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Gejaagd door het wild
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Je hebt er gevierd. Je hebt er gefeest.
Je hebt er

gezongen en GELACHEN.
Een traan weggepinkt.

Je hebt er ingepakt. En uitgepakt.
Je hebt er KOUD gehad. En warmte gekregen.
Je bent er alleen geweest.
Je hebt er

Met elkaar.

geleefd.

In 2011

En wat wil u beleven in 2012?
Eén januari begint een nieuw verhaal. Een nieuw jaar, nieuwe plannen en heel wat dromen.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en veel succes toe in 2012.

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
Openingsuren: ma tot vrij van 9u tot 17u30, za van 10u tot 13u.
Buiten de kantooruren op afspraak.
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BURO VAN EYKEN
LANDMETEN | EXPERTISES | VASTGOED
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Beste Zemstenaar,

H

o ho ho!
Het is eindelijk zo ver, het is december. En dan
is het: “Maak plaats, Paul! De intro is voor één
keertje van mij.” Waarom? Omdat ik december de
leukste maand van het jaar vind en het niet kan laten dat
met u te delen.

45 jaar Sint-Hubertus
Werkgroep Trage Wegen
FC Eppegem pakt eerste periodetitel
KCVV Elewijt co-leider
Philipe Lens danst bij Ballet van Vlaanderen
De Rut neemt de fiets
Zemst zamelt in voor hulpbehoevenden
Linda regelt je reis bij je thuis
De kerststallen van Gust Moens
Gezocht: naam voor restaurant
Onder de mensen
Jack Vissers, kandidaat nieuwe politiechef
De Rank bouwt nieuwe kerk
Nico... is een gsm
Jan Lauwers, topcoureur uit de sixties
Stopplaats Hofstade blijft
Tweelingen

De ene gezellige dikkerd volgt de andere in snelvaart op! De
Sint is het land nog niet uit of de kerstman staat al te drummen.
Ik hou van de drukte op straat, de liedjes op de radio (Mariah
Carey rocks!) en de zoektocht naar het perfecte cadeau. Mijn
huis tover ik om tot een waar kerstpaleis en daar hoort een
boom bij. Liefst van al de real thing. Er gaat wat mij betreft niets
boven de geur van een echte boom. Voor mij dus geen dennengeur uit een potje.

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar,
Hofgrachtlaan 22, 1981 HOFSTADE
Redactie: Jean Andries, Karin Andries, Amy Baudelet,
Bart Coopman, Juliaan Deleebeeck, Katia De Vreese,
Sofie De Win, Alex Lauwens, Veerle Mollekens,
Natalie Paredaens, Marijke Pots, Ellen Van de Wijgaert,
Kristel Vanden Wyngaerd, Piet Van Grunderbeek,
Dirk Verdeyen, Paul Verdoodt
Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever: Paul Verdoodt
Eindredactie: Ellen Van de Wijgaert
Lay-out: Marijke Pots
Illustrator: Rudy Moens (RUMO)
Webmaster: Wiet Jacobs
Advertenties: Jean Andries
015/61.10.06, 0475/42.02.76, adverteren.dz@gmail.com
Administratie: Hilde Delabie
Druk: Drukkerij Binst Humbeek
Bedeling: De Post
Contactgegevens: de Zemstenaar, 0479/66.46.66, 0475/42.02.76,
info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com,
Btw Be 877.888.404, Rek. 751-2030593.35

Hoe zit het bij u? Liggen er onder uw boom een stapel geschenkjes voor kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, tantes,
nonkels? Of trekt iedereen een naam en gaat op jacht naar de
ultieme traktatie voor die gelukkige? Staat u uren in de keuken?
Of haalt u iets lekkers af bij de plaatselijke traiteur? Of misschien viert u kerst nog liefst van al in uw zwembroek op een
exotisch strand?
Wie geen inspiratie heeft dit jaar, vindt vast wel een ideetje in
dit nummer. Lukraak verspreid vind je er van iedere redactiemedewerker hoe hij of zij kerst/oudejaar viert.
Hoe het bij u ook wordt, ik – en met mij de hele redactie – wens
u alvast heel gezellige feesten en een spetterend eindejaar toe!
ps: In dit nummer vindt u uiteraard niet alleen een kerstgekke
redactie, maar ook weer fantastische artikels over gezegende
dieren, een geweldige balletdanser, een nieuwe politiecommissaris, een nieuw restaurant, een straffe junior journalist, trage
wegen, “oude coureurs” en nog veel meer.


Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

rukkerij Binst staat voor kwaliteitsdruk werk. Een team
van topmedewerkers staat klaar
om met hun kennis van ontwerp,
drukken en af werking u, als
opdrachtgever, optimaal tevreden

te stellen. Met onze ‘Heidelberg’
persen, haarscherpe ogen, grote
dosis vakkennis en extra veel
plezier in ons werk, verzorgen
wij drukwerk van hoogstaande
kwaliteit. In elke denkbare oplage,
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naar wens gevouwen, gestanst,
van een präge voorzien, veredeld
en/of haarscherp gevouwen. En
dat allemaal tegen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en
indien nodig ook zeer snel.

De redactie (Ellen)

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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Voor u halen wij
alles uit de kast!

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

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
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Manege Verbrande Brug viert 45 jaar Sint-Hubertus
Eppegem – Elke derde zondag van de maand november is het grandioos feest in manege Verbrande Brug. De jaarlijkse Sint-Hubertusviering is een traditioneel feest dat bij Zemstenaren en
velen uit de omgeving een vaste plaats in de agenda heeft. Voor diegenen die niet op jacht gaan
en geen huisdieren hebben: Sint-Hubertus is de patroonheilige van de jagers en de beschermer
van honden en paarden. Wij spraken met Ann Verreth, mede-organisator, tijdens het drukke feest.
						

A

nn, dit evenement is een jarenlange traditie. Kan je ons vertellen hoe het allemaal begon?
“Het begon allemaal toen Roger
Janssens met enkele ruiters te paard naar
Grimbergen trok om daarna zijn tocht af te
ronden op de speelplaats van het schooltje aan de Verbrande Brug, waar ook andere dierenliefhebbers samenkwamen
om een zegening te laten plaatsvinden.
Maar ons Belgisch weer zorgde ervoor dat
heel wat zegeningen wel erg nat waren.
En een eucharistieviering in de gietende
regen is geen pretje. Dus kwam Roger op
het idee om dit zelf te organiseren in zijn
overdekte piste in de manege.
Hij nam Rik De Visscher, toenmalig cafébaas op de Verbrande Brug, onder
de arm om er samen met zijn ploeg van
jagers iets van te maken. De Sint-Hubertusviering was geboren. Rik en zijn
jagers zorgden voor een klein jachttafereel met in het midden het hert van SintHubertus en een kruis aan zijn gewei.
Ondertussen bestaat onze Sint-Hubertusviering al sinds 1966. Roger en Anita Janssens zijn de echte stichters en zorgden jaar
op jaar voor vernieuwing. Nu, 45 jaar later,

Tekst: Karin Andries, foto’s: manege Verbrande Brug

De Sint-Hubertusviering bestaat al sinds 1966.

wordt deze traditie verder gezet door hun
opvolgers, André en Ann Janssens.”
Hoe moeten we ons zo’n viering voorstellen?
“Sint-Hubertus wordt gevierd met een georganiseerde tocht, een eucharistieviering
en een zegening van de dieren om hen te
behoeden van onheil, ziekte, zwakte of ongeluk. We starten om 10 uur met een ge-

De jachthoornblazers Rallye Westrode zetten de toon.

de
de Zemstenaar
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2011

organiseerde tocht met 85 ruiters. Bij het
vertrek krijgen we het jachthoorngeschal te
horen van de veertienkoppige jachthoornblazersgroep Rallye Westrode. Zij bestaan
dit jaar twintig jaar – waar is dat feestje?
–, zijn gekend tot ver buiten de Belgische
grenzen en hebben een ongeëvenaard
palmares. Na de tocht is er een prachtige
viering met een uniek en persoonlijk tintje
van pastoor Verdoodt, die elk dier afzonderlijk zegent. De eucharistieviering wordt
opgeluisterd door de jachthoornblazers en
bijgewoond door 450 toeschouwers. Alle
soorten dieren worden gezegend: honden, katten, konijnen, cavia’s, hamster,
parkieten, noem maar op en natuurlijk ook
alle paarden die meestapten in de tocht.
Het is een echte dierentuin. Zeker niet te
vergeten is het gigantische jachttafereel
van onze plaatselijke jagers. Na de viering
wordt iedereen getrakteerd op een harten ledematenverwarmende receptie met
glühwein, warme soep en lekkere hapjes.
Afspraak volgend jaar op de derde zondag
van november. Info kan je steeds vinden
op www.verbrandebrug.be.
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

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

320

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
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Zemst - Een landelijk wegje dat
zich door de velden slingert, een
streep van anderhalve meter
breed, langs het rijpende graan,
de murmelende beek, de koelte
van het bos of een wijds vergezicht over akkers en weilanden,
afgezoomd met knotwilgen, is
puur genieten voor wandelaars
en fietsers. Een idyllisch beeld
dat door grootschalige landbouw en verkavelingen steeds
meer onder druk staat en helemaal dreigt verloren te gaan.
Maar dat is buiten de leden van
de werkgroep Trage Wegen gerekend, die resoluut voor hun
behoud gaat.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
Deelnemers aan de Malitocht genoten alvast van de kronkelende trage wegen in Laar.

