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BURO VAN EYKEN
LANDMETEN | EXPERTISES | VASTGOED

Enkele panden uit ons aanbod te koop :

HOUTEM

Haesendonckstraat 192-194
Gedeeltelijk verbouwd landhuis
(+/- 1975 ) met een groot volume,
groot terras en boomgaard.
Ideaal voor iemand met een vrij
beroep.

MELSBROEK

Kerkstraat 27
Eigendom met verschillende
mogelijkheden. Voor
commerciële doeleinden,
opslagplaats, atelier of her in te
richten als woonst.

€ 395.000

EPPEGEM

Eikbosweg 16
Te moderniseren woning met
grote tuin en garage op een
perceel van 7a83ca. Gelegen
aan een rustige straat, landelijk.

€ 305.000

WILLEBROEK

Ringlaan 95 bus 5
Appartement op de tweede
verdieping (+/- 105m²) met twee
slaapkamers ( drie mogelijk ) en
garage.
Nabij het centrum van Willebroek.

€ 270.000

€ 220.000

VILVOORDE

MECHELEN

Enkele panden uit ons aanbod te huur :
KAMPENHOUT

Haachtsesteenweg 262 bus 3
Zeer ruime, moderne, gezellige
en stijlvolle duplex (+/-130m²)
met drie slaapkamers, terras,
ondergrondse autostaanplaats en
kelder.
€20 lasten / maand

RAMSDONK

de Beughemlaan 16
Ruime woning met tuin en
garage, gelegen in een rustige
omgeving met prachtig uitzicht.

€ 950 / maand

€ 750 / maand

Hendrik I lei 234 bus 3
Zeer gezellig appartement op de
derde verdieping met twee
slaapkamers.
Gebouw met vier eenheden,nabij
school, openbaar vervoer en
centrum van Vilvoorde.
€125 lasten / maand

€ 725 / maand

Colomastraat 47 bus 2
Ruim appartement op de tweede
verdieping met drie slaapkamers
nabij het station en centrum van
Mechelen.
€50 lasten / maand

€ 665 / maand

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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ij, de redactie van de Zemstenaar, laten geen
reden ongemoeid om een feestje te bouwen.
De kerst- en eindejaarsperiode is dan ook onze
favoriete tijd van het jaar. Een hapje hier, een
cavaatje daar, een fijn gesprek met je favoriete nonkel en de beentjes strekken op de dansvloer. We wilden de start van het nieuwe
jaar dan ook graag met jullie vieren. En ik hoef je niet te vertellen
dat er ongelooflijk leuke ideetjes in ons hoofd op kwamen! Een
deur-aan-deur-campagne om iedereen drie kussen te geven, het
gemeentehuis inpakken, reusachtige borden langs de kant van de
weg of een spetterende fuif. De sneeuw strooide roet in het eerste plan, het tweede plan bleek niet praktisch, het derde is niet
echt goed voor de verkeersveiligheid en voor het vierde is ons
feestbudget spijtig genoeg te klein. Omdat wij jullie toch graag
allemaal iets persoonlijks willen toewensen, vind je in dit nummer
van de Zemstenaar overal een kleine boodschap. Alle leden van
onze redactie geven je hun persoonlijke wens voor het nieuwe jaar
en, twee vliegen in één klap, jullie leren jullie trouwe dienaars wat
beter kennen. Om af te sluiten kan ik alleen maar zeggen: hopelijk
heb je een geweldige kerst beleefd en werd je nieuwe jaar fantastisch goed ingezet. Mijn wens vind je alvast hieronder!
Ellen

Ellen Van de Wijgaert (eindredacteur van de Zemstenaar), 28 jaar, freelance
redacteur,
eindredacteur,
make-up artist, schoonheidsspecialiste en trotse bezitter
van www.dedetails.be
“Ik wens alle Zemstenaren een doosje glimlachjes toe
voor het nieuwe jaar. Geen gezeur meer over kapotte wegen, vervelende buren of fuivende jongeren. Pak alles met
de glimlach aan en 2011 wordt alvast een pak mooier!”

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,

de Zemstenaar januari 2011

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
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 GEBOORTEKAARTJES
EN TROUWKAARTEN
(1 BON PER GEZIN)
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Gekiekt op de kerstmarkt
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De redactie van de Zemstenaar,
zoals die er vandaag uitziet.
Staand v.ln.r.: Walter Binst,
Junior De heyder, Nicole van Erp,
Greetje Van Haeleweyck,
Amy Baudelet, Bart Coopman,
Sofie De Win, Katia De Vreese,
Kristel Vanden Wyngaerd,
Marijke Pots, Juliaan Deleebeeck.
Zittend v.l.n.r.: Paul Verdoodt,
Karen Andries, Piet Van Grunderbeek,
Alex Lauwens en Jean Andries.
Ellen Van de Wijgaert ontbreekt
op de foto.

5jaar

“Zemst is infoblad rijker” blokletterde Het Laatste Nieuws
in december 2005. De nagel
op de kop. In januari 2006
verscheen het eerste nummer
van de Zemstenaar, met Flore
80 op de voorpagina. Exact
vijf jaar en 61 nummers geleden. De toon was meteen
gezet: boreling de Zemstenaar werd in het Sportimonium met het nodige feestgedruis en gerstenat gevierd op
13 januari 2006.

de Zemstenaar
Initiatiefnemers van het eerste uur waren Jean Andries, Paul Verdoodt, Piet Van
Grunderbeek en mijzelf. Er waren, op en
na de stichtingsvergadering op 25 juli
2005, niet veel woorden nodig om andere enthousiastelingen te overhalen om
mee te werken aan de redactionele kant
(Fons Jacobs, Jean-Marie Brassine, Juliaan
Deleebeeck, Sjoukje Smedts, Ellen Van de
Wijgaert), om de sport- en fotopagina’s
te vullen en sponsors te werven (Jean
Andries, die enkele maanden tevoren de

Een foto van toen het allemaal begon voor de Zemstenaar in 2006. V.l.n.r. Marijke Pots, Juliaan Deleebeeck,
Walter Binst, Sjoukje Smedts, Fons Jacobs, Bart Coopman, Jean-Marie Brassine, Piet Van Grunderbeek, Paul Verdoodt
en Jean Andries. Ellen Van de Wijgaert en Dirk Verdeyen ontbreken op de foto.
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redactie van het blad “5 in 1” had verlaten), om de lay-out te verzorgen (Marijke
Pots), om de website te maken (Geert
Vanhorenbeeck), voor de facturatie en
de boekhouding (Hilde Delabie) en voor
het drukwerk (Walter Binst). Aan de eerste editie waren zes maanden van drukke
voorbereiding voorafgegaan. De redactie
wou niets aan het toeval overlaten: een
eerste proefnummer was al gemaakt in
oktober 2005, om potentiële sponsors te
overtuigen. de Zemstenaar ging in januari 2006 echt van start op 32 bladzijden,
waarvan 16 redactioneel en 16 reclame.
Ondertussen zijn we vijf jaar verder en
maandelijks 16 bladzijden dikker. Nieuwe vrijwilligers kwamen onze ploeg versterken (Karen Andries, Nicole Van Erp,
Amy Baudelet, Katia De Vreese, Alex
Lauwens, Greetje Van Haleweyck, Kristel Vanden Wyngaerd, Sofie De Win, Dirk
Verdeyen, Junior De heyder, cartoonist
Rudy Moens, webmaster Wiet Jacobs en
kortstondiger: Liesbeth Lacante, Jolien
Beullens, Dirk Van Roey, Bart Diricx, Erika
Vannoten en Evelien Van Grunderbeek).
Ons maandblad is in die tijd uitgegroeid
tot een pretentieloze, maar vaste waarde in het Zemstse medialandschap. Als
de Zemstenaar januari 2011

BPost met een paar dagen vertraging de
Zemstenaar ronddoet, staat de telefoon
bij de redactieleden roodgloeiend. Weinig lokale adverteerders hebben de weg
nog niet gevonden naar ons blad. De advertentieruimte in haast alle nummers is
maanden op voorhand uitverkocht, met
een dikke dank u aan onze Jean.

Wat is gedurende die vijf jaar het geheim van het succes van de Zemstenaar
geweest, kun je je afvragen? Een goed
gestructureerde organisatie, waar
iedereen zijn taak heeft, met superenthousiaste vrijwilligers, die intussen
heel wat vriendschapsbanden hebben
gesmeed en niet in het minst een uit-

stekende lokale inbedding van ons redactieteam in alle deelgemeenten van
Zemst: geen greintje lokaal nieuws kan
aan ons netwerk ontsnappen.
We hopen in ieder geval nog vele jaren
onze maandelijkse inspanningen voor
onze duizenden lezers vol te houden.
Bart Coopman, voorzitter van de Zemstenaar

De meest sprekende covers
Vijf jaar de Zemstenaar. Vijf jaar verhalen en portretten over wie en wat er leeft in Zemst. Een
mooi moment, vonden wij, om terug te blikken op de voorbije vijf jaar. Dus doken wij ons archief
in en haalden er de meest sprekende covers uit van de voorbije zestig nummers.
Tekst: Paul Verdoodt

2006
Nummer 1
Historisch eerste nummer van de Zemstenaar, met een historisch
personage op de cover. De Flore, toen nog een jonge snaak van
80, bleef de voorbije vijf jaar nadrukkelijk aanwezig in Zemst.
Nummer 8
Zomer in Zemst! Vergeet de Bahama’s! Wie vliegt er nog de halve wereld rond om drie weken met dikke Duitsers en lallende
Engelsen aan een zwembad te liggen, zes kilo te vermageren
van de diarree en uiteindelijk stijf van de stress doodmoe thuis
te komen? Leve het heerlijke strand van het Bloso-domein!

Onafhankelijk maandblad

Zemst Zomert

Augustus 2006
Nummer 8
8900 exemplaren
verspreiding via De Post

Willy Van den Wijngaerd

Winnaars Van kapel tot kasteel
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VrolijKe
VrolijKe
VrienDen,
Dat zijn wij

Maart 2007
Nummer 15

November 2007
Nummer 23

Jaargang 2

Jaargang 2

8900 exemplaren

DuiVensport
taant in zeMst

8900 exemplaren

Michelinster
schittert op

Kasteel DiepenDael

Zemst

kreunt

onder

Valary VinDt

nieuwe thuis in hofstaDe



wegenwerken

de Zemstenaar | november 2007

2007
Nummer 15
Zemst heeft het hart op de goeie plek. De Vrolijke Vrolijke
Vrienden uit Elewijt schenken elk jaar de opbrengst van hun
winterbarbecue aan een goed doel. En als je kijkt naar die vrolijke snuiten van De Heemschool uit Neder-over-Heembeek, zie
je meteen dat het geld uitstekend besteed werd.
Nummer 23
Dit is geen getrukeerde foto. Er zijn wel degelijk nu en dan ergens
wegenwerken bezig in Zemst. Altijd opnieuw goed voor geween
en tandengeknars.
Maar kijk eens naar
die lachende gezichten van het Chirovolk. Ook een manier om er mee om
te gaan, natuurlijk!

de Zemstenaar



Paul Verdoodt (hoofdredacteur van de Zemstenaar), 49 jaar, deeltijds bediende bij Hendriks nv en voltijds bezig met allerlei uit de hand gelopen
hobby’s als de Zemstenaar
“Een gezond lijf, met een groot hart, een klein ego, een vrolijke smile en
een kop zonder muizenissen. En laat dit eindelijk het jaar worden waarin
je oudste dromen werkelijkheid worden!”
de Zemstenaar januari 2011
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8900 exemplaren
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Jaargang 4

8900 exemplaren

		KleurrijK
Kindercarnaval



Broers en zus
Augustus 2008
Nummer 32
Jaargang 3

8900 exemplaren

“Boeren”

tien jaar samen

de Zemstenaar
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Augustus 2009
Nummer 44
Jaargang 4
8900 exemplaren

Man Bijt hond

augustus WERKDOCUMENT JUIST.indd 1

de Zemstenaar
Onafhankelijk maandblad



de Zemstenaar | augustus 2009

Maart 2009
Nummer 39

de Zemstenaar | maart 2009

2010
Nummer 54
Eén dag per jaar wordt Zemst overspoeld door een mensenzee.
Al decennialang is de Pinksterjaarmarkt één gigantisch feest,
met heel veel kraampjes, kermis, muziek, terrassen en
duizenden bezoekers. Ambiance!
Nummer 60
Kijk wie we hier hebben. Op de godfather van de Zemstse jeugd
heeft de tijd geen vat. Evenmin als op de Zemstenaar. U weet
meteen al wie er op de cover zal staan van nummer 120.


