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ls lezer van dit glossy magazine houdt u van
kwaliteit, dat weten wij. Gewoon degelijkheid en
betrouwbaarheid. Ook geen blasé dikdoenerij, nee
dank u wel. Als u moet lopen voor uw trein, zal een
exclusief polshorloge van Cartier de tijd niet stoppen. Anderzijds
moeten ze bij u nu ook weer niet afkomen met brol. U proeft
heus wel het verschil tussen een zachte single malt whisky en
een fles terpentijn van Aldi Highlands.
En wat ze zeker niet moeten proberen, is u iets wijs te maken!
Kijk, mevrouw, wat denkt u van deze originele Ray-Ban zonnebril?
18 euro, een uniek aanbod! Bedankt, mijnheer, maar zet hem
voor mijn part waar de zon niet schijnt! Op de kaart bestelt u
een mals, sappig stuk gegrilde chateaubriand en op uw bord
ligt een zielige lap dood vlees van een rund dat ouder was dan
uzelf en dat smaakt naar de zolen van uw versleten sandalen.
Garçon, wilt u a.u.b. aan de hond vragen om dit op te eten? Alle
respect voor het dier als hij beleefd weigert.
Hetzelfde met pakweg witloof. Denken ze nu echt dat wij
het verschil niet proeven tussen echt grondwitloof en dat
kunstmatig wit, op water gekweekt gebladerte dat er sterk
op lijkt? Het eerste voelt stevig en dik aan en heeft een
bijzonder rijk smakenpalet. Het tweede proeft, in het beste
geval, naar nat karton. Hoe het nu juist zit met dat witloof,
daar weten ze bij Van Haesendonck in Weerde alles over. Dat
leest u zo meteen.
Maar het kan allemaal nóg waanzinniger. Stel dat men zou
proberen om u een afkooksel van de Zemstenaar voor te
schotelen. Te gek voor woorden natuurlijk, maar toch, stel dat
u bijvoorbeeld een Rode Elewijtenaar in uw bus zou vinden. Of
een Groene Hofstadenaar. U zou met een meewarig lachje het
hoofd schudden. En wachten tot u in uw bus uw authentieke,
originele exemplaar vindt.
Hier hebt u hem weer, beste lezer. Bekijk en betast hem langs
alle kanten. Wees gerust, het is de enige echte.
De redactie (PV)
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Tim heeft tofste toilet
Elewijt - Tussen 1 oktober en 31 december 2011 werd er
met een grote wedstrijd gezocht naar het “Tofste toilet van
Vlaanderen”. 138 Vlaamse toiletten uit alle hoeken van het
land schreven in en dongen naar de gunst van een vakjury
en van het publiek.
				

www.tuinenvanvlasselaer.be

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

De toiletten werden tijdens de beurs Wonen in de Mechelse Nekkerhal,
georganiseerd door de familie Brems en Patrick Swinnen, aan het publiek
voorgesteld. De inzendingen zijn vandaag nog te bekijken op www.tofwc.be
Manu Siebens uit Bornem,
bezitter van de langste
wc van België, mag zich
volgens de vakjury de
eigenaar noemen van
het tofste toilet van
Vlaanderen.
Maar wat we zeker niet
onvermeld kunnen laten is
dat Tim Linsen uit Elewijt
overtuigend de publieksprijs
won. Als uitgesproken
fan van KV Mechelen
tooide hij zijn toilet in de
geelrode KV-kleuren. Het
logo van Malinwa prijkt
fier boven zijn pot. De
prijsuitreiking vond plaats
op woensdag 29 februari.
Tim won vijfhonderd rollen
toiletpapier, in principe
voldoende voor vijf jaar
nuttig gebruik.
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Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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Hofstade - Op haar 22ste heeft Catheline, het sympathieke model uit Hofstade, al heel wat
van de wereld gezien. Ze liep shows in Londen, Tokyo, Milaan, New York City en Parijs voor
onder andere ‘Vivienne Westwood’. Na drie jaar uit haar koffer geleefd te hebben, wil ze terug
een vaste basis. Ze woont nu bij haar vader in Hofstade. Ook professioneel gooide ze het roer
volledig om. Ze verdeelt haar tijd tussen studeren en werken.

Zemst heeft een topmodel!

C

atheline, vertel eens hoe jouw
carrière als model begon?
Rond mijn 19de trok ik mijn stoute
schoenen aan en meldde ik mij
bij ‘New Models Agency’ in Brussel. Dit
modellenbureau werd in 1968 opgericht
en profileerde zich jarenlang
als het toonaangevend
bureau in België. Nog
diezelfde week liep ik
mijn eerste grote show in
Parijs voor het Japanse
modelabel ‘Comme des
Garçons’. Daarna ging alles
razendsnel. De ene show na
de andere heb ik gedaan.
Vooral aan de shows van
‘Vivienne Westwood’ heb ik
goeie herinneringen.

juist beeld van het beroep gevormd
hebben, worden vaak geconfronteerd
met teleurstellingen.
Als model flaneer je met de laatste
nieuwe collecties over de catwalk. Hoe