Werkgroep Trage Wegen wil veldwegen behouden en heropenen

D

e gemeente Zemst wil twee
voetwegen, die in onbruik geraakt zijn, afschaffen en dat is
zeer tegen de zin van de pas opgerichte werkgroep vzw Trage Wegen. Zij
wijzen op het belang van de veldwegen en
zoeken steun met een petitie, die tijdens
de Malitocht in Laar voorgelegd werd aan
de bezoekers. Tweehonderd wandelaars
onderschreven de doelstellingen.
”Trage wegen zijn veilig, ideaal om van
de landschappelijke rust en de natuur
te genieten en belangrijk als ecologische verbinding. En toch zijn veel trage
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wegen bedreigd door te weinig onderhoud, inname of verharding. Dat is ook
zo in Zemst”, motiveert Theo Slachmuylders van de werkgroep.
“In het voorjaar wees ik de gemeente op
het slecht onderhoud van de voetwegen
95 en 104 en drong aan op de heropening en een beter onderhoud. Na enige
tijd bleek dat de gemeente de afschaffingsprocedure ingezet heeft en dat is
een brug te ver. Die voetwegen worden
omgeploegd, afgesloten met prikkeldraad of onderbroken door het wegnemen van kleine bruggen en dat terwijl
iedereen
er
door mag. Wij
willen die wegen open om
er het prachtige landschap
te ontdekken
en niet langs
beton of asfalt te moeten
wandelen.”
Schepen Bart
Nobels,
bevoegd
voor
voetwegen,
erkent de fei-

ten: “Omdat de wegjes niet echt meer
gebruikt werden, hebben wij de procedure
tot afschaffing ingezet. Na overleg met de
betrokkenen overwegen we het wegje
te verleggen naar de perceelsgrens en
dat ligt opnieuw in onderzoek. Wij hebben de intentie om in onbruik geraakte
voetwegen te herwaarderen en andere
af te schaffen. Dat zal heel geleidelijk
gebeuren, naarmate er een oplossing gevraagd wordt. Ongeveer 20 jaar geleden
hadden we in iedere deelgemeente een
werkgroep om de situatie van die wegjes
in beeld te brengen. Dat leverde ons een
hoop informatie op, die nu moet geactualiseerd worden.”
De werkgroep Trage Wegen wil daarbij alvast een vinger in de pap. ”We
doen hierbij een oproep tot de Zemstenaars om bij de werkgroep aan te
sluiten”, zegt Rudy Moens, “liefst inwoners van alle deelgemeenten met
een duidelijk zicht op de situatie aan
hun achterdeur. We hebben de ambitie om het dossier te actualiseren en
willen positief samenwerken met het
bestuur om oplossingen te zoeken en
gerechtsprocedures te vermijden.” Het
mailadres voor geïnteresseerden is:
tragewegenzemst@hotmail.com.
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GARAGE

Accountancy Koekoekx

015 / 6114 42

boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

Maurice
EPPEGEM
VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
SKODA
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN
Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

vw

accountant – belastingconsulent

audi

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be

ALGEMENE BOUWWERKEN
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be

Garage Vandereviere
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

www.eethuisdelente.be
Ambachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
Zuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.
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FC Eppegem pakt eerste periodetitel
Eppegem – FC Eppegem deed op de negende speeldag wat het moest doen: winnen tegen Stockel, bekroond met de eerste periodetitel. Met 25 op 27, de beste aanval met 25 doelpunten en
de beste verdediging met slechts 3 tegendoelpunten zette de ploeg een bewonderenswaardige
reeks neer. Bij Grez-Doiceau en thuis tegen Nijvel trok de ploeg de positieve lijn door.
Foto en tekst: Jean Andries

De officiële foto van KFC Eppegem tijdens de persvoorstelling.

Voor FC Eppegem was het de twee
voorbije seizoenen net niet weggelegd. Het vorige seizoen botste de
ploeg op een te sterk Pepingen voor
de titel en konden de spelers het niet
waarmaken in de eindronde. Het seizoen 2011-2012 werd ambitieus voorbereid en de doelstelling is niet veranderd. FC Eppegem wil een volwaardige
eersteprovincialer worden en doet er
alles aan om dat te realiseren. De eerste stap: de periodetitel en zes punten
voorsprong na twaalf matchen laat al-
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vast het beste vermoeden.
De basis werd al vorig seizoen gelegd.
Trainer Mark Talbut is een voetbalkenner met ervaring. Spelers Bram Glorieux,
Koen Baudet, Bart Van Winckel, Bart De
Doncker, Peter Wouters, Gunter Vercammen, Bert Van Zeebroeck, Maarten
Tordoir, Glenn Breugelmans en Maarten De Schepper bleven de club trouw.
Gertjan Peeters groeide uit tot een
sterkhouder. Jongeren Levi Taelman,
Glenn Trouwkens, Zeger Tordoir, Glenn

Baetens, Maxime Van Campenhout, Sebastien Deleener en Jeroen Van den
Berg hebben toekomstmogelijkheden.
En nieuwkomers Niels Breuer, Arnout De
Weerdt, Nicolas Verhas, Matthias Verhaegen en Fifi Solomon betekenen allen
een meerwaarde.
FC Eppegem is op de goede weg.
Met een homogeen hardwerkend bestuur, sponsors, supporters en talrijke
vrijwilligers kan het dit seizoen nog
moeilijk mislopen. 
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Voorzitter Rudy Bautmans: “Elke wedstrijd is een topper”

KCVV Elewijt co-leider

Elewijt – Net geen eerste
periodetitel voor KCVV Elewijt. De club kan echter terugblikken op een mooie
seizoensstart. Na elf speeldagen deelt Elewijt de leiding met VK Berg op, heeft
het met 35 doelpunten de
productiefste aanval van de
reeks en mag het terecht
de ambitie koesteren om te
strijden voor een prijs.
Foto en tekst: Jean Andries

Het VIP-etentje voor de wedstrijd tegen Boortmeerbeek
was een groot succes. De spelers kwamen de supporters en
sympathisanten groeten en dat werd bijzonder gewaardeerd.

“Het verlies op Berg Op is geen drama”,
oordeelt voorzitter Rudy Bautmans. “Integendeel, de wedstrijd legde onze
werkpunten bloot en doet de ganse
ploeg beseffen dat elke wedstrijd een
topper is. Elke tegenstrever is super gemotiveerd tegen KCVV Elewijt. Daartegen moeten we ons wapenen, we hebben talent genoeg om deze druk aan
te kunnen. De competitie duurt immers
nog lang.”
Talentrijke kern
“Mee aan de leiding staan is het resultaat van een bewuste transferpolitiek. Enkele technisch talentvolle
spelers werden aantrokken. Samen
met een aantal sterkhouders van vorig seizoen zoals Beukelaers, Verholen, Pollefoort , Van Keer, Matyn en
een aantal jongeren uit eigen kweek,
denk maar aan de broers Reszczynski,
Dautzen, Jaspers, Bart Beullens, Niels
De Craecker en nog een aantal anderen, beschikt trainer Ronald De Ridder
over een talentrijke kern. Geschorsten
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of gekwetsten kunnen
zonder veel
problemen
vervangen
worden. Dit
moet
ons
vertrouwen
Steeds veel vrouwelijk schoon onder de trouwe supporters van KCVV
geven. OpElewijt. Op de sympathieke meisjes kunnen de spelers steeds rekenen.
nieuw goede
prestaties, mooie resultaten en hope- zaak, denk maar aan mogelijke derby’s
lijk ook mooi voetbal brengen is ons tegen Zemst, Weerde, Hofstade, Muizen, Machelen en Melsbroek.”
doel.”
Bescheiden blijven
“We hebben een talentvolle ploeg
maar er spelen in onze reeks enkele
geduchte tegenstanders. Berg Op,
Veltem en ook Perk zullen een woordje
meepraten. Vierde G is een reeks waar
alle ploegen fel aan elkaar gewaagd
zijn, voor KCVV Elewijt kan elke wedstrijd een topaffiche worden. Graag
willen we opnieuw naar derde provinciale E. Een reeks met vele streekderby’s is voor vele ploegen een goede

Topactiviteiten
“Niet alleen de eerste ploeg, ook
naast het sportieve scheert KCVV
hoge toppen. De club staat immers
bekend als een ‘plezante compagnie’,
met een aantal topactiviteiten zoals
onze VIP-lunches op 15 januari 2012
en 1 april 2012, het steakfestijn op
9, 10 en 11 maart 2012 en het jeugdtornooi op 28 april. Mogelijke andere
feesten vind je op onze website www.
kcvvelewijt.be.”
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Een mooie eindejaarswens naar al onze..
Supporters

Vrijwilligers
Sponsors

..en iedereen die we vergeten zijn.

Een gezond en sportief 2012
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design

Grafisch Bedrijf Pol n n n n
Drukwerk • Ontwerp • Layout
Reclame • Print & Sign

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

100 % eik

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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ZO VIEREN WIJ
Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Amy Baudelet: ‘Ons eerste kindje’
Een kleine, grote verandering staat ons te wachten met kerst en nieuwjaar. Tijdens
de feestdagen wachten we vol ongeduld op de geboorte van ons eerste kindje.
Traditiegewijs vier ik kerst met onze familie rond de kerstboom, waaronder elk jaar
meer en meer pakjes verschijnen. Ik ben benieuwd welke verrassing mijn wederhelft
dit jaar onder de kerstboom heeft verstopt. Mijn voornemens voor het nieuwe jaar
luiden elk jaar hetzelfde. Helaas ben ik er nog niet in geslaagd om mijn uitstelgedrag
te verbeteren!

Alex Lauwens:
‘Heilige nacht’
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van je hart.
info@printwinkel.com

Ellen Van de Wijgaert: ‘Een hele dag ho ho ho-en’
Kerst is mijn favoriete feest! Ik hou van de gezelligheid, het lekkere eten en uiteraard de pakjes! Wat mij betreft mag Jingle Bells de hele dag door de luidsprekers
schallen en mag er op elke straathoek een kerstman staan te ho ho ho-en. Instant
kriebels in mijn buik! Elk jaar weer zeur ik mijn mama de oren van het hoofd om toch
maar een appeltje met veenbessen op mijn bord te toveren. Wat er naast ligt, maakt
niet uit, het is altijd lekker. Vroeger, toen ik nog een klein Ellentje was, moesten wij
altijd naar de middernachtmis en kregen we pas daarna de pakjes. Het kon voor mij
en mijn zus niet snel genoeg middernacht zijn. Nu moeten we niet meer naar de mis,
maar het pakjesmoment is nog steeds even spannend. Ons hele gezin gaat maanden op voorhand al op jacht naar het perfecte cadeau. Twee jaar geleden kregen we
trouwens ons mooiste kerstgeschenk ooit, toen wisten we namelijk de 24ste of ons
huis ook écht van ons was. En nu, na twee jaar verbouwen, kijk ik vooral uit naar de
eerste kerst in ons nieuwe huis. Met een mooie, grote kerstboom, heel veel pakjes
en appeltjes met veenbesjes, uiteraard!
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klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

GSM: 0495 57 49 82

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
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Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst
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Philipe Lens in
actie. Professioneel
dansen is zoveel
als topsport.

