
In 1964 werd Remy Merckx in zijn
woonplaats Elewijt gemeenteraadslid voor de toenmalige CVP. Zes jaar
later werd hij verkozen tot schepen
van Openbare Werken en Sport. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen van
1976 behaalde hij op de CVP-lijst de
meeste voorkeurstemmen.
….. tot burgemeester van Zemst
Na twee jaar als schepen mocht Merckx op 1 januari 1979 de
burgemeesterssjerp omgorden. Gedurende veertien jaar bleef hij de burgervader van Zemst, tot
Louis Van Roost hem opvolgde in februari 1993.
Remy was gekend als een
hardwerkend en gedreven -

burgemeester. Altijd en overal was hij
present. Openbare werken, de aanleg en het onderhoud van een goed
en veilig wegennet en de uitbouw van
een modern netwerk van rioleringen
stonden hoog op zijn agenda. Hij was
trots op zijn middenstandersverleden
als kolen- en brandstofhandelaar. Hij
praatte met Jan en alleman over zijn
plannen en ging de zware discussies
niet uit de weg, ook niet met andere
politieke zwaargewichten. Hij was
een sterke en rechtlijnige persoonlijkheid en kende zijn dossiers.
Remy stond ook aan de wieg van

Remy naast Maurice De Laet, schepen Louis Keppens en
Patrick Sercu, op de wielerpiste Den Reggel.

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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1988 ook het nieuwe gemeentehuis
op De Griet gebouwd en in gebruik
genomen.

Remy Merckx leidt minister Jean-Luc Dehaene rond in
het rijksdomein te Hofstade.

heel wat sportinfrastructuur in onze gemeente. Bij die laatste springt vooral de
wielerbaan Den Reggel in Elewijt in het
oog. Remy slaagde er slechts met veel
moeite in om zijn politieke kompanen
tot de bouw ervan te overhalen. Merckx
is dan ook tot in zijn laatste levensjaren
een verwoed wielerliefhebber en fietser geweest. Sport lag hem heel nauw
aan het hard. Hij zette zich in voor de
bouw van de blaashal in Elewijt. En als
het personeel een voetbalwedstrijd inrichtte, bleef hij niet aan de kant staan,
maar trapte mee een balletje. Tot voor
een paar jaar reed hij zelfs mee in een
wedstrijd op de wielerpiste tussen het
gemeentepersoneel en de politieke
mandatarissen en eremandatarissen.
Tijdens zijn burgemeesterschap werd in

Zemst treurt om het verlies
Remy Merckx zal ook onthouden worden als een sociaal bewogen man. En
niet alleen in Zemst. Toen in het Polen
van Lech Walesa de hel losbarstte,
twijfelde hij geen moment om de
strijd van de Polen te steunen. Enkele
jaren later deed hij hetzelfde voor het
Roemeense dorpje Spermezeu, waar
hij actief steun verleende aan de konvooien met kledij en materiaal die
naar ginder vertrokken.
Niet lang voor zijn tachtigste verjaardag is Remy bezweken aan een
hartaanval. Hij stierf veel te vroeg
maar zoals hij het zou gewenst hebben : “Als ik ooit in het rusthuis beland, zal het buiten mijn wil zijn.”
Gans Zemst treurt om het overlijden van de bezielende figuur die
Remy geweest is.

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM
Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41
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
de Zemstenaar oktober 2010
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Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

t
t
t
t
t
t

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

Opendeurweekend Zemst:
donderdag 7, vrijdag 8 en
zaterdag 9 oktober
Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade-Zemst - 015 62 08

Opendeurweekend Haacht:
donderdag 14, vrijdag 15
en zaterdag 16 oktober
www.bugattis.be

Stationsstraat 13B
3150 Haacht - 016 57 35 53

THE MUSICSTATION

DJ ACADEMY
Wordt een echte deejay!
In slechts 10 lessen maken wij
van jou een professionele DJ.

juwelier

Geïnteresseerd? Surf snel naar

www.musicstation.be
voor inschrijvingen en meer
info of bel 0475/38.85.85.
Reserveer snel want de plaatsen zijn beperkt.

verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Eppegem - Wat is dat toch met die Zenne de laatste tijd?
In de reeks “Natuur in Zemst”, nog altijd met dank aan de
vereniging Natuurpunt, kunnen we inderdaad ook aan de
Zenne niet voorbij. Deze maand heeft de Zemstenaar plaats
geruimd voor een beschrijving van het natuurgebied DorentNelebroek, waar de Zenne lustig meandert.

Dorent - Nelebroek,

Koninginnepage

waar de Zenne meandert

A

lhoewel de Dorent niet in
eigendom is van Natuurpunt, willen de natuurvrienden van Natuurpunt
het toch graag in de kijker zetten.
Het is immers een heel waardevol
gebied. Waar vind je de Dorent?
Het situeert zich in deelgemeente
Eppegem op de grens met Vilvoorde, waar het als natuurgebied sterk
contrasteert met het aansluitende
industriegebied Cargovil. Het is
zo’n 80 ha groot en het best te bereiken langs een zijstraat van de
Grimbergsesteenweg, de Dorentstraat (rechtover de Motstraat).
Het gebied wordt ook Dorent–Nelebroek genoemd. Het is in elk geval
wel een product van de Zenne en
haar werking. Oorspronkelijk meanderde deze rivier hier in talloze
kronkels. Een eerste rechttrekking
in het jaar 1935 sneed een aantal
meanders af en deze Zenne vormt
nu de scheiding tussen het Nelebroek en de Dorent. In 1948 werd
een nieuwe gekanaliseerde Zenne
gegraven langsheen de huidige
Hoge Buizen. Het Nelebroek ligt

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 Dorent
- Nelebroek
de Zemstenaar oktober 2010
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tussen deze twee Zennes in en
bestaat uit grote hooilanden, met
daarin de twee resterende meanders.
Laten we het even over de Dorent
hebben, dus over de percelen tussen
de nieuwe Zenne en de Grimbergsesteenweg. Die plaats wordt gekenmerkt door veel weiden, gescheiden
door hagen, houtkanten en knotwilgenrijen.
De Dorent, een broedplaats voor de
kamsalamander
Het gebied is ingekleurd als natuurgebied op het gewestplan en
is geklasseerd als landschap. Bovendien is het door de Europese
Unie uitgeroepen als habitatgebied. Dit zijn gebieden waar waardevolle planten- en/of diersoorten
voorkomen die aandacht moeten
krijgen. De gemeente nam het op
in een Gemeentelijk Natuur Ontwikkelings Plan (GNOP) en daardoor konden de hagen in de afgelopen jaren uitgebreid en versterkt
worden.
Natuurvrienden beklemtonen heel
graag de grote milieuwaarde van
de Dorent. Om te beginnen herbergt de Dorent een belangrijke
groeiplaats van grote pimpernel.
Je las er al heel wat over in de
Zemstenaar van vorige maand. Zowel in de wegbermen als in een

Roodborsttapuit

IJsvogel

Torenvalk

Kwakende kikker
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aantal weiden is deze plant een
opvallende verschijning met zijn
wijnrode bloemen, die boven het
gras uittorenen.
Een andere belangrijke bewoner
is de kamsalamander, die voor zijn
voortplanting gebruik maakt van de
aanwezige meanders.

