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Vertrouw de verkoop van uw woning toe
aan een ERA-makelaar en verhoog uw
verkoopkans met 26%.

ERA Open Huizen Dag, zaterdag 3 maart 2012
Enkele cijfers van onze vorige Open Huizen Dag op 1 oktober 2011 tonen het succes
van dit unieke ERA-concept:
• Er hebben 900 panden over gans België deelgenomen.
• In totaal kwamen 2.400 kandidaat kopers deze panden bezoeken.
• Op de dag van vandaag werden 26 % van de panden die deelnamen verkocht,
waarvan 33% in Vlaams-Brabant.

Wenst u ook deel te nemen aan de Open Huizen Dag op 3 maart ?
Neem dan nu contact op met ERA BURO VAN EYKEN!

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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iets is nog zoals het was. Oude, vastgeroeste denkbeelden vallen helemaal in duigen. Een recente studie van het Nationaal Instituut voor Antropologische
Sociologie (NIAS) wijst uit dat wij vandaag de wereld
totaal anders bekijken dan pakweg twintig jaar geleden. Niks
nieuws, maar nu komt het: uit het onderzoek komt de gemeente
Zemst naar boven als dé trendsetter. Zemst blijkt aan de top te
staan van het nieuwe, moderne denken. Zemst is hot!

De jongste boerin
Cafébazin Martha 80 lentes jong
Luister eens naar een boek!
KWB Zemst-Laar test alertheid Zemstenaars
“Improviseren is durven op je bek gaan”
UNESCO lauwert Sportimonium
“In een klein stationneke…”
Een oog voor sport: Sportsminded
Onder de mansen
Dokter Marc Maes met AZV naar Afrika
De ‘mirakelmakers’ van ’t Steen
Nieuwe wielerteams aan de start
Broers en zus Lefeber gaan ervoor
THUIS in Zemst!
Chirojongens Weerde wijzigen statuut
Reeks: Tweelingen

Eerste voorbeeld: de senioren, de ouden van dagen, de witte
wolven, noem hen zoals u wilt. Vroeger waren dat rustige, stille
grijsaards, die ons jachtige gedoe meewarig bekeken. Maar in
Zemst? Kijk eens naar de cover van ons vorig nummer. Dat vrolijk
lachende meisje van 105 gezien? Niet op haar mondje gevallen
bovendien! Hetzelfde geldt voor Martha, een jonge meid van
80 die nog elke dag de deuren van haar hippe kroeg in Elewijt
opengooit. Hier komen de Zemst Bastards!
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Ander voorbeeld: boerenmensen. Een boer, dat was een norse
vent in een blauwe kiel, met een rood-witte doek om zijn hals
en een bruine klak op zijn kop. En klompen aan zijn voeten. De
boerin melkte de koeien op zo’n klein driepikkeltje, droeg een
gebloemde schort en van die dikke, grijze gebreide sokken. En
klompen aan haar voeten. Vandaag in Zemst is een boerin een
moderne, jonge vrouw, die iets zinnigs te vertellen heeft over
mens, dier en maatschappij!
Vroeger was het platteland een culturele woestijn. En nu? Zemst
een boerengat? Het Beverly Hills aan de Zenne, bedoelt u! De halve crew van de wereldberoemde tv-soap Thuis is euh… thuis in
Zemst. Het wemelt hier van de cineasten, regisseurs, acteurs, schrijvers en kunstenaars! Met een internationaal gelauwerd museum
als kers op de culturele taart! Niks te beleven, zei u? Kijk alleen al in
Laar maar even rond. Flitspalen met een vogelkastje of een elektriciteitskabine met een brievenbus, waar vindt u elders nog zoiets?
Zemst? Te gek voor woorden! Gelukkig is er de Zemstenaar om
het voor u onder woorden te brengen.
De redactie (PV)

Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

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

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

WAARDE

BON
Geldig tot jan. 2010
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)

3

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

Bij inleveren van deze bon
GRATIS een energiemeter
bij aankoop vanaf €99.

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

(enkel geldig in de maand februari 2012)

Vanaf 23 jan. tot 2 maart 2012:

Optinote Multistep 2
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met 100 % kapitaalsgarantie
en met een jaarlijks
stijgende coupon van

3,25 % tot 4,25 %
Vervroegde afsluiting is mogelijk.
Meer informatie en voorwaarden via ons
kantoor
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De jongste boerin
Eppegem – Boeren is de dag van vandaag
geen beroep dat veel jonge mensen kiezen.
Het brengt heel wat organisatie, marktkennis
en hard labeur met zich mee. Sara Panneels,
een jonge dame van 23 jaar, studeerde af op
de landbouwschool en runt nu haar eigen boerderij. Wij wilden weten hoe het haar vergaat.
Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

W

at is de hoofdtak van je
bedrijf?
“Ik baat fulltime een akkerbouwbedrijf uit. Wij
kweken dus enkel gewassen zoals bieten en granen, waaronder tarwe, spelt,
gerst en maïs. Die slaan we op en we
verkopen ze in de winter, als de marktprijs beter is.”
Hoe ziet je dag eruit?
“Mijn dagindeling is altijd verschillend,
dat hangt af van het weer en het seizoen. In de winter sta ik wat later op,
maar dan doen mijn man Steven en ik
het reinigen, repareren en onderhouden van de machines. Ook de nodige
administratie eist zijn tijd. De andere
tijd van het jaar is dit zaaien, oogsten,
enzovoort.”
Vanwaar die gedrevenheid om in het
boerenleven te stappen?
“Dat is moeilijk te verwoorden. Het is
een soort passie, een liefde voor de
natuur. En ik heb die passie meegekregen van thuis uit. Ik ben namelijk opgegroeid op het veebedrijf van mijn ouders. Steven houdt ook van de natuur.
Hij is altijd bereid om mij ‘s avonds en
in het weekend te helpen, maar overdag werkt hij als kraanmachinist.”
Waar lig je soms ‘s nachts wakker van?
“Soms maak ik me wel eens zorgen over
wat het weer zal worden. Wij zijn zeer
afhankelijk van het weer en helaas heb
je dat niet in de hand. Als het weer niet
strookt met de behoeftes van onze gewassen, dan wordt de groei beperkt
de Zemstenaar februari 2012

of afgebroken en
hebben wij minder inkomsten.”
Wat vind je het
leukste aan je
job?
“Het mooiste aan
de job vind ik in
de kleine dingen.
Hoe alles groeit,
geurt en kleurt,
dat zijn zaken die
de meeste mensen niet zien of
waar ze niet bij
stilstaan. Die kans
krijg ik elke dag. Ook het buiten zijn is
voor mij heel belangrijk.”

"Het lijkt wel alsof we nog met
klompen rondlopen"

Wat vind je het minst leuke aan je job?
“Daar kan ik niet op antwoorden, dat
weet ik echt niet.”
Heb je nog tijd om een feestje te bouwen?
“Ja hoor, af en toe iets gaan drinken of
op bezoek gaan bij onze vrienden, daar
maken we met plezier tijd voor. Een sociaal leven staat gelijk aan ontspanning
en mag je niet zomaar opzij zetten.
Heb je een voorkeur voor biovoeding of
maakt je dat niet uit?
“Ik heb geen voorkeur. Persoonlijk vind
ik dat biovoeding niet aan de kwaliteit
van de gewone producten kan voldoen.
De gewone producten worden zeer
streng gecontroleerd, ook de gewasbeschermingsmiddelen. Deze bescher-

mingsmiddelen worden ook niet overbodig gebruikt, waar soms wel eens
misverstanden over ontstaan. Deze
producten zijn ook zeer duur en dus een
enorme hap uit het landbouwersbudget. Persoonlijk vind ik deze middelen
essentieel voor de optimale gezondheid van het gewas.”
Wat is je lievelingseten?
“Belgische rundsteak met onze befaamde Belgische frietjes. Het consumeren
van producten uit eigen streek vind
ik belangrijk. Deze zijn te vertrouwen,
want in veel landen is de controle niet
zo streng als hier. Producten uit eigen
streek hoeven geen lang transport of
bewaring te ondergaan, wat ook beter
is voor ons milieu en onze eigen economie.”
Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland?
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“Dat is een gemakkelijke: mijn man
Steven natuurlijk.”

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be
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

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

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

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

Hoe zie je de toekomst?
“Ik zie de toekomst
positief,
anders was ik er
niet aan begonnen
natuurlijk. Iedereen
heeft wel een toekomstvisie en ik
zou graag nog uitbreiden en dieren
houden, omdat dit
mijn grote passie
is.”
Meer en meer boeren stoppen met
hun bedrijf. Hoe sta jij daar tegenover?
“Ja, dat is niet onlogisch. De meeste
landbouwers zijn van een oudere generatie en hebben geen opvolging.
Ook moeten bedrijven steeds groter
worden om rendabel te zijn. Het landbouwareaal in België daalt, dus zijn er
minder boeren maar met meer areaal.”
De dag van vandaag moeten we aan
heel wat wetgeving voldoen. Hoe
volg je dit op?
“Dat klopt, er komen alsmaar meer
papieren aan te pas. Maar we hebben geen keuze en moeten hieraan
voldoen. Dus moeten we hier de nodige tijd voor inplannen. De Belgische wetgever stelt, vaak onder druk
van burgers, steeds hogere eisen
betreffende welzijn van dieren en beheer van onze akkers. Slechts een beperkte groep burgers trekt die hoge
verwachtingen door in zijn koopgedrag en is bereid om hiervoor meer
te betalen. Als een consument, die
dierenwelzijn en productcontrole belangrijk vindt, méér zou betalen voor
de lokale producten, dan zouden de
landbouwers niet uitwijken naar regio’s waar die hoge standaarden niet
gelden. Alles eist blijkbaar zijn tol.”

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Zijn er bepaalde projecten waar je

mee bezig bent?
“Ik heb altijd al interesse gehad in
alles wat met landbouw te maken
heeft. Vandaar mijn keuze van opleiding, de landbouwschool. Ook
volgde ik cursussen over klauwverzorging en kunstmatige inseminatie
bij runderen, paardenkwekerij, voedselveiligheid en hygiëne. Ik ben ook
aangesloten bij KVLV-Agra, een vereniging voor landbouwvrouwen. Deze
vereniging geeft lessen over specifieke onderwerpen in de landbouw
en nodigt sprekers uit over actuele
landbouwthema’s.”
Vind je dat de boeren in het algemeen een goed imago hebben?
“Neen, veel mensen hebben nog een
verouderd beeld van ons. Als je tegen een onbekende zegt dat je boerin bent, krijg ik vaak de opmerking:
‘Dat zou je niet zeggen’. Het lijkt wel
alsof we nog met klompen rondlopen (lacht). We krijgen ook vaak de
stempel van vervuiler. Onterecht natuurlijk, wij leven van de natuur en
hebben daar het grootste respect
voor. Alleen gezonde dieren met weinig stress, die in een goede leefomgeving vertoeven, leveren kwaliteitsvlees of -melk. Een goede veehouder
doet alle inspanning op het vlak van
dierenwelzijn, omdat hij houdt van
zijn vak en er zijn brood mee moet
verdienen.”

de Zemstenaar februari 2012

Cafébazin Martha 80 lentes jong
Elewijt - Een tweetal jaar terug berichtte de Zemstenaar al over Martha
die toen vijftig jaar het café Willem
Tell in Elewijt uitbaatte. Vorige maand
vierde Martha, nog steeds actief als
cafébazin, haar tachtigste verjaardag.
de Zemstenaar ging samen met een
aantal stamgasten Martha een flesje
brengen om haar proficiat te wensen.
Martha is een begrip in Elewijt en
omstreken. Op 80 nog altijd actief als
cafébazin, dat is niet iedereen gegeven. Martha is aan haar vierde rechterheup toe, maar geeft niet op. Elke
dag opent ze om 10u stipt de deur
van haar gezellige dorpscafé aan de
Vekestraat, zeven dagen op zeven,
zonder sluitingsuur. De ruiten lappen
en het café poetsen doet ze ook nog
zelf, op haar eigen tempo natuurlijk.

