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Denkt u erover uw huis te verkopen? Uw huis is een deel van uw leven en dat verkopen, is niet gemakkelijk.
U zit vol vragen en twijfels. Daarmee kunnen wij u helpen. Wij zorgen er niet alleen voor dat u bezoekers, maar
vooral ook ernstige kopers over de vloer krijgt. Zo haalt u het maximum uit uw huis. Niet alleen u maar ook uw
woning verdient dat.
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Beste Zemstenaar,

M

isschien is dit niet het ideale moment om het over
eten en drinken te hebben. U ligt wellicht nog languit in uw zetel na te hijgen van de zalmtartaar met
waterkers, de ossenstaartsoep, het wildragout
met paddenstoelen en die forse kerststronk. Uiteraard overgoten met enkele flessen Veuve Clicquot, Chablis en Château Petrus. En een flinke bel Courvoisier niet te vergeten. Dat was met
kerst. Intussen een paar recepties links en rechts en hop, aan de
takken van de bomen van oud naar nieuw! De dag erna opnieuw
aan tafel voor een carpaccio van knolselder, een bouillonsoepje
met zeewier, gemarineerde kalkoenreepjes en profiteroles met
ijs en chocoladesaus. Uiteraard overgoten met …
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Net nú beginnen wij dan over eten en drinken. Sorry, beste lezer,
maar wij kunnen er niet onderuit. Je kunt geen krant of weekblad
openslaan, geen tv aanzetten of je stoot binnen de vijf minuten op
één of andere dikkerd in een gesteven witte schort met frituurvet
in zijn haar. Dat staat daar dan in een keuken met vlijmscherpe
messen te gooien en in dertig potten en pannen tegelijkertijd te
roeren. En terwijl maar uitleggen. Een kookprogramma heet zoiets.
Op alle uren van de dag, op alle zenders, om gek van te worden.
Maar geen reden om ons zorgen te maken, dachten wij. de Zemstenaar ontsnapte toch mooi aan dat kookterrorisme. Tot nu.
Plots komen ook wij zwaar onder druk van al dat gedoe in de
keuken. Want wie pakt er nu óók uit met een heus kookprogramma? De vrienden van TV Zemst! Help! Moeten ook wij nu plots
beginnen zeveren over knoflook en bechamelsaus? Hoort voortaan ook hier één of ander exotisch recept thuis? Wij polsten snel
even bij onze medewerkers naar hun kookkunsten. Spekreepjes
op een bedje van eieren bleek het meest exquise gerecht.
Conclusie: afvoeren, die handel. Wij kijken wel naar TV Zemst of
Jeroen Meus. Of beter nog: wij gaan gezellig tafelen. In brasserie Engelentijne bijvoorbeeld. En voor de rest wensen wij u een
lekker en gezond 2012, met opnieuw twaalf ovenverse nummers
van uw glossy magazine op het menu! Smakelijk!


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 (PV)

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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Broodnodig niks dan voordelen:
• Zeer ruim & overzichtelijk assortiment.
• Dagvers brood, sandwiches & koeken
van de echte warme bakker (Bakkerij Van Eeckhout, Hofstade).
• Alle dagen open van 06 u. ’s morgens t.e.m. 23 u. ’s avonds.
U komt dus langs wanneer het u past.
• U staat niet op straat, maar in een echte, verzorgde winkel,
uit weer en wind.
• Eenvoudig in gebruik, uiterst hygiënisch,
veilig door permanente monitoring.
• U koopt een brood in alle rust op max. 30 seconden.
• En bovenal… ZALIG LEKKER brood!

WELDRA OPENING VAN DE 2DE BROODSHOP
VAN DE TOEKOMST
AAN DE VIJFHOEK TE MECHELEN!!!

Hoe bedien ik een broodautomaat?
•
•
•
•

Stap
Stap
Stap
Stap

1
2
3
4

muntinworp
keuze maken
neem wisselgeld
open luik - neem brood

BROODNODIG-1ste broodshop van de toekomst op de
Korenmarkt 22- Mechelen Tel: 0485/55 53 69

www.versbroodnodig.be

met dank aan
Iuste Advocaten - Grasmaaiers Verbinnen
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Yvonne Verbeemen 105!

Yvonne Verbeemen, nog even kranig als toen ze honderd
was, omringd door familieleden Hubert Verbeemen,
Yvette Verbeemen, Jacques Balitil, Pascale De Cock,
Black Eagle, Ursula De Coninck en Monique Schneider.

Elewijtse is oudste van vijf Zemstse honderdjarigen
Elewijt - Op 25 november 2011 werd Yvonne Verbeemen uit de Tervuursesteenweg in Elewijt, 105
jaar. Daarmee is Yvonne nog net niet de oudste inwoner van Vlaams-Brabant, maar toch flink op
weg. de Zemstenaar houdt dat mee in de gaten. Kranige Yvonne is de oudste van de vijf honderdjarigen in Zemst. Vertel het niet aan Di Rupo of hij verhoogt de pensioenleeftijd nog eens!

Y

vonne Verbeemen werd geboren in Tienen in 1906. Als kind
verhuisde ze naar Evere en
haar Brussels accent - Yvonne is
voor haar leeftijd nog enorm goed ter
taal – kan ze niet wegsteken! In 1931
trouwde ze met Jan Janssens. Yvonne
was naaister, eerst als beroep, daarna
als hobby. In 1954 kwamen ze in Elewijt
wonen. Ze bleven kinderloos. In 1979
overleed Jan. Sedertdien leeft ze alleen in een rijwoning in de Tervuursesteenweg.
We brachten haar ook thuis een bezoekje. Yvonne kwam zelf de deur
openen, na een paar keer bellen. “Ja,
voor de Zemstenaar doe ik open, niet
voor jan en alleman, hé.” Het stappen
gaat wat moeizamer dan vroeger, maar
de Zemstenaar januari 2012

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Yvonne is zeker nog bij de pinken. Ze
woont nog zelfstandig, maar ’s middags
komt iemand haar potje koken. Ook het
poetsen en het werk in de tuin worden
sedert een paar jaar uitbesteed. Geregeld gaat Yvonne nog op familiebezoek
in Mechelen. Thuis houdt ze vanuit haar
stoel bij het raam de straat in ’t oog
en blijft zo in contact met de buurt. Dat
er soms eenzame momenten zijn geeft
Yvonneke ruiterlijk toe. Ze mist heel erg
haar twee jongere zussen die al overleden zijn en de rest van de familie
kan natuurlijk niet elk uur van de dag
komen. Maar dan kijkt ze wat tv. “Mijn
ogen en gehoor zijn nog heel goed.
Zelfs de kleine lettertjes van de ondertiteling kan ik nog lezen. En ja hoor, elke
maand lees ik de Zemstenaar. Proficiat

met dat boekske.” (nvdr. Niet iedereen
is het gepermitteerd om de Zemstenaar
“een boekske” te noemen, maar voor
Yvonneke maken we een uitzondering!)
Nieuwe honderdjarige vult lijstje van
vier honderdjarigen aan tot vijf
Op 6 december kregen we er een
nieuwe eeuwelinge bij. Ook Maria Vanhorenbeeck, die in rusthuis Ambroos
woont, werd honderd jaar. Maria is afkomstig van Mechelen en woonde tot
haar 99ste bij haar dochter.
Yvonne Verbeemen voert met haar 105
lentes het lijstje aan van ondertussen
vijf honderdjarigen in Zemst. Naast Maria Vanhorenbeeck prijken daarop ook
Rosalia Willems, Ludovica Ceuppens en
Frans Schoeters.
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Kerst: drinks, feesten, stallen,

Oef!... hoorde ik de voorbije dagen velen een zucht van
oplichting slaken. “We hebben het weer eens overleefd!”
De heilige nacht was niet altijd en overal even stil. En het
overleven was voor menigeen vaak een echte opgave. de
Zemstenaar zou de de Zemstenaar niet zijn als hij niet overal
even een kijkje zou gaan nemen zijn.
Glühwein, warme chocolademelk met amaretto of rum, jenevers in alle kleuren, geuren en smaken, zware Zemstse
bieren, cavia… sorry ik bedoel cava in waanzinwekkende
hoeveelheden ….(Ja, dat komt ervan als je overal bent uit-

6

genodigd en graag mee geniet!)…. de Zemstenaar kwam en
zag dat het goed was. Maar om het met de woorden van
Toon Hermans zaliger te zeggen: ‘eneuf is eneuf’ (nu wel
graag lachen hoor).
Even ingetogen zijn en stilstaan bij de diepere zin van
Kerstmis (met grote K in dit geval), kan nooit kwaad.
Zangstonden en kerkconcerten zorgden af en toe voor de
nodige rustpunten. Met warmte uit het hart, zonder alcohol.
AL
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zangstonden, missen en markten…
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Zemst – De Prins Leopold gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Het café met feestzaal in het
centrum van Zemst raakte de voorbije jaren steeds meer in verval. Maar zopas sloot brouwerij AB
Inbev een deal met een groep Armeense zakenlui, die de meest dringende investeringen op zich
nemen. Eind februari, begin maart opent het café mogelijk opnieuw de deuren.

Nieuw leven voor Prins Leopold

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

D

e Prins Leopold heeft een rijk
verleden. In de tweede helft
van vorige eeuw was de Leopold een begrip in het uitgangsleven in de regio. Iedere zaterdag
stroomde de massa toe voor het wekelijkse bal. Elke Vlaamse zanger met een
beetje naam stond hier ooit op het podium. De zaal was ook jarenlang het kloppend hart van het Zemstse verenigingsleven en vormde het decor van talloze
festiviteiten: bals, optredens, showavonden, restaurantdagen, bruiloften, noem
maar op. Ook het café kende gouden
dagen, half Zemst kwam er over de vloer.
Maar de jongste jaren ging het bergaf
met de Prins Leopold. Het gebouw raakte
verouderd en steeds meer in verval. Na
een controlebezoek van de brandweer
in augustus 2009 voldeed de zaak niet
meer aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften. Ook de geluidsisolatie liet
te wensen over, met steeds meer klachten
van omwonenden tot gevolg. De hoognodige renovatiewerken bleven uit.
Noch Cofinimmo,
eigenaar van het
pand, noch AB Inbev, beheerder van de horecazaak, noch
uitbater Marcel Aerts toonde zich bereid
om de meest dringende investeringen te
doen. Gevolg: café en feestzaal in vrije
val. Resultaat: sinds het vertrek van de
uitbater, in september vorig jaar, staat de
Prins Leopold er leeg en troosteloos bij.