Philipe Lens: danser bij Ballet van Vlaanderen
Elewijt – Deze periode danst Philipe Lens uit Elewijt met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen
in Parijs. Daarna trekt het gezelschap naar Venetïe, zodat hij nog net Kerstmis thuis zal kunnen
vieren. Wie in januari naar De Schone Slaapster gaat kijken in Antwerpen, kan hem in volle
glorie zien dansen. Een portret van een aankomende sterdanser bij het Ballet van Vaanderen.

G

een alledaags beroep voor
een jongeman van net 18
jaar: balletdanser op hoog niveau. Het Koninklijk Ballet van
Vlaanderen (KBvV) is een internationaal
hoogstaand gezelschap. Daar een danscarrière mogen beginnen, moet dan ook een
enorme stimulans zijn voor een aankomend
talent. Na audities in augustus kreeg hij een
contract aangeboden als stagiair danser.
Philipe heeft altijd geturnd en schakelde
pas op zijn twaalfde over op ballet. “Door
mijn kleine zus Marieke, die toen turnen en
ballet combineerde. Ik probeerde ook ballet en vond het leuk. Na het eerste middelbaar in de Ursulinen van Mechelen, schreef
ik me in in de balletschool van Antwerpen.
Ik mocht er meteen in het tweede jaar starten. Nu ben ik er afgestudeerd, maar kan
gelukkig onmiddellijk verder aan de slag
bij een dansgezelschap.”
Mee op ‘t dak
En wat voor een! Philipe vertelt het alsof
de Zemstenaar december 2011

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Luc Hermans

het hem geen moeite kostte, maar de balletschool van Antwerpen selecteert heel
streng. Vijf jaar geleden startte hij er met
vier jongens in zijn klas. Uiteindelijk bleef hij
alleen over. Het werd een afvallingskoers.
Dat zegt veel over zijn talenten. Maar ook
over zijn positieve ingesteldheid en zijn
kunnen. Een vrolijke jongeman die met
beide voeten op de grond blijft en zich niet
vlug van de wijs laat brengen door welke
hindernis of inspanning ook. Met het openbaar vervoer en zijn fietsje pendelde hij al
die jaren af en aan naar Antwerpen, vaak
doodmoe van de zware dagtaken op de
balletschool. En in de vakantie kruipt hij
met zijn vader, dakwerker, mee de daken
op om hem te helpen. Goed omringd en
gesteund door zijn ouders, broers en zus een familie van getalenteerde turners - blijft
hij dat doen “als opwarming voor ’t ballet ”.
“En turnen blijf ik ook doen met mijn broer
en vader bij Thorho in Hofstade. Een toffe
sfeer is het daar onder de jongens”, zegt hij
lachend. Hij is er nu ook trainer.

Onderaan de ladder
Van je hobby je beroep kunnen maken,
is niet iedereen gegeven. Je begint als
stagiair danser, de laagste trede van
een professionele danscarrière. Daarna
volgen in opklimmende volgorde core,
half-solist, solist, eerste solist en, wie
weet, ooit principal. Maar bij het KBvV
mag hij van in ’t begin al meedansen
bij opvoeringen. De Schone Slaapster staat er op het programma met
momenteel opvoeringen in Parijs. Het
KBvV reist dan verder naar Venetië. Na
Nieuwjaar brengen ze die voorstelling
in Antwerpen. Ook al is het Ballet van
Vlaanderen gekend om zijn voornamelijk klassiek ballet, toch wordt modern
ballet niet uit het programma geweerd.
“Ik wil ook graag mijn techniek van modern ballet nog bijschaven bij het Ballet
van Vlaanderen, door nog enkele extra
uren in de balletschool. Modern ballet
ligt me iets meer”, besluit hij. Er wacht
hem een mooie toekomst.
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De Rut neemt de fiets
Weerde – In café de Rut worden er niet alleen pinten gedronken. De meest fitte klanten richtten er zopas een heuse wielerclub op. Of liever: een clubke. Maak plaats voor WTC De Rut!
			

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Luc Hermans

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

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

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

D

e gloednieuwe club heet
dus WTC De Rut. Lees
Weerds Toeristen Clubke. Willem Vermost, door
vriend en vijand gevreesd voor zijn
vlijmscherpe demarrages, geeft tekst
en uitleg. “Na veel gepalaver om toch
eens een wielertenue te maken voor
de Weerdse Vrienden, kwam het initiatief uiteindelijk van de grond. Samen
met Sander van De Rut en B&B Bouw
slaagden wij erin om een uitrusting te
ontwikkelen voor de zéér recreatieve
en net iets sportievere Rutganger. Let
wel, meer dan de helft van de spor-

tivo’s op de foto heeft die zondagochtend NIET met de fiets gereden.”
WTC De Rut is geen officiële club,
maar gewoon een hoop vrienden
met dezelfde hobby. En nu ook dezelfde tenue. “Bedoeling is om af en
toe samen te rijden”, vertelt Vermost.
“En in het voorjaar, in de periode van
de Ronde van Vlaanderen en ParijsRoubaix, organiseren we na een
gezamenlijke zondagochtendrit een
gezellige barbecue aan De Rut. Achteraf kijken we dan samen – in tenue
– naar de koers.”


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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Zemst – Sinterklaastijd, speelgoedtijd. Altijd staat dat “krijgen” daarbij centraal. Maar er wordt gelukkig ook veel “gegeven”. In onze gemeente is de inzamelactie voor hulpbehoevenden, uitgaande van de parochiefederatie, ook dit
jaar volop aan de gang. Steeds een groot succes. We kijken
even wat onze kinderen zo al weggeven en waar dat naartoe gaat.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: parochiefederatie Zemst

Zemst zamelt in voor hulpbehoevenden

E

en kleine kleuter loopt fier
met zijn trein in beide handen heel voorzichtig de middenbeuk van de kerk door
naar het altaar, alsof het zijn kostbaarste kleinood is, waar hij heel
veel aan had en dat hij nu plechtig
afstaat. “Ja, voorzichtig, ’t is voor
een ander kind nu, hé“,zegt de vader. Vooraan zie je een stapel speelgoed rond het altaar liggen. Poppen,
auto’s, kleertjes, Playmobil, Lego,
babyspeeltjes, bouwdozen, puzzels,
boeken, noem maar op. Sommige
ouders brengen nog zakken kleren en
huishoudlinnen mee, zelfs een kinderstoel, etenswaren ook.
Deze inzameling gebeurt in de
Zemstse parochies al vele jaren en
is in deze adventstijd nog altijd bezig. Voor kinderen die catechese volgen is het geen nieuws meer, want
naar jaarlijkse gewoonte past het
in de aanloop naar het communiefeest (de eerste communie) en de
plechtige geloofsbelijdenis dat zij

rond deze tijd hun niet meer gebruikt
speelgoed naar de kerk brengen.
Maar iedereen die wil kan niet meer
gebruikt en nog goed bruikbaar gerief komen brengen. En het mag ook
eens gezegd wat daar allemaal aan
mooie dingen wordt bijeengebracht
om andere kinderen en gezinnen te
plezieren.
“Dat gaat allemaal naar SOS Hulpbetoon Mechelen”, zegt pastoor
Frans. Dat is een vzw die voor de
verdere verdeling instaat. Zij kennen de hulpbehoevenden van voornamelijk in en rond Mechelen. Tegen
Kerstmis en nieuwjaar wordt alles
ter plaatse gebracht. Dus nu kan je
nog altijd goed speelgoed, kleding
en niet bederfbare etenswaren naar
één van de kerken in onze gemeente brengen tijdens de periode van
de misvieringen. Ofwel breng je het
naar de pastorie in Weerde, na afspraak, zodat je niet voor een gesloten deur staat.” (Pastorijstraat 12,
tel. 015/611929).


SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Van café en zaal,
naar skihut Rubenshof
MAANDAG RUSTDAG

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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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
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

eigen ophaal- en
hersteldienst
dealer: Stihl, Viking,
Kubota, etc...
Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Hofstade – Druk, druk, druk… het werk, de kinderen, de files… Wanneer kunnen we er eens tussenuit? Al is ’t maar voor een lang weekend en ja, waarom niet voor een zalige, zonnige zomervakantie?
Naar het reisbureau in de stad? Pfff … geen parkeerplaats, alleen open tijdens de kantooruren en in
’t weekend een lange rij wachtenden! Alles zelf uitzoeken via de computer? Vergeet het! Geen zin, te
moe… Nochtans is er een oplossing: de reisagent die naar je toe komt! We draaiden voor de gelegenheid de rollen om en gingen op verkennende visite bij Linda Vekemans, onze plaatselijke reisexperte.

A

an de voordeur verraadt hooguit een affiche wat er achter
de gevel schuilt. Binnen geen
kantoor, geen dure infrastructuur. Gewoon een laptop op de woonkamertafel. Wat folders en brochures. Maar
veel expertise, know how in reizen.
Vertrekken zonder stress
Ruim twee jaar geleden nam Linda het
klantenbestand over van het Zemstse
reisbureau All Travel. Geboren en getogen op de grens van Mechelen en Hofstade, kan Linda terugblikken op een
flinke kwarteeuw reiservaring. Zowat
de helft daarvan bij BCD Travel, een grote naam op het vlak van zakenreizen.
“Toen het niet langer bij wet verplicht was
om als reisadviseur over een fysiek kantoor te beschikken en ik vernomen had
dat Nancy Bresseel er ging mee stoppen,
heb ik de knoop doorgehakt”, aldus Linda
Vekemans. “Ik wou de mensen een gepersonaliseerd reisadvies bieden. Niets
nieuws onder de zon, hoor. Het was een
in de VS ontstane trend die was overgewaaid naar de UK, Duitsland en Nederland. Ik zag de kans om dat in België te
doen en heb dan ook niet geaarzeld.”
Linda, ik heb zin om volgende zomer
drie weken met een camper door de
States te trekken. Waarom kom ik daarvoor naar jou?
“Welnu, Alex, ik stel voor dat ik eerst
naar je thuis kom voor een verkennend
gesprek. Op een moment dat jou past. ‘s
Avonds, in het weekend, je zegt maar. Zo
Speciaal voor de lezers van de
Zemstenaar doet Linda graag een
geste! Wie vóór 31 mei 2012 een reis
boekt van minstens 1500 euro (niet
geldig op citytrips en vliegtuigtickets!)
krijgt 50 euro korting bij vermelding
“Actie de Zemstenaar”.
de Zemstenaar december 2011

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.