Haar geheim? “Alle dagen wassen met
goed koud water! En dat ik op mijn
hoge leeftijd nog niet veel rimpels
heb? Dat is omdat ik nooit poederkes
of crèmekes heb gebruikt. En, manneke, ik heb nog nooit een druppel alcohol gedronken en nooit gerookt, dus
dat zal ook wel helpen zeker?” Rad van
tong is ze ook nog, onze Martha. Een
burgemeester is ook maar een klant
(“manneke”) als een ander, hé.
Straffe verhalen heeft ze bij de vleet.
“Ik heb hier ooit een dronken Pool buitengezet. Hij was zo zat als ne patat
en verstond geen woord Nederlands,
dus ik heb hem letterlijk de deur moeten wijzen. Een paar dagen later stond
hij hier terug, maar hij durfde geen
druppel alcohol meer te drinken.”
Voor een sappig verhaal of een

Enkele stamgasten verrasten Martha met een bezoek en leuke geschenkjes.

drankje tegen 1,2 euro kan je elke dag bij
Martha terecht. Waar vind je dat nog? Je kan
het café zelfs kosteloos afhuren voor een vergadering, Martha is daar flexibel in. En als je
de cyclocross wilt zien, zet ze speciaal een
tv-toestel. Allen daarheen!
BC, foto JA

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

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

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

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
de Zemstenaar februari 2012
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Luister eens naar een boek!
Hofstade – Ronny Delwiche uit Hofstade
is studiomeester bij Progebraille - Helen
Keller - PHK. De vzw maakt lectuur toegankelijk voor mensen met een leeshandicap.
Ze zetten romans, tijdschriften, studiemateriaal en dergelijke om naar braille, grote letterdruk, elektronische of auditieve
vorm. Voor het inlezen van romans wordt
een beroep gedaan op vrijwilligers. Ronny, die zelf ook blind is, leidt de opnameactiviteiten in het filiaal in Mechelen.

R

Tekst: Veerle Mollekens, foto; Jean Andries

onny begon zijn
professionele
loopbaan als pianostemmer. Hij
leerde het vak
aan het Koninklijk
Instituut voor blinden in Sint-Lambrechts-Woluwe. Daar
leerde hij piano’s te stemmen op het
gehoor. Sinds de opkomst van de eerste stemapparaten in de jaren tachtig
van de vorige eeuw werd het gehoor
bij het stemmen van instrumenten minder belangrijk. Midden jaren negentig
gooide Ronny op professioneel vlak het
roer dan ook volledig om, toen hij een
contract kreeg als studiomeester bij de
vzw Progebraille - Helen Keller. Nu, bijna twintig jaar later, waakt Ronny nog
steeds over het goede verloop van het
opnameproces.
Ronny, vertel eens wat meer over wat
jullie concreet realiseren.
“Jaarlijks worden er in onze studio’s enkele honderden Daisy-boeken ingesproken. Daisy is de naam van het standaardformaat voor luisterboeken op cd-rom.
Onze luisterboeken zijn niet alleen voor
blinden of slechtzienden bestemd, maar
voor iedereen met een leesbeperking, zoals mensen met dyslexie, een spierziekte
of een andere bewegingsbeperking. Via
een Daisy-speler kan men in de luister-
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Ronny Delwiche maakt geluidsopnamen van boeken en tijdschriften

boeken navigeren van zin naar zin, van
bladzijde naar bladzijde of van hoofdstuk
naar hoofdstuk. Via de Daisy-structuur kan
men de boeken doorbladeren, net zoals
in een gewoon boek. Onze luisterboeken
zijn te leen in de Luisterpuntbibliotheek .
Dit is de Vlaamse bibliotheek voor mensen met een leesbeperking.”
“PHK doet echter veel meer dan luisterboeken en –tijdschriften produceren.
Ons hoofddoel is informatie toegankelijk maken voor elk individu. Zo zetten
we bijvoorbeeld ook persoonlijke documenten om naar de gewenste leesvorm
(braille, groteletterdruk, elektronische of
gesproken vorm). Één van onze belangrijkste taken is het omzetten van cursusmateriaal en studieboeken. De meeste
van deze omzettingen worden vergoed
of gefinancierd door het Ministerie van
Onderwijs of door het Vlaams Fonds.”
Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor PHK?
“Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze
organisatie. Wij kunnen ons doel slechts
realiseren door hun inzet. Binnen onze
organisatie nemen zij diverse taken op

zich, bijvoorbeeld het inlezen van teksten, boeken en cursussen. Wie als vrijwilliger aan de slag wil, heeft geen specifieke voorkennis nodig. In de inleesstudio
wordt de vrijwilliger begeleid door een
studiomeester. Het enige selectiecriterium is een positieve beoordeling van de
stemproef. Wanneer een vrijwilliger aan
een boek begint, is er geen weg meer terug. Een boek moet altijd ingelezen worden door dezelfde persoon. Elke week
komen vrijwilligers boeken inlezen. Omdat wij onze lezers actuele boeken willen
aanbieden vraagt PHK een engagement
van één à twee uur per week en dit totdat het boek volledig ingelezen is.” 
Elke nieuwe stemkandidaat is van
harte welkom! Heb je een duidelijke,
aangename stem met aandacht voor
een correct taalgebruik en veel liefde
voor taal, aarzel dan niet en neem
contact op met PHK. Dit kan via e-mail
met Ronny: ronny.delwiche@phk.be
of Peter: peter.verrydt@phk.be of via
telefoon op het nummer 015/55.66.75.
Of neem een kijkje op de website van
de vereniging http://www.phk.be
de Zemstenaar februari 2012

design

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

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

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

100 % eik

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.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

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
GSM: 0495 57 49 82
de Zemstenaar februari 2012

v.c.schilderwerken@skynet.be
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David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

KWB Zemst-Laar test
alertheid van Zemstenaars
Zemst-Laar - De KWB van Zemst-Laar is een vereniging die
heel wat in petto heeft en een bijzonder gevarieerde activiteitenkalender samenstelt. De KWB zocht wat meer aandacht
en is daarin zeer goed geslaagd. Zij zetten de inwoners op
het verkeerde been met ludieke acties in het straatbeeld.
Voorzitter Rudy Moens ontsluiert enkele mysteries.
		

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Tekst: Karin Andries, foto: Koen Merens

Rudy, wat was je doelstelling?
“Op een ludieke wijze de activiteiten van onze vereniging in de kijker
zetten en eens nagaan hoe alert de
mensen zijn. Enkele leden zagen het
onmiddellijk zitten om een paar grappen uit te halen.”
Welke acties hebben jullie zoal gevoerd?
“We gingen met onze acties van start
in december. Sommige acties moesten we ‘s nachts uitvoeren om de discretie te kunnen bewaren. Zo plaatsten we een aankondiging voor het
graven van een zoutwaterput in een
wei langs de Vennestraat in Laar. De
affiche had niet de officiële kleur, was
niet ondertekend en er stonden geen
contactgegevens op van een overheidsinstantie. Als je goed las kon
je merken dat ook de tekst nergens
op sloeg: “Ter ondersteuning van het
proefproject voor het kweken en optimaliseren van inlandse beschermde

zeefauna en flora. Ter bescherming
van de zoutwateroppervlakten tegen
verontreiniging door zure regen.” We
gingen nog verder en hingen midden
januari een tweede affiche, met vermelding van de start van de werken
op 23 januari 2012. Deze affiche had
een witte achtergrond en was allesbehalve officieel. Ongerustheid werd
gewekt en vragen kwamen van overal, maar wij wisten van niks.” (lacht)
“Een andere actie was het plaatsen
van een namaakflitspaal met de mogelijkheid dat er ook vogels, kevers
en wie weet ook roze olifantjes konden vertoeven. Ons kastje was in een
flits verdwenen en dit al na 36 uur! ’t
Had dus succes. Er was zelfs iemand
die wist te vertellen dat er in Laar een
flitspaal stond met een vlieggaatje
van 3 cm aan de zijkant! Ons kastje is
helaas verdwenen en bij deze zouden
wij graag een oproep doen om het terug te brengen naar onze vereniging.
Getuigenis of informatie mag je stu-

Verzekeringsmakelaar
• Onafhankelijk van maatschappij
• Eigen schadebeheer
Agentschap bank

  

Jaarlijkse rente
4,25 % op 10 jaar
Onderworpen aan de roerende voorheffing

Tervuursesteenweg 257, 1981 Hofstade (Zemst)
  Tel 015/61.66.98  -  Fax 015/61.71.36 – www.jsdheylen.be
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ren naar info@kwb-zemst-laar.be.
“De volgende grap was het plaatsen
van brievenbus met een nummer dat
niet meer bestaat en dit netjes naast
de elektriciteitskabine. Daarna stuurden we een aanmaning tot betaling
aan al onze leden van de Spiltstraat
met een fictieve bestemmeling en
het adres van onze mooie brievenbus. En ja hoor... negen van de elf
brieven werden netjes in de nieuwe
brievenbus gedropt. Geslaagd!”

Maar al snel had iedereen door dat
dit doorgestoken kaart was. Mark De
Flo, De Flo Mark…Vlooienmarkt.”
“Onze kampeeractiviteit hebben we
ook in de verf gezet. Aan de overkant
van de kerk plaatsten wij een tent en
de reacties bleven niet uit. Mensen
hadden overdag een veertiger gezien die er sliep. Anderen dachten
dat het een arme zwerver was met
de kerstdagen. Sommigen vonden
het een beetje akelig of triest.”

“Onder het motto KWB-Laar, u hoort
nog van ons! konden we ook het volgende echt niet laten. Een kopie van
de bananasplitklassieker, maar nooit
gezien in Laar. Een herenfiets werd
over een lantaarnpaal geschoven aan
het kerkhof in Laar, met dank aan
Overstock Eduard voor zijn prachtexemplaar en sterke Eric voor de uitvoering.
De fiets is ook verdwenen, ...nu nog
onderhandelen met Overstock Eduard.
Ons redactielid Karin bij de affiche van de zoutwaterput. Dat we in ons opzet geslaagd zijn, konden we
merken aan de talrijke
reacties in ons kleine
dorpje.”

“We maakten ook een flyer met het
bericht dat wij dringend op zoek waren naar een garage of bergplaats
om dingen droog te stockeren, gekregen van ons bomma, die spijtig
genoeg dood is. Oude speelgoedautootjes, stripverhalen, drie nog goeie
fietsen, langspeelplaten, enz. Wij
hadden het over een timing van vier
maanden, om in het voorjaar 2012 alles te verkopen op de rommelmarkt.

Rudy wil bij deze Jan,
Eric, Fred en Johnny
Web bedanken voor
de prettige samenwerking. Meer info over de
KWB-activiteiten kan
je vinden op www.
kwb-zemst-laar.be. 