Onafhankelijk maandblad

de Zemstenaar | augustus 2008

Jaargang 3

Februari 2008
Nummer 26

Onafhankelijk maandblad

2009
Nummer 39
Scholen zijn in Zemst méér dan stomme klassen waar kinderen
moeten stil zitten, zwijgen en leren. In basisschool Ter Berken in
Hofstade werden de leerlingen omgetoverd tot prinsen en prinsessen, feeën, heksen, piraten, cowboys, clowns, noem maar
op. Zelfs Mega Mindy en Superman waren erbij.
Nummer 44
Café Schoonzicht was al bekend tot ver buiten Weerde. Maar in
de jaargang 2009-2010 van het ongeëvenaarde tv-programma
Man Bijt Hond maakte heel Vlaanderen elke dag opnieuw kennis met het meest authentieke café ter wereld. Jaak en Germaine gaven even later de sleutels door aan Dirk.

de Zemstenaar

Valentijn
VeroVert
Yasmine

de Zemstenaar | februari 2008

2008
Nummer 26
Dat had u niet verwacht van een deftig blad als de Zemstenaar,
hé? Maar als heel het land in de finale van Miss België 2009
kennis kon maken met onze Yasmine, dan waren wij deze foto
aan onze status van glossy magazine verplicht, vonden wij.
Nummer 32
In Zemst wordt vrolijk geleefd en graag gefeest. Maar ook hard
gewerkt. En wie kan dat beter illustreren dan de familie Van
Haesendock? Samen runnen Wim, Koen, Benny, Johan en Lieve
al jaren hun landbouwbedrijf in Weerde. Als dat geen cover
waard was!

1
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Flore 85 jaar jong

Met
15.000

Juni 2010
Nummer 54
Jaargang 5
9200 de
exemplaren
Zemstenaar

juni 2010

zemstenaar juni WERKDOCUMENT.indd 1

naar Pinkstermarkt

December 2010
Nummer 60
Jaargang 5

1

9200 de
exemplaren
Zemstenaar

december 2010

1

7/06/2010 13:46:02

Dirk Verdeyen (redactielid van de Zemstenaar), 49 jaar, een van blues en
rock houdende drukker
“Voor mij wordt 2011 een beetje een speciaal jaar met enkele mijlpalen. Ik
zal dan een halve eeuw op deze aardbol rondlopen, en van die halve eeuw
ben ik dan ook nog eens 25 jaar getrouwd met mijn vrouw Marleen. Een
uitgesteld huwelijksreisje staat op het programma. Ik wens alle Zemstenaars veel geluk op alle vlakken.”
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SOLDEN tot 31/01

%
0

-2

Het team van Bugattis
wenst iedereen
een fantastisch en gezond

2011!

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade-Zemst - 015 62 08 96
Stationsstraat 13B
3150 Haacht - 016 57 35 53

SOLDEN - SOLDEN - SOLDEN - SOLDEN

Korting
Tot -70%
Thomas Import Design
TV meubels - TEAK
Vitrinnes - Wicker - Inox
Badkamermeubels - Interieur
Elewijtsesteenweg 114 ZEMST 015/61.72.40.
de Zemstenaar januari 2011
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

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

Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 0473 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest
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Radio Parkies:

jonge Parkinsonpatiënten helpen elkaar

Hofstade – Wanneer je aan Parkinson denkt, denk je makkelijk
aan stokoude oma’s of opa’s. Maar jongere mensen met de ziekte van Parkinson, het bestaat wel degelijk. Ineke Brugman is er
één van. Zij is nu 53, maar ze kampt al meer dan tien jaar met de
ziekte. Ineke, Hollandse van afkomst, woont al ongeveer twintig
jaar in de Kerkhoflei in Hofstade. Sinds kort is Ineke als promotor
betrokken bij het project Radio Parkies, een vrije radio op het
internet (webradio) voor jongvoelende Parkinsonpatiënten.

N

iet al onze lezers zullen
daarvan op de hoogte zijn,
maar vanaf je twintig kan
je de ziekte van Parkinson,
de meest voorkomende neurologische
aandoening na de ziekte van Alzheimer, krijgen. Heel wat Belgen worden
dan ook tijdens hun actief leven al met
deze ziekte geconfronteerd. In België
alleen al zijn er naar schatting 30.000
mensen met de ziekte van Parkinson,
waarvan heel wat nog op actieve
leeftijd. Ineke was dan ook meteen
geestdriftig bereid mee te werken aan
Radio Parkies, een initiatief van de
jongerenafdeling van de vzw Vlaamse
Parkinsonliga om de Parkinsonpatiënten uit hun isolement te halen. de Zemstenaar ging eens horen bij Ineke wat
haar drijft. DJ en mede-oprichter JeanPaul Decremer was ook bij het gesprek.

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Ineke : “Al tien jaar heb ik de symptomen
van Parkinson. Met medicijnen blijven
die wel onder controle, maar niettemin
is het maatschappelijk niet makkelijk om
te functioneren. Soms heb je wat moeite
om de wagen in te stappen en bekijken
de voorbijgangers je alsof je zat bent.
Heel wat patiënten blijven dan ook liever thuis. Radio Parkies is een mogelijkheid om de zieken wat uit hun isolement
te halen. Ik was dan ook meteen verkocht om mee te werken toen ik op de
Wereld Parkinson Dag in Gent in april
hoorde van dit prille initatief. “
Wat doet Radio Parkies juist,
Jean-Paul?
“Radio Parkies is een webradio, te
vinden op www.jopark.eu, die enkele
dagen per week een aantal uur uit-

Bart Coopman (redactielid van de
Zemstenaar), 43 jaar, burgemeester van Zemst en advocaat
Mijn oprechte wens, als voorzitter, is dat we dit jaar er opnieuw in slagen om onze lezers
maand na maand te blijven
boeien. Een mens moet altijd
zichzelf heruitvinden. En we
duimen in 2011 ook voor (een
goed statuut voor) de postbodes, die onze ondertussen 48
bladzijden maandelijks in weer
en wind moeten ronddoen.
de Zemstenaar januari 2011

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Initatiefnemers van Radio Parkies: gelegenheids-dj Jean-Paul Decremer
uit Meise en fondsenwerver Ineke Brugman uit Hofstade.

zendt. Wij hebben voor het ogenblik
een kleine tien dj’s, allemaal mensen
met de ziekte van Parkinson. Wij spelen
muziek voor en door onszelf. Sedert kort
hebben we zelfs Engelstalige uitzendingen. Het voordeel van het internet
is dat je internationaal kan gaan. We
hebben ondertussen een paar honderd
vaste luisteraars, van overal ter wereld,
bijvoorbeeld in Engeland, Wallonië,
USA, Canada, Frankrijk, Nederland. De
zender moet nog groeien, vooral met
mondreclame, maar dat willen we op
een gezapig tempo doen. Als je weet
dat er 30.000 Parkinsonpatiënten zijn
in België alleen al, dan besef je wat
een gigantisch potentieel onze zender
heeft, zelfs al mikken wij alleen op onze
specifieke doelgroep. Op de site kan je
trouwens ook chatten met elkaar, een
soort praatgroep op het internet.”
En wat is jouw taak precies, Ineke?
“Ik engageerde mij een paar maand
geleden om de sponsorwerving te
doen. In Zemst is er ondertussen al een
omhaling gebeurd op de Verbrande
Brug tijdens de Sint-Hubertusviering,
waar ik heel blij mee was. Maar ik
ben bezig om allerhande initiatieven
te nemen om Radio Parkies financieel
te steunen. Zo schrijf ik de serviceclubs
uit het omliggende aan. Radio Parkies kan die inkomsten gebruiken om
bepaalde kosten te financieren zoals
hosting, Sabam, de server, opnameapparatuur. De vrijwilligers werken gratis,
de Zemstenaar januari 2011

dus daarvoor dienen de fondsen niet.”
Waarom wil je daar mee buiten komen, Ineke?
“Veel mensen zitten in mijn situatie, maar
zijn niet zo mondig en levenslustig als
ik. Het uitwisselen van ervaringen tussen patiënten kan veel mensen helpen
om drempels te overwinnen. Parkinson is
een ongeneeslijke ziekte met vervelende
symptomen, maar wij worden niet graag
als leprozen behandeld. Ik kom heel vaak
buiten, dat kan hier wegens de goede
verbindingen met het openbaar vervoer.
En als het barslecht weer is, kan ik nog
altijd een beroep doen op mijn overigens
heel begrijpende echtgenoot. Maar dat is
niet voor iedereen evident, daarom moeten we elkaar overtuigen om niet bij de
pakken te blijven zitten. Ik geef sporadisch
ook voordrachten over hoe best omgaan
met de ziekte. Als het eventjes kan, zou
ik graag voor de gemeente of regio een
praatgroep oprichten ook. Om redenen
van privacy heb ik echter geen gegevens
over de patiënten in Zemst en omgeving.”
Oproep
We besluiten met een warme oproep
aan de lezers van de Zemstenaar: wil je
contact nemen of ken je iemand uit je
omgeving, of wil je op één of andere
manier meewerken aan Radio Parkies
of een steuntje geven of zie je wel iets
in de opstart van een praatgroep of ken
je iemand die in aanmerking komt, bel
dan naar Ineke op 015/61.77.76.


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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be

Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst
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Zemst – Deze maand krijgt u het
laatste artikel van onze reeks
Natuur in Zemst. Poelen zijn
misschien een minder zichtbaar
natuurgegeven in Zemst, maar
niet minder belangrijk. Een poel
is niet zomaar een put waarin
toevallig wat water staat. Zeg
dus niet zomaar vijvertje tegen
een poel! Poelen zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit.
Ze bruisen letterlijk en figuurlijk
van het leven. In Zemst zijn er
nogal wat en wordt er ook héél
hard aan gewerkt.