Linda regelt je reis bij je thuis

maak ik kennis met jou, je huisgenoten en
je leefomgeving. We kunnen in alle rust
over vakantie-ervaringen en –verwachtingen praten. We worden ook niet gestoord
door telefoontjes of andere wachtende
klanten. Met die informatie ga ik dan aan
de slag en begin ik bij de verschillende
touroperators te zoeken naar de mogelijkheden, de aanbiedingen. Ik hou natuurlijk ook rekening met je budget. Na een
paar dagen bezorg ik jou een voorstel. Jij
oordeelt en gaat akkoord of vraagt aanpassingen. Zo ontstaat je reis! Ik kom ook
tijdig al je documenten brengen, zodat je
zonder stress kan vertrekken.”
Meerwaarde bieden
Dat klinkt aanlokkelijk. Wie zijn je klanten zoal?
“Je kunt ze onderbrengen in twee categorieën. Enerzijds de mensen die
gewoon een reis uit het aanbod van
de klassieke touroperators willen. An-

derzijds de mensen die bereid zijn iets
meer te investeren in een reis en niet
tevreden zijn met een klassieke hotel/
strandvakantie. Mensen dus die iets
naar maat willen, maar niet de tijd hebben of willen uittrekken om het allemaal
zelf uit te zoeken. Voor al deze klanten
stel ik ook heel wat praktische tips ter
beschikking, zoals informatie over het
openbaar vervoer, leuke bezienswaardigheden of activiteiten. Ik maak het
mijn klanten makkelijker, want ik ken
alle websites waar ik kan uit putten.”
Reisadvies aan huis is niet duurder dan
een klassiek reisbureau. De persoonlijke aanpak is in dit geval een echte
meerwaarde. Klantenbinding en tevredenheid staan voor Linda centraal. 
Linda Vekemans, Grensstraat 11,
Hofstade, 015/33.19.62, 0499/71.12.54,
linda.v@travel-experts.be
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De kerststallen van Gust Moens
H

oe is het Zemst-Laar – Gust Moens is bekend door de prachtige kerst- gebruiken we niet
a l l e m a a l stallen die hij al jaren bouwt en waar ze van ver komen naar meer. De laatste
begonnen, kijken. Gust vertelt er ons alles over.
keer dat we piepGust?
schuim gebruikten
Tekst en foto: Karin Andries
“Het moet ongeveer
was bij de bouw
1980 zijn geweest, toen voormalig pas- En als we ergens aankloppen worden van de Lourdesgrot in Humbeek. We zijn
we altijd geholpen. Ook via de media ervan afgestapt omdat het te vervuilend
toor Fideel Van Campenhout
mij na de mis aansprak of ik het zag zit- kregen we regelmatig de kans om onze is. Nu werken we meer met hout en papier,
ten om met meester Vik Vanderkuylen de ideeën uit te dragen. Zo waren we te zodat we bijna geen afval meer hebben.”
kerststal op te zetten in onze parochie- horen op Radio 2 en stonden we in krankerk. Een paar jaar later kwamen mijn ten en tijdschriften. Bij de 25ste kerststal Op welke manier bekostigen jullie de
vrouw Maria en ik tot de bedenking dat kregen we het volledige middenblad van zaak?
het eens iets anders mocht worden. Zo het parochieblad in heel Vlaanderen.”
“De verkoop van foto’s en de giften van
trokken we met inpakpapier, verf en de
de bezoekers zijn onze bron van inkomnodige groene takken naar de kerk. Van- Worden er bepaalde criteria opgelegd sten. Het is een hele onderneming, want
af toen zijn we ieder jaar iets gaan ma- voor de keuze van materiaal?
alles moet klaar zijn vóór Kerstmis. Met
ken rond een gebeurtenis of een thema.” “Er is wel wat veranderd aan de keuze deze inkomsten trachten we ieder jaar
van materialen voor de opbouw. Jaren opnieuw de volgende stal te bekostigen.
Jullie hebben ondertussen helpende werkten we met piepschuim, maar dat Alle giften zijn welkom, maar we maken
handen gevonden?
Het team: v.l.n.r. Georges Vandermeulen, Luc Verbeeck, Gust Moens en Maria Van Winghe.
“We hebben maar een klein team, hoor.
Sinds enkele jaren krijgen wij hulp van
onze vrienden George Vandermeulen
en Luc Verbeeck. Een andere vriend,
Armand Goossens, kwam ook enkele
keren een handje toesteken. Dan hebben we nog mijn broer Louis Moens, die
vanaf het begin voor de foto’s zorgt en
Leo Van Nieuwenhuyse, die alles wat op
onze website staat kleurt en becommentarieert. Maar we mogen ook niet de
hulpvaardigheid van de mensen bij het
zoeken van materiaal niet vergeten. We
doen alles gratis en kunnen af en toe wel
iets gebruiken om de kosten te drukken.

Ontdek nu ook ons gamma
aluminium brievenbussen
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terlaten, omdat ze dagen had moeten
stappen zonder eten of drinken om een
opvangkamp te bereiken. En de tweede
vonk was een ooievaar in het dorp, als
symbool voor de manier waarop een
baby hier thuis wordt opgevangen. Hoe
welkom hij is en hoe familie en vrienden
hem hier uitgebreide kansen geven. Deze
stal moet de bezoeker duidelijk maken
wat het verschil is, wanneer je hier of elders op de wereld komt. Het thema is dus
de geboortelijst. De uitbeelding is nog
niet volledig gekend. Een schets is al gemaakt en op een avond, bij een hapje en
een glaasje bespreken we de vorm en de
opbouw. Wat later steken we van wal.
nooit voor iets of iemand reclame.”
Wat is volgens jou de mooiste kerststal
die je hebt gemaakt?
“Wat de beste stal was, is moeilijk te
zeggen. De uitschieters zijn voor mij de
kerk van Laar, een evangelieboek van
2 meter. En ook de uitbeelding van
90 jaar Eerste Wereldoorlog. Daarvoor

kreeg ik van Willem Vermandere twee
grote tekeningen van het slagveld.”
Welk thema wordt het dit jaar, Gust?
“Wat het dit jaar wordt staat al vast en
de Zemstenaar krijgt de primeur. Een tvreportage over de ellende in Afrika was
de aanzet. Een moeder vertelde dat ze
twee van haar kinderen had moeten ach-

De kerststal De Geboortelijst is te bezichtigen in de kerk van Zemst-Laar op
17 en 24 december tijdens de avondmis, op 18, 25, 29 en 31 december van
13u tot 17u en op 1, 7, 8, 14 en 15 januari van 13u tot 17u. Of na afspraak
op 015-61 63 74. De openingstijden
vind je op www.kerst25.be.
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Katia Devreese: ‘Blijven dansen’
Ik woon tien jaar in Elewijt, en sindsdien zet ik met Kerst een héle
grote boom, van ongeveer vier meter hoog. Om die boom te versieren, moet ik halsbrekende toeren uithalen. Het neemt ook wel wat
tijd in beslag om de klus te klaren. Ooit kocht ik een boom met kluit,
maar dat doe ik nooit meer! We hebben die met de tractor met een
laadbak moeten binnenzetten, want hij was te zwaar om te dragen.
Ik heb hem achteraf wel in de tuin geplant, en het is intussen een
prachtige boom geworden. Onder de boom staat steevast een grote
rieten mand waar alle cadeautjes in komen. Normaal houden we een
kerstdiner thuis met lekker eten, geen kalkoen maar wel specialere
dingen die we normaal niet eten, zoals oesters of wild. Dit jaar hoop
ik met Kerst in Londen te zijn. Mijn broer werkt er, en het leek me
een ideale gelegenheid om de overtocht eens te maken. Nieuwjaar
vieren we met familie en vrienden tot in de vroege uurtjes... waar we
dansen en blijven dansen, het liefst op jaren ‘80 muziek!
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Paul Verdoodt: ‘Geen gedoe’
Als jonge gast was de eindejaarsperiode zowat de leukste van het
jaar. Eerst met de hele familie aan tafel op kerstavond en kerstdag.
Dan een week met de chiro op kerstbivak. Op oudejaarsavond in
Tramalant de trapezen in, ’s anderendaags met bleke neus en holle
ogen nieuwjaar wensen.
De jongste jaren hoeft het hele gedoe niet echt meer. Al blijft dat
feestje met de hele familie een geweldig gezellige bedoening.
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Gezocht: naam voor nieuw restaurant in Gasthuishofhoeve

Win een gratis etentje!
Hofstade - De werken aan de Gasthuishofhoeve, naast de voetbalterreinen van
Hofstade, naderen hun voltooiing. Zoals
iedereen ondertussen weet, gaat Patrick
Van Campen, gekend van Baron van Zon
in Hombeek, er binnen een paar maanden
een restaurant uitbaten. Een poos geleden circuleerde het gerucht dat zijn zaak
Pardon Service zou gaan heten. In beladen communautaire tijden was dat voor
sommigen een brug te ver. Alleen Patrick
zelf weet natuurlijk hoe hij zijn nieuwe
zaak gaat noemen. Dus trokken we onze
stoute schoenen aan en vroegen we het
hem op de man af.
Tekst: Bart Coopman. foto: Jean Andries.