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

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

www.tuinenvanvlasselaer.be

Juwelier
Kerkstraat 232
1851 Humbeek
02/269.17.08
Juweliervanlaer.be
de Zemstenaar februari 2012
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nieuw in Eppegem centrum
KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
Hoge buizen 29, 1980 Eppegem
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
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“Improviseren is durven op je bek gaan”
Zemst - Bij het theater spelen
en nooit je rol repeteren. Geef
toe: dat klinkt vreemd. Behalve als je speelt bij BIL, de
Belgische Improvisatie Liga.
Jeroen Heremans en Dave
Nauwelaerts zijn vaste spelers
bij BIL en geven graag meer
tekst en uitleg bij deze toch
wel bijzondere expressievorm.
Tekst: Dirk Verdeyen

Jeroen is leraar Engels, Nederlands
en geschiedenis en is een Elewijtenaar die uitweek naar Walem bij Mechelen, terwijl Dave een Mechelaar is
die Zemst als hometown koos. Dave
komt aan de kost als beroepsacteur
en is oprichter en kapitein van Compagnie Gorilla, een jeugdtheatergezelschap. De twee leerden mekaar
kennen bij BIL.
Hoe moeten we ons dat voorstellen,
een improvisatievoorstelling? De scène
op en improviseer er maar op los?
“We spelen in een uniek Canadees
concept, een kruisbestuiving tussen
theater en sport. Twee teams treden
aan in een verkleinde ijshockeyring.
Een scheidsrechter en ceremoniemeester leiden het spel dat gespeeld
wordt in twee keer 45 minuten. Een
pianist zorgt voor muzikale ondersteuning. Uit een grabbelton worden
kaartjes gehaald met onderwerpen.
Dat kan een titel zijn of een categorie en een tijdsduur. Ook wordt vooraf
bepaald met hoeveel spelers er wordt
gespeeld. Bijvoorbeeld: titel: “Na 541
dagen, een regering”, categorie: komedie. 20 seconden bedenktijd met
dan een volledig geïmproviseerde
scène tussen 30 seconden en 20 minuten.”
Waarom een scheidsrechter ?
“Er zijn wat regels die moeten worden nageleefd. Zo mogen er geen
de Zemstenaar februari 2012

Jeroen en Dave vertellen alles over improvisatietheater.

merknamen vernoemd worden. Je
moet ook de rol aanvaarden die je
wordt toebedeeld, déjà vu’s zijn uit
den boze en traag spel wordt gepareerd. Klinkt allemaal nogal serieus,
maar de hoofdbedoeling is het publiek entertainen. Die toeschouwers
hebben trouwens de touwtjes in
handen. Zij mogen immers stemmen
om de eindoverwinning. En wie niet
akkoord is met de scheidsrechter of
het geleverde spel mag dat duidelijk
maken door met Chinese pantoffels
te gooien.”
Is het niet moeilijk om voortdurend snel,
gevat en scherp uit de hoek te komen?
“Improviseren is ook ‘durven op je bek
gaan’, en dat gebeurt dan ook nogal
eens. Het format zorgt wel wat voor
stress, door de snelheid van interactie en het feit dat je supergeconcentreerd moet zijn. Je speelt immers in
een leeg decor zonder rekwisieten.
Een denkbeeldig decorstuk moet
steeds op dezelfde plaats blijven
staan, een deur mag niet de ene keer
naar binnen geopend worden en de
andere keer naar buiten. Het is on-

waarschijnlijk hoe het publiek zulke
details in de gaten houdt. Natuurlijk is
het zoals met de meeste andere dingen: oefening baart kunst. Er wordt
dan ook getraind onder leiding van
een coach om de aspecten van het
spel in te oefenen.”
Doet BIL ook andere dingen dan wedstrijden organiseren?
“BIL verzorgt ook animaties voor teambuildings, conferenties of personeelsevents. Tijdens het weekend en ‘s
avonds zijn er workshops en sessies.
Basistechnieken worden er aangeleerd
om positief te kunnen inspelen op situaties op het werk of elders.”
Jeroen: “Ik ben er ingerold na een workshop Impro en tucht in de klas. Ik bleek
aanleg te hebben, volgde een opleiding en deed audities.”

De impro-wedstrijden vinden afwisselend plaats in Brussel, Antwerpen
en Gent. De kalender is te vinden op
www.bil.be.
Jeugdtheater Compagnie Gorilla online: www.compagniegorilla.be.
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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

Hofstade – Trabol, struifvogel, beugelen, het zegt u niets?
Het turnpaard met bogen uit 1900 van de Oostenrijker
Happel, de pistefiets van Jef Poeske Scherens uit de jaren
1940… U wilt deze zaken wel eens in het echt zien? Voor
wie het nog niet wist, dát en nog zoveel meer kunt u ontdekken in het Sportimonium. Het ontging ook de UNESCO
niet dat ze goed bezig waren daar in Hofstade. Een erkenning als best practice volgde. Wat dat te betekenen had,
vroegen we aan conservator Erik De Vroede.
		

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

UNESCO lauwert Sportimonium

Conservator Erik De Vroede: “Het Sportimonium is zoveel meer dan een museum over sport.”

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

D

e officiële mededelingen
rond dit gebeuren pakten
uit met ronkende titels
die we u besparen. Maar
woorden als ludodiversiteit en immaterieel cultureel erfgoed smeekten
om een verklaring.
Ludodiversiteit
Erik, kan je voor de
modale Zemstenaar
kort toelichten wat
dit betekent?
“Ludodiversiteit
staat voor speldiversiteit, naar analogie
met biodiversiteit. Er
is nog een grote rijkdom aan traditionele
sporten in Vlaanderen en elders. Precies door de syste-
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matische en doordachte aanpak van
dit spelerfgoed in de afgelopen drie
decennia krijgt ons museum de erkenning van de UNESCO. In het bijzonder
worden de wijze van documenteren,
demonstreren en promotie voeren geprezen. Ook de internationale dimensie van het project kon de jury bekoren. Het immaterieel of niet-tastbaar
cultureel element zit hem erin dat de
ziel van de volkssporten, het spelen
zelf dus, wordt meegenomen. Het
Sportimonium is dus veel meer dan
louter een museum over sport.”
Wat levert deze prijs concreet op
voor het Sportimonium?
“Het is niet meer dan een titel. Maar
wel een titel die perspectieven opent.
Er is geen financiële beloning aan verbonden. Je moet het zien als een hefboom die ons via de overheid in staat
de Zemstenaar februari 2012

stelt om nog beter te doen. Wij zijn
trouwens de enigen die felicitaties van
de Unesco-jury hebben gekregen. Van
de 15 ingediende kandidaturen zijn er
na selectie vijf overgebleven, waarvan
alleen wij felicitaties hebben gekregen.
Daar mogen wij terecht fier op zijn.”
Bij uitbreiding zou ik zeggen dat iedere Zemstenaar, ja zelfs iedere Vlaming, iedere Belg hier fier mag en
moet op zijn?
“Zeer zeker! In 2010 mochten we ruim
18.000 bezoekers verwelkomen. Ongeveer de helft daarvan waren scholen. We zijn goed gelegen, makkelijk
bereikbaar en er zijn ruime parkeerfaciliteiten. Bovendien is het kader
schitterend. En dan dat gebouw op
zich. Dit elegante, volledig
in hout opgetrokken strandgebouw is echt
iets unieks. Wist je trouwens dat de
architect, Maxime Wijnants, de zoon
was van een meubelmaker uit Mechelen? Wij zijn gelukkig dat we dit
unieke gebouw bij de restauratie en
herbestemming in zijn originele vorm
hebben kunnen behouden.”

men met lokale gemeenschappen en
verenigingen neemt de vzw Sportimonium initiatieven om dit erfgoed
te bewaren en verder te laten leven.
Meten met atleten
Dankzij de deskundige rondleiding
raak ik in de ban van volkssporten.
Hoewel ze regionaal gebonden zijn,
vertonen ze vaak treffende gelijkenissen in zeer uiteenlopende gebieden.
Een voorbeeld bij uitstek is kaatsen
of balle pelote, dat je zowat over heel
de wereld aantreft, denk maar aan de
vele Baskische pelota-vormen. “Wist je
trouwens, Alex, dat het moderne tennis een restant is van het eeuwenoude
kaatsspel?”, stelt Erik me op de proef.
Het museum,
dat ook zeer
vriendelijk
is
voor
mensen
met een visuele
handicap, is zeker geen saaie bedoening voor kinderen. Zij kunnen zich ten
volle uitleven in de volkssporttuin buiten of zich meten met atleten. Kracht,
snelheid, uithouding, evenwicht en
lenigheid kunnen worden getest met
tien speelse proeven. En de resultaten vergelijken met die van Belgische
topatleten die dezelfde proeven aflegden in het Sportimonium. Denk maar
aan turnster Aagje Vanwalleghem,
spurtkampioene Hanna Mariën en vele
anderen.

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

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

"Het moderne tennis
is een restant van het
eeuwenoude kaatsspel"

Pieter Bruegel de Oude
Leuvenaar Erik De Vroede voelt zich
thuis in het Sportimonium, waar zo’n
16 mensen voltijds aan de slag zijn.
Sport en spel vormen de rode draad
in zijn carrière. Van opleiding is hij
licentiaat Lichamelijke Opvoeding.
Het spelaspect is er gekomen door
zijn bewondering voor het werk van
Pieter Bruegel de Oude, met onder
andere het schilderij De Kinderspelen, wat meteen ook een soort inspiratiebron vormde voor het Sportimonium op het vlak van volksspelen en
–sporten in al hun diversiteit.
Krulbollen, trabolling, beugelen,
klepschieten… het heeft allemaal
geen geheimen meer voor Erik. Niet
minder dan 23 traditionele sporten
(waaronder schiet-, bol-, werp- en
balspelen) behoren tot het erfgoed
van sport en spel in Vlaanderen. Sade Zemstenaar februari 2012

Leuk is ook de uitleendienst. Ben je op
zoek naar iets origineels voor een feest,
dan kan je voor een
democratisch bedrag
niet alleen diverse
volkssporten ontlenen, maar ook kinderspelen,
uitheemse
spelen, kermisspelen
en zelfs new games.
Om te onthouden! 

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

Sportimonim Blosodomein Hofstade:
www.sportimonium.be.
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Acer 10.1 ” D257 (W of Z)

Acer 15.6 ” 5749

10.1 “ LED HD
Intel N570
1 Gb DDR3
320 Gb HDD
WiFi
—Webcam
WiFi—
Windows 7
Starter
Office 2010 Starter
Intel HD 3150

15.6 “ LED HD
Intel i3
i3--2330m
4 Gb DDR3
500 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Intel HD 3000

279 EUR incl BTW
Acer 15.6 ” 5750

499 EUR incl BTW
Acer 13.3 ” S3
S3--951
13.3 ” LED HD+
Intel i5
i5--2467m
4 Gb DDR3
20 Gb SSD
320 Gb HDD
WiFi
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter

15.6 “ LED HD+
Intel i5
i5--2450m
6 Gb DDR3
500 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Nvidia GeForce 610m (1 Gb)

699 EUR incl BTW

799 EUR incl BTW

Alles Inbegrepen!
Sinds kort bieden wij naast onze KMO klanten, ook aan onze particuliere klanten
een onderhoudscontract namelijk: Alles Inbegrepen!
Hiermee kan u op uw beide oren slapen en onderhouden wij uw PC!
We hebben 2 tarieven, ofwel de VIP service, 9.95 EUR / maand
ofwel onze Omnium service aan 14.95 EUR / maand.
Vraag meer info in de winkel of op www.allesinbegrepen.be
Brusselsesteenweg 106
Openingsuren
Wij
doen
ons best om van deze aanbiedingen voldoende voorraad te voorzien.Din,woe
Indien een
product
1980
Zemst
& don
: 14uniet
19u
meer
voorradig
evenTEL 015
410 286zou zijn op het moment van uw bestelling, zorgen wij in overleg met u voor
Vrijeen
: 14u
- 18u
waardige
vervanger. Voor meer merken, informatie en prijzen kan u altijd terecht op onze
website
:
info@ppcsolutions.be
Zat:
10u -17u
www.ppcsolutions.be

http://www.ppcsolutions.be (nieuwe webshop !!)
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ASUS 17.3 ” X73SV
17.3 “ LED HD+
Intel i5
i5--2450m
8 Gb DDR3
750 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Nvidia GT610m (1 Gb)

749 EUR incl BTW
HP P6
P6--2010BE + Monitor
Intel i5
i5--2320
4Gb DDR3
1000 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
AMD Radeon HD6450 (1 Gb)
22” LED monitor + muis + toetsenbord

779 EUR incl BTW
Synology
Bent u op zoek naar uw eigen thuisserver?
Of een backupsysteem voor alle PC’s in uw
netwerk? Of liever een cloud oplossing?
Dan is Synology DE oplossing.
Opslagruimte voor ieder wat wils.
Software is enorm flexibel.
Indien u meer info wilt, vraag dan advies
over welk toestel, perfect aan uw noden
voldoet!