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

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

Naast grote pimpernel en kamsalamander is de Dorent nog rijk aan
tal van andere natuurwaarden. Zo
is het een zeer goed terrein voor
de steenuil, die onder meer in holle bomen broedt. De talrijk aanwezige knotwilgen leveren voor deze
dieren heel wat woonmogelijkheden. Ook de ransuil broedt in de
Dorent. Voor torenvalken werden
nestkasten geplaatst, waarvan zij
dankbaar gebruik maken en dat
doen ook de slechtvalken op de
nabij gelegen koeltorens van de
elektriciteitscentrale van Vilvoorde.
Hier zingt de kleine karekiet
Langs de oevers van de rechtgetrokken Zenne huizen, zingen en
broeden tal van vogels in het riet
en de struiken: kleine karekiet,
blauwborst, bosrietzanger, ijsvogel en nog meer. In het zuidelijke
bosje langs Cargovil zingt in de
lente regelmatig een nachtegaal.
In de winter komen verschillende
eenden rust en voedsel zoeken op

de lagere delen in het Nelebroek,
die dan onder water staan. Patrijzen worden regelmatig waargenomen.
Alles koek en ei zou je denken. Niet
helemaal. De gemeente wacht al jaren op een degelijk beheerplan, dat
door het Agentschap Natuur en Bos
moet worden uitgewerkt en waardoor er gericht zou kunnen gewerkt
worden aan de uitbouw van de natuur.
Maar ook allochtone dieren bedreigen de inheemse soorten. In sommige meanders zijn immers roodwangschildpadden uitgezet, die als
vleeseters een bedreiging vormen
voor onder meer de kamsalamander.
Als een lezer van de Zemstenaar een
remedie vindt tegen deze veelvraat,
laat het dan zeker weten!
De rustige wandelaar zal zich tenslotte misschien wel storen aan
het feit dat de site regelmatig als
oefenparcours wordt gebruikt voor
quads en motoren, die niet echt
thuishoren in een natuurgebied.
Voor wie zich daar niet aan gelegen
laat: via een bewegwijzerd pad kan
je als wandelaar kennismaken met
de weiden, hagen en houtkanten
en afgesneden Zennemeanders.
De moeite waard voor een familieuitstapje.


digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Opendeurdagen dierenasiel
Het dierenasiel van Zemst houdt open-deur-dagen op zaterdag 16 en zondag
17 oktober. Met het thema ‘Kunst tussen de dieren’, is iedereen zaterdag welkom van 14 tot 19 uur, en zondag van 11 tot 18 uur. Alles vindt plaats in het
dierenasiel Zemst op het industrieterrein CargoVil B in Eppegem. Meer info
over het dierenasiel vind je op de website www.dierenbeschermingzemst.be,
en krijg je via 015 61 25 73.
MP

Open
Weekdagen
08.00u - 19.00u
Zaterdag, zon- en
feestdagen
Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
09.00u - 18.00u
Tel. 015-61 37 91
Rustdag donderdag
fax 015-61 16 01

schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Kunstparadijs

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde
Tel. 02 251 81 66

de Zemstenaar oktober 2010
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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

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen
Tel. 015 41 63 21
Fax 015 41 87 31
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be
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Een muzikale oase in Eppegem
Eppegem – Sinds enkele jaren is de (enige) Zemstse muziekhandel GJ Music World gevestigd
aan de Elewijtsesteenweg in Eppegem, recht tegenover de parking van het station. Zaakvoerder
Johan Guns besloot onlangs de zaak uit te breiden. Een reden voor de Zemstenaar om er eens
langs te lopen.
Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen

J

ohan, het aanbod in je zaak
was voordien beperkt tot blaasinstrumenten (koper- en houtblazers) en toebehoren. Wat
heb je nu meer te bieden aan de muziekliefhebber?
“De vraag naar gitaren, drums en
slagwerk nam steeds toe, dus was
het een logische stap om daar op in
te spelen. We bieden vooral startpakketten aan. Zeer degelijk maar
toch budgetvriendelijk materiaal,
zeg maar. Het aanbod omvat zowel
akoestische als elektrische gitaren
en een gamma percussie-instrumenten. Wie meer wil dan de uitgestalde
waar, wordt uiteraard met plezier
verder geholpen.”
Is het evident een muziekwinkel te
openen in een landelijke gemeente? In

Vilvoorde is geen zaak, maar er zijn er
wel enkele in Mechelen.
“Misschien heeft een winkel in de
stad het voordeel dat er meer toevallige passanten binnenstappen.
Daartegenover heeft mijn zaak als
troef dat ze vlakbij het station en een
bushalte gelegen is. Bovendien heb

Johan:
“Zelfs uit Nederland
zakken mensen af naar
mijn muziekzaak.”
je hier nooit parkeerproblemen. Ook
durf ik te stellen dat de service in een
zaak als de mijne toch wat breder
gaat, met een meer persoonlijke aanpak, bijvoorbeeld voor het afstellen
van het instrument. Ik neem de tijd
om met de klanten te communiceren.

Het gamma van GJ Music World werd uitgebreid met drums en gitaren.

Ik volgde verschillende cursussen voor
herstellingen aan instrumenten, dus
het gaat niet alleen om de verkoop.
Het was echt geen impulsieve beslissing om de winkel te openen. Ik liep
al langer met de plannen rond omdat
het aanbod in de streek, vooral voor
blaasinstrumenten, zo pover was. De
klanten komen uit de wijde omgeving,
en zelfs enkele Nederlanders zakken
speciaal af tot hier.”
Ben je zelf ook actief muzikant?
“Natuurlijk! Het begon als een hobby
maar ik sloeg algauw aan het studeren. Ik deed mijn opleiding aan het
Lemmensinstituut in Leuven en begon
een carrière als freelancetrompettist.
Nu ben ik vast verbonden aan het Brussels Philharmonic Orchestra. Verder
ben ik actief als dirigent van de Zemstse Big Band Corti en van de Harmonie
en Jeugdfanfare De Lanezonen in Tombeek. Ik geef ook nog les in verschillende muziekateliers.”
Meer info : www.gjmusicworld.be



De vroegere meubelzaak werd enkele jaren geleden
omgetoverd in een muziekhandel.

de Zemstenaar oktober 2010
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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

 



      

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

  
  

  

  

  
   

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

18
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Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 140 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

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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Jordie Reyniers
provinciaal kampioen
Vlaams-Brabant
Hofstade - Jordie Reyniers (15) kan
terugblikken op een onverhoopt wegseizoen. De tweedejaarsnieuweling uit
Hofstade werd provinciaal kampioen van
Vlaams-Brabant in Merchtem, behaalde
overwinningen in Boom, Merchtem en
Bonheiden, eindigde 26 keer in de eerste tien en bevestigde zijn knap seizoen
met een podiumplaats in Vollezele.
Tekst en foto: Jean Andries

“H

eel toevallig werd ik
door de wielermicrobe
gebeten”, zegt Jordie
Reyniers. “Mijn broer
Ken wou een mountainbike en met
papa Marc ging hij even kijken naar
een fietsenwinkel. Ik mocht mee en mijn
aandacht ging onmiddellijk naar een
prachtige koersfiets. “Als je graag wil
gaan koersen, mag je hem hebben”,
liet mijn pa zich verrassend ontvallen. Ik
was elf jaar en reed meteen mee met

de taalfjarigen.
In
mijn
eerste
jaar heb
ik
niet
getraind.
Mijn eerJordie Reyniers omringd door moeder Ingrid en troetelhonden Lassi en Gucci.
ste koers
heb ik half uitgereden, tegen het einde spurten gewonnen maar dan telkens
van het seizoen kon ik amper een koers voor een ereplaats.”
uitrijden. Bij de dertienjarige aspiranten werd de neef van mijn papa en ex- “Ik studeer voor kok, niet de beste
liefhebber Marc Van Buggenhout mijn combinatie voor een wielrenner. Na
trainer. Het klikte, hij werd mijn beste een dag op je benen staan, moet je
vriend en miste geen wedstrijd.”
karakter hebben. Prof worden is mijn
ultieme droom, maar dat is te mooi om
waar te zijn.”

“Prof worden is
mijn ultieme droom,
maar dat is te mooi
om waar te zijn”

“Een platte omloop, met eventueel een
kleine helling, ligt me best. Ik moet het
hebben van uithouding. Aan mijn spurt
moet ik nog werken, ik heb enkele

Ook moeder Ingrid wil nog iets kwijt:
“Ik heb bewondering voor mijn zoon
Jordie. Vrienden van de school gaan
op stap en amuseren zich, dat interesseert hem allemaal niet. Ik ben verrast
dat hij dat allemaal kan opbrengen
voor de wielersport.” 


Jonge winnaar
Tom Van Ingelgom was in topvorm in Langdorp. In één en dezelfde wedstrijd won de aspirant -12 drie overwinningen. Hij won de rit, werd leider in het algemene klassement en
Provinciaal kampioen MTB Vlaams-Brabant. Proficiat Tom!
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Zemst - De meeste jongens van zijn leeftijd gaan voetballen, basketballen of noem maar op. Seppe Vanhondeghem is echter gek op golfen, en op zijn elfde haalt hij al een meer dan behoorlijk
niveau. Hij werd pas vierde op het BK par-3 voor junioren en werd al clubkampioen. Samen met
zijn fiere ouders Xavier en Griet geeft hij aan de Zemstenaar zijn allereerste interview.