De donkere dagen lijken voorbij voor de Prins Leopold.

de hierbij maar één voorwaarde op: de
Prins Leopold moet een café blijven.” Op
financieel vlak schikte AB Inbev zich naar
de realiteit. “In
eerste instantie
legden wij de lat
vrij hoog, met een
instappremie van
25.000 euro en een maandelijkse huur
van 1440 euro. Echte interesse bleef
uit, dus lieten wij
de instappremie
zakken tot 5000
euro en trokken
wij de huurprijs op
tot 1800 euro per
maand. Uiteindelijk
lieten wij de instappremie vallen.
De enige ernstige
kandidaat-overnemer bleek een
groep Armeense
zakenmannen uit

"Elke Vlaamse zanger
met een beetje naam stond
hier op het podium"

Maar nu is er een nieuwe doorbraak.
Francis Schueremans van brouwerij AB
Inbev licht een tip van de sluier: “Sedert
de sluiting van de zaak, in september
vorig jaar, keken wij uit naar een overnemer. Het enige wat de brouwerij
verwachtte was de bereidheid om een
financiële injectie te doen. AB Inbev leg-
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het Brusselse. Op maandag 19 december ondertekenden deze mensen het
contract. Zij gaan nu de nodige investeringen doen, vooral in geluidsisolatie
en brandveiligheid. Wellicht gaan zij
op zoek naar een lokale uitbater, om er
opnieuw een bloeiend dorpscafé van te
maken. Als alles vlot loopt, kan de Prins
Leopold eind februari, begin maart opnieuw de deuren openen.” 
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IMMO ADVICE is een nieuw vastgoedkantoor
dat geniet van een uitzonderlijke ligging te Eppegem.
Reeds meer dan 10 jaar bezit IMMO ADVICE over
commerciële ervaring op het gebied van:
✓ in- en verkoop
✓ verhuur
✓ realistische schatting
✓ vakkennis
Dankzij een menselijke en eerlijke aanpak
zal het kantoor een gevestigde waarde
worden voor Eppegem en omstreken.

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.
Open: di-wo-do: 10u-12u30
di-avond: 17u-19u
Buiten kantooruren: steeds bereikbaar
voor verdere afspraak !

IMMO ADVICE
Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Gluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be

design

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

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

100 % eik

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be
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Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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Zemst – In een uithoek van Zemst had de eerste engelenparty plaats, een bijeenkomst van mensen op zoek naar
steun en raad van paragnoste Sonia. Zij krijgt boodschappen van engelen door en deelt ze aan anderen mee. Engelen bestaan in onze verbeelding, dachten wij, maar ook echt
en vandaag nog? Dat wilden we zien!
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

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
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015/611532

Fax:

“J

e zou denken dat een engelenparty iets is waar iedereen danst en met engelenvleugels rondloopt,
maar dat is het helemaal niet”, verduidelijkt Sonia. “Het is je goed voelen
in hun bijzijn en hun hulp vragen. Zolang het Goddelijk Plan dit toestaat,
helpen wij waar de aanwezigen het
wensen. Ik heb het concept van deze
engelenparty zelf uitgewerkt.”
We zitten in het lokaal van Esperanto,
een centrum rond heil en zielenrust
. Op de tafels liggen grote kaarten
met prachtig getekende engelen,
tarotkaarten en
andere, met vreemde mythische figuren en tekens, feeën, nimfen, veertjes, alles als uit een sprookjesboek
of uit de imaginaire wereld van In de
ban van de ring.
Sonia neemt de tijd om persoonlijk in
te gaan op de vragen van alle aanwezigen en op de kaarten en getallen die ze verzamelden. De reacties
gaan van zorgwekkend kijken tot op-

luchting en verwondering: “Dat is er
recht op! Hoe is het mogelijk?”
Sonia is een rustige dame die zelfzekerheid uitstraalt, niet autoritair
overkomt en de aanwezigen vertrouwen schenkt. Iedereen wacht geduldig op de raadgevingen van de
engelen, die Sonia hen overbrengt.
In haar brochure staat uitdrukkelijk
vermeld dat “je niet in engelen kan
geloven en anderzijds ontkennen dat
je gelooft in God, de Vader, de Almachtige, de Albron of hoe je Hem
ook noemt. Engelen handelen steeds
in opdracht van
de Vader”. De
mooie
namen
van engelen en gidsen die al aanwezig zijn worden vrijgegeven en “wie
weet komen er nog bij”. Het is wennen aan dergelijke taal.
“Ik ben al heel mijn leven bezig met
dat spirituele”, vertelt Sonia. Ze heeft
duidelijk ervaring met deze immateriële materie. In haar teksten herkennen we termen uit het christendom,
zoals de Apocalyps, de aartsengelen,

"Toeval bestaat niet.
Het valt je toe."

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

Eerste engelenparty in Zemst

015/617959
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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

Paragnoste Sonia Abiona Kibama (met witte trui) en haar leerling Magda Roseaux
uit Elewijt, staande in het midden, samen met mensen van hun spirituele huiskamer.

de twaalf engelen en apostelen, maar
ook heel wat getallensymboliek en
elementen uit andere godsdiensten
en oude culturen als het oude Egypte,
het oude Griekenland, de Kelten, Chinese filosofie, astrologie.
“Mijn weten?”, vraagt ze. “Ik krijg
dit door, ik heb precies een rechtstreekse telefoonverbinding met
Hierboven. Ik twijfel niet. Ik geloof
héél sterk, sinds mijn jeugd al wist
ik het. Wat ik zei, was zo. Ik kan het
niet uitleggen. Het is mijn zijn. Ik heb
ook geen last meer van wat anderen
denken, vroeger wél. Ik trek het me
niet aan, ik moet me niet bewijzen
voor anderen.” Maar anderen komen graag naar haar. Ze noemt ze
klanten. En ze komen telkens terug,
zelfs na twee jaar, ook wanneer ze
bij anderen zijn geweest. Ze geeft
cursussen met welluidende namen
als Fluisteren met kinderen, Ama

Deus, De dolfijnen van Atlantis, Munay Ki en natuurlijk ook Tarot, geen
onbekende.
Heb je ooit al ervaren dat je fout zat?
Sonia: “Tot nu toe niet, maar het kan
natuurlijk.”
Geloof je dan niet in het toeval?
Sonia: “Toeval bestaat niet. Het valt
je toe. Weet je wat de relatie is tussen je ogen? Ze knipperen samen, ze
bewegen samen, ze huilen samen, ze
zien dingen samen en ze slapen samen, maar ze zien elkaar nooit. Dat is
wat geloven in engelen is.”
Wie een engelenparty of een spirituele avond wil meemaken of interesse heeft voor dergelijke cursussen of gewoon met Sonia Abiona
Kimama wil praten, mailt naar
paragnoste@gmail.com of belt naar
0487/493.447 (enkel op afspraak).
Info op http://zazaruelle-academy.
jouwweb.nl.

Anthony Verheyden

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

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
de Zemstenaar januari 2012
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Beste wensen
voor 2012
Vredestraat 12 - 1800 Vilvoorde

www.de7detafel.be

Beste wildkok van België 2011
Chef kok , Jelle Fluit, van “Restaurant de7de Tafel” te Vilvoorde (Peutie)
Heeft op 28/11/11, de 1ste prijs behaald op de toonaangevende kookwedstijd Van
Le Saint Hubert Gourmand – “Beste wildkok van Belgie 2011”

12
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Wat brengt 2012 voor de Zemstenaar?
Waarzegster Sonia was zo
vriendelijk een jaarlegging te
doen voor uw glossy magazine. Wat brachten de kaarten
aan het licht?
“Ik analyseerde via de tarotkaarten de
naam van de Zemstenaar en deze gaven mij De Hogepriester en het getal 5.
Dit getal staat voor morele waarden en
onze zintuigen. De mens wordt voorgesteld als een vijfhoek met zijn twee
gespreide armen, twee benen en hoofd
als de vijfpuntige ster. De 5 staat ook
voor de vijf elementen uit de Chinese
filosofie.
De naam van het maandblad is heel
toepasselijk. Men brengt bepaalde
waarden over naar de mensen en de lezers krijgen een dieper en eerlijk beeld
van wat er schuilt achter sommige huiskamervensters en hoe de bevolking van

verhuurt

het

groot Zemst leeft.
Voor het jaar 2012 trok ik de kaart Het
Rad van Fortuin en het getal 10.
Rad van Fortuin betekent ‘het wiel keert
ten goede’, het is een symbool voor
groot fortuin en positieve ontwikkeling.
Ook financiële meevallers passen hierbij.
We kunnen ons leven
bezien vanuit een
hoger
perspectief.
Het Rad van Fortuin
kan verwijzen naar
het geluk dat om de
hoek kan liggen. We
krijgen gouden kansen en er heerst optimisme.
Er staat ook het getal
10, dat is die van creatieve oerkracht. De
10 wordt als een zeer

gelukkig getal beschouwd en belooft
succes. Het wordt gezien als het getal
van de voltooiing.
Beide kaarten zijn dus heel toepasselijk
op dit maandblad, dat ook in 2012 een
groot doelpubliek zal kennen.”


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

de Zemstenaar januari 2012

13

Voor u halen wij
alles uit de kast!
bvba

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

KURT TEMMERMAN
SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Bos-Van-Steenstraat 10
1980 Zemst
Tel/Fax 015 62 05 33
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GSM 0495 51 16 02
kurt.temmerman@telenet.be
www.kurttemmerman.be
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Elewijt - Zemst – Je bent jong en je wilt wat. Als je daarbij nog mooi bent en over hersens beschikt, hoef je niet meer te twijfelen. Dan stel je je kandidaat voor de titel van TopMannequin.
Dat dacht ook de twintigjarige Kim Croppen uit Elewijt. Zij schreef zich in voor deze verkiezing en
werd samen met nog zeven anderen uitverkoren voor de nationale finale in april 2012. Wie is
zij? Wat drijft haar? Uw dienaar zocht het met plezier voor u uit. En u mag er mee van genieten.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Wordt Kim TopMannequin 2012?

M

et ruim vijftig waren ze. Jongens en meisjes die zich hadden ingeschreven voor de
selectieronde. Zoals steeds
voelden velen zich geroepen en werden
slechts weinigen uitverkoren: in dit geval
zes meisjes en twee jongens. Deze acht
geselecteerden kregen hun vuurdoop op
de Carré Fashion Night.

mannequin kun je tenslotte maar enkele
jaren zijn. Daarna zou ik graag een eigen
hostessen- of evenementenbureau hebben. En als ik dan zelf wat ervaring heb in
die wereld, zou dat een leuke combinatie
kunnen worden. Trouwens, een mannequinverkiezing is geen vleeskeuring zoals
een missverkiezing, hé Alex. Wij moeten

in hotel mama. Maar ze is niet te beroerd
om de handen uit de mouwen te steken. Drie dagen per week doet ze de
zaal in een gerenommeerd restaurant
aan het meer van Keerbergen.
En de jongens, hoe zit het daar mee?
Niet te veel last van? Ik zie dat je zo’n
750 vrienden hebt op
Facebook!
“Dat wil niks zeggen!
Momenteel ben ik nog
alleen en ik wil dat nog
een tijdje zo houden.
Trouwens, ik wil ook
graag nog veel reizen. Ik
droom van Zuid-Amerika,
van de warmte, de zon,
de mensen ginder. Ik trek
me trouwens aardig uit
de slag in het Spaans.”