HP PhotoSmart e
e--AIO
P
hotoSmart 5510:
PhotoSmart
Printer/Copier/Scanner
ePrint: print van eender waar!
Zuinig in gebruik
Kaartlezer
USB / WiFi
PhotoSmart 6510:
5510 opties +
Dubbelzijdig printen
Fotolade

99 & 149 EUR incl BTW
Acer AIO Z5771
Z5771--H61 23 ”
23” LED HD
Intel i3
i3--2120
6 Gb DDR3
1000 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Intel HD 3000

849 EUR incl BTW
HP DV7 17.3 ”
17.3 ” LED HD+
Intel i7
i7--2670M
8 Gb DDR3
500 Gb HDD
WiFi
DVDRW
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
AMD Radeon HD6490M (1Gb)

999 EUR incl BTW

de Zemstenaar februari 2012
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bvba

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

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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
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Wil je ook een kijkje nemen in Het Oud Station? Dat kan op twee manieren. Virtueel, op
www.hetoudstation.be. Daar lees je ook
wanneer je fysiek welkom bent in deze
gezellige inspiratiewoning voor interieurinrichting.

“In een klein stationneke…”
Eppegem - ’s Morgens in de vroegte…zat de stationschef achter zijn loket. Hij verkocht er couponnekes. Dan vele jaren niets meer. Leegstand, verval, verkrotting. Onder het mom van reorganisatie, efficiency, dixit den IJzeren Weg. Junkies kraakten het leegstaande, verrottende pand. Graffiti- en andere
spuiters vonden er hun toevlucht. Tot enkele jaren geleden Helga en Marc er hun oog op lieten vallen
en het omtoverden tot een verrukkelijk verblijf. Uw reporter kon zijn ogen niet geloven toen Helga de
deur opende. Hij liet zich achterover vallen in een zalige zetel en luisterde, keek, genoot.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

O

ude
stationsgebouwen,
ze hebben iets. Geef toe.
Maar niet zelden is verkommering hun lot dezer
dagen. Niet zo in Eppegem, waar het
statige stationnetje een herbestemming kreeg en nu een tweede leven
geniet dankzij Helga Bonnyns en Marc
Turcksin.
Uniek pand
Helga, waarom begint een mens aan
zoiets?
“Tja, de liefde voor een oud gebouw,
zeker. Met al zijn beperkingen, maar
ook met zijn mogelijkheden. Iets waarin
je je dromen kan realiseren. Noem het
de Zemstenaar februari 2012

gewoon een uitdaging! Ja, dat was het.
Een gebouw met een eigen identiteit,
met een hart, met een ziel, maken tot
iets nieuws, tot iets unieks.”

tionschef zie zitten. Met zijn kepie met
paarse rand en strenge blik alsof hij
baas was van alle treinen die stopten
in ‘zijn’ station.

We zitten samen in de knusse zitruimte, waar ooit de lokettenzaal was. Ik
vertel Helga over de jaren toen ik hier
dagelijks de trein nam, na een rillende
rit met de fiets vanuit Zemst-Laar. Waar
ik me even kon opwarmen aan de ronkende, rokende kachel met zwarte buis,
alvorens de trappen naar het perron
richting Brussel op te stormen, net op
het moment dat de trein uit Weerde arriveerde. Ik kijk naar het loketraam en
zeg haar dat ik als het ware nog de sta-

Ik excuseer me bij mijn gastvrouw voor
deze tocht met de teletijdmachine en
keer terug naar het hier en nu. Zij vervolgt: “Vijf jaar leegstand veeg je niet
weg met een likje verf hier en daar.
We zijn begonnen met een volledige
ontmanteling, tot in feite alleen een
bruikbaar karkas overbleef. De buitenkant werd gezandstraald, het dak geïsoleerd, de klassieke gang van zaken
zeg maar, als je zoiets koopt. Een omheining werd geplaatst, want de dage-
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lijkse inkijk van enkele honderden paar ogen van treinpassanten, is niet bepaald bevorderlijk voor de privacy”.
En de binnenkant, hoe is dat in zijn werk gegaan?
“Het was onze bedoeling en ook onze grote uitdaging
om van elke ruimte een mooie ruimte te maken. We hebben dus ook geen binnenmuren uitgebroken. We hebben
behouden wat origineel was. Neem nu de eiken ramen
van meer dan 100 jaar oud, maar nog in perfecte staat.
Die gooi je niet weg. Zij zijn een deel van de woning. Het
spreekt voor zich dat je hier en daar toegevingen moet
doen, maar toch steeds met zoveel mogelijk respect voor
het originele”.
Ik steek mijn bewondering voor de houten vloer niet onder stoelen of banken en merk op dat dit vroeger duidelijk niet zo was. Nochtans geeft hij de indruk van ‘stevig
begaan’ te zijn…
“We hebben de restauratie zo veel mogelijk uitgevoerd
met ‘oud uitziende’ materialen. Vandaar. Ook de tegelvloer in de keuken lijkt er al wel een eeuw te liggen. Niets
is minder waar. Het is gewoon een nieuwe vloer die er
oud uitziet”.
De liefde voor antiek
Ik val – als leek in dit alles – van de ene verbazing in de
andere. Naarmate het gesprek vordert, begint het stilaan
te dagen. Helga, die afkomstig is uit Mechelen en ook
nog in Elewijt heeft gewoond, heeft ooit nog kunstgeAdv_De Zemstenaar.indd
schiedenis gestudeerd. Bovendien heeft ze een meer dan
gewone belangstelling voor de antiekwereld.

1

20/05/11 08:44

“Hoewel we aanvankelijk zinnens waren om hier enkel te
wonen, hebben we in de loop van de vier jaar durende
restauratie beslist om dit pand ook gedeeltelijk te gebruiken als toonzaal en kijkwoning voor interieurvormgeving. Het leek ons de ideale locatie daarvoor. Een plek
waar Marc, die afkomstig is uit Peutie, en ik onze dromen
konden realiseren”.
Vilvoorde en Mechelen hebben elkaar duidelijk gevonden
zowat tussenin. Ook de 19-jarige en nog thuiswonende
dochter heeft het naar haar zin in Eppegem. Al vind je ze
vaak in Elewijt, waar ze leidster is bij de scouts.
“En hoe zit het met het lawaai van de treinen? Achteraf
niet komen klagen hé. De treinen waren er eerst!”
We luisteren samen met gespitste oren.
“Voorbijflitsende treinen hoor je amper. En dat duurt
hooguit enkele seconden. Stoptreinen zorgen voor iets
meer ‘leven in het station’. Maar ook dat valt best mee.
En zelfs dat went.”
Ik kan niet anders dan beamen…
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ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
de Zemstenaar februari 2012
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
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Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

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

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

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

WWW.tidimport.be

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Eppegem – Een zonnige vrijdagnamiddag in de vakantie, er heerst een gezellige drukte in
sporthal De Waterleest. Vzw Sportsminded organiseert er een voetbalkamp voor kinderen. Ik
pluk Thomas Doms eventjes weg tijdens het vieruurtje voor een babbel over de sportorganisatie en zijn activiteiten.

Een oog voor sport: Sportsminded

T

homas, elk initiatief begint ergens. Hoe is jullie vzw ontstaan?
“In 2009 zijn Gunter Vercammen
en ik gestart vanuit onze hobby,
voetbal, en onze opleiding als leerkracht
LO. We begonnen destijds met de voetbalspeeltuin en in het achterhoofd enkele
leuke ideeën. De grootste reden voor
het ontstaan van de voetbalspeeltuin is
het feit dat ouders vaak te vroeg bepalen welke sport hun kind moet volgen. Ze
hebben zelf vroeger bijvoorbeeld voetbal
gespeeld en dus moet hun zoon dat ook
doen. In de voetbalverenigingen wordt
vaak te snel specifiek gewerkt en met ons
initiatief wilden we dit tegen gaan.”
Hoe ziet zo’n voetbalstage er dan uit?
“De vzw Sportsminded wil kinderen uit
de omgeving de kans bieden om gedurende een (vakantie)periode te trainen
en te spelen in ideale omstandigheden.
Tijdens onze stages werken we niet enkel rond de sport zelf. Ook plezier en
andere sporten komen aan bod. Tijdens
een voetbalstage houden we ons bijvoorbeeld ook bezig met judo, dat is
belangrijk voor valtechnieken, trek- en
duwkracht, leren contact maken. Ook toestelturnen, touwspringen, loopvormen en
soccerpal krijgen in die week een plekje.
Grote gezelschapsspelen, zoals ganzenbord en Risk, zorgen dat de kinderen toch
met sport bezig zijn, maar op een manier
die leuk is voor iedereen. Bij bepaalde
oefeningen worden de kinderen wel in niveaus opgedeeld, omwille van hun eigen
ontwikkeling. Op het einde van de week
is er ook geen evaluatie, net om het onderscheid te bewaren tussen amusement
en verplichting. In de zwemschool gaat
dat van watergewenning tot techniek
van zwemslagen en uithouding. Tijdens
de techniekschool wordt er specifiek gewerkt rond de technische vaardigheden
van de deelnemers.”
de Zemstenaar februari 2012

Jullie doen dit uiteraard niet met z’n
tweeën, neem ik aan.
“Nee hoor! De meeste andere trainers
voetballen of zwemmen ook. Ze waren
meteen overtuigd toen we hen over
onze plannen vertelden. We hebben enkele vaste waarden, maar daarnaast zijn
we ondertussen al met een twintigtal
trainers, die elk hun disciplines hebben.
Onze trainers zijn geschoold in de discipline waarin ze lesgeven. De meesten
hebben een diploma LO en weten dus
hoe je het best iets aanleert. Je geeft
ze tips mee die je zelf geleerd hebt en
die je kent vanuit je eigen ervaringen.”
Een sportvereniging die drie jaar bestaat, hoe loopt zoiets praktisch?
“Naast de voetbalspeeltuin begonnen
we met twee zwemscholen (in Zemst
en in Molenbeek) en een voetbalkamp,
voornamelijk in de vakanties. In 2010
kwamen daar een heleboel activiteiten
bij: een techniekschool voor voetbal,
drie sportkampen, een omnisportkamp.
En ook in 2011 konden we er weer een
aantal extra’s aan toevoegen. Zo is er
sinds kort een sportsnack in de sporthal
van Eppegem en Zemst. Dat is een uurtje
naschoolse sport op woensdagnamid-

Tekst en foto: Sofie De Win

dag. De kinderen eten in de bewaking
hun boterhammetjes op en wij gaan ze
daar dan ophalen. Verder is er ook een
avonturenkamp in de Ardennen voor kids
vanaf acht jaar. Alle andere kampen of
stages vinden plaats in Zemst of een van
de deelgemeenten. In de vakantie zijn er
ook streetsoccertornooien mogelijk. Dat
zijn kooien op straat, waar kinderen gratis voetbal mogen komen spelen.“
En hoe ziet de toekomst eruit, komen er
meer stages?
“We doen ons best om het aanbod zo
breed mogelijk te maken. Het is nu al heel
uiteenlopend, maar we zitten nog met
veel ideeën. Ook voor badminton- en tenniskampen hebben we al een trainer gevonden. Verder zit een zwemanimatie en
kleuterturnen op zaterdag in de pijplijn. ”
Ook voor Louiz (6) en Niels (10) valt de
voetbalstage goed mee. “Vooral de matchkes vond ik super, die zijn tof en ik heb al
een paar keer gewonnen”, zegt Niels. Hij
leerde veel over techniek en hoe de bal op
de juiste manier te sjotten. Louiz daarentegen zal niet vergeten dat hij keeper mocht
zijn. “De schijnbewegingen die we geleerd
hebben, zal ik nog wel gebruiken”, lacht hij.

www.sportsminded.be
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Onder de

Op zaterdag 11 februari organiseren de Vrolijke Vrolijke Vrienden hun achtste winterfestijn. De opbrengst
wordt overhandigd aan de mensen van de Zemstse
speelpleinwerking. In de grote verwarmde tent op de
Eppegemsesteenweg in Elewijt kan je al van ’s middags
terecht in de overdekte kinderspeeltuin. Vanaf 18 uur
is er eten à volonté en later op de avond kan je uit de
bol gaan op het optreden en de fuif. Inschrijvingen gewenst. Op de foto het bestuur dat andermaal zorgt voor
lekker eten en een gezellig winterfestijn.