Seppe, een kei in golf

S

eppe, hoe kom je erbij om te
gaan golfen?
“Toen mijn papa het eens wou
proberen, ging ik met hem mee.
Het leek me zo leuk dat ik het onmiddellijk zelf wou doen. Ik ben toen lessen
gaan nemen. Dat gebeurt in groep. Ik
ben aangesloten bij Golfclub De Wijnvelden in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.”
Golf heeft een elitair imago en zou erg
duur zijn, is dat zo?
Papa Xavier: “Ik ga hier niet beweren
dat het echt goedkoop is. Vooral het
investeren in materiaal kost wel wat.
Nu speelt Seppe met materiaal, aangepast aan zijn gestalte en voor hij volgroeid is, zullen we dat af en toe nog
moeten vervangen. De kledij valt wel
mee, je moet een poloshirt dragen en
de schoenen zijn speciaal voor golf.”
Mama Griet: “Dat elitaire moet je relatiSeppe maakt een fameuze swing.

veren hoor. Je kan kiezen tussen verschillende clubs en de ene is al democratischer
dan de andere. Bij de club in Onze-LieveVrouw-Waver is iedereen welkom en blijven de kosten binnen de perken. De club
wil zo echt de golfsport promoten.”
Seppe: “Mijn opa en oma dragen ook
hun steentje bij door te sponsoren en de

“Een hole-in-one,
dat betekent trakteren
met champagne.”
winkel waar we vaste klant zijn geeft al
wel eens iets extra.”
Is golfen moeilijk, Seppe ?
“Moeilijker dan het lijkt hoor. Het duurt
toch wel een jaartje voor je deftig een bal
kan slaan. Je leert chippen, dat zijn korte
slagen. Pitchen zijn lange slagen. De bal
in de hole slaan, heet putten. Ook op de
“swing”, de zwaaiende slagbeweging
moet je voortdurend oefenen. Voor die
verschillende slagen moet je er de juiste
club (golfstok) uitkiezen. Ik ben eigenlijk
linkshandig, maar op aanraden van een
leraar speel ik rechts. Je bent best fit,
want tijdens een wedstrijd heb je toch al
gauw 10 km in de benen. Voor je wedstrijden mag spelen, moet je een GVB, een
golfvaardigheidsbewijs behalen. Dan pas
kan je handicap bepaald worden.”

Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen

ling heb je handicap 56.”
Speel jij wedstrijden in de jeugdreeksen?
“De wedstrijden zijn in principe open, dus
voor alle leeftijden. Wel worden er soms
men’s days en ladies days georganiseerd.
In tornooien waar dames en heren samen
aantreden, wordt er een afzonderlijk klassement opgemaakt. Bij een wedstrijd worden er ook prijzen uitgereikt voor de verste
slag en de slag het kortst bij de vlag. Ik
heb ooit bijna een hole-in-one geslagen,
dus met één slag rechtstreeks in de hole.”
Mama Griet : “Als zo’n slag lukt, moet je
trakteren met champagne.”
Stop je veel tijd in het golfen ?
Mama Griet (kordaat): “We moeten
hem vaak zelfs wat afremmen, want het
schoolwerk is er ook nog en dat komt
wat mij betreft nog altijd op de eerste
plaats. Natuurlijk vergezellen we Seppe
overal. Papa speelt ook en begeleidt
Seppe. Ik installeer me al eens op een
terrasje. Ook onze vakanties staan in
het teken van golf, dus we kiezen altijd
een bestemming met een golfterrein in
de onmiddellijke buurt.”
Seppe: “Ik wil veel oefenen om beter te
worden en later misschien als prof mee
te draaien in de PGA –tour, het circuit
voor professionele golfspelers.”


Een handicap, dat klinkt erg.
“Een handicap bepaalt gewoon
hoe sterk je bent als speler.
Hoe meer slagen je
nodig hebt om een 9
of 18-holes parcours
af te werken, hoe
hoger je handicap.
Om aan wedstrijden
deel te nemen, mag je
hoogstens handicap 36
hebben. Ik speel nu met
handicap 30. Als beginne-
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1980 Eppegem
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Onder de
Maaltijdbedeler Freddy in pensioen en ludiek in de bloemetjes
gezet door collega’s:
“Het was meteen duidelijk voor
alle klanten
diene nieuwe, die weet van
wanten!
Hij kende alles vanbinnen en
vanbuiten,
die neemt aardappelen i.p.v.
rijst en da’s ne moeilijke want
die lust geen spruiten.
Door sneeuw, regen en wind,
maar altijd klaar voor ne zwans,
steeds goed gezind
Met inox schoteltjes over en
weer crossen
En dat allemaal zonder te smossen.”

De tweede editie van Driesrock op het Molenveld in Elewijt was andermaal een groot succes. Een enthousiaste ploeg vrijwilligers slaagde erin een buurfeest te organiseren dat zowel klein als groot kon
bekoren. Kuieren op de rommelmarkt, uitgebreide kinderanimatie,
lekker eten…, dat alles overgoten met muziek van Elewijtse bodem.
De opbrengst van het buurtfeest gaat naar Ons Tehuis Brabant.
De internationale
skeelerwedstrijd in
Eppegem, met deelnemers uit Frankrijk,
Engeland,
Duitsland, Denemarken,
India en België was
een groot succes. Er
waren veel overwinningen weggelegd
voor de Zemstse
deelnemers. Op de
foto de ploeg van
Reko Roller Club.
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mensen

Foto’s: Jean Andries
Vrouwen en mannen, van baby’s tot gepensioneerden, bruin of blank, afkomstig uit andere windstreken
of geboren in Zemst of een deelgemeente, welk ook
hun beroep of bezigheid moge zijn… het maakt niet
uit: stuk voor stuk voelen de 50 geportretteerde Zemstenaren zich thuis in hun gemeente. Dit werd passend
geïllustreerd op de openingsreceptie van de fototentoonstelling “Allemaal Zemstenaren “ in de hoofdbib
op 3 september. Om het met de woorden van een
aanwezige te zeggen: “Wij voelen ons één grote familie, en we zijn er fier op om Zemstenaar te zijn!”

Tijdens de opening van de Zemstse musea over de Rijkswacht en het Bos van Aa, in de lokalen van heemkring De
Semse aan het Plein van Verdraagzaamheid, konden de
aanwezigen onder meer genieten van straatvolkstoneel,
gebracht door acteertalent uit Zemst en Zemst-Laar.

De Verenigde Handelaars Van Hofstade hielden een feest zodat de
leden elkaar konden leren kennen, en om de helpers en de leden te
bedanken voor de samenwerking tijdens het voorbije Feest In Het Dorp.

Het bestuur van Judo-Tai Zemst organiseerde voor de vierde keer het judotornooi “De Open van Brabant” in de sporthal in Zemst. Vanaf dit seizoen
konden de judoka’s punten pakken voor het rankingsysteem. Voor de beste
judoka’s was het de gelegenheid om te bevestigen als voorbereiding voor de
Belgische kampioenschappen. Op de foto leden van het organiserende bestuur. V.l.n.r. Cedric Trooskens, Ludwig Everaert, Eric Pieters en Daan Deroey.