I

n Zemst vind je verschillende poelen, die al dan niet deel uitmaken
van een poelenproject. Sommige
bevinden zich in natuurgebied, andere in een weide of op privéterrein.
Het Vriezenbroek op de grens van Hofstade en Weerde spant de kroon met
een zestal poelen.
Een ander broek, het Poelenbroek
(grens Zemst-Hofstade), een natuurgebiedje beheerd door Natuurpunt, is
speciaal ingericht voor amfibieën. En
met succes trouwens: al jaren is dit de
plek met de grootste salamanderpopulatie. Ook de Kollinten, een natuurgebied in Zemst-Laar, is sinds enkele jaren
een aantal poelen rijker. Eentje ervan
vind je op de foto bij dit artikel.
Wat maakt een poel tot een ideale poel?
Een ideale poel heeft een grillige vorm,
waardoor een langere oeverlengte ontstaat en er meer variatie is. Rond een
poel staan liefst geen of weinig bomen,

Kiekje van een van de poelen in Kollinten. (foto Natuurpunt)

Meer poelen dan je denkt
want deze zorgen voor te veel schaduw
en bladval. Een houtkant, struikgewas
of kruidenruigte is wel wenselijk, want
die zorgen voor schuilplaatsen of overwinteringplaatsen voor amfibieën en
kleine zoogdieren. De oevers zijn bij
voorkeur zacht hellend, zeker de zuidelijk georiënteerde oever, want dat zorgt
voor een ondiepe oeverzone die snel
opgewarmd wordt door de zon. Poelen
moeten ongeveer om de tien jaar geruimd of geschoond worden, omdat ze
anders helemaal dichtgroeien. Op de
bodem dienen rottende gevallen bladeren en andere plantenresten als voedingsbodem voor waterplanten, die op
hun beurt na enige tijd zorgen voor een
nieuw laagje vergane plantenresten, waar opnieuw
planten in groeien, enz…
Dit natuurlijk proces, het
verlandingsproces, zorgt er

uiteindelijk voor dat een poel volledig
kan dichtgroeien en dus verdwijnen.
Een wisselend waterpeil is ook typisch
voor een poel. Het is zelfs geen ramp
als een poel tijdens een hete zomer
droog komt te staan; hierdoor kan er
immers vermeden worden dat vissen
zouden overleven in de poel. Vissen
durven wel eens salamanderlarven op
hun menu te zetten, daarom worden ze
vriendelijk verzocht zich verderop in een
vijver te vestigen. Voilà, bij deze zijn er
al enkele verschillen tussen een poel en
een vijver uit de doeken gedaan.
Meer poelen in de goede oude tijd
Vroeger, zo’n twee generaties geleden,
waren er meer poelen dan nu. Ze werden
gebruikt als veedrinkplaats, vlasrootput,
echelput of de gronden met poelen werden eenvoudigweg onbewerkt of onbebouwd gelaten, omdat het er toch te nat

Greetje Van Haleweyck (eindredacteur van de Zemstenaar), 34 jaar,
mama van Mona en coördinator van het eindredactieteam bij Flair
“Verrassing en ontroering! Een tientonner met geluk! Mooie
momenten! Veel warmte! Nog meer liefde! Maak er een magisch
2011 van, lieve lezer...”
de Zemstenaar januari 2011
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

MAANDAG RUSTDAG

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

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19

GEERT LUYCX

was. Als gevolg van de toegenomen
mechanisatie in de landbouw hebben
poelen in de loop der tijd hun nut verloren en zijn ze vaak gedempt.
Ieder diertje zijn pleziertje
De bekendste dieren in de poel zijn
de amfibieën. Onze meest voorkomende kikker is de bruine. Bruine
kikkers zitten enkel tijdens de voortplantingsperiode (maart) in of bij
het water. Ze maken dan een zacht,
knorrend geluid. Bruine kikkers kunnen er soms groenachtig uitzien,
maar toch mag je ze niet verwarren
met hun verre neef, de groene kikker, een andere soort, die er – jawel
- dan weer bruin kan uitzien. de Zemstenaar leerde echter volgend trucje
van Natuurpunt: als je discussiekikker
een donkere, langwerpige vlek achter de ogen heeft, dan is het gegarandeerd een bruine kikker. Groene
kikkers planten zich veel later voort
(mei, juni) en zijn de componisten
en uitvoerders van luide kwaakconcerten. Groene kikkers zijn veel meer
watergebonden dan bruine kikkers.
Padden zijn bekend om hun wrattige huid en hun massale paddentrek
tijdens de maanden maart en april.
Heb je er ooit al eens eentje gekust?
Salamanders zijn ook vaste klanten van
poelen. In Zemst komen drie soorten
voor: de kleine watersalamander, de
Alpenwatersalamander en … de kamsalamander! De kamsalamander is onze
grootste watersalamander. Tijdens de
oortplantingsperiode heeft het manne-

tje een grote, scherp getande rugkam.
Doordat hij vrij hoge eisen stelt aan zijn
leefomgeving, is deze soort vrij zeldzaam geworden, maar in Zemst komt hij
dus nog voor! In het kader van een campagne vanuit de provincie rond biodiversiteit is de kamsalamander daarom
uitgeroepen tot één van de koestersoorten voor de gemeente Zemst.
Plannen in 2011
Jaarlijks volgt Natuurpunt de situatie
in de Zemstse poelen op, met steun
van de gemeente en met speciale
aandacht voor de kamsalamander.
de Zemstenaar ging even zijn licht opsteken bij kersvers schepen van milieu
Koen Vandermeiren. Koen : “In 2011
zijn we van plan, op advies van de
begeleidingscommissie, vier poelen
van Natuurpunt gelegen in het Vriezenbroek te verbeteren: daar worden
de oevers zacht glooiend gemaakt,
worden de ondiepe zones ingericht
en de afrastering verplaatst. Econet
onderzoekt welke acties er noodzakelijk zijn om de oeverzwaluwwand, gelegen naast één van de poelen, meer
efficiënt te maken. In een andere poel
in het Dorentbos, ook van Natuurpunt,
wordt de beplanting verwijderd evenals het slib in het middendeel van de
poel. In de bomputten op de grens
van Zemst en Vilvoorde wordt de vegetatie gedeeltelijk verwijderd. In de
poel Brysens te Eppegem, een privépoel, wordt de uitdieping verbeterd.”
Nog dit: wie na dit te lezen een echte fan geworden is, zelf een poel wil
(laten) aanleggen en hiervoor een
geschikt perceel heeft, kan subsidies
krijgen van de gemeente of van de
provincie, via het Regionaal Landschap Groene Corridor.
Daar kikkert een mens van op!


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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Katia de Vreese (redactielid van de
Zemstenaar), 44 jaar, dierenarts
“Ik wens alle redactieleden een
inspiratievol 2011 en aan de
andere Zemstenaars een liefdevol 2011.”
de Zemstenaar januari 2011

Wat is er op

TV Zemst

?

Op TV Zemst kan u terecht voor uw plaatselijk journaal, sport en agenda, plus
een aantal leuke filmpjes waarin de onderwerpen van het journaal meer uitgebreid aan bod komen.
Zo komt u in het journaal van 5 januari meer te weten over volgende onderwerpen:
•
•
•

•
•

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

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

Bengelbondje Weerde: kerstactiviteiten voor de kinderen in Ons Huis
Grabbelpas Basket in de sporthal van Hostade
Interviews met uittredend schepen Cois Vander Elst en met nieuwkomer
Tim Borteel, en met schepenen Nobels en Vandermeiren over de herverdeling van de bevoegdheden
I BOB YOU: Mee op alcoholcontrole met onze politie
Zout strooien en sneeuwruimen: hoe wordt dat allemaal georganiseerd?

Natuurlijk blijven vroegere journaals ook nog steeds te bekijken. Wilt u het
journaal van 22 december nog eens zien? Geen probleem. Ook de langere
filmpjes kunt u nog geruime tijd herbekijken. Je kan onder meer de hilarische
toestanden herbekijken uit de Babbelbox op de voorbije kerstmarkt.
Ter herinnering: organiseert u een activiteit met uw vereniging? Meld het
aan TV Zemst. Gewoon een mailtje naar uw ondergetekende dienaar:
alex.lauwens@telenet.be. Of heeft u zelf een leuk filmpje gemaakt? Stuur het
in. U vindt het adres van de website in de titel hierboven. De redactieraad
evalueert, stuurt een opnameploeg of plaatst uw filmpje on line.
Eenvoudiger en directer kan gewoon niet!

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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

En dan nog dit… Zoals u nu al gedurende 5 jaar elke eerste vrijdag van de
maand uitkijkt naar een nieuwe Zemstenaar, zo kan u elke eerste en derde
woensdag van de maand terecht voor een nieuw journaal op TV Zemst. Voor
januari en februari betekent dat: 5/1 – 19/1 – 2/2 – 16/2.
Behoudens onvoorziene omstandigheden, rampen en andere toestanden.
Want dan is er Breaking News.
www.tvzemst.be
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Eppegem - Aan een pronostiek waagt iedereen
zich wel eens, vaak zonder succes. Koen Michiels
uit Eppegem is een uitzondering. Deze sportliefhebber doet mee aan ongeveer alle kansspelen.
Zijn naam vind je bijna elke week terug bij de winnaars in de kranten. de Zemstenaar wilde graag
iets meer weten over zijn succes.

Koen Michiels
kampioen in pronostiek
Tekst en foto: Jean Andries

“V

anaf jonge leeftijd had
ik belangstelling voor
de sport”, begint Koen
Michiels zijn verhaal.
“Alles wilde ik weten over actuele sporten. Een pronostiek invullen zei me wel
iets en al vlug was ik door de microbe
gebeten. Ondertussen ben ik er echt
passioneel mee bezig en volg ik zowat
alle sportwedstrijden via het internet.
Het mag geen geldgewin of gokken
worden, ik bekijk het als rendement.
Wanneer je meedoet aan het spelletje
is het ook leuker om de wedstrijd te volgen op televisie.”
De ene prijs na de andere
“Ik ben in een periode gekomen om
echt mee te spelen voor de prijzen. In
de krant Het Nieuwsblad won ik met
Mega Bike vier speeldagen en evenveel fietsen en twee reizen naar Kreta.

Met veldrijden won
ik twee speeldagen,
dat was goed voor
een fiets en vier cappuccino keukentoestellen. In het veldrijden kent iedereen
Sven Nys en voor iedereen is hij een win- Koen Michiels met vrouwtje Kim en dochtertjes Mirte en Frauke aan de kerstboom.
naar. Ik ben zo ingeburgerd dat ik weet
welke renner in welke omstandigheden Koen in het kort
een kans heeft om een topuitslag te
• Koen Michiels (34 jaar en 2.10m
behalen. In Het Laatste Nieuws won ik
groot) heeft met veertien jaar topde twee keer de Gouden Cross en twee
sport een rijkgevulde carrière. De
fietsen. Voor de Gouden Elf doe ik met
Eppegemnaar speelde volleybal
een zestal ploegen mee voor het eindbij Lennik, Zellik, Roeselare, Torklassement. Volgens de wedstrijden
hout en Puurs. Hij speelde Chamvan de speeldag, waarin makkelijke
pions League met Zellik en Roeseoverwinningen of verrassingen mogelare en won de Europabeker voor
lijk zijn, doe ik transfers. Mogelijk nog
Bekerwinnaars.
met twee extra ploegen en ik vergelijk
• De sportliefhebber is afkomstig
met de concurrentie. In november was ik
van Humbeek, woonde drie jaar
winnaar van speeldag 12 en won
in Weerde onder de kerktoren en
een tv.”
ondertussen al drie jaar in de Kompenhofstraat in Eppegem.
Koen Michiels is niet alleen een
• Zijn vrouwtje Kim leerde hij kennen
winnaar in de sportspelletjes.
in West-Vlaanderen en is de te“Ooit deed ik mee met een thuisgenpool van Koen, actief in turnen
ploeg in een quiz op tv met Evi
en lesgeefster. “Maar ze profiteert
Gruyaert en Marcel Van Thilt, we
graag mee van de gewonnen prijwonnen een televisie en het prozen”, zegt Koen.
gramma.”


Jean Andries (huisfotograaf en redactielid van de Zemstenaar), zijn
leeftijd is een goed bewaard geheim, een actieve en gelukkige gepensioneerde, die van zijn beroep een hobby heeft gemaakt.
“Maak er een mooi nieuw jaar van. Veel leesgenot in ons boekske…
en vooral, steeds een mooie lach naar onze fotograaf!”
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verhuurt het materieel
voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

14168 dve

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...