Geen vleeskeuring
Kim stond natuurlijk op
de eerste rij toen moeder natuur datgene uitdeelde waarover een
meisje dient te beschikken om een kans te maken in de mannequinwereld: ideale lengte,
de juiste maten, een
aardige look…
“Dat is zo”, beaamt Kim.
Ik probeer schuchter en“En ik moet er ook niets
kele woorden Spaans,
bijzonders voor doen. Ik
maar moet al snel vastkan gerust lekker eten
stellen dat mijn kandidaen drinken. Ik hoef geen
tuur om haar koffers te
dieet te volgen. Ik doe
dragen hier zal stranden.
ook geen sport meer,
“I just wanna have fun”,
want paardrijden heb
voegt ze er voor alle duiik een tijdje geleden
delijkheid aan toe…
opgegeven. Tenzij je
dansen een sport noemt Kim Croppen: “Vanaf nu is het volop promo maken voor de mannequinverkiezing!” Niettemin blijken we een
raakpunt te hebben: ze is supporter van
natuurlijk. Want dan kan ik lekker uit de daar niet in badpak paraderen, hoor!”
aankomend KV Mechelen-talent Jonas Laubol gaan. Uren kan ik op de dansvloer
staan. Ja, ik ben een echt danstype.”
Kim wil Zemst duidelijk op een waardige reys, die trouwens niet zo gek ver uit haar
manier vertegenwoordigen. “In ieder buurt woont. Vanaf nu kan het niet meer
Maar er is toch meer nodig om TopMan- interview of portret komt dat trouwens stuk, ook niet voor onze huisfotograaf.
nequin te worden? Een beetje grijze naar voor. Ik woon al twintig jaar in Elewijt en ben fier op mijn gemeente. En ik Met opgewekt gemoed nemen we afmassa, mag ik hopen?
scheid van Kim. We staan als één man
“Klopt. En die ontwikkel ik ook. Ik studeer wil dat Zemst ook fier kan zijn op mij.”
achter haar en duimen dat zij in april
momenteel marketing aan de Lessiusonze TopMannequin 2012 moge worhogeschool in Mechelen. Kwestie van iets I wanna have fun

achter de hand te hebben voor later. Want Kim heeft het als enig kind naar haar zin den! Komaan, Kim!
de Zemstenaar januari 2012
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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

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

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

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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Hofstade – Zeg nu zelf, wat is er leuker dan gezellig met vrienden de keuken op te zoeken. Zo
denken ook Thérèse, Jeanneke, Monique, Gerda, Hilde, Loes, Clemy en Marleen uit Hofstade
erover. Wat begon met een kookcursus bij de KAV, mondde uit in een hechte vriendenkliek. Jeanneke De Smet vertelt hoe de vrouwen acht keer per jaar de kookschorten aanbinden en samen
genieten van de heerlijkste gerechten.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Vrouwenclubje uit Hofstade

al vijfentwintig jaar samen achter het fornuis

J

eanneke vertelt
“Twee jaar na elkaar hebben we
samen in de keuken van de parochiezaal in Hofstade kooklessen
gevolgd. Op het einde van de lessenreeks werden we door onze lesgeefster
getrakteerd op een feestelijk maal bij
haar thuis. We vonden ons samenzijn
zo leuk en hadden helemaal geen zin
om ermee te stoppen. Dus besloten we
om elkaar op geregelde tijdstippen te
blijven zien. De nadruk van onze bijeenkomsten ligt op het gezellig samen
zijn. Om beurten nodigen we elkaar uit
en dan staat de kokkin van dienst de

hele dag in haar potten te roeren. We
doen allemaal erg ons best en onze bijeenkomsten zijn altijd één groot feest.
Aan alles wordt gedacht, van aperitief
tot dessert. We vinden ook dat ons lekker eten en ons goed gezelschap een
mooi gedekte tafel verdient (lacht).
Aan creativiteit geen gebrek. Ons beste servies, mooi gevouwen servetten,
kaarsen of zelfgemaakte bloemstukken
sieren onze fraai gedekte tafels.
We koken vooral traditionele, klassieke
gerechten, soms bewerkt naar de smaak
van nu. Toch zijn er ook vernieuwers in

ons kookclubje. Zij durven al eens een
moeilijker, een verfijnder of exotisch gerecht te brengen. We wisselen ideeën
uit en bij gelegenheid grijpen we terug
naar de recepten van vroeger. Ieder van
ons heeft zo zijn eigen specialiteit. Enkele van mijn favoriete KAV-receptjes
zijn bijvoorbeeld frangipanetaart, kip
met ananas en kaastaart. Tijdens onze
etentjes zijn onze mannen niet welkom
(lacht). Het is een vrouwenaangelegenheid. Vriendinnen onder elkaar die gezellig samenzijn. Al vijfentwintig jaar op
rij komen we samen en we hopen daar
nog lang mee door te kunnen gaan!” 

Het kookclubje werd een hechte vriendenkliek. V.l.n.r. Loes, Monique, Thérèse, Clemy, Marleen, Jeanneke, Hilde en Gerda.

de Zemstenaar januari 2012
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Juwelier
Kerkstraat 232
1851 Humbeek
02/269.17.08
Juweliervanlaer.be

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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Zeg het met een bloemetje

Elewijtse bloemenmeisjes op cyclocross in Diegem

Elewijt – Op de dertigste Superprestige
veldrit in Diegem,
eind december, werden de bloemen
alweer
uitgereikt
door Elewijtse bloemenmeisjes. Nathalie Cooreman en Karen Vanroy mochten
de winnaars van de
verschillende categorieën overladen
met bloemen en geschenken.
Tekst: Katia De Vreese,
foto: Jean Andries

O

Karen Vanroy zit naast Sven Nys, Nathalie Cooreman naast Niels Albert.

p een druilerige maandagavond heb ik afspraak met
Nathalie en Karen in een
Elewijts etablissement op
de hoek. Als ik hen begroet, vind ik ze
één ding alvast gemeen hebben: een
stralende glimlach. Is dit het geheim om
bloemenmeisje te worden? Of wat is de
taak van een bloemenmeisje, behalve
de bloemen uitreiken?
“Eigenlijk is het hier begonnen,” zegt
Nathalie. “De voorzitter van de organiserende wielerclub, Francis Bosschaerts,
vroeg hier aan
de toog of ze
iemand
wisten
die geïnteresseerd was om bloemen
aan de winnaar van de cross te geven.
Nathalie was er aan het werk en was
meteen verkocht. Ook mocht ze een
vriendinnetje meebrengen.”

is niet alles. Er zijn vier wedstrijden:
dames, junioren, beloften en eliterenners. De ganse organisatie wordt tot in
de puntjes geregisseerd. Na de eerste
wedstrijd komt de winnaar samen met
de nummers twee en drie het podium
op. Bloemen, een beker en een fles
wijn worden professioneel overhandigd
, rekening houdend met het feit dat er
gefilmd wordt. En uiteraard komen de
renners graag in beeld zonder dat er
iemand voor hun neus staat. Dus is het
wikken en mikken wie waar plaats moet

van dichtbij mee te maken, ook al zijn
ze na de wedstrijd soms nog wel in vrij
modderige toestand”, klinkt het eensgezind. “Gelukkig worden er ook jassen
voorzien. Het is nu eenmaal december
en zelfs bij goed weer is het meestal
niets te warm. Het zijn wel lompe mannenjassen die veel te groot zijn, maar
beter zo dan een ganse dag kou lijden
in mantelpakje!”
Of ze al memorabele dingen beleefden? Met grote namen als Sven Nys of
Zdenek Stybar op de foto mogen is voor
Nathalie en Karen geen nieuws
meer.
Vroeger
werden de bloemen gesponsord door
een lokale begrafenisondernemer. Die
voorzag bloemstukken en kransen in
plastiek die steevast het publiek werden ingegooid. Nu worden echte boeketten gebruikt en van weggooien is
helemaal geen sprake meer.
“Het is een toffe dag,” besluiten ze alle
twee. “Een drukke dag, dat wel, maar
met een centje erbovenop zeker de
moeite waard!”


"Uiteraard komen de renners graag in beeld zonder
dat er iemand voor hun neus staat"

Voor Nathalie werd deze editie de zevende deelname, voor Karen de vijfde.
Het werk van de bloemenmeisjes bestaat er uiteraard in om de bloemen
aan de winnaar te bezorgen. Maar dat
de Zemstenaar januari 2012

nemen. Tussen de wedstrijden door
hebben de dames de tijd om iets van
het hele gebeuren mee te pikken. Zo
is er heel wat randanimatie, met onder
andere muzikale optredens (Sam Gooris en Milk Inc. deden er al hun ding, dit
jaar was X-Session de special act in een
tent op het voetbalveld). In de cafetaria kan de innerlijke mens gesterkt worden en uiteraard is er de wedstrijd zelf.
“Best leuk om al die bekende renners
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Het
Bugattis
Het team
team van
van Bugattis
wenst
wenst iedereen
iedereen
een
en gezond
gezond
eenfantastisch
fantastisch en

2011! !
2012

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

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

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

		

U kan ons ook
vinden op de
beurs WONEN
in Mechelen
op stand 117

GSM: 0495 57 49 82
20
adv 2011.indd 3
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Weerde – De hoogte, de ijle berglucht, een staalblauwe hemel, besneeuwde toppen, fascinerende vergezichten… Herman Desmet kan er intens van genieten. Maar hij wil ook graag iedereen daar laten van meeproeven. Liefst via een unieke foto, panaromisch als het even kan, in een
beeld van 360 graden dus. We zochten voor u uit hoe hij het klaarspeelt.