P

atrick, klopt het gerucht dat je
aanvankelijk van plan was om
het restaurant “Pardon Service”
te noemen? Vanwaar dat idee?
“Pardon service is een typische horecaterm, net zoals ze in de keuken nog
steeds Franse termen gebruiken. Enkele
voorbeelden: de cuisson, saignant, à
point, bien cuit. In de horeca spreekt
men ook nog steeds over de plonge
(de afwas). Als een kok een pot van het
vuur neemt zegt hij tegen zijn werkmakkers chaud devant.
‘Pardon service’ is geen Franse uitdrukking. Neem de proef op de som en ga
naar een drukke brasserie in hartje Parijs. Als je je door de menigte wil verplaatsen en je roept ‘Pardon service’, zal
er niemand opzij gaan. Hier in België
en Vlaanderen is dat wel het
geval. Dus een typische naam
voor een brasserie van het
type dat ik voor ogen heb.”
Zijn niet alle Zemstenaren zo
subtiel om de redenen voor
deze benaming te begrijpen?
“Dat zou je best aan de
Zemstenaar (nvdr. niet ons
maandblad natuurlijk) zelf vra-
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WEDSTRIJD: Zoek een creatieve en goed klinkende naam voor
de brasserie in de Gasthuishofhoeve
Alle lezers mogen een suggestie doen voor een goede klinkende
en commerciële naam voor het nieuwe restaurant dat Patrick Van
Campen gaat uitbaten in de Gasthuishofhoeve in Hofstade.
Criteria : de vlag moet de lading dekken, de naam moet uitnodigend en makkelijk zijn, vlot in de omgang en zeker niet te lang.
Stuur de gekozen benaming samen met de motivering naar
info@dezemstenaar.com. Wij sturen de suggesties door naar Patrick. Hij beslist natuurlijk. De winnaar krijgt een etentje voor twee
personen cadeau in ………………… (naam nog in te vullen).

gen, maar ik
heb er geen
probleem
mee om een
andere naam
te zoeken of te laten zoeken.”

Klopt het dat er enige weerstand kan
worden verwacht?
“Zo bleek toch. Men heeft mij inderdaad vriendelijk gesignaleerd dat sommige mensen problemen hebben met
een naam die een beetje Frans klinkt.
Tja. Voor mij is een originele Vlaams
klinkende naam natuurlijk even goed.”
Kan de Zemstenaar daar bij helpen?
“Natuurlijk kan dat. Het is werkelijk vijf voor
twaalf om een originele en commerciële,

www.tuinenvanvlasselaer.be

goed klinkende naam te vinden. De vlag
moet de lading dekken. Gasthuishoeve
vind ik bijvoorbeeld geen goed idee. Om
bepaalde redenen kan een naam slecht
zijn. Bijvoorbeeld De Zwarte Ridder, dat
heeft veel negatieve naklanken. Men kan
ook moeilijk een naam geven naar de
oorsprong van het gebouw (er werden
melaatsen verzorgd in de jaren 1680) Als
je dit Het Lepraatje zou noemen, is er volgens mij weinig kans om te slagen.”
We voegen de daad bij het woord, Patrick.
Hierbij vind je de oproep aan onze lezers.

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
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Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken

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

Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes
Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST

EK

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be

Zet de eerst stap naar slim
bankieren met:
bonus banking bij AXA bank
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een uniek concept:
open een zichtrekening en
verdien uw bankkosten terug
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Bij AXA bank is uw eerste
zichtrekening gratis tot eind 2012!
Meer informatie via ons kantoor
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Onder de
De veteranen van FC Eppegem zijn een vriendenploeg
die vooral sterk presteert
in de derde helft. Tegen
SC Grimbergen waren ze
in hun dagje. De bezoekers
behaalden uiteindelijk met
twee late treffers een 2-4
overwinning. Na de wedstrijd toonden de anciens
van FC Eppegem zich de
besten.

De familie Heyndels uit de Toekomststraat in Weerde is
bijzonder fier op het jongste vrouwelijke familielid. Met Lisa
Heyndels (3 november 2011), mama Katja Moens (28),
grootmoeder Lydia Van Roy (59) en overgrootmoeder
Maria-Theresa Rijckmans (77) is het viergeslacht volledig.
Mama Katja hoorde ook bij een viergeslacht.
Reko Rollerclub organiseerde voor de eerste keer
een Halloween skate avond. Heel wat kinderen
zakten af naar het Arnold Decosterstadion, uitgedost in hun griezeligste kostuums. De piste en het
binnenplein waren al snel gevuld met een honderdtal heksen, spoken, skeletten, zombies, vampieren,
duivels en andere rare en griezelige wezens. Britt,
Meni en Robin kregen nog een mooi Rekosouvenir
als aandenken voor hun beste kostuum.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Barbara De Ruyck opende
in het centrum van Eppegem een nieuwe Trendy
kapperszaak voor dames,
heren en kinderen. Op de
foto de talrijke genodigden en sympathisanten
tijdens de receptie.

Kleuterleidster Lisette
Verstrepen (65) nam
afscheid van de leerlingen en collega’s
van basisschool Ter
Berken in Hofstade.
Negen jaar was ze
leidster in de tweede
kleuterklas. De leerlingen en collega’s gaven haar een waardevol afscheid. Daarna
kreeg ze een kader
vol foto’s en persoonlijke afscheidstekstjes
van alle leerkrachten.

de Zemstenaar december 2011

In november betuigde het Elewijts Bachkoor
gepaste eer aan Cecilia met een geslaagd
duoconcert in de kerk van Hofstade en de
dag nadien in Heffen. Samen met het uitstekende strijkersorkest De Turnhoutse Snaar en
de getrouwe solisten werd het een prachtige
muzikale avond rond Cecilia, mede een ode
aan alle vrouwen. Het concert ging naar een
imponerende climax, Ode for St.Cecilia’s Day
van G.F. Händel, waarbij het trompetgeschal
nog lang bleef nazinderen. (KVW)

25

De groenwedstrijd met als
thema
gevelbebloeming
was net als de voorbije jaren
een groot succes. Drieendertig Zemstenaars mocht tijdens de prijsuitreiking een
waardebon in ontvangst nemen. Gaby Vermeylen was
de winnaar en werd beloond
met 50 euro. Annick Sonck,
Nancy Peeters, Van der Elst
(Z) en Chantal Peeters (25
euro), twaalf deelnemers
(20 euro), acht deelnemers
(15 euro) en zes deelnemers (10 euro) mochten
eveneens een waardebon in
ontvangst nemen.
Op 11 november liepen er heel wat
kindjes door de straten van Weerde
om deur aan deur Sint-Maartenliedjes
te gaan zingen voor een centje of iets
lekkers. Een vaste stopplaats voor de
zangertjes was steevast Ons Huis,
waar de Gezinsbond van Weerde al
meer dan 20 jaar zorgt voor gratis
pannenkoeken in ruil voor een lied.
Meer dan 400 pannenkoeken vlogen
dit jaar de koekenpan uit.

De gemeentelijke Gezondheidsraad Zemst organiseerde in de kerk van Hofstade haar jaarlijks benefietconcert. Dit jaar
was het goede doel de Gezonde Lichaamsbewegingsclub voor diabetici. De GLC, die dan exact zes jaar bestaat, werd
in 2005 opgericht
door Clem Vandenbrandt, zelf 23 jaar
diabetespatiënt.
Een cheque van
2.500 euro werd
in de Gemeentelijke Basisschool
De Pimpernel in
Zemst-Laar overhandigd. Aansluitend was er een
dansdemonstratie
van patiënten en
een gezellig samenzijn.
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Lorenzo Pepermans werd in Gooik provinciaal kampioen veldrijden. Voor aanvang van
de titelstrijd dreigde een voetblessure roet
in het eten te gooien, maar de Zemstenaar
beet door. “Ik heb mezelf verbaasd”, zegt
Mario. “Ik geraakte gemakkelijk weg uit de
startblokken. Pas in de tweede helft kwam
de last weer naar boven. Zonder die blessure had ik meegespeeld met de top drie.
Nu wilde ik alleen mijn trui veiligstellen. Dat
is me gelukt.”.

In Eppegem werd een nieuwe bridgeclub opgericht. Dezelfde dag groeide
uit tot een volwaardig bridgetoernooi. Na de bridgedrive werd een glaasje
gedronken op het welslagen van het initiatief.”Het stichten van een eigen
club, onder de vleugels van Haacht, werd vanzelfsprekend”, zegt Lily Gaudaen. Op de foto v.l.n.r. penningmeester Gert Roosens, secretaris Magda
Vandenbroucke, voorzitter Lily Gaudaen en materiaalmeester Willy De Prins.

De spanning was te snijden
tijdens de basketbalmatch
B-ploeg Groot Zemst tegen
Weerde. De ploegen waren
elkaar waard, maar de laatste 7 minuten liet Weerde
(foto boven) een kloof vallen. De defensie van Groot
Zemst (foto links) was sterker en de vele goede shots
van Glenn Boulanger maakten het moeilijk voor Weerde. Na pressing tot het
laatste behaalde Groot
Zemst de overwinning met
een score van 68-60.
de Zemstenaar december 2011
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Jack Vissers, enige
Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

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

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
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Zemst - De ambtstermijn van Patrick De Munter, de huidige
korpschef van de politiezone Kastze (Kampenhout – Steenokkerzeel – Zemst) zit er bijna op. Om hem te vervangen
werd een selectieprocedure opgestart. Die leverde één kandidaat op die een gunstig advies kreeg van de selectiecommissie, van het parket-generaal en van de gouverneur. De
politieraad beslist op 14 december dus ongetwijfeld om de
voordracht van Jack Vissers als korpschef goed te keuren.
Vissers, thans adjunct-korpschef van Brasschaat, heeft heel
wat watertjes doorzwommen en vindt de leiding van de politiezone een ware uitdaging.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