24-08-2005

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

09:18

Pagina 1

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
WEERDE

ELEKTRICITEIT

bvba

TEL 015 62 00 29 0475 49 19 90

24/24

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

DANY VAN EECKHOUT
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12
de Zemstenaar januari 2011

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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25709 Derapro

22-12-2009
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Pagina 1

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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Zemst

- Toen Marcel Versteven die
maandagnamiddag zijn kippen wou voederen, vond hij ze allemaal doodgebeten in de kippenren. Alle sporen wijzen
erop dat hij een vos op bezoek kreeg.
“Ik wou mijn kippen maandag op wat extra’s trakteren met de etensresten van
onze CD&V eetdag van zondag”, zegt
Marcel Versteven. “Liever dan etensresten in de vuilbak te gooien, geef ik het
aan mijn dieren. Gewoonlijk komen ze
dan naar de draad gestoven, maar nu
bleef het opvallend stil. Ik had meteen
door dat er wat fout zat. Overal in de
grote ren lagen kippen met afgebeten
kop en bebloede borstkas. Ik telde er
twaalf en na wat zoeken, vond ik ook
de dertiende onder een hoop bladeren.
Ze zijn allemaal afgeslacht.”
Kop afgebeten
Voor Marcel is het duidelijk dat een vos
de dader is. “De kop afbijten en de prooi
verstoppen is toch eigen aan het daderprofiel van een vos”, weet Marcel. “Ik
dacht dat mijn kippenren goed afgesloten was, maar er is een gat gegraven onder de draad en zo is hij binnengeraakt.
Hij moet ze verrast hebben in hun slaaphok want al mijn kippen gaan ‘s avonds
binnen op stok. Die kleine toegang wordt
’s avonds echter niet afgesloten. Misschien moet ik in de toekomst daar nog
een oplossing voor uitdenken. Bij mij is
het de eerste keer in 25 jaar dat mijn kippen doodgebeten worden, maar de laatste jaren is er wel geregeld iemand in de

Vos moordt gans kippenhok uit

buurt waar de
vos slachtoffers
gemaakt heeft.
Ze mogen die
vossen allemaal
afschieten.”
Zestig in Zemst
En vossen afschieten, dat
doen de jagers.
“Het weekend
van 11 en 12
december hebben we er drie
gestrekt in De
Dorent en aan
de Leiweg in
Eppegem”, bevestigt
Theo
Juliens van de
wildbeheereenheid. “Er komen
er steeds meer.
Wij hebben er
dit seizoen al
bijna
dertig
geschoten
in
Zemst alleen.
Met de resultaten van andere
jagers
erbij
mag je stellen
dat er zeker
zestig vossen
geschoten zijn.”

JD, foto: JD

prettige feestdagen
en een gelukkig 2011
de Zemstenaar januari 2011

“Voorlopig geen kippen meer”, zegt Marcel Versteven.

Juliaan Deleebeeck (redactielid
van de Zemstenaar), 62 jaar,
journalist-fotograaf voor de Gazet Van Antwerpen
“’Mooie dagen’, er zijn zo van
die mooie dagen waarvan ik
er iedereen veel wens!”

Rudy Moens (huiscartoonist van
de Zemstenaar), 42 jaar, drukker/technicus aan de stad Mechelen en cartoonist in bijberoep
Rumo zegt het met een cartoon.
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Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
In ons salon wordt er enkel
gekleurd op basis van 100%
bio-kleuren, met aloë vera en
etherische olieën

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

bvba

Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be

Uitvaartverzorging Günter JANSSENS
Brusselsesteenweg 83 -1980 Zemst Tel. 015 /610.766
GSM 0495 / 85.31.24 - uitvaartverzorgingjanssens@skynet.be

60 jaar Begrafenissen, 3e generatie, dag en nacht
tot Uw dienst in Groot - Zemst maar ook daarbuiten.
Persoonlijk verzorgd drukwerk en ophaaldienst.
320

Funerarium
Leopoldstraat 34

Toonzaal
Schoolstraat 50

Website : www.uitvaartverzorgingjanssens.be

PESS

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

vw

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

audi

SKODA

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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

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
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Zemst - De eerste helft van het seizoen 20102011 zit erop. Wie loste de verwachtingen in? En
wat verwachten onze clubs van de terugronde?
Tekst en foto’s Jean Andries

Onze voetbalclubs en de Zemstenaar
maken het rapport op van de heenronde
VERBR. HOFSTADE (3de met
25 punten)
Bjorn Christiaens
“De heenronde was buiten de verwachtingen. Met dank aan de kameraadschap en de motivatie van
trainer Erwin Van Halle. Om te promoveren moeten er de middelen

Hoofdsponsors Johan Fluit, Marna, Jan Van Asbroeck en Wim Verstraeten zijn niet weinig fier met de eerste plaats.

KFC EPPEGEM (1ste met 32 punten)
Jan Van Asbroeck
Verwachtingen ingelost?
“We staan op de eerste plaats, dus veel
meer konden we niet verwachten. Maar de
weg is toch nog zo lang. Tweede C is een
moeilijke reeks.”
Vooral tevreden?
“Het geleverde spel is goed en daarenboven zien we dat gasten die vorig jaar minder
presteerden, of zelfs maar af en toe in de
ploeg stonden, een hoger niveau halen. De
betrokkenen weten wel over wie het gaat en
we moeten daar de inbreng van de trainer
bij vernoemen. Het trainersduo levert schitterend werk. Onder leiding van Mark Talbut
is er een zeer goede sfeer in de groep. Het
belang van de samenhang is enorm en dat
vertaalt zich in het geleverde spel.”
Kan de ploeg nog verbeteren?
“Dat kan altijd, maar enkele mindere matchen in acht genomen, zou ik al heel tevreden zijn als we dit niveau kunnen houden
tot einde competitie.”
Wat kan parten spelen?
“Het cliché van gekwetsten en geschorsten
erbuiten gelaten, vrees ik dat we nog meer
geviseerd gaan worden, nu we aan de leiding staan. Het zal dus van week tot week
knokken geblazen zijn, maar kwalitatief
moeten we van niemand bang zijn.”
Hoe ziet u het verdere verloop?
“Ik denk dat we tot het einde zullen meespelen voor de eerste of tweede plaats,
maar ik reken toch op dat tikkeltje geluk dat
nodig is om een prijs te halen.”
Waarom kan Eppegem meespelen voor de
de Zemstenaar januari 2011

titel of eindronde?
“Alles in acht genomen mogen we stellen dat
we een deftige kern hebben samengesteld.
Onze sportieve cel heeft prachtig werk geleverd en uiteindelijk komt kwaliteit boven.
De drie ploegen bovenaan hebben heel wat
mogelijkheden maar ze moeten er, net als
wij, tot het einde voor knokken. Hard blijven
werken, de verstandhouding in de kern houden en we zijn al een heel stuk verder.”
Kan je al van een mogelijke titel spreken?
“Ik droom daarvan ja, maar erover spreken,
neen, dat doe ik niet.”
Je gelooft er toch in, Jan?
“Anders zou ik een slechte voorzitter zijn,
niet? En als het dit jaar niet lukt, herbeginnen we in september opnieuw, hé!”
De troeven van Eppegem?
“We hebben sinds jaren een standvastige
structuur, met een sterke sponsoring, trouwe, hard werkende bestuursleden en vooral
een massa vrijwilligers en supporters. Dat
straalt af op de trainersstaf en spelerskern,
zij weten wat van hen verwacht wordt.”
Onze visie
KFC Eppegem heeft al jaren een prima
structuur. De basis werd vorig seizoen gelegd en het deed met Glenn Breugelmans,
Kevin Stuckens, Bert Van Zeebroeck, Maarten Tordoir, Maarten De Schepper, Raim
Moussaev en Glenn Baetens uitstekende
transfers. De bedoeling was meedoen voor
een prijs en zo spoedig mogelijk naar eerste provinciale. Zonder al victorie te kraaien, het ziet er goed uit. Een feest ligt in de
lijn der verwachtingen.

Bjorn Christiaens, sterkhouder
bij Verbr. Hofstade

zijn. Derde provinciale met mooie
derby’s is een leuke reeks. In de
terugronde zijn de derby’s tegen FC
Zemst Sp. en VK Weerde met stift
onderlijnd. Meer eigen jeugd inschakelen met beloftevolle spelers
uit de B-ploeg is de bedoeling.”
Onze visie
Verbr. Hofstade heeft zijn eerste
doel bereikt. Dat roodgeel als
derde de winterstop zou ingaan
hadden velen niet verwacht.
Trainer Erwin Van Halle heeft er
een stevig geheel van gemaakt.
De ploeg zal nog aangenaam
verrassen en scherprechter spelen in de titelstrijd.

FC ZEMST SP. (12de met18 punten)
Sam Van Ingelgom
“De heenronde loste de verwachtingen niet in. De doelstelling was
minstens even goed doen als vorig
seizoen (achtste plaats), aangezien we kwalitatief sterker zijn ge-
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met de terugkeer van enkele spelers,
moeten we in staat zijn om snel in veilige oorden te geraken. Collectiviteit en
eendracht worden de sleutels tot goede resultaten.”

Danny Van Keer, voorbeeldig
clubspeler bij VV Elewijt.

Sam Van Ingelgom, de regelmatigste
en één van de verdienstelijkste
spelers bij FC Zemst Sp.

worden. Vele gekwetsten en geschorsten
speelden ons parten. We hebben geen
twee wedstrijden gespeeld met dezelfde
ploeg. Niemand speelt op dit moment op
zijn beste niveau, maar als dit gebeurt zie
ik ons nog enkele plaatsen stijgen.
In de terugronde wordt het dus belangrijk om punten te pakken tegen onze
rechtstreekse tegenstanders. Ik kijk uit
naar de derby’s tegen Weerde, Elewijt
en Hofstade. Onze doelstelling, top vijf,
wordt moeilijk, maar ik verwacht toch
dat we nog in de buurt komen.
Persoonlijk speel ik een van mijn beste
seizoenen. Ik maak nog steeds enorm
veel vooruitgang op voetballend vlak.
De invloed van de nieuwkomers heeft
hier wellicht mee te maken.”
Onze visie
FC Zemst Sp. kan onmogelijk tevreden
zijn over de eerste helft van de competitie. Derbyzeges tegen VK Weerde
en VV Elewijt waren leuke momenten,
maar de groep presteerde niet volgens
zijn mogelijkheden. “Nog even geduld”,
zegt trainer Philippe Van Perck. Maar
dat mag niet te lang meer duren. Een
brede kern met goed materiaal is voorhanden. Een betere terugronde zijn de
spelers aan het hard werkend bestuur
en de vele trouwe supporters verplicht.
VK WEERDE (14de met 11 punten)
Gunter Pepermans
“Door het lange blessureleed van Saber, Bart Ameel en Dimitri Verhasselt
voldoen we niet aan de verwachtingen.
Goed voetbal leidde daardoor niet tot
een hogere klassering. Na Nieuwjaar,
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Gunter Pepermans, hardwerkend
trainer bij VK Weerde

Onze visie
VK Weerde is tot meer in staat dan
de 14de plaats. De club deed goede
transfers met Barry D’Hoine en Alex
Croes, heeft met kapitein Wouter Sels
de meest begeerde verdediger van
de reeks, technisch goede spelers en
loopvermogen. De ploeg moet uit de
gevaarlijke zone kunnen blijven.