Klimmen en klikken
H

allenaar van geboorte, met
zijn vrouw Lobke neergestreken in Weerde vanwege de
goede ligging voor zijn job
in Brussel, ondertussen ook papa van
de tweejarige Lena, dat is de 31- jarige Herman Desmet. Informaticus van
vorming en werkzaam als webmaster bij
Kind en Gezin, zelfstandig fotograaf in
bijberoep, heeft Herman één grote passie: de bergen, de Alpen.
60 opnames, 1 foto
Klimmen, klimmen,
klimmen,… graag
zo een paar ‘vierduizenderkes’ na elkaar. Als kind
al kreeg hij
de smaak
te pakk e n .
D e

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries, Herman Desmet

jaarlijkse gezinsvakantie ging steevast richting bergen. Nadien volgden
huttentochten met de mutualiteit. Een
klimmers- en monitoropleiding bij de
Vlaamse bergsportfederatie was een
volgende logische stap. Ondertussen
kreeg ook zijn andere passie gestalte:
panoramische fotografie. Beroepsmatig van interieurs ten behoeve van
architecten en immokantoren, en van
landschappen voor de hobby. In het
hooggebergte kon hij zijn twee liefdes,
naast die voor zijn vrouw natuurlijk,
combineren: klimmen en fotograferen.
Een panoramische foto maken is een
hele klus. Een statief en speciale lens
zijn een eerste vereiste. Manueel
scherpstellen hoort er ook bij. Allemaal vanzelfsprekend. Maar dan komt
het erop aan vrij snel een groot aantal
beelden te schieten. Want wolkenformaties en de stand van de zon veranderen. Voor een ‘gewoon’ beeld van
360° volstaan zes tot twaalf opnames.
Voor een ‘bijzondere’ foto kan dat gaan
tot 36 of soms wel 60 opnames. Maar
het zwaarste werk volgt thuis met de

computer. Via een speciaal programma
worden de beelden ‘aan elkaar gezet’
en als het ware geprojecteerd op de
binnenkant van een voetbal. Twee tot
drie uur werk volstaan doorgaans voor
een ‘gewone’ panoramische foto. Dat
kan echter oplopen tot zo’n 15 uren
voor een ‘bijzondere’.
De Mont Blanc
Een wel heel bijzondere is deze die
Herman onlangs op de top van de Mont
Blanc maakte. Het is de eerste en tot
dusver de enige 360 ° panoramafoto
die er op internet van bestaat. Hij is
momenteel te bewonderen op zijn website: www.hermandesmet.be, waar je
virtueel kan rondkijken op het hoogste
punt van West-Europa. Wie meer van
die meesterwerken wil zien, moet ook
maar eens een kijkje nemen op het
Flickr-account van Herman: http://flickr.
com/hermandesmet. Echt de moeite
waard. Een aanrader, niet alleen voor
fotofanaten maar voor iedereen die
graag eens de bijzondere kijk van Herman deelt. 


‘Gewone’ panoramafoto van het Lac Blanc met zich op de Mont Blanc.
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Luc Heremans, medewerker bij Songfest
Elewijt - Kinesist Luc Heremans is vrijwillig medewerker bij Songfest vzw. Die vereniging organiseert een tweejaarlijkse liedjeswedstrijd voor personen met een verstandelijke beperking. De
winnaar wint een optreden op een festival. Op 28 juni 2012 vindt het European Song Festival for
Persons with Intellectual Disabilities plaats in Cork, Ierland.
Tekst en foto: Dirk Verdeyen

L

uc werkte als bewegingstherapeut in een instelling in Boechout
en was later twintig jaar lang verbonden aan MPC Sint-Franciscus
in Roosdaal, een instelling voor licht
mentaal gehandicapten. Daar, in het
muziekatelier, ontstond het idee om de
mensen de mogelijkheid te bieden hun
talent op een podium te demonstreren,
in de best mogelijke omstandigheden
en aan een breed publiek.

beeld. Maar het gaat ook verder. Zo is
er bijvoorbeeld Bram, een jongen die te
maken heeft met ernstige spasmen. Zo
gauw hij achter zijn drumstel zit, is daar
nog weinig van te merken. Ik ken ook
een man die na een ongeval een zwaar
hersenletsel opliep en niet meer functioneert. Wat hij nog wel kan, is zingen bij
zijn oude band. Blijkbaar zit dat deel nog
stevig op zijn plaats.”

En is die wedstrijd dan “net echt”, met
een vakjury en zo ? Of is deelnemen
belangrijker dan winnen?
“Het competitie-element is zeker aanwezig en de presentatie en jury wordt
steevast ingevuld met bekende Vlamingen die dit belangeloos doen. Bart Peeters, Barbara Dex, Jo Lemaire, Margriet
Hermans, Jaak Pijpen en Koen Bruggemans zetelden in de jury van de finale. De presentatie was in
handen van Joyce Beullens
(Kzoom) en Moora Vander
Veken (Amika). Jaak Pijpen
maakte trouwens een heel
mooie en rake bedenking.
‘Ik zie hier geen mensen met beperkingen’, zei hij, ‘ik zie mensen
met een talent.’”

"Ik zie hier geen mensen met beperkingen,
ik zie mensen met een talent"
(Jaak Pijpen)

Wat zijn de voorwaarden
om te mogen deelnemen
aan de wedstrijd?
“Personen met een verstandelijke beperking of mensen
uit de geestelijke gezondheidszorg kunnen deelnemen. Ze moeten live een nummer brengen
met eigen tekst en muziek en
ze mogen zich laten begeleiden
door maximum twee beroepsmuzikanten.”

Waarom een songfestival organiseren? Is muziek maken op zich
niet voldoende?
“Zonder het organiseren van een
speciaal evenement, krijgen die
mensen niet of nauwelijks de kans
om op treden in professionele omstandigheden voor een groot publiek. Ook willen we door mediaaandacht een beeld vormen dat
verder gaat dan alleen de ‘beperking’. Mogelijk krijgen mensen met
kwaliteiten zo toegang tot meer
bekende podia. Muziek heeft ook
een grote therapeutische waarde.
Het optreden zelf geeft een boost
aan het zelfvertrouwen en zelf-
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Ligt het niveau dan hoog?
“De kwaliteit moet je beoordelen
volgens de capaciteiten van die
mensen. En ja , dan ligt de kwaliteit hoog.”
De voorselecties gingen door in
de Grenslandhallen. Technisch
was alles superprofessioneel.
Dat moet wat kosten. Hoe krijg
je dat rond?
“Door sponsoring. Het zou een te
lange lijst worden om op te noemen, maar ik vermeld toch graag
IMAGE4YOU en ALFACAM. Zij verzorgen het beeld en geluid. Ook
STUDIO 100 levert een fameuze
bijdrage met logistieke steun en
toneelmeesters.”
Meer info op www.songfest.be en
www.easpd.eu.
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2/04 - 6/04

//VOETBALKAMP PASEN ELEWIJT

2/07 - 6/07

//OMNI-(CREA-)KAMP ZOMER ZEMST

NIEUW

//EXTERNE AVONTURENSTAGE

NIEUW

//OMNI-(CREA-)KAMP MOLENBEEK

NIEUW

9/07 - 13/07

16/07 - 20/07
vzw

13/08 - 17/08

//VOETBALKAMP ZOMER EPPEGEM

29/10 - 2/11

//HERFSTKAMP VOETBAL ZEMST

24/12 - 28/12

//KERSTKAMP VOETBAL EPPEGEM
MEER INFORMATIE OVER DE SPORTKAMPEN:

www.sportsminded.be

Bekijk op de site ook onze andere sportactiviteiten, zwemschool,
techniekschool voetbal, sportsnack en voetbalspeeltuin.
NIEUW: ONLINE WINKEL + VERHUUR SPRINGKASTEEL!
CONTACT: thomasdoms@gmail.com

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

Ontdek nu ook ons gamma
aluminium brievenbussen
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Onder de
Vier keer per jaar ‘vergaderen’ de dames van
de Katholieke Vereniging van Landelijke Vrouwen, zeg maar den Boerinnenbond zaliger, in
de parochiezaal van Zemst. Wat zij dan uit
hun mouw schudden, is… om duimen en vingers van af te likken! Ter illustratie het feestmenu dat ze klaarmaakten n.a.v. het 100-jarig
bestaan: een mousse van gerookte forel met
erwtencoulis, een feestelijke kippensoep, gebraden hertenmedaillon met bospaddenstoelen en een advocaatcrème met speculaas en
geroosterde amandelen. En alles wat wordt
klaargemaakt moet ook worden opgegeten!
Vier data om te onthouden in 2012: 10 januari met koffieversnaperingen, 15 mei met Scandinavische keuken, 18 september met ‘koken
in pakketjes’, en 23 oktober met verleidelijke
vis. Ook interesse? Neem dan contact met
KVLV-afgevaardigde Marie-Louise Govaerts
(tel. 015/61.09.20). (AL)

Voor het eerste dorpsrestaurant in de parochiezaal
van Zemst-Laar kwamen 133 senioren opdagen.
Een driegangenmenu tegen een maatschappelijk
prijsje van tien euro werd aangeboden. Bedoeling
van ACW-Zemst was om de senioren opnieuw samen te brengen. Iedereen was bijzonder enthousiast en velen kijken uit naar de volgende organisatie op 23 februari in zaal In De Prins in Elewijt.

De mindervalide kinderen vinden hun gading in
manege Verbrande Brug. Wekelijks krijgen de kinderen er rijles, heilzaam zowel voor lichaam als
geest. Sinterklaas en Zwarte Piet hadden bewondering voor de kinderen, die allen een zak snoep
in ontvangst mochten nemen.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Buurtcomité “Zone 30” van de kleine Heidestraat
in Weerde organiseerde haar eerste winterse
buurtbarbecue. Initiatiefnemers Tim en Jessie
Cooreman konden rekenen op de hulp van buren
Wendy en Geert Poncelet en Rudy en Eliane Cammerman. De eerste editie werd een regelrecht succes, met liefst 60 inschrijvingen. In een verwarmde
tent deden groot en klein zich tegoed aan pensen,
spek, hamburgers en worstjes. Voor de soepliefhebbers was er erwten- en uiensoep en natuurlijk
mochten ook jenever en glühwein niet ontbreken.
Tim en Jessie willen graag alle buren bedanken
die in de nachtelijke uurtjes de tent mee hielpen
afbreken. (NP)

KWB-Weerde organiseerde in d’ Oude School in
Weerde een Sinterklaasfeest met het fantastische
figurentheater ’t Koffertje. “De kindjes zijn allemaal
braaf geweest”, zegden Sinterklaas en Zwarte Piet
in koor.

“De volleybalveteranenploeg van KWB Elewijt leeft. De ploeg
is een ware vriendenkring en zorgt telkens weer voor boeiende
wedstrijden. Maar méér nog willen we onze allerbeste Camille,
die 85 jaar werd, in de kijker plaatsen”, zegt Dany Sohier. “Al
meer dan tien jaar staat Camille bij elke thuismatch, op zondagochtend in de Blososporthal, voor ons paraat als scheidsrechter. Na de match staat hij er bovendien op om zowel het KWB
Elewijt-team als de bezoekende ploeg een rondje te trakteren.
Alvast bedankt, Camille, welgemeende verjaardagwensen en
we hopen dat je nog veel tournée généralekes mag geven!”
de Zemstenaar januari 2012
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De zestiende veldtoertocht Dwars door d’Hel van
Weerde was een recordeditie, met 1352 deelnemers. De marathon van 58 km was een topper. Het
vlot rijdende parcours deed veel bikers op de splitsing van de 37, 45 en de 58 km voor de rechterkant
kiezen. De tocht liet niet alleen deze marathonmensen genieten. Voor de allerkleinsten was er de
kidstocht van 18 km. Voor anderen een afstand à la
carte, met keuze tussen 30, 37 en 45 km. Onderweg
kon iedereen genieten van het vele natuurschoon
en het Blosodomein van Hofstade.