De nieuwjaarsdrink rond de kinderboerderij in de
Gulderij Weerde was een groot succes.

Op vrijdag 13 januari organiseerde Neos Zemst de tweede nieuwjaarsdrink in de zaal
van de bibliotheek in Zemst.
92 leden werden vergast op
een drankje en lekkere hapjes, klaargemaakt door de
vrouwelijke leden van het
bestuur en de vrouwen van
de bestuursleden. Toespraken waren er van voorzitter
Louis Reydams, schepen Jan
Verdoodt en nationaal secretaris Eric Bradt. Op 15 mei
viert Neos Zemst haar vijfde
verjaardag.

Voor de vijfde keer op rij organiseerden de buren van de Leopoldstraat in
Zemst een nieuwjaarsdrink. “Vijf jaar geleden stopte het oude comité met
een barbecue. Katrien, Stefan, Dorien en Veronique richtten een nieuw comité op, met succes. Iedereen een gelukkig jaar wensen, gezellig samenzijn
en de nieuwe buren leren kennen, dat is de bedoeling”, zeggen de organisatoren in koor.
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mensen

Foto’s: Jean Andries
Nieuwjaarsdrink voor de buren bij de familie
Gust en Nele Van Roey, met culinaire ondersteuning van de familie Slembrouck, op de
Brusselsesteenweg in Zemst. Het was een
gezellig samenzijn en ook de kinderen genoten met volle teugen. Iedereen was het eens:
zeker voor herhaling vatbaar!

De kerstboomverbranding te Zemst-Laar
was een groot succes. Jong én oud waren
aanwezig om het mooie vlammenspel te
aanschouwen. Ook een drankstandje met
de traditionele jenevertjes hoorde erbij. Het
initiatief van Chiro Skippy was een voltreffer.

Neen, geen Olympische medaille, maar 500 gram puur goud, dat won de 20-jarige Elke Luycx uit Eppegem dankzij een spaaractie bij Dexia-bank. Ze mocht de klomp van een halve kilo afhalen in het agentschap van Stef Adriaens in Zemst. Eventueel in
Elke of in haar goud geïnteresseerde jonge lieden, hoeven zich dus geen illusies te maken. Elke, die momenteel actief is op de
dispatch van een IT-bedrijf in Mechelen-Noord, weet al wat ze van plan is met de 20.000
euro (want dat is de actuele waarde van deze staaf): haar stopgezette studies jeugdcriminologie weer opnemen. Wellicht houdt zij nog wat over voor andere leuke dingen,
maar dit geheim kent alleen uw reporter. (AL)
Onder de deskundige begeleiding van Jurgen
Roelandts werden verschillende fietstechnieken en diverse parcours afgelegd. “Samen
fietsen met en leren van een echte profrenner
was een unieke belevenis voor de jonge fietsers”, zegt begeleidster Ingrid Mekers. Ben
je ook bezeten door de fietsmicrobe en ben
je tussen 7 en 14 jaar, dan ben je welkom
bij de Vlaamse Wielerschool in Hofstade voor
wekelijks fietsplezier met permanente wieleropleidingen en fietstrainingen. Alle info op
0477/308.470.
de Zemstenaar februari 2012
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Begin oktober organiseerde het Rode-Kruis een
gratis eerste hulpcursus in Zemst. Het eerste
deel van zes lessen behandelde vooral de eigen
veiligheid, de evacuatie van een slachtoffer en
handelingen in geval van levensbedreigende letsels. Hierna volgde de praktische testproef. De
brevetuitreiking Eerste Hulpcurcus had half januari
plaats in de feestzaal van rusthuis Releghem. Het
Rode Kruis mocht in totaal 36 eerste hulpbrevetten
uitreiken. Zemstenaren op de foto: Elza Goovaerts,
Dimitri Pikaerts, Jerry Smeyers, Wensdy Umans en
Ken Vertrogen (allen Zemst), Jurgen Segers (Weerde) en Tiny Van Gucht (brevet EHBO (Elewijt).
Niet op de foto: Dirk en Ellen Caesemaker, Sarah
Goovaerts, Sofya Kuyucuoglu (allen Zemst), Sofie
Schrijvers (Eppegem), Charlotte Van Edom (Elewijt)
en Gitte Zels (Eppegem).
De traditionele nieuwjaarsdrink van de Verenigde Handelaars van
Hofstade (VHVH) trok honderden belangstellenden naar de verwarmde tenten op het kerkplein van Hofstade. Tijdens de gesmaakte avond werd de winnaars van de rode loper eindejaarsactie bekend gemaakt. Dylan Hendrickx uit Hofstade won de hoofdprijs: een
fiets geschonken door DW fietsen.

De geboorte van Nell Beullens op 17 januari 2012
heeft voor een vrouwelijk viergeslacht gezorgd in Eppegem. Mama Katrien Van Doren (27), grootmoeder
Patricia Versees (52) en overgrootmoeder Leontine
De Meyer (73) zijn alvast heel trots op hun nieuwste
aanwinst in de familie.
In café Sint-Hubertus in Elewijt is het elke
vrijdag senioren boven. Uitbaatster Kelly
De Koninck organiseert elke week een seniorennamiddag, met onder andere muziek
en kaartspelen. Voor de jongere generatie
is er al elke maand een fuif en vanaf begin januari ook voor de oudere generatie
een evenement. De eerste editie stond volledig in het teken van muziek uit de jaren
vijftig en zestig en was meteen een succes.
Kaart- en hobbynamiddagen staan op het
programma. Maar de senioren kunnen ook
zelf ideeën aanbrengen. De seniorenmiddagen vinden elke vrijdag tussen 14 en 19 uur
plaats. Toegang is gratis.
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Het kerstfeest voor alleenstaande senioren, traditioneel georganiseerd door OCMW Zemst, was
weer een groot succes. Negentig senioren mochten
de beentjes onder tafel schuiven. Het personeel en
enkele raadsleden van dienst verzorgden een lekker driegangenmenu. Zitplaatsen te kort, met nog
dertig mensen op de wachtlijst. Het OCMW denkt
eraan om de festiviteiten volgend jaar uit te breiden tot twee namiddagen.

Tussen 28 en 30 december werd de sporthal van het Blosocentrum Hofstade omgetoverd tot een
heus sport- en spelparadijs voor kinderen tussen 3 en 10 jaar. En dat ze hun amuseerden bewijst
de foto.
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Zemst - U kent ze misschien wel van de Vitaya-reeks: de teams van Artsen Zonder Vakantie (AZV),
een NGO uit Mechelen, die op missie gaan naar Afrika. De artsen en verpleegkundigen offeren
hun vakantiedagen op om lokaal medisch personeel op te leiden. Anesthesist en pijndokter Marc
Maes uit Zemst reisde meerdere malen mee naar Afrika om er zijn steentje bij te dragen. Hij vertelt ons over zijn ervaringen op het terrein.

Dokter Marc Maes

M

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Griet Hendrickx

met Artsen Zonder Vakantie naar Afrika

arc, vertel eens, hoe ben
jij als vrijwilliger bij AZV
betrokken geraakt?
“Mijn collega, gynaecoloog
Jan Verbruggen, zocht in 2007 een anesthesist voor een missie van AZV naar
Nikki in Benin. Wij zijn er drie jaar na
elkaar geweest. De zendingen stonden
in het kader van moeder- en kindzorg.
Dokter Verbruggen is een expert in operaties van vesico-vaginale fistels. Dat is
een niet-natuurlijke open verbinding tussen de urineblaas en de vagina en ontstaat bijvoorbeeld na een te langdurige
bevalling. Het komt vooral voor bij jonge
vrouwen in ontwikkelingslanden waar

goede kraamzorg ontbreekt. De bevallingen zijn vaak niet of door een ongeschoold persoon begeleid en bijna altijd
wordt een levenloos kind geboren.
Fistelpatiënten verliezen constant urine
en dit met dramatische gevolgen. De
vrouwen komen in een sociaal isolement.
Iedereen gaat hen uit de weg en ze worden doorgaans verlaten door hun man.
Vrouwen met een fistel kunnen alleen geholpen worden door een operatie. Na een
succesvolle ingreep hebben de vrouwen
een kans om gere-integreerd te worden.
De aandoening kan echter voorkomen
worden door goede medische zorgen
tijdens de bevalling. De opleiding van

verloskundigen is de beste methode
om deze fistels te vermijden. AZV helpt
de vrouwen om een hersteloperatie te
krijgen en zorgt voor opleiding van het
lokaal medisch personeel.”
Wat zijn de concrete taken van de AZVvrijwilligers?
“Als anesthesist hebben wij als belangrijkste taak erop toe te zien dat de basisbeginselen van een veilige anesthesie
worden toegepast. Wij geven instructies
vóór, tijdens en na medische interventies,
rekening houdend met de plaatselijke
mogelijkheden en aanwezige expertise.
Daarnaast hebben we per zending een

Met uw gift van 45 euro schenkt Artsen Zonder Vakantie een fistelpatiënt een hersteloperatie.
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speciale opdracht, bijvoorbeeld les geven over reanimatie bij pasgeborenen,
postoperatieve pijnbestrijding, enzovoort. Het accent ligt altijd op de scholing van onze Afrikaanse collega’s.”

Hun inzet is indrukwekkend. Ze zijn verrassend efficiënt met de beperkte middelen die ze ter beschikking hebben.
Ze zijn leergierig en enorm dankbaar.
AZV geeft steun op maat en werkt op
vraag van een ziekenhuis. Er is duidelijk
Wat heeft jou het meest getroffen?
vooruitgang te merken in de hospitalen
“AZV kruipt onder je huid. Twee we- waar we komen. Het doet deugd om te
ken per jaar delen we onze ervaring zien dat onze instructies worden geïnen kennis met de Afrikaanse collega’s. tegreerd en dat onze inzet zijn vruchten
afwerpt.”
Marc op missie in Benin
Artsen Zonder Vakantie
is een erkende NGO die
subsidies ontvangt van de
overheid. Haar grootste
bron van inkomsten zijn
echter de vele giften van
trouwe donateurs én de
terrein- en kantoorvrijwilligers die gratis werken.
Giften van minstens 40
euro zijn fiscaal aftrekbaar.
U kunt AZV steunen door
een gift over te maken op
het rekeningnummer 7331000100-60.


Mededeling
Gemeente Zemst
Overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en de
realisatie van de rooilijnen delen wij u het volgende mee.
De gemeenteraad van Zemst heeft op 19 januari 2012 zijn goedkeuring gehecht
aan de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de
Witveldstraat II te 1981 Zemst-Hofstade.
In opvolging van het voormeld decreet wordt dit rooilijnplan gedurende dertig dagen in openbaar onderzoek gesteld. Het dossier ligt ter inzage voor het
publiek bij de dienst patrimonium, De Griet 1, te 1980 Zemst, vanaf 1 februari
2012 tot 2 maart 2012 om 11 uur, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur,
alsook woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur en dinsdagavond van
16.00 uur tot 19.00 uur.
Een rooilijnplan heeft ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning is vereist conform artikel 16, vierde lid, van het
decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van een rooilijnplan.
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Tervuursesteenweg 812
1982 Elewijt
woensdag gesloten
• Vergaderzaal +- 30 pers
• Eerste zaterdag van de
maand themafuif
• Elke vrijdag seniorendag
(14 tot 19u)

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

Martelarenplein 3		
1980 Eppegem		

Tel 015/61.52.99
Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

www.econergia.be
Econergia GCV ~ Kluisweg 7 1980 Zemst ~ cderey@econergia.be ~ tel. 0476 40 40 57
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Heb je geen tijd om naar
een reisbureau te gaan?
Wil je niet als een nummer
behandeld worden?
TRAVEL EXPERTS biedt
de oplossing.

Onze troeven
•
•
•
•
•
•

Ontdek het
nieuw fenomeen
in de reiswereld
adv. travel expert.indd 1

30

Op afspraak
Bij u thuis of op kantoor
Jarenlange ervaring
Professioneel advies
Persoonlijke aandacht
Erkend door Toerisme
Vlaanderen

Vakantie
reserveren?
Even uw Travel
Expert consulteren!
Als u wil breng ik de brochures bij u thuis
of maak ik ineens een concreet voorstel.
Wij bieden alle reizen aan van alle
kwalitatieve touroperators zoals Jetair,
VIP Selection, Thomas Cook, Pegase, Best
Tours, Club Med …
U kan bij ons terecht voor alles wat
met reizen te maken heeft.