KCVV ELEWIJT (15de met 7 punten)
Danny Van Keer
“Met een voorlaatste plaats kan men
moeilijk spreken van een geslaagde
heenronde, integendeel. Wegens het
regelmatig uitvallen van spelers door
kwetsuren, hebben we nooit twee keer
op rij met eenzelfde elftal kunnen spelen en was trainer
Jean-Luc
Greps
verplicht de opstelling aan te passen
in functie van fitte
spelers. In geen
enkele derby (op
Kampelaar
na)
sprokkelden
we
punten, in tegenstelling tot vorig
seizoen. Het tikkeltje geluk dat soms
nodig is om te win-

nen stond niet aan onze zijde.
De terugronde hebben we tegen alle
verwachtingen in niet gemist. De overwinning tegen Verbr. Hofstade is een
serieuze opsteker. Met een fitte Sam,
Beukske, Pieter Jan, Pollifoort, Jochen,
Pilo en Joorn reken ik erop dat we een
sterke terugronde kunnen spelen. Het
wordt elke week weer knokken zoals tegen Hofstade, maar zonder teveel kwetsuren moeten we het behoud in derde
met deze groep kunnen verzekeren.”
Onze visie
Een buis op het kerstrapport, maar een
gunstig herexamen volgt. Een kleine
kern, gekwetsten en vele tegenslagen
speelden parten. Maar met het nieuwe
bestuur, gepaard met een goede structuur en clubspelers die er willen voor
gaan, zal het tij wel keren. De ploeg kan
nog aangenaam verrassen. Met de steun
van Zemst en Hofstade, die Eizer en andere bedreigde ploegen punten moeten
afpakken, is alles nog mogelijk. 


de Zemstenaar januari 2011

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
GSM: 0495 57 49 82

v.c.schilderwerken@skynet.be

Tuinwerken Kristof

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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Onder de
Uniac bvba blies op 1 oktober 2010 vijfentwintig kaarsjes uit. Een team van gedreven en gemotiveerde medewerkers staat in voor het administratieve beheer
van haar klanten. Op de foto de werkers die een geschenk overhandigden aan hun
baas Jan Van Asbroeck. “We hopen er nog eens vijfentwintig bij te doen”, zegt Ria.

OKRA Elewijt deed mee aan een wandelproject van OKRA nationaal. Doel van
dit project was de mensen aanzetten
tot gezond bewegen en zo de conditie
verbeteren. Het stapprogramma was op
ieders maat. De stappen die je aflegde
werden op een teller genoteerd, en zo
kon je je eigen vorderingen van dag tot
dag volgen. Tien weken lang ging OKRA
Elewijt met een dertigtal deelnemers
regelmatig op stap, elk op eigen ritme.
Op de laatste bijeenkomst ontvingen
de deelnemers een getuigschrift tijdens
een gezellige, gezonde receptie.

Aan de kerk in Weerde is een
heuse
“sneeuwpretberg”
gegroeid. Een keitof initiatief van dorpspleinbewoner
Cleynens, die een hele berg
van sneeuw bouwde, waar
de kids met slee, planken
en bierschotels vanaf glijden. “Een superinitiatief”,
vindt dorpsgenote Regine
Debeuckelaere.
“Ook in de Spaniestraat
in Eppegem bracht de uitzonderlijke sneeuwval veel
complicaties met zich mee”, vertellen Wenke en Jelle Van De Cruys. “Elke maand ligt hier de Zemstenaar op de eettafel. Zo
kwamen wij op het idee een foto door te sturen van een gebeurtenis op 24 december. Niemand geraakte verder dan de oprit.
Na herhaalde voorvallen besloten we de sneeuwruimer van de gemeente te bellen voor hulp. Tevergeefs, ook deze zat vast
op een hoge berg in het midden van de straat. Iedere inwoner is beginnen schoppen, wat deze geweldige foto opleverde.”
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mensen

Foto’s: Jean Andries

“Wat er om de vier-vijf weken bij kapper Marc (de
Crol) in Eppegem gebeurt, is toch iets wat je niet
snel bij een andere kapper zult meemaken”, zegt
Pascal Vandenbranden. “Met een aantal maten
bezoeken we, vaak op vrijdagavond, zijn kapsalon
om haardossen in een sociaal aanvaarbaar model
te laten knippen. Wat aanvankelijk begon met een
drietal vrienden dat samen naar de kapper ging om
zich daarna bij pot en pint uitgebreid te laten bewonderen, groeide langzaam uit tot een heuse gebeurtenis. Regelmatig zijn we met tien man bij Marc
en gaat elke afspraak gepaard met het degusteren
van de beste wijnen en bieren en het proeven van
topgerechten uit de wereldkeuken. Onderwerp van
enkele gesprekken: KFC Eppegem gaat naar eerste,
Sporting wordt kampioen, de Kakkers de beker en
op 8 januari opnieuw naar de Crol met sjampieter.”

FC Eppegem won bij FC Strombeek, meteen
de achtste zege op rij, en komt alleen aan
de leiding in het klassement. Na afloop was
het feest in café Het Rubenshof. Yentl Verstraeten wilde graag met enkele spelers
op de foto en zorgde voor een verslag in
de Zemstenaar. “Ik ben blij dat we gewonnen hebben in Strombeek, wij hebben voor
ambiance gezorgd. Waar is dat feestje, hier
is dat feestje! En we staan op nummer 1 met
32 punten, doe zo voort, FC Eppegem.”

Eind november vond in
manege Verbrande Brug
in Eppegem de SintHubertusviering plaats.
Ook voor de Jagersgroep van Zemst een
traditioneel gebeuren.
Voor de 23ste keer was
de groep talrijk aanwezig en daar zijn boswachter Julien Juliens en
adjunct Roger Van den
Eynde, mannen die de
groep steunen, bijzonder fier op.
de Zemstenaar januari 2011

25

De vijftiende recreatieve veldtoertocht Dwars door d’hel van Weit had
de weermaker niet aan zijn zijde. Ongeveer 320 bikers (vorig jaar 1111
en een record van 1330 deelnemers
nvdr) trotseerden de gladde wegen
door het landelijke groen van de
buurgemeenten, langs historische
kastelen en door het Bloso-domein
van Hofstade. De mountainbikers
hadden een keuze tussen een tocht
van 15, 30, 37, 45 en 58 km. Voor Ronald Hoogsteyn was het zijn tiende
en laatste organisatie. Raf Van Houtte neemt volgend jaar zijn taak over.
Na afloop wilden de De Sempstse
Duvels uit Zemst en WTC Verbruggelingen Weerde graag op de foto.

In Eppegem maakten de jongeren
van de Koninklijke fanfare Hoop in
de Toekomst een rondgang terwijl
ze stemmige kerstdeuntjes bliezen
en hun truffels aanboden.”We financieren daarmee de instrumenten
van onze jonge muzikantjes”,legt
Ilse Verdickt uit. “We willen 450
zakjes verkopen en halfweg houden we een pauze met frieten en
curryworst. Het is koud maar we
Foto JD
maken plezier.

Bij de KWB Weerde vieren ze al sinds hun bestaan in 1948 elk jaar
Sinterklaas. Vrij snel
werd het Sinterklaasfeest gratis aangeboden aan alle kinderen
van Weerde. Sinds het
einde van de jaren ’90
deden
figurantentheaters hun intrede. Dit
jaar bracht figurentheater Vlinders en Co het
stuk Valentino. Maar de
vaste afsluiters waren
natuurlijk Sint en Piet.
Gelukkig waren er dit
jaar in Weerde geen
stoute kinderen bij de
85 aanwezigen.
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Voor de dertigste keer bezocht de trouwe Sint op zaterdag
4 december 2010 de Keizer Karelverkaveling. Hij werd zoals gewoonlijk bijgestaan door zijn Zwarte Pieten en zijn
trouwe Eredames. Met al die lieve kinderen maakte hij
een gezellig praatje. De ouders kregen heerlijke speculaas en de kinderen een verrassingspakketje.
Voor de wedstrijd Milieutrofee van de milieuadviesraad Zemst werden twee deelnemers ingeschreven:
KVLV Zemst (Marie-Louise Goovaerts) met de actie
Geef je droogkast een dagje vrij en Eddy Michiels,
compostmeester, voorgedragen door schepen Cois
Van der Elst. De jury was van oordeel dat beide deelnemers gelijkwaardig waren en besliste om Eddy Michiels als laureaat van de eerste Milieutrofee uit te
roepen. De actie Geef je droogkast een dagje vrij
eindigde op een verdienstelijke tweede plaats.  LH

Op 21 november 2010 werd Hanne De Swert als
jongste
spruit
van
een
viergeslacht
geboren
.
Het is een echt “fusiekindje”. Overgrootmoeder Yvonne Peeters ,
weldra 92 jaar , is geboren in de Eerste Wereldoorlog in England en is een getogen Weerdenaar. Grootmoeder Frieda Tesseur week uit naar
Zemst en trotse mama Erika Bauters woont in
Hofstade.

In de kerk van Laar bouwt Gust Moens met Maria van Winghe, Georges Van der Meulen en Luc Verbeeck elk jaar zijn
thema-kerststal rond een gebeurtenis die hem het voorbije
jaar aangegrepen heeft. ”Door een heelkundige ingreep
viel het mij op hoe betrokken mensen in de zorgsector bezig zijn met hun job, zegt Gust. ”Zij waken, terwijl iedereen
slaapt, ook in de Kerstnacht. Wij hebben aan een 200 verzorgenden uit de regio met nachtdienst ook dankkaartjes
Foto JD
laten overhandigen. Een dank u, kost niets”.
de Zemstenaar januari 2011
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Eppegem - Twee niet-rokers hebben zich toegelegd op hét rookobject bij uitstek: de pijp. De pijp
van klei weliswaar, waarvan er nog duizenden, zoniet miljoenen in onze bodemlagen te vinden
zijn. Miel Pardon en Axel Nees uit Eppegem hebben er al kasten vol van opgedolven in onze streken. Ze verzamelen, bestuderen en catalogiseren ze. Pijpelogie heet dat!

Ooit al gehoord van pijpelogie?

A

xel Nees vertelt: “Op afbeeldingen van de 17e tot de 20e eeuw
staan vaak mannen met pijpen
met een lange, smalle steel en
een klein kopje. De steel is zo lang geworden in de loop der jaren omdat de pijp
te heet werd aan de kop. Het pijpenkopje
kreeg een hieltje als steun om het te kunnen neerzetten op tafel. Later werden die
kopjes versierd, gesigneerd ook.”

Was roken iets voor de gegoede klasse?
Axel: “Nee hoor! Op een schilderij van Jan
Steen, die zo vaak boerentaferelen en
herbergscènes schilderde in de 17e eeuw,
zie je gegarandeerd pijpjes kris kras op de
grond liggen. Veel mensen rookten. Er waren manufacturen die massaal kleipijpjes
maakten, tot 50.000 per dag ! Zo’n kleipijpjes waren broos. Eens gebroken of verstopt, werden ze gewoon weggesmeten.
Een pijp ging maximaal twee jaar mee,
maar een roker gebruikte gemiddeld drie
pijpen per dag. Vandaar die grote productie én de vele restanten tot vandaag de
dag in verschillende grondlagen.”
Die pijpjes met lange steel doen aan
de vredespijp van de indianen denken.
Hebben wij dat daarvan afgekeken?
Miel: “Jazeker. Na de ontdekking van
Amerika in 1492 duurde het nog zowat
een eeuw vooraleer het roken van de pijp
bij ons via het zeevaartmilieu ingang vond

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

in het dagelijks leven.”
Het ziet er mooi uit, maar
zo klein!
Axel: “Het kleinste pijpenkopje is niet groter dan
een dikke erwt. Hoe kleiner het kopje, hoe ouder.
De pijpjes zijn gemaakt
van witte klei uit Nederland. Er zijn er ook van
roodbakkende klei. Later,
toen ze algemeen aanvaard waren, werden ze
groter en vaak beschilderd
en van een wapenschild
of initialen voorzien. In de
17e eeuw was er zelfs een
kwaliteitscontrole van de
Miel Pardon en Axel Nees bij hun opzienbarende collectie kleipijpjes.
producenten zelf: een pijp
van mindere kwaliteit werd voorzien van tellen over hun hobby!
een “S”. Zo’n pijpje was geen zeldzaam- Wie toevallig bij het wandelen zou stuiheid meer en helemaal niet duur. Het zijn ten op een bolvormig kopje van klei kan
de colablikjes van toen. De eerste weg- bij deze twee experts in de pijpelogie
werpproducten zeg maar, alleen zijn het terecht. In 2011 stellen ze een uitgenatuurproducten, niet vervuilend dus. Je lezen deel van hun stukken permanent
kan ze dan ook vaak terugvinden op om- tentoon in een nieuw ingericht lokaal
van de heemkundige kring De Semse.
geploegde akkers en in sliblagen.”
Miel: “We maken werkschetsen van En wanneer je nog eens zou gaan schiehet gevonden materiaal, catalogiseren ten in het schietkraam op de kermis,
en verzamelen ze. Er zijn al duizenden bekijk eens goed die witte staafjes:
merktekens teruggevonden van produ- die bestaan uit kleimateriaal waarvan
centen. Pijpjes waren heel modegebon- eeuwen geleden kleipijpjes werden
den. Zo’n mooi afgewerkt kleinood eve- gemaakt, de verheven versie van onze
naarde bijna de waarde ordinaire sigaret.
Pijpelogie, Miel Pardon en Axel Nees, Erfgoedvan Chinees porselein.”
huis De Semse, Schoolstraat 13/1, 015/ 62.07.40

Uren kunnen ze nog ver-

of colette.vanderbeken@pandora.be. 