De “Mantelzorgers” waren “BV van de dag” op het OCMW van Zemst op een zonnige dag in juni. Al wie zich inzet voor zorgbehoevende familieleden werd uitgenodigd en kreeg heel wat informatie over het ruime aanbod aan thuiszorg en de opvangmogelijkheden binnen het woonzorgcentrum. Ook het bestuur van de seniorenadviesraad was van de partij.
de Zemstenaar oktober 2010
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De tweede editie van het buurtfeest “De 4 straten” in Hofstade was een groot succes. Bewoners van ’t Steppeke, Private Weg,
Graaf Cornetstraat en Blokstraat werden vanaf 16u met een glaasje cava verwelkomd. Een springkasteel voor de kleinsten, een
ballenkraam, een gezellige barbecue, nagelklop en vooral heel veel ambiance zorgden ervoor dat een 140-tal aanwezigen er
volop van genoten.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het OCMW van Zemst in september haar seniorenfeesten. Dit jaar kwam er een samenwerking tot stand
met Nostalgia, het nieuwe project van gemeenschapscentrum Zemst. De
senioren van Zemst werden vergast op een heerlijke lunch en konden de
glorietijd van vroeger herbeleven met een optreden van Marc Dex. Op het
programma stonden onder andere Oh, Clown! en een pak andere Nederlandstalige klassiekers uit lang vervlogen tijden.
Zoals bij elk Zemsts topevenement, was de paparazzo van de Zemstenaar
aanwezig. Onze huisfotograaf Jean voelde zich als een vis in het water
bij deze feestende senioren. Prompt sprong hij zelf op het podium en dirigeerde hij mee de show. Hij vergat even zijn ernstige taak , duwde zijn
apparatuur in de handen van de organisatie en walste tijdens het vervolg
van het optreden zwierig rond.

Na de fantastische winstmatch van KV Mechelen tegen Standard
werd in café Ontmoetingscentrum in Hofstade verder gevierd. De
jaarlijkse peteravond had plaats in het bijzijn van Wouter Biebauw
als peter en Yoni Buyens, Seth De Witte en Romeo Van Dessel als
co-peters. 2 gratis vaten werden er geschonken enerzijds door
de aanwezige KV- spelers en anderzijds door de supportersclub
Geel-Rood Hofstade. Meer info op www.grhofstade.be.
Wielertoeristenclub Zemst-Bos
heeft er een sportief hoogstaand fietsjaar opzitten. De
club telt 40 leden en fietst elke
zondag gemiddeld 100 km. Richting Overijse, het Pajottenland
en twee keer de muur van Geraardsbergen zijn hun geliefkoosde trips. Sinds enkele maanden
heeft de club met Laeremans
Ramen uit Weerde een nieuwe
sponsor, Erwin is tevens lid. Hij
bezorgde de sportievelingen
een volledig nieuwe uitrusting.

26
zemstenaar oktober2010 WERKDOCUMENT.indd 26

de Zemstenaar oktober 2010
23/09/2010 17:20:03

Fabrikant van metalen sierpoorten,
carports en hekwerk.
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
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Hofstade - In onze gemeente rijdt het eerste prototype van de Dodoo rond, een slaapplaats op je wagen. Wat ons betreft, de handigste uitvinding sinds het wiel!
Tekst: Junior De heyder, foto: Jean Andries

SLAAP ZACHT! in de Dodoo van Marc

M

isschien las je er al iets
over in de krant, zag je
hem enkele weken gelden
in het vrt-programma Duizend Zonnen of misschien zag je die
rare wagen al in onze gemeente rondrijden. Marc Callant (58) uit Hofstade
kwam met het idee op de proppen om
een slaapplaats te bouwen bovenop
het dak van zijn wagen.
Marc, die in het gewone leven carros-

serie en autotechnieken doceert, heeft
het laatste jaar veel van zijn vrije tijd
gestoken in het verwezenlijken van één
van zijn plannen: een universele slaapplaats die op elke wagen gemonteerd
kan worden.
Licht, compact en aerodynamisch
Het geheel is, dankzij het gebruik
van enkel polyester en polyurethaan,
ultralicht en zeer stevig, weegt zo’n
goede 100 kg en is bovendien goed
Zo ziet de Dodoo er langs de binnenkant uit.

geïsoleerd. Voor dat gewicht heb je
een ligplaats voor twee personen
(1m50 op 2m), een toilet, een koelkast en een wastafel. In latere versies
zal Marc proberen om het nog kleiner
te maken en er zelfs nog een douche
in te monteren. De Dodoo heeft een
aerodynamische vorm meegekregen

“Een avondje te zwaar
doorgezakt,
geen zin in files
of een weekendje weg?
Blijf gewoon
in je auto slapen!”
zodat het verbruik van je wagen zo
goed als niet stijgt. Hij heeft een perfecte stabiliteit en maakt geen lawaai
tijdens het rijden.
De Dodoo is gemakkelijk door één
persoon te plaatsen en te verwijderen door een ingenieus systeem en
kan op de meeste wagens zonder probleem bevestigd worden. Wel heb je
een bagagedrager op het dak en een
trekhaak aan de wagen nodig. Op die
trekhaak komt een bagagedrager van
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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 oktober 2010
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Nationaal en internationaal
transport

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19

Thule die in de hoogte verstelbaar
is, want elke wagen is natuurlijk
niet even hoog. Marc bouwde zijn
prototype op een standaard bagagedrager, maar de firma Thule is bereid die verstelbare bagagedrager,
nodig voor de Dodoo, voor hem te
bouwen en te leveren.
Alleen maar voordelen
Een avondje te zwaar doorgezakt,
geen zin om te laat te komen op je
afspraak, vast in de file of enkel een
weekendje weg? Blijf gewoon in je
auto slapen. Vandaar ook de naam
Dodoo. Je hebt er geen speciale
vergunning of controle voor nodig,

gewoon plaatsen en wegrijden.
Marc bouwde het prototype - een
idee dat al stamt van zo’n 20 jaar geleden - in eerste instantie voor zichzelf, maar door de grote interesse
en publiciteit is hij op zoek naar een
vaste constructeur voor de productie
van meerdere.
Aan alles hangt natuurlijk een prijskaartje en voor zo’n kleine 6.000
euro heb je je eigen Dodoo. Zijn
prototype is ondertussen geregistreerd en als je interesse hebt,
moet je maar eens surfen naar
www.dodoo.be.


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

CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

MAANDAG RUSTDAG

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
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Elewijt aan de tennistop
Elewijt - Op zondag 19 september
werd de zestigplussers mannenploeg
van tennisclub De Wehzel kampioen
van België interclub in hun afdeling
2 (min 40 punten). In de finale versloegen ze in hun thuishaven Elewijt
de ploeg uit Oostende, TC Oswherlu,
met duidelijke cijfers 4 -2. Eén enkelspel en één dubbelspel verloren ze.
Het werd een aangename ontmoeting, de sfeer was goed, het spel fair.
Derde keer goede keer
Voor de mannen van Zemst was het
derde keer goede keer. Twee jaar terug
werden ze vicekampioen nadat ze de finale van België verloren hadden, mede
door gekwetste spelers. Vorig jaar
verloren ze de finale van Brabant nipt,
waardoor ze niet doorstootten naar de
interprovinciale eindronde. Dit jaar werd

het een foutloos parcours, ook omdat
ze zo een talrijke opkomst van spelers
hadden. Met twaalf spelers konden ze
altijd wel de juiste man op de juiste
plaats zetten. Kapitein van de ploeg
Willy Cools kan terugblikken op een
zeer geslaagd interclubkampioenschap.
Zeker als je weet dat de tegenstanders
in de finale een voorronde hebben moeten spelen. Eens kampioen van de eigen provincie, komt men immers in een
kampioenschap terecht met rechtstreekse uitschakeling, beginnende met de
kwartfinales, zijnde acht ploegen, ofte
de kampioenen van de acht provincies.
Aangezien er in ons land tien provincies
zijn, is een voorronde nodig en die hadden juist de Oostendenaren aan hun
been. Een sterke tegenstander dus, en
dat maakte de overwinning nog mooier.
Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

De kampioenenploeg onder leiding van kapitein Willy Cools van TC De Wehzel:
Johnny Van Rossum, Paul Backx, Jean Vanbegin, Luc Bauters, Hilaire Moons, Willem Decraemer, François De
Hertogh, Eddy Mues, Jean Gats en Leon Sarens. Niet op de foto: Louis Verschueren.