Uw persoonlijke reisconsulente:
Linda VEKEMANS
Grensstraat 11
1981 Hofstade
015 33 19 62
0499 71 12 54
linda.v@travel-experts.be
www.travel-experts.be/linda-vekemans

10/11/11 14:45
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Wat is er op

TV Zemst

?

Er was eens een tijd… dat er aan de toog van de stamkroeg nog over wat
anders geklapt werd dan over zonnepanelen en terugdraaiende elektriciteitsmeters… Over mensen, over buren en vrienden uit de grote Zemstse fusiegemeente. Over mensen die door hun hobby, hun belangstelling, hun activiteit
een meerwaarde betekenen voor hun medemens. Welnu, deze mensen komen
aan bod in de Zemstenaar en op TV Zemst.
de Zemstenaar is na zes jaar uitgegroeid tot een begrip. TV Zemst gaat dezelfde
weg op! Sinds TV Zemst niet alleen meer te zien is via de computer, maar ook
via het digitale tv-toestel (Kanaal 408 voor de Telenetters en Kanaal 350 voor
de Belgacommers), groeit de belangstelling. Een bewijs dat er een plaats is in
het medialandschap voor dit locale tv-initiatief! Een initiatief dat gemeenten en
steden uit de buurt ons benijden. Hoe doen jullie dat toch? Wat drijft jullie? Wie
zit daar achter? Het zijn vragen die we alsmaar vaker te horen krijgen, ja zelfs uit
Mechelen. De beleving van de locale beeldcultuur zit dus duidelijk in de lift.
Metingen over het aantal computerkijkers leren ons dat er soms tot 20 nieuwe, unieke bezoekers per dag TV Zemst ontdekken. De overgrote meerderheid (88%) van deze clicks zijn van Belgische origine; 4,4% komt uit de USA! In
totaal heeft TV Zemst al kijkers geregistreerd uit 34 landen. Wie ze zijn, weten
we niet. We vermoeden dat het familieleden van Zemstenaars zijn die in het
buitenland verblijven of Zemstenaars op reis in het buitenland!
Gedreven op de golven van het succes gaat TV Zemst er ook in februari weer
stevig tegenaan. Met andermaal drie journaals: op 1, 15 en 29 februari. Met
nieuws, sport en een kookrubriek.
Iets te melden dat de moeite waard is? Surf naar www.tvzemst.be en doe een
aanvraag via ‘Idee voor Reportage’. Of neem contact met ondergetekende op
0474/056001; alex.lauwens@telenet.be.
AL

TE KOOP

Mercedes CDI 220C Elegance
Uitstekend onderhouden en in
goede staat.
105.000 km

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

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

0475/420 276

Meer info: www.esperanto-centrum.be
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Weerde - Heiligen werden vroeger vaak, nu iets minder, aanroepen als men een bijzondere gunst wilde
bekomen. Dat ging van het vinden van een goed lief tot het wegnemen van hardnekkige tandpijn. Echt
sterk was het, als die heiligen voor een bovenmenselijke, wonderbaarlijke prestatie zorgden. Dan hadden we te maken met een mirakel. In Weerde doet zich nu het omgekeerde voor. Enkele kunstenaars van
kunstkring ’t Steen voorzien een madonna van ontbrekende ledematen en engelen van vleugels. Mirakels?
							

De ‘mirakelmakers’ van ’t Steen

N

a het tweede Vaticaans concilie verdwenen veel heiligenbeelden uit de kerken. Die
van de Sint-Martinuskerk in
Weerde werden naar de toren verbannen en na dertig jaar terug opgevist en
in bewaring gegeven bij de heemkundige kring De Semse. Om ze opnieuw
toonbaar te maken deed die een beroep op kunstkring ’t Steen.
“Het gaat om een achttal grote beelden:
twee madonna’s, twee processie-engelen
en verder nog een Sint-Jan Berchmans en
een Sint-Jozef, geloof ik”, begint Axel Nees
zijn verhaal. ”De heemkring heeft ons gevraagd om die beelden te fatsoeneren, zodat ze weer kunnen getoond worden. Drie
ervan, een madonna en twee engelen worden momenteel in ons atelier opgefrist, de
kleinere beelden voorlopig niet. Voor de
duidelijkheid, het gaat hier niet om hoogwaardig antiek. Daar blijven wij af.”
Onder de duivenpoep
Anny Verbeke, Christ’l Cabus, Jos Vandewalle, Jenny Leemans en Axel Nees
hebben zich met grote overgave over
de beelden ontfermd, want die waren in
een staat dat het niet mooi meer was.
”Ze zaten onder een dikke laag kaarsvet,
roet, stof en duivenmest, soms wel een
centimeter dik. Die vuiligheid er afhalen
kostte ons dagen werk. De beelden hebben ook geleden onder de tand des tijds
en een arm van de madonna stond in
wanverhouding tot haar lichaamslengte.
We hebben dus ook wat plastische chirurgie toegepast om afgebroken vingerkootjes, een stuk uit het gelaat en een
nieuwe hand aan te hechten.”

mee klussers muren en plafonds bijwerken. De nieuwe ledematen worden inwendig versterkt met ijzerdraad. Daarna
wordt alles met een kleine dremel bijgewerkt, opgeschuurd en afgewerkt met
meerdere lagen acrylverf, die het beeld
een nieuwe pantserlaag tegen vervuiling geeft. Die versterking valt ook de
processie-engelen te beurt. Die zijn van
binnen hol, zodat de dragers minder gewicht moesten torsen tijdens de jaarlijkse
processie van de parochie”, weet Axel.
“Voor ons is dit een uitdaging”, zegt Anny,
die normaal met olieverf schildert. ”De vele
detailtekeningen op het kleed aanbrengen vraagt uren, maar als we daaraan bezig zijn vergeten we de tijd. Vaak werken
we door tot een stuk in de nacht.”
Te zien op groepstentoonstelling
“Voor deze opdracht is er geen einddatum
vastgesteld, maar we proberen om de
meeste beelden tegen eind 2013 weer
toonbaar te maken”, geeft Christ’l mee.

Tekst en foto’s:Juliaan Deleebeeck

Christ’l penseelt de laatste details op
het kleed van een stralende madonna.

De eerste resultaten van het arbeidsintensief restauratiewerk zijn voor het publiek
te zien op onze jaarlijkse groepstentoonstelling in het atelier in d’ Oude School op
17 en 18 maart 2012. Daarna krijgen de
beelden waarschijnlijk een plekje in het
nieuwe heemhuis in Zemst.”


Anny en Axel nemen twee processie-engelen onder handen.

Klusserplaaster
Het mirakelmateriaal dat Axel daarvoor
gebruikt is het bekende Polyfilla, waarde Zemstenaar februari 2012
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Aparte ruimte voor BORSTPROTHESEN : discreet en
professioneel advies van
onze bandagiste

Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst

Tervuursesteenweg 358, Hofstade-Zemst
015 62 08 96
Stationsstraat 13B, Haacht
016 57 35 53
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Zemst – Er fietst heel wat sportief talent rond in Zemst. Onlangs werden er weer twee nieuwe
wielerploegen boven de doopvont gehouden. Cycling Team Zemst en Young Cycling Team Hofstade gingen van start.
Tekst en foto’s Jean Andries

Nieuwe wielerteams aan de start
Cycling Team Zemst draait rond Lorenzo Pepermans
Eind december had de voorstelling
plaats van het pas opgerichte Cycling
Team Zemst. De start draaide rond de
plaatselijke belofte Lorenzo Pepermans.
“Aanvankelijk werd vooropgesteld om
een supportersclub te starten, uiteindelijk werd het een spiksplinternieuwe wielerclub”, zegt voorzitter Jean
Schoovaerts. “We wilden ons idool in
de goede richting duwen en de renners
rond hem zoveel mogelijk prestatiegericht begeleiden. Dat resulteerde in
zeven bestuursleden en tien jonge renners. De doelstelling is ondersteuning
en begeleiding bieden aan jonge renners en beloften, die uitkomen op de
weg, in de cyclocross en het mountainbiken. De ambitie is de jongeren goed

omkaderen en met sponsoring en activiteiten ondersteunen. Voor 2012 is er
een ploegstage voorzien. Triatleet Sven
Van Loon zal zich vooral toeleggen op
de Iron Man competitie.
Mooi initiatief voor de jeugd
“Een mooi initiatief voor de jeugd”, vindt
de plaatselijke belofte Lorenzo Pepermans.
“Vorig seizoen speelde klierkoorts me parten. Trainer Jeroen Dingeman, samen in
een bedrijf met Marc Herremans, hielp me
er weer bovenop. Ik won nog vier wedstrijden en werd provinciaal kampioen bij de
junioren. Dit jaar in Kessel werd ik eerste
belofte en behaalde mooie ereplaatsen.
Vanaf april begint de voorbereiding voor
het crossseizoen. Ik verwacht goede pres-

taties.”
“Lorenzo
is
één van de
meest
gedreven renners van de
groep”, oordeelt Jeroen
Dingeman.
Lorenzo Pepermans, oogappel
“Twee
jaar
van de nieuwe wielerclub
Cycling Team Zemst.
werken
we
samen. Wat hij na die klierkoorts presteerde, is knap. Hij heeft ontzettend veel
inzet op de trainingen en hij is technisch
sterk, aan kracht moet hij nog werken.
Zijn toekomst ligt in het veld. Met de juiste begeleiding en zonder tegenslagen
kan hij een goede subtopper worden.”

Cycling team Zemst tijdens de ploegvoorstelling

Young Cycling Team Hofstade
Patrick Verschueren één van de bezielers van het nieuw project
Half januari werd Young Cycling Team “We werken aan een piramide die moet
Hofstade boven de doopvont gehou- groeien”, zegt Patrick. “Dit jaar willen
den. Patrick Verschueren (negen jaar we de nieuwelingen en aspiranten van
beroepsrenner, in 1988 winnaar van de nabij begeleiden. In februari trekken
Schaal Sels en derde in de tourrit naar we met de renners op stage naar het
Berlijn) is één van de bezielers van het Spaanse Calpe. Als nieuwkomer mogen
nieuwe project.
we dit jaar niet starten in de Beker van
de Zemstenaar februari 2012

België. Via de provinciale selecties kunnen we starten in de topcompetitie.
Daarnaast willen we minstens één keer
per maand starten en een interclub in
het buitenland betwisten. Het is ook de
bedoeling om volgend seizoen met een
juniorenploeg uit te pakken.”
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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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De ploeg van Young Cycling Team Hofstade
Thimo Willems
(Tweedejaarsnieuweling en
kampioen van Vlaanderen op
de weg, Zemst)
“Enkele wedstrijden winnen in de topcompetitie
selectie Brabant en tijdens
koersen in de buurt in de
kijker rijden. Dat is mijn
streefdoel.”

Pedicure
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

Robin Verbestel
(Eerstejaarsjunior,
Hofstade)
“De lat ligt niet hoog. Koersen, de wedstrijd uitrijden
en enkele goede uitslagen
behalen, meer moet dat
niet zijn.”

Han Van Steenwinkel
(Eerstejaarsnieuweling,
Eppegem)
“Rustig opbouwen en proberen te volgen in de groep. Ik
spiegel me aan mijn nonkel
en ex-kampioen Yves Van
Steenwinkel, hij won vele
wedstrijden. Als koersen in
de familie zit, zullen de uitslagen wel volgen, zeker?”

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

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
de Zemstenaar februari 2012
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Broers en zus Lefeber gaan ervoor
Elewijt – Ten huize Lefeber is het al wielrennen wat de klok slaat. De kinderen Cédric, Mathias en
Aline trainen dag in dag uit op en naast de weg en maken het de andere kompanen knap lastig
in vele wedstrijden. Mathias is al provinciaal kampioen en droomt luidop van een profcarrière,
net als zijn oudere broer Cédric. De familie Lefeber is te duchten in het wielermilieu.