Marijke Pots (lay-outer van de Zemstenaar), 25 jaar, verkoopster bij Carmi en freelance journaliste voor Steps City Magazine
en vzw de Rand
“Ik wens iedere Zemstenaar een verfrissend jaar toe, waarin geluk, liefde en gezondheid primeren. Maar misschien nog het
allerbelangrijkste: dat alles wat kán lukken, je ook mág lukken!”
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KURT TEMMERMAN
SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Bos-Van-Steenstraat 10
1980 Zemst
Tel/Fax 015 62 05 33

GSM 0495 51 16 02
kurt.temmerman@telenet.be
www.kurttemmerman.be

TOPFORMFIT
Afslanken – Bijkomen – Gewichtsbeheersing
Preventief aan uw gezondheid werken
Sportvoeding – Vitaliteit –Energie

Vraag uw “GRATIS “ proefpakket.
Enkel op afspraak : 0477/59.97.13.
Website: www.topformfit.be
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

Vergeet de WINTERSERVICE niet!
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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Gekiekt op de kerstmarkt
in Zemst-Laar
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

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Kiezen voor Ecostream
is een bewuste keuze
VOOR UZELF
VOOR ONS
VOOR HET MILIEU

reden

tev
er een

Alwe

“De zon is een natuurlijke bron van
energie die we eﬃciënt kunnen ‘vangen’
en gebruiken. Zelf elektriciteit produceren
met een systeem op zonne-energie is
twee keer voordelig. Je bent zelf een
kleine energieproducent en verlaagt zo je
energiefactuur. Bovendien verdien je geld
dankzij de groenestroomcerticaten.
Zo ontvang je per 1000 kWh opgewekte
stroom een groenestroomcerticaat van
330 euro, gegarandeerd voor twintig jaar.
Het maakt niet uit of je die energie zelf
gebruikt of aan het net teruglevert.
we
ens
ens
Die nanciële tegemoetkoming geldt trouwens
zowel voor gezinnen, scholen als bedrijven.
Een doorsnee gezin kan twee keer per jaar
330 euro verdienen, elk jaar opnieuw.
Voor grotere organisaties is dat natuurlijk meer,
afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie die
ze produceren.

klant!

p
tade
25 W
, Hofs
enoit allatie: 47 0 kWh
B
ie
Famil ogen inst gst: 460
m
en
> Ver jkse opbr
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Ons bedrijf, Ecostream, is al meer dan twintig jaar
actief op het vlak van zonne-energie. En ons team
is bijzonder bedreven en gedreven. We geloven dat
iedereen recht heeft op duurzame energie.
Zonne-energie is daarvan een belangrijk onderdeel.
Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvende
oﬀerte op maat en stap samen met ons duurzaam
het jaar 2011 in!
Ecostream Hoofdkantoor
Ecostream NV
Krommewege 24D
9990 Maldegem
T: 050 71 51 01
E: info@ecostream.be
W: www.ecostream.be
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Contacteer onze lokale adviseur in uw buurt!
Dirk Van Roey
Hofstadeveld 22
1981 Hofstade - Zemst
T: 0478 53 00 23
E: familie.vanroey@telenet.be
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FEESTZAAL - TRAITEUR

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

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

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

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

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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Uit de Oude Doos

Vorige keer maakte u kennis met Rik Willems, oud-veldrijder uit
Zemst-Laar. Wij stelden dezelfde tien vragen aan zijn bekende
collega's René en Ludo De Rey.
1. Wat was het scharniermoment voor je cyclocrosscarrière? 2. Wat was het mooiste moment? 3. Wat waren je sterkste troeven? 4. Hoe kun je Rik, René en Ludo
het best omschrijven? 5. Wat was je grootste teleurstelling? 6. Wie was de beste
cyclocrosser die je klopte? 7. Zat er meer in je carrière? 8. Cyclocross vroeger en nu,
wat is het grote verschil? 9. Een onvergetelijke anekdote? 10. Wat zijn je hobby’s?

Veldrijden is razend populair in Vlaanderen, het nieuwe seizoen is volop aan
de gang. Een ideaal moment om een
blik uit onze fameuze oude doos open
te trekken, vond de Zemstenaar. Wij
stellen u drie bekende Zemstse oudveldrijders voor. In een vorig nummer
maakte u kennis met Rik Willems. Deze
keer passeren René en Ludo De Rey de
revue. We stelden hen tien vragen.
Tekst en foto’s: Jean Andries

René De Rey

Met de goede raad van vader Ludo De Rey werd zoon
Ludo een uitstekende crosser.

Ludo De Rey werd in 1985 Belgisch kampioen en
behaalde brons op het WK.

René De Rey
1. Ik was een boerenzoon, de oudste van zes kinderen, het werkpaard en ik mocht thuis
niets. Op mijn achttiende had ik nog nooit aan sport gedaan. Pas nadat ik getrouwd
was, kon ik mijn goesting doen. Ik ging koersen. Voor de zoveelste keer was ik ontgoocheld door de prijzen die ze toen gaven. Feremans werd kampioen van België in Hombeek, dat stond in koeien van letters in de krant. “Wat Feremans kan, kan ik ook”, was
mijn reactie. Ik had wat geld gespaard en begon te cyclocrossen. 2. Toen ik de eerste
keer kampioen van België werd in 1957. Emotioneel, dat vergeet ik nooit. 3. Atletische
gaven. 4. Rik was geen slechte crosser, hij kwam sterkte te kort. Ik was een atleet, hoe
zwaarder, hoe beter. Ludo was te braaf. 5. Het WK in 1957 in Oudenaarde. Op de Edelareberg brak mijn wiel in de eerste afdaling. Ik startte als laatste met een reservefiets
en werd nog vijfde. 6. Ik heb de besten Wolfshohl, Longo en Dufarise geklopt, maar
ook nederlagen geleden. 7. Als ik niet had moeten gaan werken van 7 tot 17 uur had
ik een ander palmares. 8. De cyclocrossers van nu hebben specialisten rond hen en een
maandwedde, vroeger was het op eigen natuurlijke kracht. 9. In Roosdaal-Pamel vloog
ik door een ruit van een auto. “René is dood”, was de mening van het volk. Maar René
was niet dood! 10. Duivensport, fietsen en op mijn voeding letten.
Ludo De Rey
1. Ik was aanvankelijk een voetballer. Mijn vader vond dat ik beter een individuele sport
kon doen. Als loper was ik niet slecht, maar ik mocht niet. Als tweedejaarsnieuweling behaalde ik mijn eerste zege. Ik ben overgeschakeld naar cyclocross, dat deed ik veel liever.
2. Belgisch kampioen in 1985-1986, derde in het WK in Lembeek en vijfde in mijn eerste
WK in 1983 in Birmingham op een snel parcours. 3. Afwisseling lopen, fietsen en uithouding. 4. René heeft gepresteerd als hij volwassen was. Ik had een minderwaardigheidcomplex, mountainbike was beter geweest. 5. Als beroepsrenner heb ik het niet waargemaakt. 6. Ik heb de beste Belgen geklopt, ook Liboton en Stamsnijder. Ik werd tweede
achter kampioen Liboton. 7. Een rugkwetsuur heeft me vier jaar parten gespeeld. Danny
De Bie werd wereldkampioen, maar hij was niet beter. 8. Vroeger reden we 1u20, nu 1 u
en het is vaak dezelfde winnaar. 9. Het WK in Lembeek, slecht weer en derde, had ik bij
de start geen pech, dan eindigde ik tweede. 10. Mountainbike en fietsen.
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Leeftijd: Ik ben 79, en er is nog niemand opgestaan in mijn sportdiscipline in Groot-Zemst. Dat verbaast me.
Woonplaats: Biesblokstraat 17, Battel
Beroep: gepensioneerde
Carrière: 17 jaar cyclocross en meer
dan honderd overwinningen. Tweemaal kampioen van België
Relatie: gehuwd met Roza Beullens
Idool: Rik Van Looy en meester Foets
van Zemst. “Wie wil die kan, wie
mag die zal er zijn”, zei hij. Ik heb
vaak aan hem gedacht toe ik aan het
afzien was.
Favoriete crosser: Dufraise

Ludo De Rey
Leeftijd: 52
Woonplaats: Neerweg 54, Battel
Beroep: gemeentewerkman
Carrière: 1974-1993
Relatie: vrijgezel. Drie kinderen: Nico
(24), tweeling Sara en Eveline (22)
Idool: Roger De Vlaeminck
Favoriete crosser: Erwin Vervecken
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KAPSALON

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

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

I

T. 015 6 3 61 9 9

Voor u halen wij
alles uit de kast!

Zowel voor bedrijf als particulier

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

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 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
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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
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Weerde – In ons novembernummer stelden wij u al de
nieuwe schepenen van CD&V-signatuur voor. Nu is het
de beurt aan een youngster uit het sp.a-kamp: Tim Borteel, 31 jaar, werknemer in de Antwerpse haven, kersvers vader van de inmiddels zes maand jonge Bent. Hij
torst de zware last om Cois Vander Elst op te volgen,
schepen met grote staat van dienst op het vlak van
openbare werken in de ruimste zin van het woord.
Tekst: Alex Lauwens; foto: Cois Vander Elst

Nieuwe schepen Tim Borteel

“Voilà Tim, nu is het aan jou”, zegt Cois. “Ik kan
nu wat meer met mijn motor gaan rijden!”