De jeugdploeg mountainbike Bicycletta reed zich in de
kijker. Zeventien jonge renners tussen 8 en 18 jaar bewezen hun kunnen en maakten met succes de 45 km
rond. Op de foto Tom Van Ingelgom, Indy Pauwels, Jordy
Felix en Kiano Brusseleers, omringd door hun begeleiders Indy en Albert Pauwels, Olivier Brusseleers en Chris
Van Ingelgom.

De jongeren reden 18 km met succes en wilden na afloop graag op de foto. V.l.n.r. Rik
Verdoodt, Harrald Weemaes, Lars Van Poucke, Jarn Van Gysel, Caro Van Poucke, Luca De
Raedemaecker, Tim Cilignon, Bas Bosch, kampioen Aline Lefeber en Jordy Verbiest.
‘t Sleipend Derajeureke, een mountainbikeclub met acht actieve leden, zorgt
elk jaar voor sfeer op de kerstmarkt in
Zemst-Laar. Al jaren steken ze een blokhut in elkaar, maar deze staat momenteel in Eppegem als Café Rubenshof. Dit
jaar bouwden ze een saloon van 9m op
8m met een gigantische toog en aangepaste accessoires aan de muur. De materialen werden geleend, gekregen of
noodzakelijk aangekocht. In de laatste
week van het jaar worden er streekbieren geproefd. Een gezellige bedoening,
de Zemstenaar kan het weten. Graag wil
‘t Sleipend Derajeureke Theo Doms bedanken, die een volwaardige trekker is
van het project. (KA)
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De winterrevue 2011 voor gepensioneerden in het Ontmoetingscentrum in Hofstade was een groot succes. De talrijke aanwezigen genoten van goochelaar Ivann en de moppen van Dirk Van Vooren. Met het optreden van charmezanger Jo Vally was het
een onvergetelijk feest.
Music for Life! Jeugdclub Tramalant uit Zemst kon
niet achterblijven! Op vrijdag 16 december werd
er een weergaloze Tramalife georganiseerd. In een
prachtig zelfgebouwd plexiglazen huis werden drie
acties gehouden: 50 Euro per 100 getapte pinten
(een peulschil dus), een vrije bijdrage per aangevraagde plaat (Request 4 Life), en Auction 4 Life
(waarbij tot en met heuse bestuursleden konden
worden gehuurd). Het succes was overweldigend!
Een andermaal meer dan gesmaakt en wervelend
(voorlaatste?) live-optreden van het legendarische
Kabine 6, (inclusief striptease act) meegerekend,
bracht – men zegge en schrijve - 1000 euro op! Een
bedrag dat door de bestuursleden met fierheid
werd overhandigd aan Studio Brussel! Uw verslaggever en fotograaf mochten getuigen zijn en zullen
het zich nog lang heugen… Op de foto: Tantras,
nieuw lokaal muzikaal talent (AL)

Bij de bond VLM werd Jolien Vleminckx herfstkampioen bij de dames. Het 18-jarig meisje uit
Hofstade werd in de eerste reeks in Wiekevorst
tweede. In de tweede reeks, op een mooi parcours in Ravels, moest Jolien wegens een stuurfout de eerste prijs afgeven aan Katleen Verhaeren. Voor de eerste plaats in het algemene
klassement was het technische parcours in Helchteren in haar voordeel. Jolien kwam in de twee
reeksen als eerste over de finish en werd verdiend eindlaureaat. “Een mooie afsluiter van het
crossseizoen 2011”, lacht Jolien. “In de winter
zet ik alle fysieke trainingen in het vooruitzicht
op een nieuw seizoen.”
de Zemstenaar januari 2012
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Wandelsurfen met Google Street View
U maakt graag een ommetje in uw buurt? U neust wel
eens rond met een al dan niet ongezonde nieuwsgierigheid? U wilt de wereld zien? Sinds kort hoef je er niet langer je stoel voor uit. Er is nu immers Google Street View,
de fantastische applicatie waarmee je zowat bij iedere
westerling op de stoep kan gaan staan. Géén slijtage
van schoeisel of fiets, géén reiskosten en andere ongemakken zoals een striemende regenbui, bevroren voeten
of puffen onder een loden hitte. Niets dan voordelen dus.
De omgeving van je volgende vakantiebestemming even
verkennen? Even klikken en hop, van Zemst naar New York
of Madeira zoeven is slechts een kwestie van seconden.
Onze titel trouw wandelsurften wij eens rond in onze
gemeente en spotten enkele opvallende beelden. “En
de privacy dan?”, horen we opperen. U had de dag dat
de Googlecamerawagen langsreed maar moeten binnenblijven! Achter uw pc bijvoorbeeld. Met dat buiten
rondhangen altijd! Zo passé! En bovendien, wie zijn
woonst liever niet in volle glorie openbaart, kan mits
een eenvoudig verzoek zijn dierbare eigendom in een
alles verhullende mist laten verdwijnen.
DV

Idyllisch landelijk tafereel met een glimp van industrie.

Waar men gaat langs Zemstse wegen, komt men de werklieden tegen.

Betrapt! Deze kroegtijger kan de volgende keer beter
wat dieper de zaak induiken.

Driebenige moeder met kind in de Vredelaan.

Gasthuishofhoeve wordt brasserie Engelentijne

Hofstade – “Engelentijne” wordt de
naam van de nieuwe brasserie in de omgebouwde Gasthuishofhoeve in Hofstade.
Uit de talrijke voorstellen van onze lezers,
koos uitbater Patrick Van Campen deze
naam. Winnaar van onze wedstrijd is Peter
De Smedt. Hij mag meteen gratis aan tafel!
U was bijzonder goed geïnspireerd. Een
greep uit het ideeënaanbod: Château
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Briljant, De Graaf van Baarbeke, Het Varken met Manieren, De Smulhoeve, Baron
van Os, De Tovenaar van Oz, Camphof,
As Thuis, In de volle maag, In d’aa pannen, In d’Haa, ’t Kontentement, De Gasthoeve, De Thuishoeve, De Hofstede, Het
Hof van Stade, Mes en Verket, De Volle
Taljoor, Het Gasthof, De Beuskes.
Maar de naam van de nieuwe brasserie

wordt dus Engelentijne. “Vlaamser kan
niet”, licht Patrick Van Campen zijn keuze toe. “Bovendien zit er ook een verwijzing in naar Baron van Zon. Engelentijne
was immers de dochter van Baron van
Zon in het stuk Zonder Complimenten.”
Als alles naar wens verloopt opent de
brasserie haar deuren eind februari.
PV
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Een kwarteeuw stapplezier

De stappende dames op hun jaarlijks etentje

Eppegem - Al 25 jaar lang stappen
de echtgenotes van de (ex-)veteranen van FC Eppegem wekelijks hun
kilometertjes. Op maandagavond is
het tijd voor hun vaste afspraak, het
hele jaar door.
Annie Bautmans uit Eppegem, echtgenote van Gaston Van der Trappen,
trommelde 25 jaar geleden samen met
Rita Goovaerts uit Weerde de vrouwen van de veteranen van FC Eppegem
op. “Waarom voor onszelf ook niet wat
quality time inlassen?”, vroegen ze
zich af. In het weekend moedigden ze
manlief aan naast het veld. Op maandagavond trokken ze hun stapschoenen aan en gingen ze op pad.
En dat doen ze 25 jaar later nog

steeds met een achttal dames.
Het woord “wandelen” horen ze
liever niet. Neen, geen getreuzel
voor deze sportieve vijftigers en
zestigers. Zij “stappen” wekelijks
een achttal kilometer aan een vlot
tempo. Fluovestje aan, zaklamp
aan de pols. Geen weer houdt
hen tegen.

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

Tijdens de zomermaanden vervangen
ze hun wandelschoenen door de fiets
en maken ze mooie fietstochten.
Jaarlijks trakteren deze levensgenieters zichzelf op een etentje en
natuurlijk hoort er bij de wekelijkse
wandeling ook een tussenstop in
een cafeetje onderweg.
NP, foto: Rita Wauters



www.tuinenvanvlasselaer.be
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Zon als energiebron
De populariteit van zonne-energie groeit nog steeds.
Onze specialisten plaatsten in België alleen al meer dan 45.000 m2 zonnepanelen of 20.000 installaties.
Logisch want wie zelf elektriciteit produceert met een systeem op zonneenergie wint twee keer: uw energiefactuur daalt aanzienlijk en de groene
stroomcerticaten (vanaf jan. 2012 €250 per 1000kWh) zijn nog altijd zeer gunstig.
Vergeet trouwens niet dat zonnepanelen makkelijk 20 jaar op uw dak liggen.
Het zou jammer zijn als we ze al die tijd niet optimaal gebruiken om uw
rendement en duurzaamheid te maximaliseren en uw kosten te drukken.
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
de Zemstenaar januari 2012
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Volleybalclub Wervok
zoekt nieuwe speelsters
Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Eppegem
Garage

LAUWERS
brusselsesteenweg 497
zemst (eppegem)
tel 02 251 94 36

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

– Wervok is een volleybalclub met een rijke en lange
geschiedenis. Al meer dan 35 jaar
speelt deze club in de Brabantse volleybalfederatie “Vriendschap”. Wekelijks wordt er verzameld in de sporthal
De Waterleest te Eppegem voor een
training of wedstrijd. Speelsters uit
de wijde omgeving weten deze gezellige club te vinden. Trainer Tim Loncke
leidt zijn dames keer op keer in goede
banen en het streven om terug in de
A-reeks te geraken staat nog steeds
op het lijstje. Wervok is een club met
dames van allerlei leeftijden, die een
leuke sfeer heel belangrijk vinden en
die meer kunnen dan alleen volleyballen. Momenteel is er nog ruimte voor

extra speelsters. Wie notie heeft van
volleybal en zich graag wekelijks wil
inzetten voor deze damesvolleybalclub
kan contact opnemen met de ploegverantwoordelijke Lieve Devos: lieve_devos@hotmail.com. Nieuw bloed van om
het even welke leeftijd is zeer welkom
en wordt met open armen ontvangen.
Overigens hebben zij ook een nieuwe
sponsor gevonden: ‘t Laars Slagerke,
gevestigd aan de kerk in Zemst-Laar.
Zaakvoerder Bjorn was bereid om
een nieuwe uitrusting te sponsoren.
Om dit te vieren werd een groepsfoto gemaakt, met de fiere dames in
hun nieuwe outfit en sponsor Bjorn
met zijn vrouwtje Evi.
		