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
NIE

UW

EU

Café Burnout

ITB
ATE
R

Tervuursesteenweg 662
1982 ELEWIJT

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
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Zemst - Basket Groot
Zemst laat haar jongste
spelertjes tegenwoordig
trainen door oud-international Johnny Peeters (56).
In zijn gloriejaren speelde
die bij Fresh Air met coryfeeën als Corky Bell, Jon
Heath en Gill Mc Gregor
en versierde hij een plaats
in de nationale ploeg. Johnny moet de microben en
miniemen correcte ‘fundamentals’ aanleren want
die zijn in een technische
sport als basket van het allergrootste belang.
Tekst en foto Juliaan Deleebeeck

J

e houdt er de discipline in op training. Als er eentje niet snel luistert
moet het hele team pompen. Is dit
kenmerkend aan je werkwijze?
“De bedoeling is dat de jongeren aandachtig luisteren om de basistechnieken correct aan te leren. Alles zou veel
gemakkelijker zijn met video opnames
zodat ze zelf hun fouten kunnen zien. Als
coach moet je daar veel aandacht aan
besteden en omdat basket een teamsport is, worden ze als team beloond en
als team gestraft. Push-ups leg ik hen
alleen op als ze niet bij de les blijven
en niet opletten. Basket vraagt veel
concentratie.”
Gaat het er nog hetzelfde aan toe als
toen je zelf de eerste stappen op een
basketbalveld zette?
“In mijn periode was er niet de diversiteit
van sporten die de jeugd actueel kan uitoefenen. Ik heb me dan ook meteen toegelegd op één sport om technisch goed
te zijn en daarop hebben de jeugdtrainers in mijn club verder gebouwd. Mijn
jeugdopleiding kreeg ik in Zaventem en
door de steun van mijn ouders, die ook
voor stages betaalden, heb ik het als
jong talent kunnen waarmaken in 4de
nationale. Dan werd ik een jaar uitge-
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leend aan Bavi Vilvoorde onder coach
John Huysecom. Na mijn terugkeer stond
ik in de basisploeg en op het einde van
het seizoen werd ik getransfereerd naar
Fresh Air Helmet in tweede nationale.
Hetzelfde jaar nog speelden we kampioen. In m’n eerste jaar in de hoogste
klasse (1978-1979) speelde ik o.m.
samen met Corky Bell,Jon Heath,Gill Mc
Gregor,Van Poppelen, Hennes .”
Wat was voor jou het meest memorabele moment in je basketcarrière?
“De eerste landstitel was een kippenvelmoment. In de play-offs bereikten wij
de 6de plaats en uiteindelijk behaalden
wij in de laatste wedstrijd tegen Kortrijk
IJsboerke in de ballon van Molenbeek
de landstitel. Een tweede gloriemoment waren de Europese wedstrijden
tegen Maccabi Tel Aviv. Daar speelden
we voor 10.000 toeschouwers, en onze
thuismatch in Brussel wonnen we met
één punt verschil. Later was ik er ook
bij met de nationale ploeg op het EK
in Italië. Ik speelde uiteindelijk 15 jaar
in eerste afdeling (Bavi Vilvoorde, Fresh
Air Helmet, Mariembourg, Toptours Aarschot en Sunair Oostende), won twee
landstitels en heb dertien maal aan de
play-offs deelgenomen.”

Doorgroeien naar een hoger niveau
is niet gemakkelijk. Zie naar het klein
aantal Belgen in eerste klasse. Wat is
de voornaamste reden hiervoor?
“Door het openstellen van de Europese
grenzen komen er meer buitenlanders
aan bod dan onze eigen spelers.In mijn
tijd was dit beperkt tot twee Amerikanen. Sommige ploegen hadden misschien een genaturaliseerde Belg, maar
de andere spelers waren allemaal Belgen. In Leuven is het nu de omgekeerde
wereld. Daar spelen ze dit seizoen met
een drietal Belgische spelers en allemaal buitenlanders.”
Waarom kies je bij Zemst om de allerjongsten te trainen?
“Basketbal heeft me veel gegeven in
m’n leven, en ik hoop op deze manier
iets terug te kunnen doen. Het is belangrijk dat jonge spelers snel de basistechnieken gaan beheersen en daar ligt
mijn belangrijkste taak. Een laatbloeier
kan dan wel een talent zijn maar een
te kort aan techniek kan hij nooit meer
goedmaken.”
Basket Groot Zemst zoekt nog jeugdspelers. Bezoek www.basketgz.be voor
meer info.
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Switch, Snoep en Win ...
en steun Zemst als Fairtrade gemeente
Zemst - Fairtrade gemeente is een titel die aangeeft dat een bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. Naast meer
dan 100 andere gemeenten in Vlaanderen is ook Zemst kandidaat voor deze titel.

H

et initiatief Fairtrade gemeente wil op een heel concrete manier bijdragen aan
een waardig bestaan voor de
kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Het gaat
dus over een campagne die zowel voor
Zuid als voor Noord belangrijk is.
Fairtrade producten van armere landen
uit het Zuiden kan je vinden bij de lokale
Wereldwinkels maar ondertussen ook in
de meeste (groot)warenhuizen. Op fairtrade producten alleen kan je evenwel
niet overleven. Waar vind je tomaten? En
melk? En kaas en aardappelen en witloof
en appelsap? Al die producten vind je hier
bij ons. Wanneer ze op een duurzame
manier geproduceerd en geconsumeerd
worden, dan kunnen ze een prachtige
aanvulling vormen op de meer dan 1.000
beschikbare fairtrade producten. Fairtrade
gemeente vindt het belangrijk om beide
een plaats te geven en op die manier de
brug te slaan tussen Noord en Zuid.
Wanneer een gemeente de titel “Fairtrade gemeente” wil behalen, dient ze
daarvoor ook behoorlijke inspanningen
te leveren. Door middel van diverse
criteria wordt ingespeeld op de vraag
naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die manier
maakt men mensen in heel Vlaanderen
warm voor het verhaal achter Fairtrade
en lokale, duurzame landbouw.
De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, caféuitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen
om de criteria te vervullen die verbonden
zijn aan de titel Fairtrade gemeente.
In het kader van de Week van de Fairtrade organiseert de Oxfam Wereldwinkel
van Zemst op 9 oktober in haar winkelde Zemstenaar oktober 2010
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Tekst en foto: Wereldwinkel Zemst vzw

ruimte aan de Kreupelstraat 32 in Eppegem een feestelijke Wereldwinkeldag.
Chocoladekanonnen
Op deze dag kan je niet uitsluitend kennismaken met het uitgebreide aanbod
van Fairtrade producten maar worden alle
chocoladekannonnen boven gehaald. Reden daartoe is dat Oxfam Wereldwinkels
blijft ijveren voor kindvriendelijke chocolade. Op de West-Afrikaanse cacaoplantages komt immers kinderarbeid nog al
te vaak voor. Fairtrade biedt hiervoor een
oplossing. Door de kleine cacaoboeren
een eerlijke prijs én een fairtradepremie
te betalen, krijgen
ze de kans om uit de
armoede te treden
en hun kinderen naar
school te sturen.
Maar de Wereldwinkeldag van 9 oktober is ook een feest
met cadeautjes!
Wie op 9 oktober
naar de Oxfam Wereldwinkel in Eppegem komt, maakt
kans om in de prijzen
te vallen. Elke bezoeker krijgt een reep
chocolade cadeau.
Altijd lekker, en af en
toe een prijs waard.
Zit je reep verpakt in
een gouden wikkel,
dan mag je, op locatie naar keuze, 200
van je beste vrienden trakteren op een
chocoladefontein.
Bovendien
word
je beloond voor

elke aankoop. Switch jij van gewone
koffie naar fairtradekoffie of switch
je van die pot honing naar een pot
fairtrade honing, dan kan je meedingen naar de “Switch en Win”-prijs van
Max Havelaar. De gelukkige winnaar
mag zijn/haar koffers pakken voor een
trip naar de Dominicaanse Republiek.
Win je geen prijs, dan word je door de
vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel
Zemst toch verwend met een chocoladefondue of anders lekkers .... en bovendien steun je Zemst in het behalen van
haar titel als Fairtrade gemeente. 
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NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING
ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
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NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
OPENINGSUREN:
HERSTELLING
- DATABEKABELING
ACCUMULATIEdinsdag:
VERWARMING
DOMOTICA
9u tot 12u -- 13u
tot 17u
woensdag:
9 tot 12u
ALARMSYSTEMEN
donderdag: 9u tot 12u - 13u tot 20u
vrijdag: 8.30u tot 12u - 13u tot 18u
zaterdag: 8u tot 15u

DANY VAN EECKHOUT

Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

L i nte r p o o r te n l a a n 26 4 , 198 0 Ze m s t
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Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE
015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS
Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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Lichaam
Onthare
2 Zonne
Verkoop

Is het wel allemaal zo ‘zen’ met de Zenne?