heeft een zwak voor communicatie rond openbare werken

‘I

f basketball was easy, it could
be called soccer’ lezen we op
zijn Facebook-profiel. We ontmoeten Tim op de ochtend van
zijn verjaardag, na een partijtje zaalvoetbal met een blijkbaar nogal uitgelopen nabespreking de avond voordien.
Een stevige kop koffie brengt Tim echter meteen op toerental. Vrouwlief Dina
moet nu maar even multitasken…
Geen politieke voorgeschiedenis
Voetbal en nadien basketbal kleurden
de jeugd van deze geboren Eppegemnaar. En zoals dat wel vaker het geval
is, leg je via de sport snel en makkelijk
contacten. Tim leerde er Jason Valgaerts
kennen en pikte er politieke interesse bij
op. Deze werd nog meer aangewakkerd
toen hij aan de VUB communicatiewetenschappen ging studeren met het doel
journalist te worden. Toen de keuze
tussen cultuur en politiek zich opdrong,
koos hij resoluut voor dat laatste, ondanks het feit dat zijn familieomgeving
allerminst een politieke biotoop was.
En wat heeft dan precies je politieke
voorkeur bepaald?
“Vóór ik naar de VUB trok, had ik er een
jaartje AFS in de States op zitten. (Voor
alle duidelijkheid: American, later Associated Field Service, is een internationale
uitwisselingsorganisatie die jongeren
de kans biedt om een jaar te integreren
in een andere cultuur). Daar zijn als het
ware mijn ogen voor het eerst echt open
de Zemstenaar januari 2011

gegaan, zo’n slecht gevoel had ik bij
de uiterst rechts georganiseerde Amerikaanse samenleving. En aan de VUB
werd ik gesterkt in de overtuiging dat er
middelen waren om beter te doen. De
colleges van Els Witte waren in dat opzicht een openbaring voor mij.”
Je huidige job heeft niets met politiek
te maken?
“Hoegenaamd niet. Ik ben momenteel actief in de Antwerpse haven als logistiek
dienstverlener voor de import en export
van hoofdzakelijk bulkvrachten. Politiek
is dus ver weg. Maar eens in Zemst, stel
ik mij graag open voor de noden van de
medemens. Dat is trouwens waarmee
het in de lokale politiek voor mij allemaal
begonnen is. Via een vriend des huizes
– Marc Driesen – werd ik geboeid door
alles wat zich om mij heen afspeelt. De
bibliotheekadviesraad, het voorzitterschap van het PWA-gebeuren met de dienstencheques, vanaf 2000 heb ik er mij

voluit ingegooid. In 2004 werd ik voorzitter van het Zemstse sp.a-fusiebestuur.”
En dan kwam 2006?
“Juist ja. Mijn engagement werd alsmaar groter, en ik telde om en bij de
400 voorkeurstemmen bij de jongste
gemeenteraadsverkiezingen in 2006.
Een paar tientallen minder dan mijn
partijgenoot Cois Vander Elst. Dus werd
toen het akkoord gemaakt dat ik na vier
jaar de fakkel van Cois zou overnemen.
En dat is wat nu gebeurt.”
De niet-georganiseerde jeugd bereiken
Wat denk je te realiseren na iemand als
Cois, met nog amper iets meer dan een
jaar voor de boeg om jezelf te bewijzen
aan Zemst?
“Ik heb mezelf een aantal prioriteiten
gesteld inzake openbare werken en
jeugd. Op het vlak van openbare werken, vind ik dat we de voorbije jaren in
Zemst wel flink ons deel hebben gehad.
Terecht, want het was nodig. Ik wil nu

Alex Lauwens (redactielid van de Zemstenaar),
50-plusser, actief als vrijwilliger waar nodig. Hij
wil in 2011 de lat nog wat hoger leggen, zodat hij
er makkelijk onderdoor kan…
Alex schreef zijn wensen in de vorm van een
Haiku:
“de sneeuw dwarrelt neer
tientallen kussen geven
ik hou van mijn Zemst”
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even focussen op communicatie rond
die werken: als er werken gepland
zijn, moeten we de mensen informeren over het waarom, het hoe, enzovoort. Zo krijg je meer begrip voor
wat er gebeurt, en tevens minder
frustratie en boze reacties.”
Tervuursesteenweg 238, Hofstade
Tel. 015/61 43 17
zondag en maandag gesloten

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

Dakwerken DE DONDER

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

Milieu en Afvalbeleid – ook twee
stokpaardjes van Cois – verhuizen
naar Koen Vandermeiren, terwijl jij er
Jeugd voor in de plaats krijgt. Blij?
“Naast Openbare Werken erf ik inderdaad de Jeugd van Bart Nobels.
Hij heeft de toon gezet en ik wil dat
nu verder uitbouwen. Ik noem graag
de Jeppe als voorbeeld. Die evolutie
van een tuinhuis naar een volwaardig
jeugdlokaal, dat is toch schitterend!
Maar ik blijf erbij: het initiatief en de
motivatie moeten vanuit de jongeren
zelf komen. Het bestuur is er om die
droom te helpen verwezenlijken. En
voor die kar wil ik mijn paarden spannen. Daarnaast is er nog een ander

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

Café

belangrijk gegeven op het gebied van
jeugd: hoe bereik ik de niet-georganiseerde Zemstse jongeren? Dat is echt
een uitdaging! Die mensen leven vaak
in een virtuele wereld van internet, email en computerspellen. En als ze dan
eens buiten komen, vallen ze in een
zwart gat, met alle gevolgen vandien.”
Ik moet Tim even afremmen. Zijn ongebreidelde gedrevenheid komt nu
echt tot uiting! Maar hij is amper in te
tomen. Steve Stevaert en zijn ideeëngoed passeren de revue. Maar ook het
werk van Hans Bonte in Vilvoorde laat
hij niet ongemerkt voorbijgaan. Om
maar te zwijgen over zijn liefde voor
het basket – met een idool als Michael
Jordan – en vóór alles toch: zijn gezin!
Waarmee hij als ‘family man’ graag
naar de Westkust van de States zou
willen trekken. Hoewel Spanje, Italië en
de skigebieden in de Alpen hem ook
wel bekoren. Zonder te spreken van de
mediterrane keuken! Of een festivalletje af en toe, liefst met Coldplay of U2.
In afwachting moet Studio Brussel maar
wat luider uit de boxen galmen… 

Amy Baudelet (redactielid van de
Zemstenaar), 26 jaar, werkt in
Fleet Management

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt

“Moge er even mooie herinneringen en verrassende artikelen
ontstaan in het nieuwe jaar.
Geniet, ontspan en soms, als
het eventjes kan, sta stil...”

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

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

36

de Zemstenaar januari 2011

Piet Van Grunderbeek (redactielid
van de Zemstenaar), 51 jaar, schepen in Zemst en regioverantwoordelijke van het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds.
“Aan al onze lezers een spetterend en gezond 2011 gewenst.”

Café

Schoonzicht
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

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

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

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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Trainersstaf van KFC Eppegem
Mark Talbut en Philippe Van Buggenhout: een complementair duo
EPPEGEM - “Tijdens het eerste gesprek met Mark Talbut zaten we meteen op dezelfde golflengte”, zegt sportief verantwoordelijke Michel Van Campenhout. “Mark
wou in een ambitieuze club als KFC Eppegem graag T1 worden met één doel: de
promotie afdwingen naar eerste provinciale. De spelerskern was al gevormd, hier
heeft hij geen inbreng meer gehad. Hij stond erop om nog een T2 aan te trekken.
Dat werd Philippe van Buggenhout, waarmee hij destijds in Kampenhout samenwerkte. Mark en Philippe zijn een complementair duo, ze voelen elkaar blindelings
aan en kennen ieder hun specifieke taken, zowel op als naast het veld. Snel werd
duidelijk dat ze over een kwalitatief sterke groep beschikken. Er werd goed werk
geleverd in de voorbereiding en tijdens de stage was er al een hechte groep gevormd, de sfeer is super.”
“Ondertussen staan we op de eerste plaats in het klassement. Mark heeft, naast
zijn trainersarbeid, een belangrijke taak als coach om zijn groep mentaal voor te
bereiden op iedere wedstrijd, de huidige leiderspositie en de ambitie van de club
brengen zo al druk met zich mee. Maar hier zullen Mark en Philippe deze groep
behoeden voor zenuwachtigheid en stress. Voetjes op de grond houden, hoor ik
zeggen, en voetballen, dat kunnen ze…”
Trainers Mark Talbut en Philippe Van Buggenhout.

Mark Talbut, lange tijd in het voetbal
Speler: KV Mechelen, Beerschot en La
Louvière.
Trainer: La Louvière, Capellen, Strombeek en Kampenhout. Heeft een ProLicense diploma.
Scouting: Engelse clubs West Bromwich en Bolton Wanderers.
Spelersmakelaar.

Tekst en foto: Jean Andries

Eddy Roekens houdt de doelwachters
scherp
“Om onze trainersstaf te vervolledigen
hebben we onze T3 of keeperstrainer
Eddy Roekens. Hij zorgt ervoor dat Bart
De Doncker iedere wedstrijd scherp
blijft en dat tijdens de week Bart, Levi
Taelman en Glenn Baetens in optimale
omstandigheden kunnen trainen.”
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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:

Tervuursesteenweg 233 Hofstade 015/61.12.19
Battelsesteenweg 82 Mechelen 015/26.11.98
WO+DO GESLOTEN
Verzekeringsmakelaar
• Onafhankelijk van maatschappij
• Eigen schadebeheer
Agentschap bank
• Volledige bankservice
• Concurrentiële producten

Wij verzekeren uw financieel welzijn!
Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
  Tel 015/61.66.98  -  Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
de Zemstenaar januari 2011
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Grafisch Bedrijf Pol n n n n

De specialist in muzikale
animatie voor alle
gelegenheden.
Hebt u binnenkort een
feest of wil u gewoon zelf
leren deejayen.
Kijk snel op

Drukwerk • Ontwerp • Layout
Reclame • Print & Sign

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

100 % eik

www.musicstation.be
of bel 0475/38.85.85

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be
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Opzij, opzij, het nieuw mobiliteitsplan komt voorbij !

Zemst - De gemeenteraad keurde het nieuwe mobiliteitsplan goed voor onze gemeente. Een herzien globaal plan voor alles wat met vervoer te maken heeft. Daarin staat de veiligheid van de
zwakke weggebruiker centraal. Waaraan mag de Zemstenaar zich verwachten het komende decennium? Schepen van mobiliteit Bart Nobels licht het plan toe aan het Verkeersplatform Zemst.

H

Tekst : Kristel Vanden Wyngaerd

et Verkeersplatform Zemst is
een drukkingsgroep van Zemstenaren die alles rond veilig
verkeer op tafel werpt. Ze formuleren voorstellen voor de beleidsmakers en ondernemen zo nodig acties. Door
het Verkeersplatform, de Verkeersadviesraad en het mobiliteitsplan, speelt Zemst
een voortrekkersfunctie inzake mobiliteit.
“Zemst was in 1999 een van de eerste
gemeenten die een mobiliteitsplan goedkeurde”, verduidelijkt Nobels. “Dat is nu
herzien en goedgekeurd. Alle mogelijke instanties die met mobiliteit te maken hebben, werden daarbij gehoord: gemeentelijke ambtenaren, politie, de afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, De
Lijn, de NMBS, de Verkeersadviesraad …”
Bij de opmaak van zo’n plan wordt een
wegencategorisering opgemaakt: autosnelwegen (E19) , gewestwegen (R1) en
gemeentelijke wegen, met onderverdelingen naar de grootte en het belang van
die wegen. Dat betekent dat voor ingrepen aan die wegen verschillende overheden moeten optreden (Vlaams Gewest
of gemeente), wat de noodzaak van zo’n
plan nogmaals onderstreept. De gebruikers van die wegen worden apart bekeken, beginnende bij de zwakke weggebruikers, de voetgangers en fietsers. Voor
hen ziet het plan er veelbelovend uit.

Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de oude Tervuursesteenweg en de
Vaartdijk. Dat kan door een bestaande
voetweg tussen de Ambroossteenweg,
ter hoogte van de Vinkestraat en de
Korte Bakkestraat/Muizenstraat, opnieuw
bruikbaar te maken. Dan moet er wel opnieuw een brug komen over de Barebeek
(die er vroeger geweest is) en moeten er
onteigeningen gebeuren. “Maar het hoeft
daarom niet daar”, zegt de schepen. “We
kunnen evengoed elders een verbinding
maken. We weten dat die verbinding
noodzakelijk is, zeker voor de vele fietsers
naar de Mechelse scholen. De fietsroutes
zullen langs daar kunnen afgeleid worden,
wat dan weer subsidies van de provincie
oplevert.” Er zal werk gemaakt worden
van meer fietsenstallingen aan stations,
bushaltes en in dorpscentra. Aan de scholen blijft het streefdoel: alle autoverkeer
aan de schoolpoorten ontmoedigen.
Het openbaar vervoer wordt gepromoot: “We zullen bij de NMBS aandringen om meer treinen te laten stoppen
in Hofstade, ook in het weekend, voor
het Bloso-domein. En we willen de parking in Eppegem uitbreiden.”
Wat betreft het sluikverkeer: een extern bureau heeft tellingen uitgevoerd
in bepaalde straten en wat blijkt? De
Schranslaan en de Kampenhoutsebaan
overschrijden de norm van 150 voertuigen per uur voor woonstraten. Het grote
probleem is daarbij de niet aangepaste
snelheid van al dat autoverkeer.
Aan de Stijn Streuvelslaan/Brusselsesteenweg komen er zeker extra verkeerslichten. Er zullen meer controles op

snelheidsbeperking uitgevoerd worden
en de inrichting van de Stijn Streuvelslaan moet opnieuw bekeken worden,
vooral het eerste deel.

De Kampenhoutsebaan wordt onder handen genomen.

Een groot probleem is de Kampenhoutsebaan. Daar rijden wel 800 auto’s per uur
door tijdens de spits. Voor de bewoners
een hel. De weg slingert door velden, er
zijn grachten aan beide kanten, op vele
plaatsen is die niet breed genoeg voor
twee passerende auto’s, er zijn geen
fiets- en voetpaden en men houdt zich
bovendien niet aan de maximumsnelheid
van 50 km./u. Het sluikverkeer is voornamelijk afkomstig van bewoners van het
Leuvense, die op weg naar de E19 via de
Langestraat in Boortmeerbeek het kruispunt aan ‘’t kantoor’ (grote ingang Blosodomein) willen mijden.
“We zouden het verkeer kunnen omleiden
of via lussen laten rijden om sluikverkeer te
ontmoedigen. Een algehele aanpassing
van de weg, met fiets- en voetpaden en
nieuwe riolering is zeker nodig, maar dat
is een plan van lange duur. Die werken liggen niet direct in ‘t verschiet. Er moeten op
korte termijn maatregelen genomen worden.”, aldus schepen Bart Nobels.
Het nieuwe mobiliteitsplan ligt ter inzage op de gemeente. 


Kristel Vanden Wyngaerd (redactielid van de Zemstenaar), 48 jaar, huismoeder
“Dat de dooi nog veraf moge zijn, de vreugde duurt des te langer, de herinnering is des te scherper. Veel plezier in 2011 dat lang mag duren en dat je lang
moge koesteren!”
de Zemstenaar januari 2011
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Zemst - Toen Anny een goeie tien jaar terug haar carrière beëindigde als kleuteronderwijzeres,
was ze vastbesloten haar dagen nuttig en aangenaam te besteden en niet in het zogenaamde
zwarte gat te belanden. Prompt volgde ze een opleiding schilderkunst aan de Portaelsschool voor
Beeldende Kunsten in Vilvoorde. Anny is afkomstig uit Grimbergen en woont al tientallen jaren in
Zemst-Bos. Daar heeft ze ook haar atelier.

Anny De Boeck leeft zich uit op doek

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

W

as je altijd al artistiek?
“In de opleiding tot kleuteronderwijzer zit een
serieus pakket creatieve
vorming, waaronder tekenen, dus helemaal onbeslagen kom je dan niet op het
ijs. Die creativiteit kon ik wel botvieren in
mijn beroep. Ik ben eigenlijk doelbewust
pas na mijn loopbaan aan het schilderen
gegaan. Ik ga voluit en intensief in alles
wat ik doe, dus twee zaken combineren kan wel eens te veel worden. Voor
ik naar de Portaelsschool ging, volgde
ik een tijdlang een schriftelijke cursus.
Ik had tevoren een ongeval en het was
belangrijk om vingers en handen te trainen en ze zo soepel te houden. Nu, die
schriftelijke cursus was wel goed, maar er
miste toch wat aan. Je kreeg respons en
advies, maar echte feedback ontbrak. Op
school daarentegen steel je met je ogen
en leer je van de anderen. Je kan ook op
het moment zelf hulp vragen én krijgen bij
het oplossen van een probleem.”
Hoe zou je zelf je werk omschrijven ?
“Heel gevarieerd. Ik pin me niet graag vast
op één stijl. Je kan nooit zeggen: nu ben
ik er. Het blijft evolueren. Als ik eens een
serie maak van een onderwerp in een be-

Anny in haar atelier bij haar jongste creatie.

paalde stijl, heb ik het daarmee wel gehad,
dan moet ik wat anders gaan doen. Het
liefst werk ik met olieverf of acryl. Ik vertrek
meestal vanuit een welomlijnd idee. De onderwerpen kunnen heel divers zijn, abstract
maar ook figuratief. Het resultaat moet
echter meer zijn dan de pure weergave, ik
probeer er elke keer spanning, ruimte en
beleving in te leggen. Soms licht ik details
uit een foto, vergroot die uit en verwerk ze
opnieuw tot een compositie. Google Earth
is al wel eens een inspiratiebron, verbazend welke mooie structuren er vanuit de
lucht op de aarde zijn waar te nemen. Ook
hou ik ervan te experimenteren met andere
technieken of werktuigen. Het penseel inruilen voor vod, spons of mes bijvoorbeeld.”
Neem je soms deel aan tentoonstellingen?
“Niet vaak individueel. Ik nam wel al
deel aan de Zemstse kunstenaarsroute.

Ik ben lid van Arts Friends, een groep
kunstenaars die zich vanuit de Portaelsschool verenigde om regelmatig groepstentoonstellingen te organiseren. Het
Domein Drie Fonteinen is de vaste stek
voor een jaarlijkse tentoonstelling. Er
wordt telkens een gastkunstenaar uitgenodigd en op zondagmiddag wordt
de tentoonstelling opgeluisterd met
een aperitiefconcert. Met Art Friends
doen we ook al eens een uitstap of we
organiseren een workshop.”
Neemt schilderen veel van je tijd in beslag?
“Ik kan het af en toe wel even loslaten
hoor. Er zijn ook nog de kinderen en de
kleinkinderen. Mijn man en ik pikken wel
eens een reisje mee, altijd met de auto.
Die trips zorgen dan weer voor inspiratie. Ik
wil het in elk geval nog lang blijven doen.”
Zie ook www.artfriends.be


Sofie De Win (redactielid van de Zemstenaar), 20 jaar, studente journalistiek
“Wat zal ik je wensen? Eerst en vooral het klassieke gelukkig nieuwjaar. Dat al
je dromen en verlangens uit mogen komen. Je hoort rond deze periode vaak
al de goede voornemens. Van stoppen met roken tot diëten. Maak er werk
van, maar vergeet vooral niet te genieten van wat elke dag te bieden heeft.
Met voor - en tegenspoed. Een heel gelukkig 2011 met veel liefde en geluk.
Veel leesplezier komend jaar.”
de Zemstenaar januari 2011
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Zemst - Weer of geen weer, regen of zonneschijn, wolken of een blauwe hemel, het ochtendkrieken of de avondstond, lente, zomer, herfst of winter, nacht of ontij… het kan hem niet deren.
Altijd ligt bij Luc Van Roy van fotoclub Zefoda het toestel opnameklaar, thuis, in de auto, in de
fietstas, of in de rugzak. Er gaan weinig dagen voorbij dat Luc geen foto’s neemt.
Natuurlijk waren de sneeuwmassa’s die afgelopen december op ons neerdwarrelden een meer
dan dankbaar onderwerp voor sublieme, sfeervolle beelden. Oordeelt u zelf, geachte lezer van
de Zemstenaar en vergezel hem even op een korte wandeling net buiten de Zemstse dorpskern.
		

Tekst: Alex Lauwens; foto’s: Luc Van Roy

Winterimpressies…
We nemen een muzikale start op de hoek van de Jaak
Lemmenslaan en glijden de Edgard Tinelstraat in. We
zijn de bevoorrechte getuigen van een symfonie van
wolken, zwanger van sneeuw…
Verse voetsporen tonen ons de weg door de knotwilgendreef aan het eind van de Singelweg richting Daelemansbos… Wie vertrouwd is met de omgeving, weet
dat we dan richting ‘kapelleke van de dong’ stappen,
zoals dat uit de Zemstse volksmond klinkt.
Deze ‘kapel van Deudon’ wordt zo genoemd omdat ze
gebouwd werd in opdracht van de familie Deudon op
het einde van de 19de eeuw.
Correcter spreken we van de kapel van Onze-LieveVrouw van de Zeven Smarten. In de muren staan 7 medaillons van de 7 smarten van Maria afgebeeld.
Even verderop worden we beloond met een adembenemende Nayakker. De kring rond de maan, die is vergaan, maar die rond de zon, kent geen pardon. Sneeuw
is ons deel, hoe langer hoe meer.


Karen Andries (redactielid van de Zemstenaar), 45 jaar,
Quality Advisor en preventieadviseur
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“Graag wens ik jullie:
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om somberheid in te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.”
de Zemstenaar januari 2011

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be
Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52
Fax: 015/62 05 04
* Kappen en slepen van bomen
* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken
* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen
* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrieen privaat gronden

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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bij Tinne en Fluppe
Tervuursesteenweg 662
1982 Elewijt

Al uw was perfect gestreken!

Zemst - Het Strijkatelier aan de Boven-

weg is een begrip geworden in Zemst. Al
jaren staat het strijkteam met de glimlach
klaar om manden met verkreukelde was
om te toveren tot in de plooi gestreken
wasgoed, alles netjes even breed. Je
krijgt er een persoonlijke service van
kotmadam Lut. Deze maand blaast
het atelier vijf kaarsjes uit en werd de
12.500ste strijkmand over de vloer
geschoven. Strijkplanken aan de kant,
hoog tijd voor een glas en een terugblik!
Lut De Meyer is verantwoordelijk voor
een groep van zes strijksters. Met
het groeiend aantal klanten komt de
stoom soms letterlijk uit haar oren om
de organisatie vlotjes rond te krijgen.
“Inwoners van Zemst brengen sedert
2006 hun ongestreken was naar ons
strijkatelier en betalen met dienstencheques”, aldus Lut. “Wij willen de
mensen graag een service op maat

bieden en de mand buiten krijgen binnen de 24u. In de beginperiode stond
ik, bij gebrek aan personeel, mee achter de strijkplank en ondervond ik dat
strijken geen simpele job is.”
Lut is fier op haar team: Maggy en
Erika zijn er bij van bij de eerste strijkmand, Sandra en Pascale vulden de
ploeg aan, Eli en Nelly zijn de laatste
aanwinsten. Niks dan lof voor deze
taaie strijktantes, want Lut gaat er
prat op dat ze bijna nooit ziek zijn. Per
maand worden er een kleine 300 manden gestreken en daarvan maken de
hemden de hoofdzaak uit. “We strijken
400 hemden per jaar per klant, dat zijn
een heleboel knoopjes los te maken”,
vertelt Lut. “Hierbij een warme oproep
aan onze klantjes om op voorhand de
hemden los te knopen, dat scheelt een
pak tijd en minder gebroken nagels.”
Je vindt de strijkwinkel links van
het administratief gebouw van het
OCWM van Zemst. Nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2011: elk werkdag van 7u tot 12u en van 12.30u tot
17.30u. 015/61.87.16.
NVE

Nicole Van Erp (redactielid van
de Zemstenaar), 48 jaar, maatschappelijk werkster
“Een vrolijk einde, een nieuw
begin… Aan alle Zemstenaars,
een jaar volledig naar je zin!”
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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
de Zemstenaar
januari 2011
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