KA

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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Wat is er op

TV Zemst

?

Koken met TV Zemst! Toegegeven, u heeft er even moeten op wachten. Maar het resultaat mag er zijn. Het team staat er, de format is er. Vanaf nu kan het alleen maar
groeien. De eerste commentaren die we mochten optekenen, getuigden trouwen
van een aanstekelijk enthousiasme. Het proeft naar meer!
Van proeven gesproken. Op 14 december kon u dus de eerste aflevering zien: ZalmTartaar op de wijze van Bart. Wie is Bart, hoor ik u al zeggen?
Bart Tanghe is een 42-jarige Weerdenaar met een flinke culinaire bagage: 7 jaar
hotelschool (2 jaar PIVA, 5 jaar ’t Spijker in Hoogstraten), dan een jaar ’t Laurierblad
in Berlare (bij chef Guy Vercauteren, toen goed voor 2 Michelin-sterren), nadien 4
jaar kasteel Diependael in Elewijt (nu 1 Michelin-ster). Weerdenaars zullen hem ook
kennen als hobbykok die lessen geeft voor de KWB van Weerde en ook achter het
fornuis staat op de Weerdse zomerfeesten.
In de tweede aflevering (journaal van 4 januari) pakt hij uit met een origineel pompoensoepje!
Want dat is zijn motto: ‘eenvoudige gerechten met dat tikkeltje meer’!
De keuken is zijn domein. Maar voor de TV opnames wordt hij geassisteerd door
twee lieftallige dames: Sofie De Win en Petra Apers. Cameraman is Jurgen Geevels.

AL

6

de

6de STEAKFESTIJN

STEAKFESTIJN

t.v.v. Jolien Vleminckx

t.v.v. Jolien Vleminckx
VMCF piloot
Nieuwelingen nr. 56

VMCF piloot
Nieuwelingen nr. 56

Menu: Steak of
kip met frietjes

Menu: Steak of
kip met frietjes
Op zaterdag 21 januari 2012
tussen 17 en 22 uur
Op zondag 22 januari 2012
tussen 12 en 14.30 uur

Op zaterdag 21 januari 2012
Voetbalkantine , Ossebeemden
1981 Hofstade
tussen 17 en 22 uur
Iedereen van harte welkom!
Op zondag 22 januari 2012
tussen 12 en 14.30 uur
Voetbalkantine , Ossebeemden
1981 Hofstade

Iedereen van harte welkom!

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

Het kookteam van TV Zemst. V.l.n.r.: Jurgen Geevels,
Chef Bart Tanghe, Petra Apers en Sofie De Win.

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
de Zemstenaar januari 2012
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FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be

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

BAKKERIJ CARL NU OOK ONLINE !!

FAVORIETE PRODUCTEN GEMAKKELIJK EN
SNEL BESTELLEN VANUIT JE WOONKAMER

WWW.BAKKERIJCARL.BE

BROOD - BANKET -

PATISSERIE - CHARCUTERIE
TERVUURSESTEENWEG 295
1981 HOFSTADE
015/63.95.70
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Onze voetbalclubs maken het rapport op van de heenronde
Zemst - Vijftien speeldagen zijn achter de rug. Tijd voor een stand van zaken. Wij stelden vijf
vragen aan de vijf clubs in de KBVB.
Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Zijn de verwachtingen ingelost?
2. Welke ploegen in Groot-Zemst bevestigen en van wie had u tot meer verwacht?
3. Wie zijn op dit moment de beste drie spelers van uw ploeg en waarom?
4. de Zemstenaar maakte vóór het seizoen deze prognose: FC Eppegem 1ste , Verbr. Hofstade 13de, FC Zemst Sp. 5de ,
VK Weerde 11de en VV Elewijt 2de . Wat vindt u daar nu van?
5. Wat zijn de verwachtingen van de terugronde?

FC Eppegem
1ste met 44 punten
Bram Glorieux
(10 jaar clubspeler en dicht bij 3de titel)
1. M e t
41 op 45
zijn
de
verwachtingen
meer dan
ingelost.
2. F
C
Z e m s t
Sp. stelt
teleur.
De ploeg
gaat in
stijgende
lijn en ik verwacht een betere terugronde. Verbr. Hofstade nestelde zich in de
voorbije jaren steeds in de linker kolom.
De ploeg is fel verjongd met wisselvallige uitslagen tot gevolg. VK Weerde
is de ploeg waar ik het minste binding
mee heb. Naar mijn mening lossen ze de
verwachtingen in. VV Elewijt is de grote
verrassing, ik verwacht de club volgend
jaar opnieuw in derde provinciale.
3. Bert Van Zeebroeck, steeds hard
werkend en altijd op de goede plaats,
een man van goudwaarde in de verdediging. Bart De Doncker, de beste
doelwachter van tweede provinciale,
hij pakt veel punten voor de ploeg. Nico
Verhas en Glenn Breugelmans, beiden
zijn ongelofelijk snel, beweeglijk, moeilijk van de bal te zetten en scoren vlot.
4. Eerste plaats, je pronostiek zit er pal
op. We hebben 12 punten voorsprong,
de titel mogen we niet meer afgeven.
de Zemstenaar januari 2012

5. Hopelijk blijven we gespaard van
vele gekwetsten. Een liesbreuk speelt
me parten, maar de kern is groot genoeg om dat op te vangen. We moeten zo lang mogelijk de voetjes op de
grond houden. De heenronde evenaren
zal moeilijk zijn.

FC Zemst Sp.
9de met 20 punten
Philippe Van Perck
(acht jaar hoofdcoach)
1. W e
moeten
lessen
trekken
uit
het
verleden.
Binnen
de club
stelden
we realistisch de
linkerkolom voorop. Met
een negende plaats zitten we onder de
verwachtingen.
2. Als trainer van Zemst heb ik meer
dan de handen vol met mijn werk binnen de club. Andere clubs beoordelen is
dan ook niet aan de orde. Wel mijn oprechte felicitaties voor de leidersplaats
van KFC Eppegem en KCVV Elewijt.
3. Zemst is een ploeg die het moet
hebben van collectiviteit, heeft geen
spelers die individueel het verschil kunnen maken. Als ik dan toch namen moet
noemen zou ik Tom Verdoodt en Sam

Van Ingelgom naar voor schuiven. Als
debuterende trainer had ik beide jonge
gasten in mijn ploeg en ze bevestigen,
een bewijs van de gezonde jeugdpolitiek bij de club.
4. De prognose (vijfde plaats) was
wellicht gebaseerd op het aantal transfers. Namen oké, maar de prestaties
moeten op het veld gebeuren en dit
was niet het geval. Onvoldoende kwaliteit, langdurende blessures en spelers
die stopten met voetballen speelden
ons parten. De linkerkolom, vooropgesteld door het bestuur en trainersduo,
is een realistisch doel.
5. Bevestigen tegen ploegen die boven Zemst staan in de rangschikking,
zoals in de heenronde (13 op 24). En
puntenaantal opkrikken tegen ploegen
in de kelder van het klassement, tegen
wie wij te weinig punten oogstten.

VV Elewijt
1ste met 34 punten
Tim Matyn
(voetbalkenner)
1. D
e
verwachtingen
werden
i n g e lost, dat
was ook
de
bedoeling.
Een minpuntje:
de ploeg
heeft te
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GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw

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

audi

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

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

PESS

MEN'S FASHION
COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

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

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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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
de Zemstenaar januari 2012

veel punten laten liggen door nonchalance.
2. FC Eppegem zal na twee gemiste eindrondes eindelijk loon naar werken krijgen.
FC Zemst ontgoochelde. VK Weerde verrast aangenaam wat het aantal punten
betreft. Verbr. Hofstade moet de tering
naar de nering zetten en zit in hetzelfde
straatje als VV Elewijt vorig jaar.
3. Joey De Groen, onopvallend maar
zeer nuttig, werkt hard en pikt zijn doelpuntje mee. Nicolas Van het Groenewoud bewijst terug wat hij kan, mede
door de concurrentie van een evenwaardige Tom Bautmans. Kristof Beukelaers
is de topscorer van de heenronde en
heeft een belangrijke invloed op de
ploeg. Hij begint stilaan het boegbeeld
van VV Elewijt te worden.
4. Tweede plaats was een mooie prognose, zeker met ploegen als Veltem en
Berg Op in de reeks. Maar de ambitie is
te promoveren, liefst met de titel.
5. De ploeg moet leren uit de fouten van
de heenronde. En gebruik maken van de
brede kern: na 15 wedstrijden stonden
30 spelers op het scheidsrechterblad.

Verbr. Hofstade
10de met 16 punten
Kevin Vervoort
(jeugdproduct en clubspeler bij uitstek)
1. Verbr. Hofstade had meer punten

kunnen
behalen
en staat
onder zijn
waarde in
de rangschikking.
2. FC Eppegem en
VV Elewijt
lossen de
verwachtingen in
en voetballen volgend seizoen in een hogere
reeks. FC Zemst speelde vorig jaar een
goed seizoen, maar met de vele transfers had ik beter verwacht. VK Weerde
heeft met Wouter Sels en goede spitsen
spelers in de ploeg die het verschil kunnen maken.
3. Bjorn Christiaens, Chakir Darkaoui,
Briham Echabouni en ook de jonge Peter
Van Heetvelde zijn aanvallend creatief
ingestelde spelers die het verschil kunnen maken.
4. De 13de plaats was gebaseerd op
de inbreng van vele jongeren en spelers
uit de B-ploeg. Zonder veel gekwetsten
moeten we kunnen eindigen in de middenmoot.
5. Aanvankelijk was het wat puzzelen.
We gaan in stijgende lijn en meer punten in de terugronde ligt in de lijn van
de verwachtingen.