I

n de marge van de voorbije Zennefeesten had
iedereen wel zijn zeg
over deze eens zo zieke
rivier. Zo deed een landbouwer zijn beklag dat de
propere Zenne toch ook een
nadeel oplevert. In de zin
dat de nogal uitgebreide
populatie Canadese ganzen – u weet wel, die lawaaimakers die ’s ochtends
vroeg en ’s avonds laat luid
taterend boven uw dak passeren – nu ook aangetrokken worden door de Zenne,
en niet langer alleen door
grote waterpartijen. Deze
gevleugelde kolossen wandelen ook wat graag over
de dijk, liefst in een bloeiend tarweveld, en vertrappelen met hun gevliesde
zevenmijlspoten de rijpende
oogst. Dit trekt dan weer
de hout- of bosduiven aan,
die zich dan te goed doen
aan het uitgetrapte graan.
Zo worden al snel enkele
are rijpende aren een vogel
voor de spreekwoordelijke
kat. En in Vilvoorde hebben
ze dan weer last van dansende muggen…

Zemst – “Vroeger wisten we perfect wanneer
het goed weer ging worden! Wanneer de
Zenne stonk!” Het was deze zomer een vaak
gehoorde kwinkslag rond de zich steeds verder
zichtbaar zuiverende Zenne. Op een eenzaam
incident na, zijn de jaren van stank niet meer.
Zemst mocht zich deze zomer dan ook terecht
“Zot van de Zenne” noemen. Toch is het niet
altijd allemaal ‘zennegeur en zonneschijn’….
Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

het doorspoelen ervan met
de nodige liters gerstenat
bij café van noeikes in de
Hoogstraat, terug naar
zijn huisje aan de boorden
van de Zenne geslalomd,
al waar hij een bocht nam
waar er geen was en in
het zurige Zennewater belandde. Doordrenkt, zowel
uitwendig als inwendig,
wist hij zich op het droge
te hijsen… tot hij plots zijn
klak en zijnen toebak zag
wegdrijven…Als een Fred
de Burghgrave avant-la-lettre kliefde hij er naar toe,
pakte zijn kostbaar bezit
vast en beklom de oever.
De volgende ochtend vond
vrouwlief Marieke een hele
portie tabak, een stinkende klak en dito kleren op
de keukentafel uitgestald.
Omdat niets mocht verloren
gaan in die tijd, werd alles
mooi aan de kant geschoven. Dagen later sjiekte
den Dore nog op zijn pruimtabak (met Zennesmaak)
en droeg hij zijn pet, alsof
er niets was gebeurd!
Kom op Patrick, we willen
meer horen…

‘Ge-zen-de’ pruimtabak
“Wel Alex, je moet weten,
Maar de Zenne zou de ZenPatrick Colebrants: “Vroeger wisten we tenminste wanneer het goed weer ging worden!”
waar ik woon, was er vroene niet zijn als er ook geen
straffe verhalen aan verbonden waren.
ger een soort draaikolk, een inham
Bruguil Patrick Colebrants, want zo hoort
zeg maar, in de Zenne. Welnu, mijn
hij het graag, woont al meer dan een
grootmoeder stond daar vaak met een
kwarteeuw zowat met z’n neus op de
lange stok met haak om wrakhout uit
(oude) Zenne, in het huis van zijn groothet water te halen. Maar wat weinigen
ouders op de zemse brug. Meer nog,
weten, is dat zij door een bevriende
zelfs als kind reeds kwam hij er spelen.
sluiswachter werd verwittigd dat er
Patrick is dan ook een echte (Zenne)
wat dreef aan te komen!”
waterval als het aankomt op sappige Zo kwam zijn grootvader, den Dore
ooit, na een dag van noeste arbeid en Patrick gaat naadloos verder: “Weet je
verhalen.

Wist je dat...
het water van de Zenne in Weerde stroomt
met een snelheid van 20
km per uur? Amper te
volgen met de fiets!
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dat van die wandelaars die – bij laag tij
– een wiel uit het water zagen steken?
Zij dachten aan een wreed accident en
belden de (toenmalige) rijkswacht. De
brandweer werd erbij geroepen, en het
bleek gewoon het onderstel, de as, van
een gedumpte auto te zijn, die was afgedreven, was vast gekomen te zitten
in het slib en bij eb boven water uitstak.” Patrick is niet meer te houden en
de verhalen uit de tijd van toen golven
voorbij…
… met de snelheid van het water dat
bij vloed landinwaarts stroomt tot aan
de Weerdse molen. Die snelheid blijkt
bij nader inzien zo maar eventjes 15 à
20 km/u te zijn! Soms amper met de fiets
te volgen, maar… niet verder dan die
watermolen! “Weet jij trouwens, Alex,
waarom die molen precies daar staat?”
stelt Patrick me op de proef. “ Ik zal het
u zeggen: dat is het eindpunt van de
getijdenwerking. De ‘schoepen’ van
een (water)molen kunnen immers al-

leen in één bepaalde richting draaien.
En net op die plaats kan dat nog. Honderd meter verder, en het molenrad had
tilt geslagen! Nu eens naar hier, enkele
uren later de andere kant op… dat kon
gewoon niet!”
Ik heb de zon zien zakken in de Zenne
De ene anekdote volgt op het ander
verhaal… te veel om bij te houden.
Het gaat van de zeehond in de Zenne
(opgemerkt door Jef – van Yvonneke),
iets wat niemand geloofde, tot de
politie er bij kwam… tot de tweede
prijs die Patrick ooit won bij een (professionele!) fotowedstrijd: zijn foto,
een toevallige momentopname van
een rode zon die onderging net boven de Zenne, werd toen bekroond.
Vanuit zijn zolderkamer, versloeg hij,
met e gewoon kodakske alle fotografen met gesofisticeerde telelenzen
die dagen hadden zitten te wachten
op ‘de foto van hun leven’…. Het

oeno Logic

leverde hem een bon op voor 1000
frank aan fotomateriaal!
Patrick blijft maar vertellen…over de
Duitse filmploeg die soldaten aankleedde met Russische kostuums
voor een film die de overwinningen
van het eigen leger op de Russen
moest tonen in het thuisland… tot
de opnames van Ring TV enkele jaren geleden, waarbij de man met
zijn bootje kantelt ter hoogte van ‘t
Hammeke en nadien zonder omkijken gewoon verder peddelt… Man,
man, man, die Zenne toch! Een waar
verhaal op zich!
En dan hebben we nog niets gezegd
over het gras op de dijken dat gemaaid
werd en moest dienen als mest voor de
moestuin!...
Ik denk dat ik maar eens een boek
ga schrijven over die ‘zotte Zenneverhalen’…


Tuinwerken Kristof

traditionele en natuurlijke wijnen

oeno Logic
uitnodiging

Open-flessen-dagen
zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010
zaterdag 11 en zondag 12 december
telkens van 11u tot 22u

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

Bloemen, planten, geschenkjes, ...

• 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

		

de Zemstenaar oktober 2010
zemstenaar oktober2010 WERKDOCUMENT.indd 37

37
23/09/2010 17:20:36

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

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

Sporthal De Waterleest
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Gonda Baeck,
schilderes in zachte gele tinten
Zemst - In Zemst is Gonda Baeck gekend als geëngageerde inwoonster, die vol enthousiasme de KVLV mee actueel
houdt en met veel ijver het zangkoor leidt. Professioneel
stond ze jarenlang voor de tweede kleuterklas in de school
van de Ursulinen in Vilvoorde, maar schilderen is haar hobby. Het is een drang die haar veel voldoening geeft.