M

ijnheer Vissers, wat
bracht u ertoe om te solliciteren voor de functie
van korpschef in Kastze?
“Ik heb een boeiende en gevarieerde
loopbaan van 25 jaar achter de rug, met
onder meer functies als lesgever aan
de rijkswachtschool, als lid van de BOB,
bij de gemeentepolitie van Kapellen,
als lid van het Comité P, bij de lokale
politie van Leuven en Brasschaat. De
tijd was rijp, vond ik, om eindverantwoordelijkheid op te nemen in een lokaal korps. Waarom dan in politiezone
Kastze? Door een jarenlang verblijf in
Brussel en Leuven, ben ik vertrouwd
met de provincie Vlaams-Brabant. Toen
de plaats van korpschef vacant werd,
was mijn keuze snel gemaakt.”
Heb je al een goed beeld van de
politiezone en de voornaamste uitdagingen van je nieuwe job?
”Vanaf de deelname aan de selectiecommissie, anderhalve maand geleden,
ben ik gestart met de voorbereiding
van mijn functie. Ik heb veel gelezen, zoals het zonaal veiligheidsplan, het jaarverslag, de actie- en de beleidsplannen
van de gemeenten. Met een aantal
sleutelfiguren van de zone voerde ik al
gesprekken, zoals met de burgemeesters en de huidige korpschef, maar ook
met de medewerkers. Deze gesprekken
geven me meer en meer zicht op de
werking van de organisatie. Een korps-

chef moet als eindverantwoordelijke leiding en sturing geven. Je werkt vooral
met een menselijk kapitaal. Goed samenwerken met de collega’s is cruciaal.
Belangrijke thema’s voor mij? Zonder bijzondere volgorde: het beperken van de
onveiligheidsgevoelens en de overlastproblematiek, het indijken van verkeersongevallen met lichamelijk letsel, de
problematiek van intrafamiliaal geweld
en de kwaliteit van de dienstverlening.”
Hoe denk je de grootste problemen
aan te pakken?
“Ik werk met het model met 3M: medewerkers, middelen en methoden.
De aanpak van de criminaliteit kan
niet zonder een voldoende aantal
medewerkers die zich permanent ‘ten
dienste’ stellen van de bevolking.
Als korpschef wil ik dan ook prioritair
werk maken van de synergie van de
inspanningen van alle medewerkers.
Alleen als alle neuzen in dezelfde richting staan kunnen de uitdagingen met
kans op succes worden aangepakt.
Alle diensten zijn belangrijk. Het onthaal moet borg staan voor een klantgericht en luisterend oor voor de
bevolking. De medewerkers van de
wijkpolitie zijn als spil in de organisatie
dé bevoorrechte partners om de vinger
aan de pols te houden van het reilen
en zeilen in de gemeente. De collega’s
van de dienst toezicht en interventie
staan paraat om noodhulp te bieden.
de Zemstenaar december 2011

kandidaat nieuwe politiechef
Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

Jack Vissers is klaar voor zijn nieuwe uitdaging.

De medewerkers van de dienst verkeer
voeren opdrachten uit om verkeersonveilige situaties te beperken en de collega’s van de dienst recherche voeren
onderzoeken uit naar strafbare feiten.
Voor een gepast politioneel antwoord
moeten ook de vereiste middelen worden voorzien. Naast een voldoende
aantal personeelsleden - die evaluatie
volgt al binnenkort - , worden de financiële en materiële middelen optimaal
aangewend. De politie moet gebruik
maken van innovatieve en technologische middelen. Samenwerkingsverbanden met naburige zones en andere
partners, creatief en inspirerend leiderschap met vernieuwende ideeën, zijn
illustraties van een andere methode
van werken en aanpak.”
Is er een groot verschil met de zone Brasschaat waar je tot nog toe hebt gewerkt?
“Geen makkelijke vraag. De gemeente
Brasschaat is een groene gemeente,
40 % van de oppervlakte is groen
en er zijn evenveel laanbomen als de
de Zemstenaar december 2011

38.000 inwoners. Brasschaat heeft
een residentieel karakter en is een
bruisende gemeente met zeer gevarieerd politiewerk. Zemst en zijn buurgemeentes zijn min of meer vergelijkbaar
in dat opzicht, denk ik. Opmerkelijk verschil is de structuur van de politiezone.
Brasschaat is een ééngemeentezone,
met 72 operationele medewerkers en
een twintigtal Calog-medewerkers en
is dus qua bezetting vergelijkbaar met
de politiezone Kastze. De ervaringen
die ik als adjunct-korpschef opdeed in
Brasschaat wil ik zeker benutten voor
mijn functie als korpschef.”
Hoelang blijf je korpschef?
“Als ik begin volgend jaar word benoemd door de Koning, krijg ik een
mandaat van vijf jaar. Daarna wordt
de korpschef beoordeeld door een
evaluatiecommissie, onder leiding
van de voorzitter van het politiecollege. Mits een gunstige evaluatie, kan
je dan opnieuw vijf jaar als korpschef
aan de slag.”


Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

		

Onze GESCHENKBONNEN:
een nuttige attentie!

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

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

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

WWW.tidimport.be
VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

Summer fashion made with love

www.phax.be
New collection
Spring 2012

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

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer
Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²

voor shoplocaties www.phax.be

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 - 1980
Eppegem
- 015/61.72.40
Elewijtsesteenweg
114
1980
EPPEGEM
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Marijke Pots: ‘Een échte boom’
Vorig jaar was ik zo gelukkig als een kind, toen ik voor het eerst een échte kerstboom kon zetten in mijn eigen huis. De kerstbollen waren
ook dolblij, ze lagen al twee jaar in een doos te wachten op een boom...
Enkele jaren geleden was ik tijdens de kerstperiode in Londen: supergezellig! Dit jaar zou ik graag Parijs verkennen. Tot vorig jaar mocht ik
met Nieuwjaar niet in de drank vliegen omdat ik bij Carmi werkte en de solden op 2 januari ‘s morgens startten. Op mijn nieuwe job heb ik
dan vrij, en kan het dus wél!
het versieren van ons huisje
Karin Andries: ‘Kilootjes bijkomen’
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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
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Eppegem – Naar jaarlijkse gewoonte herdacht de gemeente Zemst op 11
november de Wapenstilstand met een eucharistieviering, een optocht naar
het militaire kerkhof en een bloemenhulde.
Tekst: Jean Andries, foto’s: Bart Leye en Jean Andries

Herdenking Wapenstilstand
b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Café

't Steen

bij Chris en Alain

Na een gezamenlijke tocht naar het militaire kerkhof, volgde een hulde op het militaire kerkhof.

Rubenslaan 2 - Elewijt

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

Dakwerken DE DONDER

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

De schoolkinderen van gemeentelijke Basisschool De Waterleest
verzorgden een muzikaal intermezzo aan het oorlogsmonument.

Anthony Verheyden

B.V.B.A.

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

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: info@uitvaartzorg-verheyden.be
website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
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TV Zemst

op

Nu brullende bladblazers de sacrale stilte van november hebben weggeblazen,
konden we hier en daar weer het gejammer en geweeklaag horen weerklinken
van de computerlozen in onze maatschappij: “Wij kunnen TV Zemst niet pakken op
onze tv”. Dat is inderdaad een jaar lang het geval geweest. O anomalie! Gelukkig
veranderen de tijden en is TV Zemst nu ook op Onze TV te zien! Ook op de uwe dus.
Het klinkt raar, maar het is waar! Vanaf nu kan iedereen die digitaal kijkt – en
dat is toch wel de overgrote meerderheid – zowel via Telenet als via Belgacom genieten van de bewegende beelden van TV Zemst.
Hoe werkt dat?
Telenet-kijkers stemmen af op kanaal 408, Belgacom-kijkers kiezen kanaal 350.
En dan?
1. Druk op rode knop
2. Selecteer Onze TV
3. Selecteer Provincie Vlaams-Brabant
4. Selecteer Zoveel meer uit Vlaams-Brabant
5. Selecteer Meer uit Vlaams-Brabant
6. Selecteer Alles bekijken
7. Selecteer Nieuws uit Zemst

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

GEERT LUYCX
David Teniersstraat 26 - Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken
Rioleringswerken
Bekleden van goten
Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN

Nieuws, reportage, agenda, sportverslagen… U kunt het voortaan allemaal zien.
Alweer een reden meer voor de medewerkers om er stevig tegenaan te gaan.
Tot ziens op Onze TV, op uw tv dus. In afwachting wensen zij u alvast een prettig eindejaar!
AL

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
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Christengemeenschap De Rank bouwt nieuwe kerk
Hofstade – Gezelligheid en sfeer alom bij De Rank. Op zondag 9 oktober was het zover, de kers
op de taart: na twee jaar hard werken werd de nieuwe kerk officieel ingehuldigd. De namiddagsamenkomst werd muzikaal opgeluisterd door de Closer Walk Jazz Band en een receptie sloot
de inhuldiging feestelijk af. Maaike en Daniël Van Nieuwenhove, een jong echtpaar met drie
dochterjes uit Hofstade, zijn actief lid van De Rank. Ze vertellen hoe de christengemeenschap, die
haar thuisbasis ooit nog in het Ambrooskasteel in Hofstade had, dit project voor elkaar kreeg.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

M

aaike en Daniel, vertel eens
hoe De Rank ertoe kwam
een nieuwe kerk te bouwen.

“Ongeveer drie jaar geleden werd ons toenmalige gebedsgebouw in de Stationsstraat in Mechelen
door de brandweer afgekeurd. In één
klap waren we onze meeste inkomsten kwijt, omdat we hierdoor onze
bovenverdieping niet langer konden
verhuren. Renoveren of een bestaand
gebouw kopen bleek geen optie. Zo
ontstond de wens om als christengemeenschap zelf een kerk
te bouwen.
In de rooms-katholieke
traditie wordt een kerk ingewijd als het
huis van God. Als protestants-evangelische congregatie beschouwen wij niet
het gebouw als het huis van God, maar
wel de mensen die de gemeenschap
vormen. Protestants-evangelische kerkgebouwen zijn verenigingsgebouwen
geworden, plaatsen van samenkomst.
Toch is onze gebedsruimte een belangrijke plaats die we met respect
behandelen, maar er moest vooral
praktisch gedacht worden. Onze
kerk moest meer dan alleen maar
een gebedsplaats worden. Belangrijk was de multifunctionele werking
van het gebouw.”

het prijskaartje bleek haalbaar. Met de
opbrengsten van de verkoop van onze
oude samenkomstruimte zouden we de
bouw financieren. De samenwerking
met de nieuwe eigenaar van ons oud
gebouw in de Stationsstraat verliep
heel soepel. Zolang als nodig mochten
we onze oude samenkomstruimte blijven gebruiken terwijl de nieuwe eigenaar al begon met zijn renovatiewerken.
Iemand binnen onze gemeenschap moest
de leiding van het bouwproject op zich nemen. Het echtpaar Marcus en Frieda Van

den. Er is ook een bibliotheek waar onze
leden boeken, video’s en dvd’s kunnen
ontlenen. De tuin en het terras zijn nog
niet helemaal klaar.”
Jullie geloofsgemeenschap wordt door de
overheid officieel erkend als protestantsevangelische eredienst. Toch ontvangt
De Rank geen subsidies. Maar het onderhoud van een kerkgebouw kost veel
geld. Hoe krijgen jullie dit voor elkaar?