Yentl Verstraeten:
“Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!”
“Op zondag 14 december hebben we tegen FC Peutie
gespeeld. Het was een geweldige match: 1-0, 2-0,
3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, het was al ambiance op de
voetbal. Wij waren zo gelukkig en ik heb afgeroepen
‘dames en heren, mag ik even aandacht aub?’
We hebben speciaal gewonnen voor mijn Peter, voor
Mon Temmerman en voor Fred (papa van Alain) hierboven. En we hebben gezongen Waar is dat feestje?
Hier is dat feestje!. Ik heb ook liedjes gezongen van
Jantje Smit: Als de nacht verdwijnt, Vrienden voor het
leven en Laat de zon in je hart. Ook tegen Ophain
en KV Tervuren werd gewonnen. En wie staat eerste?
Eppegem staat de eerste! Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar!
Yentl
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VK Weerde
10de met 16 punten
Johan Schellemans
(boegbeeld van de club)
1. D
e
verwachtingen
werden
niet helemaal
ingelost.
We kenden een
zwakke
periode.
V a n a f
half september
na de nederlaag tegen Erps-Kwerps
zijn we wel punten beginnen pakken.
2. FC Eppegem heeft een goede
ploeg en speelt mooi voetbal, dat
werd verzilverd met twaalf punten
voorsprong. FC Zemst had ambitie
voor een plaats in de eerste vijf,
maar ze hebben er geen ploeg voor.
Verbr. Hofstade heeft me nog meer
ontgoocheld. De goede spitsen van
vorig seizoen, die vanuit het middenveld meer steun hadden, zijn er
niet meer. VV Elewijt heb ik twee
keer zien spelen, de ploeg heeft me
overtuigd. Als ze bevestigen speelt
de club volgend seizoen in derde
provinciale.
3. Wouter Sels is de ziel van de
ploeg, Thomas D’Hoore heeft nog
een grote groeimarge, beiden geven
weinig weg in de verdediging. Barry
D’Hoine is de motor van de ploeg, offensief heel belangrijk en een groot
loopvermogen. Youssef El Bouthati is
een beweeglijke spits en weegt op de
verdediging.
4. Een elfde plaats was een goede
prognose, toch hadden we gehoopt enkele plaatsen hoger te staan.
5. Nog drie plaatsen stijgen en dan
eindigen we in de linkerkolom, dat
was ook onze betrachting. Bouwen
aan volgend seizoen is ook ons streefdoel.
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Elewijt - De Verenigde Zemstse Vissers kunnen eindelijk gaan doen wat ze graag doen. Hun
twee wedstrijdvijvers zijn klaar om vanaf 11 maart bevist te worden. De club hengelt nu volop
naar leden en gooit daarvoor een dik pak lokaas uit. Een eerste lading van twee ton vis werd
op 20 december aangevoerd en in februari volgt er een tweede viszetting. Het oude pomphuis
kreeg een opkuisbeurt en is gepromoveerd tot voorlopig clubhuis.
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

Vissersclub hengelt naar leden

S

als je tekenen van uitinds de aandroging vertoont door
koop door de
een te lang verblijf in
gemeente van
een
verschroeiende
17 kleine forelzomerzon?
lenvijvers op het Molen“Dan is de vlucht naar
veld in Elewijt, zat een
het oude pomphuis de
kleine kern van gepasbeste oplossing”, wesioneerde vissers niet
ten Willy en Freddy.
stil. De dijken tussen
”Met gerecycleerde en
enkele kleine vijvers
gekregen
materialen
werden weggegraven
hebben we het ingericht
en de vijvers gekuist,
als voorlopig clubhuis. Er
zodat een grote visput
kan daar geschuild worontstond. De nieuwe
den, er is sanitair en er
club van Verenigde
Voor de eerste viszetting staken Jos Breughelmans, Erwin Van den Eynde, Eddy Geens,
Zemstse Vissers beJean Van Eeckhout, Willy Op de Beeck en Freddy Thijbaert graag een handje toe. is een pintje te krijgen.
De komende weken nischikt nu over twee
wedstrijdvijvers en kondigt de officiële Daar zitten al kleppers bij van een halve velleren we de parkingzone, zaaien we
opening aan voor 12 mei 2012. ”Maar meter. We kregen van onze viskweker gras en gaan we bomen planten. Tegen
hengelen kan al vanaf 11 maart, voor ook een paar honderd stuks zonnebaars- 12 mei moet alles klaar zijn, want dan
wie zich een lidkaart aanschaft”, zegt jes cadeau. Die moeten voorkomen dat plannen we de officiële opening.”
Willy Op de Beeck. “Die zijn beschikbaar de brasem last krijgt van een parasiet. De Lid worden van de Verenigde Zemstvanaf januari. Voor 60 euro garandeert zonnebaarsjes eten de larven op die de se Vissers kan mits betaling van 60
de club een vol jaar hengelplezier. Zowel besmetting veroorzaken, zodat de bra- euro aan Willy Op De Beeck of een
ander bestuurslid of na een mail naar
recreanten als sportvissers zijn welkom. sem gezond blijft.”
willy.op.de.beeck4@telenet.be.

De club staat open voor inwoners van
Zemst, maar ook hengelaars van buiten Pomphuis
Willy en Freddy, ex-spoormannen, plaatsen een raam in het materiaalhok.
om te schuide gemeente kunnen zich aansluiten.”
len
Hengelen
Zonnebaarsjes houden brasem gezond
Hengelen is vooral plezant als er ook wat bij mooi
is
te vangen valt en daarvoor werd er op 20 weer
december een eerste viszetting gedaan. een ont”De vijvers hebben nu al een zeer geva- stressenrieerd visbestand door natuurlijke aan- de beziggroei”, legt Freddy Thijbaert uit. ”We gin- heid, maar
gen zelf ook vis scheppen, op een vijver wat als de
niet
in Hofstade die moest gekuist worden en vis
overbevolkt was. Op 20 december deden wil bijten,
we dan een eerste viszetting van 1000 als het pijkg Hollandse brasem, 500 kg Belgische penstelen
brasem, 250 kg zeelt en 250 kg karper. regent of
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Zowel voor bedrijf als particulier

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

GRATIS BEST

EK

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

Vindt u ook dat u teveel betaalt
voor uw verzekeringen?

BANK	
  
en	
  

VERZEKERINGEN	
  

Kantoor	
  VAN	
  PRAET	
  bvba	
  
Brusselsesteenweg	
  97	
  
1980	
  ZEMST	
  
Tel:	
  015/61.30.03	
  	
  
Fax:	
  015/61.03.06	
  

Onafhankelijke	
  makelaar	
  nr.	
  45769	
  AcB	
  
On	
  nr	
  0466	
  792	
  803	
  www.kantoorvanpraet.be	
  
E-‐mail:	
  info@kantoorvanpraet.be
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Vraag ons gratis een
vrijblijvende analyse van al
uw verzekeringscontracten
Wij werken samen met verschillende maatschappijen, o.a.:

Als onafhankelijke

verzekeringsmakelaar kunnen
we de beste oplossing bieden

Meer informatie via ons kantoor
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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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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Weerde - Voor de achtste en laatste keer organiseerde de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met tien regionale
tv-zenders, de actie De Pluim om verdienstelijk vrijwilligerswerk
te belonen. Josée Goethals, de trekker van vereniging AZIZ
Zemst, was één van de genomineerden voor Vlaams-Brabant.
Tekst: Bart Coopman, foto: JG

Josée van Aziz dankbaar
voor nominatie De Pluim

J

osée Goethals
was één van de
vijf personen die
door de jury in
Vlaams-Brabant
genomineerd
werden.
Daarmee viel ze al in
de prijzen, want elke
genomineerde kreeg
alvast 500 euro ten
gunste van het vrijwilligerswerk. De hoofdprijs van 2000 euro
ging naar diegene
die het meeste stemmen binnenhaalde via
e-mails van sympathisanten. Dat de
jeugd uitstekend kan mobiliseren via
het internet bleek nog maar eens: de
hoofdvogel werd afgeschoten door de
18-jarige Klaas D’Hose uit Halle. Hij is
vrijwilliger bij het Rode Kruis van Halle
en organiseert het Tofclubkamp voor
personen met een handicap.
Josée greep net naast de hoofdprijs,
maar is helemaal niet ontgoocheld.
“Ik ben enorm dankbaar en blij met
de nominatie op
zich”, reageert Josée. “Het is meteen
de erkenning dat de
vereniging AZIZ in
Zemst en omstreken
in de afgelopen tien
jaar heel goed werk
heeft verricht op sociaal vlak. De waardering van de Koning
Boudewijnstichting
en de degelijke uitzending van Ring TV
doen daar nog een

schepje bovenop. Dat schouderklopje is bijzonder welkom, want werken
voor asielzoekers en vluchtelingen
is al niet makkelijk en wordt tegenwoordig ook niet overal evenveel
gewaardeerd. Dat de genomineerden via e-mail stemmen moesten
binnenrijven, gaf mij ook de gelegenheid om in brede kring nog eens uit
te leggen waarom ik koos om voor
deze doelgroep te werken. De vele
steunbetuigingen die ik tijdens de
e-mailcampagne kreeg, deden enorm
veel deugd. Ik ben ook bijzonder
gelukkig door de manier waarop de
gemeente Zemst, KWB Weerde en
de verenigingen van Tsjetsjenen en
Somaliërs in België hun netwerk opriepen om voor mij te stemmen. De
actie De Pluim is een goede aanmoediging geweest om door te gaan met
dit vrijwilligerswerk.” Dit stukje in de
Zemstenaar hopelijk ook!
Lezers die het filmpje van Ring TV
over Aziz nog eens willen bekijken
surfen naar www.aziz.be.

de Zemstenaar januari 2012

	
  
	
  
	
  

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout
Professionele	
  IT	
  diensten	
  voor	
  zelfstandigen,	
  vrije	
  beroepen	
  en	
  KMO	
  
	
  
Gratis Bestek en
Portael-‐IT	
  
BVBA	
  	
  -‐	
  	
  Kreupelstraat	
  37	
  	
  -‐	
  	
  1980	
  Eppegem	
  
Bouwaanvraag
0475/53.92.89	
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  -‐	
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  uniek	
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015/61.72.72

Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be
Traiteur &
Home-cooking service

VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

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

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 - 1980
Eppegem
- 015/61.72.40
Elewijtsesteenweg
114
1980
EPPEGEM

Pedicure
WWW.tidimport.be
Voetreflexologie
Fitness begeleiding
bij zwangerschap
De kracht van kruiden
(producten voor de voeten)
Nancy Janssens
tel: 0494 08 75 79
tel: 015 61 08 17
nancyke2008@live.be

Teak - Rotan - Loom
de Zemstenaar januari 2012
Interieur - Tuinmeubels

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.
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

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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Eerste Nacht van de Zemstse Ondernemer
Zemst – De ondernemers van Zemst pakken uit met een gloednieuw initiatief. Unizo Zemst
organiseert op zaterdag 3 maart 2012, samen met de gemeente Zemst, de eerste Exclusieve
Nacht van de Zemstse Ondernemer, een uniek event dat alle lokale ondernemers samenbrengt. Wij trokken voor een woord uitleg naar voorzitter Jeroen De Bell en communicatieverantwoordelijke Bart Diricx van Unizo.
Tekst: Paul Verdoodt

V

anwaar
dit
event, heren?
“Jaarlijks
geeft
Unizo
voor haar leden en alle
Zemstse ondernemers
een
nieuwjaarsdrink.
Maar Unizo Zemst ziet
het wat ruimer dan gewoon een hapje en een
natje. Wij willen een
jaarlijks wederkerend
event op poten zetten dat alle Zemstse
zelfstandigen samenbrengt. Lid van Unizo of
niet, alle ondernemers
zijn welkom. Ook de gemeente Zemst
trekt mee aan de kar en ondersteunt
het event.”
Wat moeten wij ons bij dat event voorstellen?
“De feestelijkheden vinden plaats in
een exclusief en origineel decor, bij
transportbedrijf Vergo. De magazijnen
krijgen een grondige make-over om de
ondernemers te ontvangen. Een gespecialiseerde firma staat in voor de aankleding, het licht en het geluid. Er werden verschillende traiteurs getest en
wijnen en champagnes geproefd. Niets
wordt aan het toeval overgelaten. De
organisatie wil er vanaf de eerste editie staan. Vanaf 19 uur is er de aftrap
met een verfrissend aperitief, gevolgd
door een walking dinner. Er kan geproefd worden van een rijk assortiment
bieren, voor de niet-bierdrinkers zijn er
kwaliteitsvolle wijnen en champagne.
Later op de avond is er een optreden
van de lokale muziekgroep Stiletto, om
dan tot in de vroege uurtjes door te
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feesten op de tonen van onze deejay.”

wat telt. Daarom staat
deze avond in het teken van het goede
doel. Een deel van
de opbrengst zal geschonken worden aan
Make-A-Wish®. Dat is
een organisatie die
de hartenwens vervult
van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende
ziekte.
®
Make-A-Wish
Belgium-Vlaanderen
wil
deze kinderen een hart
onder de riem steken,
hen moed geven voor
een onzekere toekomst.”