“H

et was soms een
opgave om naar de
academie te trekken
na een zware dagtaak”, vertelt ze, “maar ik was altijd
blij toch geweest te zijn. Dat geeft
me zo’n goed gevoel. Achter de schildersezel kan ik me uiten, mijn frustraties kwijt, me laten gaan, zonder aan
andere dingen te denken. Een heel
bevrijdend gevoel.”
Eerst bij een nonneke
Gonda kon na haar studies aan de
normaalschool in Onze-Lieve-VrouwWaver al onder begeleiding van een
getalenteerde non ’s zaterdags gaan
schilderen en tekenen in een school
in Brussel, waar haar zus studeerde.
Niet academisch, maar toch leerrijk
en prettig. De geboorte en opvoe-

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

ding van haar kinderen verschoof het
tekenen echter naar het achterplan,
maar helemaal weg is het nooit geweest. De kinderen gaven haar een
duwtje in de rug: “Niet wachten tot
met je pensioen, moeke”. Zo nam ze
de draad met de schilderkunst weer
op toen de kinderen minder zorg
behoefden. Ze schreef zich in in de
Portaelsschool in Vilvoorde, waar ze
tien jaar lang met plezier naartoe
trok. Daar kon ze haar eigen stijl vervolmaken bij leraar Walter Goossens
van de kunststroming De Zwarte Panter. Gonda: “Walter hielp me altijd
heel goed. Hij kon prima begeleiden,
drong niks op en respecteerde ieders
eigen stijl.”
Net als een droom
Gonda schildert ’t liefst met olieverf
op doek, toch liever dan aquarel of
houtskooltekeningen, al mogen die

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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
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Uit de reeks ‘vrouwen’ , een schilderij van Gonne

"De nieuwe wereld", een olieverfschilderij van Gonne.
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David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Gonda Baeck bij een van haar werken "Heide" (olie op papier).

ook best gezien worden. Ze schildert zowel figuratief als abstract.
Maar opvallend zijn haar zachte,
eerder pasteltinten, met een voorliefde voor geel. “Ik schilder gemakkelijk reeksen”, gaat ze verder. “Zo
heb ik de reeksen ‘vrouwen’ en ‘de
planeten’ gemaakt.” Telkens gaat
er een zekere melancholie uit van
haar werken. Ze stralen rust uit en
baden in een irreële, dromerige
sfeer. “Ik stileer graag, vertrek van
een gegeven en laat dan mijn fantasie de vrije loop. Geen hard realisme”, verduidelijkt ze. Zo had
ze eens een ingeving bij het zien
van röntgenfoto’s van de knie van
haar man en van haar eigen wervel.
Beide vormden het uitgangspunt
voor enkele markante olieverfschilderijen die menig kinesist bekoorden voor in hun werkruimte. Soms
stelt Gonda haar werken tentoon.
Zo neemt ze deel aan de kunstenaarsroute in onze gemeente en de
opendeurdagen van de kunstkring
’t Steen. Maar enkele jaren terug
exposeerde ze in het oude Brughuis
naast de Dijle in Rijmenam. “Een
zeer mooie ruimte voor exposities”,
weet ze.
Samen schilderen
Haar tijd in de academie ligt nu al
enkele jaren achter de rug, maar in
de Zemstenaar oktober 2010
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de kunstkring ’t Steen kan ze zich
nog uitleven met verf en penseel.
“Het is heel prettig om in groep
deze heel individuele hobby te
kunnen beoefenen. Wanneer ik
schilder, praat ik niet of nauwelijks.
Toch is de aanwezigheid van anderen die met hetzelfde bezig zijn,
heel verrijkend. Je kan raad vragen,
ideeën opdoen, van gedachten
wisselen. Het samen zijn, is zeer
stimulerend. Ik hou van dat sociale
contact. ”
Zo is ze gekend, Gonda, ook wel Gonne genoemd. En zo signeert ze haar
werken, gewoon met “Gonne”. 


Kunstkring ‘t Steen in
d’Oude School in Weerde
De kunstkring ’t Steen zit op de
zolder van d’Oude School in de
Damstraat in Weerde. Men kan er
buiten het vrij schilderen/tekenen/
beeldhouwen, ook terecht voor allerhande cursussen. Zo vragen zij
soms lesgevers voor ‘aquarel’ (Jan
Van Lysebetten) of ‘tekenen’. De
kunstkring is open op maandag
en donderdag van 19u tot 22u en
woensdag van 13.30u tot 17u. Iedereen is welkom.
Goed om te weten: elk derde
weekend van maart hebben zij
opendeurdag waarop de leden
hun werken tentoonstellen.

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

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
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Zemst - Kleurt je haar zilvergrijs, word je zelf een dag ouder en is het niet meer haalbaar om thuis
te verblijven? Is de nood aan ondersteuning te zwaar of heb jij of je partner permanent verzorging
nodig? Voor veel senioren gaat het niet meer vanzelf. Dan is een woonzorgcentrum misschien de
beste oplossing.

Kleurt je haar zilvergrijs…

Tekst: Nicole Van Erp, foto’s: Jean Andries

D

e term woonzorgcentrum
staat voor de vroeger gebruikte begrippen ‘rusthuis’
of ‘verzorgingstehuis’. Professionele hulpverleners staan borg voor
een prima verzorging. Daarnaast zijn
er kinesisten, een ergotherapeut, een
animatieteam en een sociaal team. Je
kan er zelfs enkele dagen op vakantie.
Maar wat is het kostenplaatje van zo’n
modern woonzorgcentrum en kan je er
snel terecht als de nood hoog is? Bij
de Zemstse senioren rijzen vele vragen.
Tijd om een praatje te maken met Gert
Van Saet, directeur van Releghem, een
woonzorgcentrum met heel wat toekomstplannen.
Gert, de naam is gewijzigd, ook de inhoud?
“Uiteraard, het woonzorgcentrum van de
21ste eeuw biedt een gezellige woonomgeving, alle zorg inclusief. Het pakket
van dienstverlening is veel uitgebreider
en er is veel meer aandacht om het de
persoon rusthuisbewoner extra comfortabel te maken. De intentie van het nieuwe woonzorgdecreet is om het woonzorgcentrum buiten zijn muren te laten
treden en een nauwere samenwerking
te realiseren met de thuiszorg. Specifieke hulpverlening zoals palliatieve zorg
en comfortzorg krijgen extra aandacht.”

Krijgt de bewoner ook een nieuw
prijskaartje te zien?
“Neen, de dagprijs is reeds geruime
tijd ongewijzigd, 41,90 euro per dag of
32,47 euro per dag en per persoon voor
de twee koppelkamers. Hij wordt enkel
jaarlijks aangepast aan het indexcijfer.
In deze prijs zit niet alleen het verblijf,
maar ook alle mogelijke zorg. Voor een
verblijf in de serviceflat betaal je 23 euro
per dag. Hier wordt een basispakket van
dienstverlening aangeboden, zoals een
oproepsysteem in elke kamer. Andere
thuiszorgdiensten kunnen worden aangevraagd volgens behoefte.”
Het bestuur van het OCMW stemde onlangs een nieuw opnamereglement.
“Dat
klopt,
voortdurend
maken
wij een evaluatie van het behoeftepatroon
van
onze
bewoners,
waarbij we uiteraard ook rekening houden met alle vragen of opmerkingen
van nieuwe kandidaten of hun familie.”
Wat typeert dit nieuwe opnamebeleid?
“In het nieuwe inschrijvingsreglement
wordt de binding met Zemst extra in de
verf gezet. Iedere Zemstenaar die zich
inschrijft, moet twee jaar in Zemst wonen. Vroeger was dit vijf jaar. Indien de
kandidaat echter niet lang genoeg in
Zemst woont, moet één van de kinde-

ren minstens tien jaar in Zemst wonen.
Vroeger was dit vijf jaar. Bij de eigenlijke
opname werken we niet enkel volgens
een strikt chronologisch systeem, maar
wel volgens een rechtvaardig principe:

“Je plaats op de
wachtlijst is afhankelijk van je behoefte aan
professionele zorg.”
hoe meer zorg je nodig hebt, hoe hoger je scoort op de wachtlijst. De eigenlijke plaats op de wachtlijst zal dus in
de eerste plaats afhankelijk zijn van de
behoefte aan professionele zorg.”
De nieuwe serviceflats rijzen stilaan
uit de grond. Is ook aan dit concept
gesleuteld?
“De bouw van de nieuwe serviceflats is
een energiebewust project, uitgerust
met fotovoltaïsche cellen. De oppervlakte van de flats zal ongeveer identiek zijn aan de huidige, maar er zijn
een aantal grotere flats voorzien. Naast
22 flats voor senioren, voorzien we vier
flats specifiek voor mindervaliden. De
dagprijs voor deze nieuwe flats moet
nog worden vastgesteld, maar ik kan
nu al zeggen dat de investeringskost
uiteraard iets hoger zal zijn, doch dit
wordt gecompenseerd door een zuinige

De nieuwe serviceflats in aanbouw. De eerste bewoners worden verwachten mei 2011.
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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

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

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw
In oktober en november -50% op majolica en glas-art

Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en
ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

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

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

Pascal Vandereviere
320

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

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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energierekening. De uiteindelijke
kostprijs voor de bewoner zal dus
nagenoeg deze van de bestaande
flats benaderen.”
Stel, ik wil liever naar de nieuwe
flats, kan dit?
“Het is de bedoeling dat de huidige
bewoners van De Meerpaal voorrang krijgen om de keuze te maken
of ze willen verhuizen naar een nieuwe flat. Daarna zullen de leegstaande flats verdeeld worden volgens de
strikte volgorde op de wachtlijst.”
Er komt ook een nieuw opnamebeleid voor de serviceflats. Wat zijn
daar de krijtlijnen?
“Aan het nieuwe reglement wordt
nog gesleuteld, maar het is onze
intentie dat iedere bewoner een
woonzorgtraject kan volgen. Een bewoner van de serviceflat die meer
zorgen behoeft en hierdoor dient
opgenomen te worden in het woonzorgcentrum, zal voorrang krijgen op

de eerstvolgende op de wachtlijst.
Het uiteindelijke inschrijvings- en
opnamebeleid zal zeker op dezelfde
leest worden geschoeid als deze
van het woonzorgcentrum.”

Gert, nog een laatste vraag, hoe
gaat het met Femke, onze bekende Releghemhond?
“Veel te dik geworden! Femke moet
op haar lijn gaan letten, want ze

krijgt van alle bewoners te veel
koekjes. Ze geniet nu van een welverdiende vakantie, maar binnenkort zie je ze opnieuw
 elke dag op

haar dagelijkse ronde actief meewerken in ons team.”


 











Wie interesse heeft om de nieuwe serviceflats te bezoeken kan
zich
inschrijven voor een infomo
ment met rondleiding op zaterdag 20 november 2010. Meer inDirecteur Gert poseert fier met de bewoners van
formatie
in het woonzorgcentrum

“de Meerpaal.” De senioren volgen de bouw van de
: 015/61 88 00 of wzcreleghem@
nieuwe residenties op de voet.
ocmw-zemst.be

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
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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
bv b

DE MOLENSTEEN
PARKET & VLOEREN

un
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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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Camping Baarbeek en Berkenhof
verdwijnen tegen eind 2011
Elewijt - U heeft het misschien al via andere mediakanalen vernomen. De gemeente Zemst heeft
met beslissing van de gemeenteraad van 9 september 2010 van de eigenaars van camping “Baarbeek” (niet te verwarren met de Felix Cottage Club in de Elzenstraat) hun eigendom aan de Broekstraat en Heirweg in Elewijt aangekocht. De bedoeling is dat de camping volledig wordt ontruimd
tegen eind 2011. de Zemstenaar ging een bezoekje nemen op de camping en legde voor meer info
haar oor te luisteren bij de burgemeester en bij de schepen van sociale huisvesting.

B

urgemeester Bart Coopman,
waarom koopt de gemeente
deze camping?
“De eigenaars zijn het echtpaar Podevin-Van Melckebeke (op de
camping Baarbeek beter gekend als
“madame Jacqueline”). Ze baten al jaar
en dag camping Baarbeek en het naastgelegen terrein met een tiental chalets
“Berkenhof” uit. Gelet op hun leeftijd
was het koppel al een tijd van plan om
met de uitbating van het kampeerterrein te stoppen. Bij hun zoektocht naar
een kandidaat-koper of overnemer
botsten ze natuurlijk op het gemeentebestuur van Zemst. Wij zijn geïnteresseerd aangezien er op termijn altijd
behoefte zal zijn aan recreatiegebied
en aangezien de gemeente al jaren
voor de permanente campingbewoners een andere piste voor ogen had.
De gemeenteraad ging vorige maand
de Zemstenaar oktober 2010
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dan ook akkoord met de aankoop van
het terrein met een totale oppervlakte
van ca. 5 ha 53 a, tegen 880.564,60
euro. Gemiddeld betaalt de gemeente
zo voor de recreatiegrond 18 euro per
vierkante meter.”
Wat zijn de concrete plannen? Wanneer
gaat de camping dicht?
“In de camping Baarbeek was al een
tijdje niet meer echt geïnvesteerd.
Mede omdat het parkeertoerisme in
Zemst niet meer zo populair is - meer
dan de helft van de standplaatsen op
de camping is nu trouwens onbenut
- wil het schepencollege een afbouwscenario volgen. De kampeerders die
alleen in de vakanties in hun caravan
op de camping vertoeven, worden niet
onmiddellijk opgezegd, maar krijgen
tijd om een ander kampeerterrein te
zoeken tot eind 2011. Voor de perma-

nente bewoners is er een andere oplossing door de bouw, in de buurt, van
de recreatieve woonzone Solarium,
aan de Solariumlaan. Daar kunnen het
beperkte aantal mensen die permanent op de camping Baarbeek en op
Berkenhof verblijven, wat in afwachting van de afwerking van Solarium
was gedoogd, een stek krijgen tegen
betaalbare huurprijzen.”
“Wat de plannen zijn? Je moet weten
dat het door de gemeente gekochte
gebied dubbel zo groot is als de oppervlakte van de camping zelf. Een groot
gedeelte van het terrein links van de
Heirweg, tot tegen de Barebeek, is op
het gewestplan een groene bufferzone
en daar wordt niet aan geraakt. Dat
blijft groen. Voor het recreatiegebied
waar nu de camping gelegen is kan later, bij de herziening van het gemeen-
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telijk structuurplan, een geschikte bestemming worden gezocht.”
De permanente bewoners verhuizen
naar Solarium
Aan schepen van sociale huisvesting
Louis Van Roost vroeg de Zemstenaar
wat er effectief met de permanente bewoners van de camping Baarbeek en
het terrein Berkenhof gaat gebeuren.
Schepen, kan iedereen die op Baarbeek of Berkenhof permanent woont
een woning krijgen in het project Solarium?
“Ieder die er permanent woont en op
de lijst is ingeschreven die destijds
werd opgemaakt, komt in aanmerking
en krijgt absolute prioriteit. Voor wie er
nadien nog als permanente bewoner is
bijgekomen, pleiten we bij de sociale
huisvestingsmaatschappij Providentia
dat zij ook voorrang krijgen. We hebben uit goede bron vernomen dat dit
vermoedelijk zal lukken.”

Over hoeveel gezinnen gaat het dan?
Zijn er woningen genoeg in Solarium en
voldoende groot?
“Op de lijst staan er tot nu toe een
16-tal kandidaten en er zijn een 30-tal
woningen. Tegen eind oktober moet
iedere permanente bewoner die wil
verhuizen naar Solarium zich aanmelden. De woningen zijn niet zo groot,
maar ze zijn gebouwd conform de regelgeving van de Vlaamse overheid.
Deze woningen
zijn in de eerste
plaats een vervanging voor de
bewoners
die
nu op een camping verblijven.
Deze woningen
beschikken over
een slaapkamer
zodat zij normaal
voor twee personen voorzien
zijn.”

En de huurprijs, Louis?
“De huurprijs wordt berekend volgens
het netto belastbaar inkomen met een
bepaald minimum. Wat deze minimum
huurprijs bedraagt, kan men nu nog niet
meedelen, omdat die voor dit project
nog niet berekend is.”
Wanneer zijn de huisjes klaar?
“In de loop van 2011. Men denkt en
hoopt tegen midden 2011.”


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

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54
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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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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:
dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten
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