“De hele werking van onze gemeenschap gebeurt door vrijwilligers, niemand wordt betaald. Taken zoals poetsen doen
we bijvoorbeeld zelf. Onze
uitgaven bekostigen we met de inkomsten uit de verhuur van ons gebouw.
Het pand is mooi gelegen en leent zich
als feestzaal. Het kan gehuurd worden
voor een huwelijk, koffietafel, verjaardag of andere gelegenheden. Voor de
inrichting van de keuken hebben we
ons laten bijstaan door een traiteur, die
ons precies wist te vertellen wat een
professionele keukeninrichting nodig
heeft. Daarnaast bevindt er zich in onze
kerk een kleine studio die verhuurd
wordt. Dit heeft ook als grote voordeel
dat het gebouw niet leegstaat. Onze
huurders zijn belast met het toezicht op
het gebouw. We hopen op termijn genoeg inkomsten uit de verhuur te ontvangen en zo uit de kosten te komen.”

"De hele werking van onze gemeenschap
gebeurt door vrijwilligers"

Het gebeurt niet meer elke dag
dat een geloofsgemeenschap een
kerk bouwt. Hoe ging dit praktisch
in zijn werk?

“Een kerk bouwen is een hele onderneming. Ons bestuur vond een
perceel bouwgrond aan de Stuivenbergbaan, nabij het Vrijbroekpark in Mechelen. De grond was
eigendom van de kerkfabriek en
de Zemstenaar december 2011

Dromme heeft deze uitdaging aanvaard.
Het nieuwe kerkgebouw biedt meer comfort en kan voor vele doeleinden gebruikt
worden. Naast de centrale samenkomstruimte is er een grote keuken en zijn er
nog enkele kleinere ruimtes waar tijdens
de zondagsdienst bijvoorbeeld de kinderactiviteiten
plaats
vin-

Elke zondagochtend om 10 u komt de
geloofsgemeenschap van De Rank samen in haar nieuwe kerkgebouw aan
de Stuivenbergbaan 137 in Mechelen.
Bezoekers zijn van harte welkom. Contact opnemen met De Rank kan via Luc
Cnops op 015/20 92 69 of Aart Fieret
op 015/63 05 08.
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Zemst/Eppegem – “Ik wil me
even voorstellen, ik ben Motorola. Ik hou er helemaal niet van
dat de mensen aan mijn knopjes
komen. Ze doen het toch en spelen zelfs spelletjes op me. Het kittelt verschrikkelijk. Ik word er gek
en onnozel van!...” Dit schreef
Nico Schepens uit klas 5C van
De Waterleest (Eppegem) in de
intro van zijn opstel ‘Ik ben een
gsm’. Daarmee werd hij laureaat
van de Junior Journalistwedstrijd
van het Davidsfonds (afdeling
Zemst-Laar-Eppegem).
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Junior Journalist Nico torst trots zijn boekenpakket.

148 opstellen uit acht derdegraadsklassen (de vijfde en zesde leerjaren van De Pimpernel, De Tuimeling en De Waterleest) moesten door de jury worden beoordeeld.
Niet altijd eenvoudig, gelet op het thema: de jongeren en hun beleving van de virtuele
wereld van nieuwe media als Facebook, Netlog, gamen, chatten, surfen en tweeten.

Nico…

is een gsm

Super Nico
Een originele invalshoek, creatieve taal, een
vlotte stijl, geen schrijffouten. Deze opgave
bleek geen sinecure voor onze jonge burgers
van morgen die sneller met hun duim communiceren via het gsm-klavier dan met pen en
papier. Hendrik Conscience, die toch zijn volk
leerde lezen, zou wellicht beginnen hyperventileren bij het aanschouwen van dit vaak met
Engelse woorden doorspekte sms-taaltje dat
sommigen hanteren. Super Mario en andere
Brossen passeerden ten overvloede de revue.
Gelukkig waren er de klassieke uitzonderingen
die de regel bevestigden. Zó ook de tienjarige
winnaar Nico Schepens.
Nico heeft natuurlijk zijn eigen gsm. De pc moet
hij delen met zijn oudere zus Laura en zijn ouders.
Wellicht omdat mama op deze manier een oogje
in het zeil wil houden. Want Nico heeft al zijn
eigen Facebook-profiel en e-mailadres. Lezen is
(nog) niet zijn grootste passie; hij is eerder technisch aangelegd en speelt dolgraag met Lego.
“Dingen in elkaar steken en terug uit elkaar halen, ja, dat vind ik leuk”, vertrouwt hij ons toe.
“Misschien word ik later wel verhuizer! Zo kan ik
mijn papa helpen, want dat doe ik graag”.
Toch is Nico reuzenblij met het boekenpakket
dat deze eerste prijs hem opleverde. Een opsteker ook met het oog op de grote opstelfinale
van het Davidsfonds, volgend jaar in Leuven.
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verhuurt

het

materieel

voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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Zemst-Bos - In de jaren zestig baadde het Belgische wielrennen in een
ongekende weelde. Teveel grote
namen om op te noemen. Tussen
al dat geweld een renner uit Zemst.
Jan Lauwers (73), in Bos gekend
als “Zjang Coureur” was slechts een
vijftal jaren actief als prof, maar kan
een erelijst voorleggen om u tegen
te zeggen. Vooral zijn drie ritoverwinningen in de Vuelta, de Ronde
van Spanje, spreken tot de verbeelding. Wij zochten Jan en echtgenote Odette Bal op.
Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Jan Lauwers,

Zemstse topcoureur
uit de sixties
Jan Lauwers met echtgenote Odette.

H

et wielrennen was voor
jou een nogal late roeping, Jan?
“Ik werd pas op mijn achttiende wielrenner. Als jonge snaak
speelde ik voetbal bij Zemst. Ik koos
op mijn achttiende dan toch voor de
fiets en werd junior. Niet helemaal
naar de zin van mijn ouders, simpele boerenmensen van ‘t Spilt. Zij
draaiden later wel bij natuurlijk toen
de resultaten kwamen. Na vijftien
maanden legerdienst werd ik dan
liefhebber”.
Als je de erelijst bekijkt van die periode
als liefhebber was het toch vanzelfsprekend dat je een profcontract zou krijgen. En met succes...
“Tja, vierenveertig zeges en een resem ereplaatsen is inderdaad niet
mis. Ik reed als prof voor Faema en
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GBC Libertas met Rik Van Looy, voor
Flandria Romeo met Peter Post en
voor Romeo-Smiths met Willy Planckaert. Lomme Driessens was ploegleider van deze teams. Lomme was
een gezellige vent om mee te werken. Aan Rik Van Looy heb ik minder
goeie herinneringen, die was alleen
met zichzelf bezig. Als eerste grote
trofee behaalde ik in Antwerpen de
Schaal Sels.”
Wat waren je belangrijkste wapenfeiten als prof ?
“Toch wel de drie ritoverwinningen in
de Vuelta, telkens in de sprint. Ik won
in 1963 in Bilbao en Barcelona. En
dan moet je weten dat ik daar eigenlijk zonder noemenswaardige voorbereiding naar toe getrokken ben. Ik
had net een oefenkamp bij het leger
achter de rug. In 1967 won ik na een

massasprint in Sitges. In 1964 werd
ik winnaar van de Ronde van Argau,
Gippingen in Zwitserland. In dit jaar
eindigde ik als 30ste in Parijs-Roubaix en werd mijn kopman Peter Post
de winnaar. In 1965 volgde dan een
tweede plaats in de Grote Prijs van
Dortmund. Verder won ik nog de Grote prijs van Vilvoorde en haalde een
tweede plaats in de Brabantse Pijl.
In vele andere wedstrijden haalde ik
mooie resultaten.”
1967 werd je laatste jaar als prof.
Waarom ben je dan gestopt ?
“Wel, heel simpel, ik was het beu. ‘t
Was soms ook afzien, hoor en je moet
weten dat er toen nog geen schatten
werden verdiend in de wielrennerij.
Voor en na mijn profperiode was ik gewoon arbeider en tijdens mijn carrière
hield ik café in Vilvoorde, samen met
de Zemstenaar december 2011
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Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982
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24/24

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

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

015/62.00.29

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

www.kafeine.be

Traiteur &
Home-cooking service

Speciaal aanbod

Wil je je eens culinair laten verwennen met de feestdagen
en ben je benieuwd naar onze eindejaarsmenu’s, bufetten
en suggesties? Bekijk dan snel onze website.

Lentefeest of Communie

U kan bij ons terecht voor al uw evenementen.

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

Een receptie, walking diner, buffet, bbq of een
klassiek diner aan tafel bediend.
Het zijn slechts enkele mogelijkheden om van
uw feest een onvergetelijk moment te maken.
Ons vakmanschap, onze motivatie en creativiteit
en de versheid van onze producten zijn ten
huize H6 onze sterke troeven.
Interesse? Bezoek onze website en bekijk ons
aanbod.

Traiteur & Home-cooking service
Zemstsesteenweg 111
1981 Hofstade

Gsm: 0495 90 66 36
Fax: 015 34 83 62

www.h6traiteurservice.be
de Zemstenaar december 2011
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Odette. Ik leefde eigenlijk zoals een
gewone mens. Nu worden die renners
in de watten gelegd in dure hotels
en vervoerd met luxueuze bussen. Wij
maakten onze verplaatsingen zelf en logeerden eerder bescheiden. Kijk, mocht
ik nu jong zijn met hetzelfde talent, ik
zou er nogal invliegen. Ah ja, tien jaar
presteren als prof en je broodje is gebakken.”
Staat de fiets nu op stal ?
“Na mijn profperiode heb ik tien jaar
geen fiets bekeken. Vandaag ben ik
lid van de wielerclub WTC in ZemstBos. Naast de clubactiviteiten maal
ik toch een vierhonderd kilometers
per week af, als het weer het toelaat.”


Jan Lauwers zegeviert in Bilbao
tijdens de Vuelta in 1963.