Z

Tekst: Kristel Van Den Wijngaert, foto: Jean Andries

e wonen op een
boogscheut
van
de wielerpiste van
Elewijt. Mooi meegenomen voor de fanatieke
wielerfamilie uit de Villadreef. Daar kunnen ze trainen naar hartenlust. Maar
door een trainingspakket
van de wielerbond gaan
de broers ook twee keer
per week trainen op de
piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in
de Blaarmeersen in Gent.
Afgewisseld met oefenen
op de weg, mountainbiken
en joggen, zit hun trainingsschema goed vol. Ze
volgen het strikt, begeleid
door een sportarts. Cédric
zit als bijna 15-jarige volgend jaar bij de nieuwelingen, Mathias wordt 14-jarige aspirant
en werd dit jaar provinciaal kampioen
op de piste. Aline mag als 11-jarige miniem nog niet op de piste. Maar ze doet
ook wedstrijden mee. Daarnaast turnt
ze bij Thorho in Hofstade. Vader Paul
is hun aller coach, medetrainer, chauffeur en fietsmecanicien.
Hij is ook fervent wielertoerist en daarbovenop
neemt hij het secretariaatswerk op zich
van de Dijlespurters V.V. Mechelen, de
wielerclub waarbij ze allen aangesloten
zijn. Ook mama Diane is chauffeur van
dienst en de ‘stille’ maar broodnodige
steun voor de jonge wielrenners.
Het werk op de piste zien ze als een
aanloop naar de wedstrijden op de weg.
Daar gaat bij beide broers ook de voorkeur naar uit: de weg, niet de piste. Voor
het laatste pistekampioenschap VlaamsBrabant moest Mathias een scratch (zeer

demarrages. Hij zit wel altijd
mee vooraan.” Maar ook
Cédric eindigt in wedstrijden
altijd bij de eersten. Hij wil
als eerstejaarsnieuweling
regelmatig in de top twintig
kunnen rijden. Op de vraag
of ze een profcarrière zien
zitten, klinkt het zeer overtuigend: “Jazeker!”
Aline kan moeilijk kiezen
tussen wielrennen en turnen. Twee totaal verschillende sporten ook. “Ik hoop
volgend seizoen goed te
kunnen volgen met de jongens”, zegt ze goedlachs.
Zij moet in de wedstrijden
opboksen tegen de jongens, want bij de miniemen
rijden ze gemengd. En af en
toe een cake bakken, dat
De wielerfamilie Lefeber: v.l.n.r. Mathias, Aline en Cédric. is haar hobby. Cédric houdt
kleine wedstrijdjes nvdr) doen, een pun- van lezen en muziek en Mathias speelt
tenkoers rijden en 500 m sprinten. In zijn graag op zijn PSP.
thuisbasis Elewijt mocht hij zijn kampioen- Maar beider favorieten zijn, hoe kan het
stitel in ontvangst nemen. De koersen op anders: de Luxemburgse gebroeders
de weg gingen voor hem dit jaar over een Schleck. Cédric supportert voor Andy en
afstand van 25 km. Won hij die niet, dan Mathias voor Fränk. Dat zou mooi zijn,
was hij tweede, maar verder achterin kon beide broers ooit aan de top van het
wielrennersfirmament,
Schleck op z’n Belgisch. Daar zijn ze toe
je hem niet gauw vinden. Cédric kreeg bij in staat, want naast kunde en wilskracht
de 14-jarige aspiranten al een wegwed- hebben ze overduidelijk ook eensgestrijd van 50 km voorgeschoteld. “Jammer zindheid. Geen afgunst te bespeuren,
van die pech onderweg tijdens het pro- ze steunen elkaar en respecteren elkaars
vinciaal kampioenschap, anders had een prestaties, ook die van kleine zus. En de
podiumplaats er zeker ingezeten”, ver- ouders staan garant voor een geweldige
zekert hij. Zijn rijzige gestalte doet niet familiale sfeer, de beste voedingsbodem
direct aan een sprinter denken, “maar misschien wel voor nog meer sportieve
het sprinten ligt hem wel, zeker op een prestaties. Maar de jongensdromen zijn
vals plat parcours”, vertelt de papa. “Ook even scherp omlijnd als de vooruitziende
Mathias, maar die moet nog wat schaven gedachten van de ouders: eerst de stu
aan de afwerking of sterker worden in de dies, die gaan voor. 

"Fränk en Andy Schleck op z’n Belgisch"
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TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

WINNAARS TOMBOLA
669567 (€50 Sloggi naar keuze), 555134 (€25 Sloggi naar keuze)
555846 555754 669390 555532 552769 669278
555607 555662 669200 552800 555936 552776
669490 555616 555810 669005 552602 669036
555570 669217
Prijzen af te halen voor einde maart 2012

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw

audi

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

320

PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

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

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

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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Traiteur &
Home-cooking service

Geef je eenSpeciaal
communieaanbod
of een lentefeest?

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.

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

		

Bekijk dan snel onze website www.h6traiteurservice.be,
en laat je eens culinair verwennen tijdens je festiviteiten.

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

BEDRIJVENCENTRUM
VILVOORDE
De kortste weg naar uw nieuw kantoor.

WWW.BCVILVOORDE.BE

•
•
•
•
•
•

Efficiënte huisvesting met een zakelijk imago
Moderne infrastructuur
Ruime parking
Flexibele overeenkomsten
Vergaderfaciliteiten
Full service kantoren vanaf 23m2
Mechelsesteenweg 277
1800 Vilvoorde
Tel. 02/252 52 55
info@bcvilvoorde.be
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THUIS

in Zemst!

Zemst – Misschien bent u, net als enkele honderdduizenden
andere Vlamingen, een fan van de tv-serie Thuis. Wat u wellicht niet wist, is de dubbele band tussen Zemst en de bekende
soap. Lotte Vannieuwenborg, Katrien in de reeks, is afkomstig
uit Hofstade. En de kleine Lotte Matyn uit Elewijt speelde de rol
van Sandrientje. Twee Lottes uit Zemst! Dat konden we niet aan
ons laten voorbijgaan.
			

Tekst en foto: Sofie De Win

Kleine Lotte,
THUIS in Elewijt

Elewijt – Nergens beter dan
Thuis, dat moeten ook de mama
en papa van Lotte Matyn gedacht hebben. Hun dochter
speelde mee als Sandrientje in
Thuis. Het meisje van drie wordt
ondertussen herkend van de
Spar tot op café. Met de vraag
of er nu een nieuwe ster geboren is, trok ik naar Elewijt.
Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid
bel ik aan. Een piepjonge Lotte komt heel
spontaan de deur opendoen. Gelukkig
staat mama Annelies me ook al op te
wachten. We nestelen ons aan tafel en
de vragen voor Lotte komen spontaan.
“Vertel eens Lotte, wie was jij in Thuis?”
“Vond je dat leuk, zo op tv komen?” Een
beetje grappig begint Lotte woordjes te
roepen in mijn dictafoon. Ook grote broer
laat van zich horen en samen zetten ze
een liedje in. Mama en papa besluiten
het dan maar over te nemen.
“Via een vriendin, die iemand kende
wiens dochter ook Sandrien gespeeld
heeft, kregen we een mailtje. Blijkbaar
mag een kind van de wet maximum acht
dagen ‘werken’. Ze zoeken dus constant
nieuwe Sandrientjes. Na lang nadenken
of Lotte dat wel zou durven beslisten we
dan toch om te antwoorden. Er was geen
auditie nodig en een paar maand later
kregen we antwoord.” Annelies is blij dat
ze er mee ingestemd hebben. “Uiteindelijk
is het voor haar een fijne herinnering voor
later, ze verdient er een klein centje aan en
zo fier dat ze is.” “Hoe doe jij dan altijd?”,
valt papa Tim bij. “Zo met je haartjes achde Zemstenaar februari 2012

teruit en je zonnebril op? Zij is echt wel fier,
hoor. Als we in de Spar komen, herkennen
de mensen haar. Vooral de oude madammekes, die zeggen dan iets als: ‘Maar dat
is Sandrientje uit Thuis!’”
Ons gesprek wordt even verstoord door
Lotte, die plots haar zonnebril niet meer
vindt. Gelukkig is mama Annelies er om
alle paniek snel de wereld uit te helpen.
“Zoals Lotte thuis is, zo was ze ook op tv.
Meestal lieten ze haar gewoon doen. Het
scenario kregen we altijd wel mee naar
huis, maar dan puur informatief. Voor een
bijrolletje als dat van haar werd er niet
echt iets voorzien. Ze deed gewoon zoals
ze is. Zei ze iets dan was dat mooi meegenomen.” Als ik vraag naar de eerste
opnamedag, verschijnt er spontaan een
lach op Annelies’ gezicht. “De eerste keer
dat Lotte meedeed in Thuis was tijdens
de 3000ste aflevering. Ter Smissen stond
in brand en Sandrien moest gered worden uit een kamer vol rook. Letterlijk een
vuurdoop. Ze hadden de kamer eerst gevuld met rook en Lotte pas op het einde
binnengenomen. Je hoort op tv iemand
wenen, dat was Lotte, ze was zo geschrokken die eerste keer.” “Haar tv-papa

Tom mocht haar zelfs niet meer vastnemen na die opnames”, lacht Tim, “ze zal
echt onder de indruk geweest zijn.”
Annelies is best trots op haar dochtertje.
“Als Lotte nu de generiek van Thuis hoort,
kijkt ze meteen op, omdat ze alle mensen
daar kent hé, van tijdens de opnames.”
Papa Tim is er weer komen bijzitten, ook hij
ziet er best wel trots uit. “Ze zijn daar heel
hard met die kindjes bezig. Je komt daar
toe, er staat speelgoed klaar, de kleren
hangen in de kast. Ze gaan wandelen met
de meisjes. De productie heeft ook liefst
dat je er niet bij bent tijdens de opnames.
Net omdat een kind dan makkelijker afgeleid is. Maar Lotte heeft dat goed gedaan,
net zoals op school is ze meteen vertrokken
en helemaal aangepast aan de omgeving.”
Of ze vertrokken is voor een acteercarrière,
dat zien mama en papa nog niet zo zitten.
“Het was goed voor één keertje. Als ze
dat binnenkort nog eens wil doen, zullen
we nog wel zien.” Lotte zit ondertussen
gefascineerd naar mijn tas en fototoestel
te kijken. Foto hier, foto daar. Het model in
haar komt volledig naar boven. Ik krijg nog
een knuffel en neem afscheid. Wie weet
hoor je binnenkort nog van Lotte.
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Grote Lotte,
THUIS in Hofstade

Hofstade - Lotte Vannieuwenborg (24) speelt
al sinds 2008 de rol van Katrien in de tv-soap
Thuis. Deze actrice is bekend als Leuvense,
maar wat velen niet weten is dat ze opgroeide
in Hofstade. Reden genoeg dus om haar in het
ouderlijke huis op te zoeken.

K

atrien, of beter Lotte, hoe was
jouw jeugd hier in Hofstade?
“Zeg maar Lotte, en eigenlijk
zelfs Lieselotte, dat is mijn officiële naam. Sinds het tweede leerjaar
gebruik ik hem verkort. Lotte is korter en
net iets gemakkelijker. Maar om terug
te komen op mijn jeugd. Ik heb het hier
fantastisch gehad, een doodlopende
straat, volledig in het groen en bovendien veel leeftijdsgenootjes. Tijdens
de zomers liepen wij allemaal in onze
badpakjes en zwembroekjes op straat.
Tegen een uur of tien hoorde je dan
de mama’s roepen. ‘Somers, naar binnen komen! Vannieuwenborg, gaan slapen!’ We werden dan één voor één van
straat geplukt, echt een leuke tijd. Het
was altijd bij iemand thuis spelen, waar
onze fietskes stonden, daar zaten we. Ik
woonde hier heel graag, ook omdat je
op tien minuten in Mechelen bent.”

kort naar Antwerpen, net voor die
cultuur. Sorry, lieve
Zemstenaars,
ik
kom nog niet meteen terug.”