Is er voor de deelnemers ook een com- Hoe kunnen mensen zich inschrijven?
mercieel voordeel?
“Heel
simpel.
Surf
snel
naar
“Deze avond is voor elke ondernemer www.nachtvandezemstseondernemer.
een uitgesproken moment om klanten be, je kan er alle informatie nalezen.
en/of leveranciers te verwennen. De or- Vul de gevraagde gegevens in bij de ruganisatie biedt verschillende pakketten briek Inschrijven en maak je keuze uit de
aan die elk bedrijf commercieel in the verschillende formules. Daarna ontvang
picture kunnen zetten. Er is nu al ruime je een e-mail met de betalingsmodalibelangstelling voor het project. Maar om teiten.”

de nodige exclusiviteit en kwaliteit
te
garanderen,
zijn de inschrijvingen beperkt. Alle
informatie vind je
op onze speciaal
ook wij aanvaarden dienstencheques
ontworpen webvoor al uw strijkwerk
site.”
Wat gebeurt er
met de mogelijke
winst?
“Zemstse ondernemers
weten

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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BVBA

- Alle bouwwerken
- Algemene renovaties
- Opritten en terrassen
- Gevelrenovaties

Bram Valcke

Bart Vanhoegaerden

0498/73 77 61

0496/61 22 58

www.bb-bouw.be

-

info@bb-bouw.be

BTW: BE0827 767 217 - Reg.nr: 04.10.10 - IBAN: BE95 0688 9058 9258

Adv_De Zemstenaar.indd 1
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Bij inleveren van deze bon
GRATIS een fles kwaliteitswijn
bij aankoop vanaf €75.
(enkel geldig in de maand januari 2012)
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Tervuursesteenweg 812
1982 Elewijt
woensdag gesloten
• Vergaderzaal +- 30 pers
• Eerste zaterdag van de
maand themafuif
• Vanaf 6 januari elke vrijdag seniorendag (14 tot 19u)

IUSTE

ADVOCATEN

Vincent Van Paemel
van karting naar autosport
Zemst-Laar - Voor Vincent Van Paemel waren het spannende
maanden. Na een succesvolle carrière in het karten maakte
de Zemstenaar zijn debuut in de autosport. Van Paemel reed
mee in de Belgian Touring Car Series - klasse Seat Supercopa op het wereldberoemde circuit van Spa-Francorchamps.
Een ervaring die nog lang zal nazinderen.
Tekst: Karin Andries

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

V

incent, vanwaar die overstap?
“Het begon allemaal met
een toevallige test met een
Dakwerken DE DONDER
Seat op het circuit van ZolDaalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
der. Het team had enkel positieve
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
commentaren. Vanaf dat moment ging
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
alles heel snel. De teammanager en
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
de eerste rijder deden alle moeite om
•Gootreparaties
mij te laten racen met de wagen. Die
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen
Seat Supercopa is een auto van de
officiële Seatfabriek
in Spanje, met een
FEESTZAAL - TRAITEUR
2 liter turbomotor en
tiptronic versnellingsbak met peddels aan
ZEMST-BOS
het stuur. Om met de
Tel. 015/61 70 82
300pk sterke Seat
GSM 0496/55 70 82
te mogen deelneZaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
men aan wedstrijden
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten Familiefeesten - Huwelijksfeesten
moest mijn licentie
Zaal voor 10 tot 140 personen
een update krijgen.”
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Maandag en donderdag gesloten
Hoe doe je dat, zo’n
Fijne Franse keuken
Chef aan het fornuis
update van je licen-

AMADEUS
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tie behalen?
“Ik moest eerst vijf resultaten behalen in
een autosportcompetitie tot 2 liter motoren, om zo ervaring op te doen met
de krachtige Seat. De stap van karting
naar Seat Supercopa is vrij ongewoon,
normaal wordt er eerst een seizoen in
een normale 2 liter gereden. Na een
tijd zoeken, vonden we een leuke oplossing om de resultaten op papier te
kunnen voorleggen aan de Belgische
Autosportfederatie. Ik nam deel aan het
Britse Ford Fiesta Championship op de
circuits van Lydden Hill en Brands Hatch.
Elke meeting bestond uit twee races en
ik behaalde respectievelijk een derde,
tweede, vierde en vijfde plaats, zelfs
met een lekke band. Dat bleek voldoende voor een update. Drie dagen later
zat ik in de Seat op het prachtige circuit
van Spa-Francorchamps.”
Je bent volop aan het trainen en
neemt deel aan kwalificaties en rade Zemstenaar januari 2012

ces. Vertel.
“Na de eerste trainingen rustig te hebben
afgewerkt – het was
pas mijn tweede keer
met de wagen en
mijn allereerste keer
op het circuit – kon ik
samen met mijn teamgenoot mooie dingen
laten zien in de kwalificaties en races.
De snelheid kwam er
meer en meer in te
zitten en we behaalden een mooie zesde
en vierde plaats in
de wedstrijden, iets
waar ik alleen maar
van kon dromen aan
het begin van het
weekend. Als het bar
Vincent bij zijn krachtige Seat op het prachtige
Spa-Francorchamps circuit.
koud is, hebben we
heel wat moeite om de banden op te biedt oneindig veel mogelijkheden
warmen, vooral de achterste banden. om een bedrijfslogo te tonen aan een
Wil je de wereldberoemde Eau Rou- breed publiek: op de wagen, de webge en Blanchimontbochten met volle site, flyers, teamkledij, enzovoort. Er is
snelheid aansnijden, moet je vertrou- ook grote media-aandacht, met coverwen hebben in je wagen en moeten age op televisie, kranten en internet.”
je banden op temperatuur zijn. We
proberen constant te rijden en geen Het sponsorplan van Vincent en de
sponsormogelijkheden voor het seifouten te maken.”
zoen 2012 vind je op zijn website
www.vvp-racing.be. Of een mailWat zijn je toekomstplannen?
“In het seizoen 2012 werk ik het kam- tje sturen naar vvp-racing@hotmail.
pioenschap af met de Seat Supercopa. com. De website krijgt momenteel
Maar racen is niet goedkoop. Alle finan- een nieuw kleedje en nog niet alle
ciële steun om mijn seizoen te kunnen pagina’s zijn online, maar daar wordt

uitrijden is van harte welkom. Autosport volop aan gewerkt.

Centrum Esperanto organiseert
Alternatieve winterbeurs
Zondag 26 februari
van 11 tot 18u
Parochiezaal Zemst-Laar
Inkom gratis

Meer info: www.esperanto-centrum.be

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

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

Café

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

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
de Zemstenaar januari 2012

45

Vandalen viseren Hofstaadse etalages

Hofstade - Korte, donkere dagen.

Lange, nevelige nachten… Hoe dichter bij het jaareinde, hoe groter het
onveiligheidsgevoel, hoe groter ook
het aantal inbraken en diefstallen.

Stefan liet in allerijl zijn etalage herstellen.
Bij Bugattis zijn de sporen
nog duidelijk zichtbaar.

“Ja, ze hebben geld nodig”, klinkt het
in de volksmond.

Maar wat dan te denken van etalages en winkelruiten die zomaar worden ingegooid? Eind vorig jaar waren
maar liefst drie handelszaken langs
de Tervuursesteenweg in Hofstade
het mikpunt: Heidekrant, Bugattis en
de cafetaria van Hofstade Heide. Nadia Schueremans van de lingeriezaak:
“Wellicht tussen middernacht en 1.30
u moet het gebeurd zijn. Noch Stefan
Verhaeghe van de krantewinkel, noch
de exploitant van de cafetaria van
het sportcomplex, noch ikzelf hebben
enig vermoeden van wie de daders
zouden kunnen zijn. Er waren ook
geen getuigen. Wie vindt er nu in ’s
hemelsnaam zijn plezier in het stukgooien van andermans eigendom?
Bovendien zijn we bang dat het opnieuw gebeurt. En wie weet, wat
steken ze dan uit?” De schrik zit er
duidelijk in
bij Nadia.
Zelf heeft
zij er geen
oplossing
voor, maar
stiekem
hoopt
ze
toch op een
versterkt
politietoezicht.
AL, foto’s JA
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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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

de Zemstenaar januari 2012

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
de Zemstenaar januari 2012

47

Totaalservice
in
optiek
Totaalservice in op
• ogentest: opmeten van de sterkte
Totaalservice
in optiek
van uw glazen

van de sterkte
• ogentest:
van contactlenzen
• aanpassing opmeten
• ogentest: opmeten van de sterkte
verzorgde
• uiterst
van
glazenmontage in eigen atelier
vanuw
uw glazen
• snelle en onberispelijke service
contactlenzen
• aanpassing vanvan
contactlenzen
• aanpassing
• uiterst verzorgde montage in eigen atelier
verzorgde
in eigen a
• uiterst
onberispelijkemontage
service
• snelle en
• snelle en onberispelijke service
Twee ervaren opticiens tot uw dienst

Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck
Twee ervaren opticiens tot uw dienst
Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Twee ervaren opticiens tot uw

Stefaan Delefortrie - Patrick De

Optiek De Boeck

Brusselsesteenweg 108 • Zemst
tel. 015 61 65 80 • fax 015 61 20 04 • www.optiekdeboeck.be

Optiek De Boeck

Brusselsesteenweg 108 • Zemst
tel. 015 61 65 80 • fax 015 61 20 04 • www.optiekdeboeck.be
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