Christine en Vicky
Altijd van harte welkom voor
een kijkje
ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Bloemen, planten, geschenkjes, ...

Brusselsesteenweg 33A
1980 Zemst
openingsuren:
dinsdag tot zaterdag van 9u00 tot
18u30
zondag van 10u00 tot 13u00
maandag gesloten
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Online shop met hippe spulletjes met

naam voor baby’s en kids!

L!
EK ONZE KERSTSPECIA

BEZO

10

KORTING
%OP ALLES

Geldig bij uw volgende aankoop op onze online shop!
Surf naar www.babygoodies.be

HOE? Deze korting kan u verrekenen in het
winkelwagentje op onze online shop.
Vul ILOVEZEMST112 in als kortingscode.
Deze code is slechts 1x geldig per klant - geldig tot 1 januari 2012.

GRATIS
BADEEND

BIJ UW BESTELLING
VAN €50 OF MEER

VOLG ONS VIA
FACEBOOK!
www.facebook.com/
Babygoodies

BEZOEK ONZE SHOWROOM / AFHAALPUNT IN HET CENTRUM VAN HOFSTADE
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Hofstade – De stopplaats van de trein in Hofstade zal dan toch blijven. Er was even paniek ontstaan door de aangekondigde afschaffing van een groot aantal treinen. Maar er worden geen
stopplaatsen gesloten. Dat maakte minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte bekend aan
het gemeentebestuur.

Stopplaats Hofstade blijft

D

e minister deed dit na de
goedkeuring van een besparingsplan door de Raad van
Bestuur van de NMBS. De
meeste besparingen gebeuren intern.
Er worden wel treinen geschrapt, maar
er is besloten om geen stopplaatsen te
sluiten. Een uitbreiding van het treinaanbod in Hofstade zit er bijgevolg niet
direct in, maar de huidige bediening
wordt niet ingekrompen.
Hofstade ligt op de lijn 26 van
Mechelen naar Brussel. Veel studenten van de VUB uit Zemst en
omliggende gemeenten maken
van de opstapplaats Hofstade
gebruik, samen met werknemers van
de VRT en andere bedrijven op Brussels
grondgebied. Tijdens de week rijdt er
dagelijks een trein tussen 6u en 20u. In
het beheerscontract van de NMBS is voorzien dat de dienstverlening ’s avonds en
op zaterdag als een proefproject wordt
uitgebreid. De lijn wordt immers belangrijker in het toekomstig Gewestelijk ExpresNet (GEN) in en rond Brussel. Pas

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

nadat de nodige werken zijn uitgevoerd
voor dat GEN zal de bediening van lijn
26 worden uitgebreid.
Allemaal mooie toekomstmuziek, die
plots vals klonk bij de bekendmaking
van de afschaffing van vele treinen.
Het Zemstse gemeentebestuur stuurde
meteen een protestbrief naar de NMBS.
Vooral ook omdat er vroeger beloftes
werden gedaan om het perron van

NMBS en er kwamen fietsstallingen, die
recent nog werden uitgebreid. Op deze
protestbrief kwam nu het antwoord van
de minister.
“Gelukkig!”, zegt Jeroen, derdejaarsstudent geschiedenis aan de VUB. Hij
stapt net van de trein als ik hem het
goeie nieuws vertel. “Dan kan ik hopelijk mijn studiejaren met de trein
afmaken. Ik kom uit Schiplaken, deze
opstapplaats is ideaal. In de zomer
komt mijn lief wat vaker mee,
dan blijven we nog even in ’t
domein hangen.” “Jammer dat
deze opstapplaats niet méér
bekend gemaakt wordt voor het
Blosodomein”, voegt een andere reiziger eraan toe. “Dan zouden er meer
mensen gebruik van maken en zouden
ze waarschijnlijk vlugger de dienstverlening uitbreiden, ook in het weekend.”
“We zijn al blij dat we hier kunnen blijven op- en afstappen”, zegt een man.
“Zo’n prachtig decor! Kijk eens naar het
herfstkleurenpallet in het domein, met
de vijver ertussen. Schoon, hé.”


“In de zomer komt mijn lief wat
vaker mee, dan blijven we nog even
in ’t domein hangen”

44

Hofstade in 2012 te vernieuwen. De
perrons liggen er te laag, de opstap
op de trein is veel te hoog. Die aanpassingswerken zijn nu op de lange
baan geschoven. Daar komt nog bij dat
Zemst de laatste jaren inspanningen
deed om zoveel mogelijk reizigers naar
Hofstade te leiden. Er werd een deftige
parking aangelegd, op kosten van de
gemeente, maar op eigendom van de
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PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

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

   
      













































COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS
VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN
Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

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

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

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

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Favoriet vakantieland:
Thomas: Portugal
Annelies: Nederland
Favoriete kleur:
T: groen
A: paars
Favoriete maaltijd:
T: pizza
A: frietjes
Favoriete BV:
T: Niel Destadsbader
A: Nathalia

Favoriete spel:
T: poker
A: Monopoly
Favoriet boek:
T: strips van Jommeke
A: strips van De Kampioenen
Leukste film:
T: Frits en Freddy
A: Het huis Anubis
Favoriet snoepje:
T: chocolade
A: zure matten

Naam: Thomas Dingemans
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Weerde
School: 1e secundair
moderne talen
Hobby’s: tennis, lezen,
eenwieleren, chiro

Naam: Annelies Dingemans
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Weerde
Werk: 1e secundair
moderne wetenschappen
Hobby’s: tennis, dansen,
chiro

Thomas Tweelingen Annelies
Tekst en foto: Sofie De Win

Thomas, Annelies, jullie zijn een twee-eiige
tweeling? En bovendien jongen en meisje.
Groeien jullie op dezelfde manier op?
Thomas: “Ja, zo ongeveer wel, maar toch
zitten we al altijd in een aparte klas, hebben we andere vrienden en ik draag ook
geen rokjes. Bovendien zou ik het ook
niet leuk vinden om een broer te hebben
die helemaal op mij lijkt en hetzelfde is.”
Annelies: “Inderdaad, ik denk dat je
dan veel jaloerser zou zijn, en dat zijn
wij nu niet. Op onze verjaardag krijgen
we altijd ongeveer hetzelfde cadeau,
maar ik dan iets meisjesachtig.”
Thomas: “Wist je trouwens dat we tegen sommige mensen echt moeten zeggen dat we een tweeling zijn? Dan zien
ze het wel, maar anders niet hoor.”
Jullie zijn even oud, hebben dan wel andere vrienden, maar doen jullie veel samen?
Thomas: “Op school zijn we altijd apart,we
zijn thuis al altijd samen. Huiswerk herhalen,
praten over hoe de dag geweest is, buiten
spelen. Soms praten we ook Frans tegen el-
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kaar als we woorden moeten leren.”
Annelies: “Onze band is toch anders
dan die met onze kleine zus, wij praten
veel serieuzer over school, leerkrachten.
Omdat we even oud zijn weten we ook
goed wat de andere meemaakt.”
Thomas: “Maar echt geheimen vertellen
doen we toch niet. Ik merk wel als er iets
is en ook al probeert ze het dan te verbergen, uiteindelijk vertelt ze het wel.”

Wat is trouwens de vervelendste eigenschap aan je broer/zus?
Thomas: “Oh, daar moet ik niet lang
over nadenken, hoor. Ze helpt me veel,
maar soms kan ze nogal eens de chichi
uithangen, en daar kan ik niet tegen.
Ze staat dan voor de spiegel met haar
borstel haar haar te kammen. Als ze de
madam uithangt, dat ligt me niet.”
Annelies: “Ja, ik ben dan ook een meisje, hé
Thomas. Ik hou er trouwens niet van dat je
nogal rap tegen mij uitvliegt. Gelukkig is dat
snel voorbij, maar toch. Soms kan je ook wel
een beetje onhandig zijn, zo’n echte kluns.”

Is het leuk om een tweeling te zijn?
Annelies: “Ik zou het eerlijk gezegd niet
weten hoe het is om alleen te zijn. Maar
handig is natuurlijk wel dat je boeken kan
lenen als je die van jou vergeten bent.”
Thomas: “En bij toetsen ook . Zo had ik
onlangs een test die Annelies nog niet gemaakt had. Ik heb haar dan wat geholpen
met wat ze goed moest leren. En ik moet
eerlijk toegeven dat ik Annelies wel mis,
als ze op kamp is. Dan ben ik blij als ik
haar op de kampwei toch even zie. Het is
dan geen grote knuffel, maar ben wel opgelucht om te zien dat ze het goed maakt.”
Annelies: “Het zal wel, je hebt iemand nodig om te plagen, zodat je je niet verveelt.”
En om af te sluiten. Wat zou je van je
broer/zus willen overnemen?
Thomas: “Annelies kan zich soms over niets
zorgen maken. Dan is ze helemaal weg van
de wereld. Dat zou ik graag meer kunnen.”
Annelies: “Ik zou het leuker vinden, mocht
ik wandelen ook tof vinden. Ik doe dat
echt niet zo graag en mijn broer wel.”
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Exclusief in kwaliteit

• Doordachte vormgeving in
detailronding
• Eigen matrijzen voor
MONO-BLOC vormgeving
• Verbindingen door volbad
lassing (geen schroeven)

• Gepatenteerde gelaste scharniersystemen in aluminium met
roestvrije (INOX) scharnieren
• Alle RAL kleuren of zelfreinigend krasvrije structuurlakken

• 30 jaar garantie op filiforme
corrosie
• 15 jaar qualicoat garantie op het
lakwerk

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst
tel. 015 41 41 42 - fax 015 41 41 44
www.alupoort.be - info@alupoort.be
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Optimaal zien bij
inspanning en ontspanning

Varilux , het beste zicht, op iedere afstand
®

Lekker relaxed of uiterst geconcentreerd bezig? Gun uw ogen
het beste zicht, op alle afstanden. Kies daarom voor de originele

OPTIEK

Varilux brillenglazen, speciaal gemaakt voor úw ogen.
Koop voor 31 december 2011 een bril met
Varilux glazen en maak kans op een iPad2*!
* vraag ons naar de voorwaarden

Brusselsesteenweg 108, Zemst
Tel: 015/61.65.80
www.optiekdeboeck.be

www.varilux.be
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