Maar toch koos je voor Leuven?
“Ik ben op internaat in Leuven gegaan in
het derde middelbaar , alleen in het weekend was ik dus nog thuis. Zo is dat dan
verder gegaan, van op kot naar alleen
gaan wonen. De studio van Thuis is ook in
Leuven, dus eigenlijk woon ik vlakbij mijn
werk. In al die jaren bouwde ik hier ook
een vriendenkring op, mijn sociaal leven
speelt zich hier af. Ik ben wel altijd blij als
ik van de Tervuursesteenweg kom en de
straat indraai. Het is en blijft altijd een
beetje thuiskomen, tenslotte ben ik hier
opgegroeid. Binnen een paar jaar keer ik
misschien wel terug, als ik me wil nestelen met mijn gezin. Voorlopig is daar nog
geen sprake van, ik wil de wereld zien en
dingen ontdekken. Zo verhuis ik binnen-

En wat met de acteerkriebels, vinden
die hun oorsprong op Zemstste bodem?
“Toch wel. Ik wou als kind eigenlijk zangeres worden, maar naarmate de jaren
vorderen begin je te beseffen dat het
misschien niets voor jou is. Andere talenten moesten dus aangesproken worden en blijkbaar is dat bij mij acteren.
Op mijn achtste begon ik met dictie, van
daar naar voordrachten en toneel. Vroeger spraken we in de zomer zelfs af om
toneel te spelen. Onze ouders moesten
dan ’s avonds komen kijken. Veel gebeurde dat niet en ook ruzies gooiden
wel eens roet in het eten. Gelukkig was
alles snel bijgelegd. Als ik nu buurjongens of –meisjes zie, in Leuven bijvoorbeeld, dan zwaaien ze wel altijd eens.”
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Je komt dan misschien niet meteen terug, maar is er niet een klein beetje
heimwee naar vroegere tijden?
“Ik weet nog dat we vroeger met ons
vieren en ouders naar het Blosodomein
gingen om er te zwemmen. Ik ben hier
ook lang naar de scouts geweest en in
de omgeving spelletjes spelen was ook
altijd heel fijn. Die fijne herinneringen
neem ik wel mee. En om eerlijk te zijn
moet ik toegeven dat ik af en toe het
streeknieuws bekijk, meer dan dat van
Leuven. Ik heb hier altijd een heel veilig
gevoel gehad, behalve dan die ene keer
dat ik ’s nachts achtervolgd werd.”

Van de toneelschool naar de set van
Thuis. Je bent pas 24 en al aan het werk
in een bekende soap.
“Tijdens mijn laatste jaar op school
kreeg ik een rol aangeboden in Thuis. Ik
ben één van de happy few die meteen
een job vond. Het is leuk om te weten
dat je ouders trots zijn, dat is belangrijk
voor mij. Ze spoorden me zelfs aan om
meteen voor de toneelschool te gaan.
Ik twijfelde tussen leerkracht of toneelschool, maar ondertussen doe ik het allebei. Ik geef op woensdagnamiddag
les in het deeltijds kunstonderwijs, wat
wel leuk is. Jonge mensen leren hoe ze
uit elke situatie het meeste kunnen halen, ik leer daar enorm veel uit.”
Hoe ga je dan om met de aandacht die
je krijgt, tenslotte ben je toch een BV?
“Het is zot om te zien hoeveel mensen
er naar Thuis kijken. Op de set staan
we met de acteurs, een aantal cameraen geluidsmensen en een regisseur. Je
wordt daar niet echt geconfronteerd
met het publiek. Op een Thuisdag zie je
pas echt hoe overweldigend het eigenlijk is. Een paar weken geleden moest
ik bij iemand op kot iets ophalen. Het
was een vriend van een vriend, die ik
eigenlijk niet kende. Ik kwam binnen en
er hing een grote poster van de jonge
garde van Thuis. Best wel even schrikken, maar blijkbaar waren het fans.” 
de Zemstenaar februari 2012

Kleding
American Outfitters • Atelier Assemblé • Bench
Desigual • Liu Jo • Mer du Nord • Mim-pi
Paul Smith Jeans • Polo Ralph Lauren
Sevenoneseven • Scotch and Soda • Stones
and Bones • Terre Bleue
Schoenen
All Star • Ash • Banaline • Bisgaard • Blue bay
Camper • Cherie • CKS • Compagnucci
Daniele Tucci • Develab • Franco Romagnoli
Geox • Kavat • Lelli Kelly • Little David
MOD8 • Naturino • Ninette en Fleur
Perché no? • Pom d’Api • Red Rag • Replay
Rondinella • Scapa • Stones and Bones
Terre Bleue • Timberland • Walkid

Carmi winkels:
Zemst - Brusselsesteenweg 129 - 015/627.373
Korbeek-Lo - Tiensesteenweg 8 - 016/468.468
Zondag open - Dinsdag gesloten

Reserveer of koop online
op www.carmi.be
Bezoek ons ook op Facebook

Carmi,
je gaat er naar
toe voor je
lievelingsmerk.
de Zemstenaar februari 2012
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Chirojongens Weerde
wijzigen statuut

Weerde - Voortaan zullen de Weerdse chirojongens als een
vzw door het leven gaan. Een weldoordachte keuze, want
al verandert dit weinig of niets aan de dagelijkse of wekelijkse werking, toch is deze statutenwijziging niet zomaar
doorgevoerd. Wij spraken met Pieter Leemans, voorzitter,
en Koen Hermans, groepsleider, over het hoe en waarom.
			

Tekst: Dirk Verdeyen

Welke soort vereniging was de Chiro
hiervoor, en waarom een statutenwijziging?

“De Chiro was een feitelijke vereniging. Nu worden we een vzw, een
vereniging zonder winstoogmerk.

De bestuurders van de vzw: v.l.n.r. Pieter Leemans, Koen Hermans, Ruben Goelen,
Frank Marquebreucq, Thomas De Ron, Thomas Van Waeyenberghe, Luc De Ron

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

Garage

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

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
de Zemstenaar februari 2012

Zowel de Chiro als de Bierfeesten
maken deel uit van de vzw. De belangrijkste reden voor die wijziging
betreft de aansprakelijkheid. Bij problemen van welke aard ook, onvoorziene incidenten of ongelukken, kan
enkel de vzw zelf aansprakelijk worden gesteld en niet de personen die
deel uit maken van het bestuur. Een
feitelijke vereniging daarentegen
heeft geen rechtspersoonlijkheid.
Dit betekent dat deze vereniging
‘feitelijk’ wel bestaat, maar voor het
recht als het ware niet bestaat. Stel
je bijvoorbeeld een ramp voor tijdens
de Bierfeesten in de aard van Pukkelpop. Voorheen zou de groepsleider
van de Chiro persoonlijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden, met
juridische gevolgen, als zou blijken
dat er nalatigheid in het spel was.
Een vzw vormt dus een buffer voor de
leden en bestuurders.”

Heeft dit nog andere consequenties?
“Er komt wat meer administratieve
rompslomp bij kijken. We moeten
een uiterst secure en gedefinieerde boekhouding voorleggen.
Een bijkomend voordeel is dat op
termijn alles heel wat overzichtelijker wordt. Alle inkomsten van de
Chiro en Bierfeesten blijven binnen
de vereniging en worden integraal
besteed aan de werking van de
Chiro. De samenstelling van het
bestuur is een mix van leiding en
oud-leiding.”
Jullie zijn niet over één nacht ijs gegaan om dit door te voeren…
“Zeker niet, de plannen slepen al vijf
jaar aan en we hebben ons op alle
vlakken serieus laten adviseren. Misschien kan dit ook zijn nut bewijzen
voor andere verenigingen die gelijkaardige plannen koesteren.”


Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur
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Favoriete kleur:
Sam: blauw
Tom: rood
Favoriete cocktail:
S: ik neem liever een biertje
T: eentje met veel Passoa
Lievelingsfilm:
S: ik hou van actiefilms
T: The Italian Job
Favoriete snoepje:
S: chocolade
T: Mars-ijsje

Favoriet kledingstuk:
S: mijn jas in de winter, mijn
short in de zomer
T: jeans
Favoriete maaltijd:
S: vleesgerechten, frietjes,
pasta en vettig eten
T: macaroni met kaassaus
Favoriete tv-programma:
S: Nikita, Big Bang Theory,
Chuck, The Office, ...
T: That 70’s Show

Naam: Sam Van Gulck
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Zemst-Bos
Opleiding: Bachelor Elektromechanica (klimatisatie)
Werk: technisch medewerker
Hobby’s: muziek, volleybal

Naam: Tom Van Gulck
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Zemst
Opleiding: Industrieel Ingenieur Bouwkunde
Werk: projectleider bouw
Hobby’s: voetbal, muziek

Sam Tweelingen Tom
Tekst en foto: Karin Andries

Hoe zijn jullie opgegroeid? Dezelfde
kleren? Dezelfde school? Dezelfde hobby’s? Dezelfde vrienden?
Tom: “We hebben altijd op dezelfde
scholen gezeten, maar niet hetzelfde
gestudeerd. Wij delen de hobby muziek, maar als sport speel ik voetbal
en mijn broer speelt volleybal. We hebben natuurlijk ook heel veel gezamenlijke vrienden, maar ieder in zijn eigen
groepje. Wat de kledij betreft: soms
werd een volledige set gekocht en gaven ze mij de T-shirt, terwijl Sam het
shortje kreeg en omgekeerd. Dit zorgde
voor grappige pakjes.”
Sam: “Onze lagere school hebben we
samen doorgemaakt, maar nooit in dezelfde kledij. In het derde jaar van de
middelbare school zijn we een verschillende richting uitgegaan. Ik iets meer
praktisch gericht en hij wat theoretischer. Daardoor hebben we nu ook zeer
verschillende jobs. Onze vriendenkring
is deels dezelfde, maar verschilt vooral
op vlak van sport.”
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Wat met liefjes? Nooit jaloers op elkaar?
Tom: “Als het op liefjes aankomt
hebben we een hele andere smaak,
gelukkig misschien wel! (lacht) Ik
viel eerder voor het blonde type en
Sam voor het donkere. Ik denk dat
dit altijd zo geweest is. Ruzie maken
we niet echt, maar als er toch eens
een discussie is dan is het omdat ik
geen zin heb om ergens naartoe te
gaan en Sam wil mij dan toch overhalen.”
Sam: “Ik ben benieuwd naar Tom zijn
antwoord, maar voor zover ik me kan
herinneren zijn we nooit op hetzelfde
meisje verliefd geweest. Jaloezie was
er dus niet. Ondertussen zijn we allebei al een tijdje ‘van ‘t straat’. Ik nu
iets meer dan drie jaar met Leslie en
Tom twee jaar en enkele maanden met
Anouk. Van een eerste date was er wel
geen sprake, ik ken Leslie al van in de
kleuterschool en we spelen al vele jaren
samen muziek.”

Welke eigenschap heeft je tweelingbroer die jij niet hebt, maar die je wel
graag zou hebben?
Tom: “Zijn goeie looks heb ik al, maar
hij is een pak ordelijker dan ik!”
Sam: “Tom zegt vaker: ik trek me niets
aan, ik doe gewoon mijn eigen zin. Dat
kan ik niet zo gemakkelijk.”
Was je graag een tweeling? Of zou je
liever “alleen” geweest zijn?
Tom: “Ik zou altijd opnieuw voor tweeling gaan, al is dat iets waarmee je opgroeit, juist zoals je naam.
Je kan niet kiezen, dus het is altijd
goed. Tweeling zijn heeft wel een
aantal voordelen, je hebt dubbel zoveel vrienden en ik heb al een peter voor mijn eerste kindje. Akkoord,
Sam?”
Sam: “Tweeling zijn is erg leuk. Op een
bepaalde manier sta je altijd sterker
dan alleen en kan je altijd op je broer
terugvallen. Ik zou het dus nooit anders
gewild hebben.”
de Zemstenaar februari 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 februari 2012
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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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