Tekst: Veerle Mollekens

vind ik belangrijker. Kleren en schoenen
horen vooral comfortabel en praktisch zijn. Ik
heb het ook nooit gekund: een hele dag op
hoge hakken lopen. Ik kies mijn outfits vooral
in functie van hoe ik me voel.
Waar ben jij nu zoal mee
bezig?
Het leven als model is
bijzonder hectisch. Je wordt
voor een stuk geleefd. Het
ene moment zit je in Londen,
het andere in Tokyo. Je
moet ervoor uit speciaal
hout gesneden zijn. Elke
dag weg van huis weegt
zwaar op den duur. Leven
vanuit een koffer en reizen
van hotel naar hotel werd
ik zat. Hoewel de energie
die in de modellenwereld
zit me nog steeds boeit,
werd de drang om opnieuw
vaste voet aan de grond te
krijgen steeds sterker.
Inmiddels werk ik bij Hugo
Boss in Mechelen en doe ik
promo- en hostessenwerk.
Een duidelijk beeld van
mijn carrière heb ik nog niet
gevormd. Ik wil mijn opties
graag zo breed mogelijk
houden. Daarom combineer
ik mijn werk met een
graduaatsopleiding. Studeren
en werken is een hele
klus. Omdat ik in Mechelen
studeer, is Hofstade een
ideale uitvalsbasis. Voor mijn
werk moet ik ook vaak naar
Brussel, Antwerpen of Leuven. Deze steden
liggen allemaal binnen een straal van 25
km van waar ik woon en ze zijn ook met het
openbaar vervoer vlot bereikbaar.


"Ik defileerde over catwalks in
Londen, Tokyo, Milaan, en Parijs"

Het leven als model: is dat
één en al glitter en de glamour?
Zeker niet. Werken als
model spreekt bij vele jonge
meisjes tot de verbeelding,
maar het is een misvatting
te denken dat een model
een makkelijk leventje zou
hebben. Als model moet
je heel wat in je mars
hebben. Een model dat
internationaal werkt, moet
bijvoorbeeld aan haar
talenkennis werken. Om
het als model te maken,
beschik je best over heel
wat doorzettingsvermogen
en discipline. Een model
houdt er ook beter rekening
mee dat niet alle kosten die verbonden
zijn aan het werk vergoed worden. Een
portfolio samenstellen, kost bijvoorbeeld
veel geld. Jonge modellen die zich geen
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kijk jij zelf naar mode?
Zelf ben ik niet zo’n merkenfetisjist.
Modetrends hebben niet echt invloed op mijn
garderobe. Me goed voelen in wat ik draag,
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Bij inleveren van deze bon
-10 % op alle witgoed apparaten
(enkel geldig in de maand maart 2012)
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Olivier brengt 

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

Weerde – Ouders van jonge kinderen
ontsnappen weinig of niet aan de
drang van hun kleinsten om zich in
de wereld van hun favoriete helden
als Bliksem McQueen of sprookjesfiguren
als
Assepoester te begeven.
Zo vinden we in menige
badkamer ook Disneyartikelen
terug: een douchegel van Cars,
een sponsje van Princess, een
Mickey Mouse washandje. Net als bij
speelgoed zou je denken dat deze
artikelen zijn ontsproten aan het brein
van een Amerikaan in Los Angeles of
een Chinese fabrikant. Designed in USA,
made in China. Maar je zou versteld staan
hoeveel van deze dingen wel made in
China zijn, maar designed in ... Zemst!

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

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

H

		

et bedrijf Adimex in
Antwerpen doet voor
haar productontwikkeling
al acht jaar een beroep
op designer Olivier Caluwé uit
Weerde. Adimex is een Europese
speler op het vlak van personal care
producten voor kinderen (alles wat
met bad en cosmetica te maken
heeft), vooral voor Disney. Olivier:
“In 2004 kreeg ik de kans bij Adimex
aan de slag te gaan. Plots moest
ik mij in de wereld van de Disney
prinsessen, de Spongebobs en de
Dora’s kunnen inleven. Gelukkig
had ik op dat moment een nog jonge
dochter, Faye, die voor menig idee
een ideale proefpersoon bleek.”
Artistieke productontwikkelaar
Olivier begon als artworker, maar
eiste al snel de rol op van
productontwikkelaar en
bouwde in geen tijd
een grafische afdeling
uit van vier designers.
Met de crisis kwam
de licentiewereld op
zijn gat te liggen,
waardoor hij nu weer
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Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s O. Caluwé

alleen als designer bij Adimex
werkt. Olivier: “De markt heeft
erg te lijden gehad onder de
crisis. Op dit moment zijn we sterk
afgeslankt en timmeren we aan
de weg terug. Onze relatie met
Disney is nog steeds heel goed
en we worden nog altijd als een
bevoorrechte partner beschouwd.
Ik hoop dat mijn designs daar voor
iets tussen zitten.”
“Na acht jaar en ontelbare concepten
heb je wel een band opgebouwd. De
liefde voor het vak is er nog steeds
en het ond e r w e r p
b l i j f t
dankbaar.
Bovendien
is het een
eer om
te
kunnen s a m e n w e r k e n
met multinationals als Disney,
Dreamworks en nu ook Chupa Chups.
De leuke kantjes zijn ook niet te
versmaden: af en toe een verblijf
met diner in Eurodisney tijdens een
seminarie of een avant-première van
een film.”
de Zemstenaar maart 2012

Disney-magie bij kinderen

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Voor de productdesigns van Olivier Caluwé, kijk op www.adimex-ipc.com.

Wereldwijde verspreiding
Dat er van deze producten wereldwijd honderdduizenden verkocht
zijn, daar is Olivier
enorm fier op. Zo vind
je bijvoorbeeld
zijn Tinkerbell
3D bad- en
douchegel
in bijna alle
werelddelen
terug
en
v e r k o c h t
Adimex van de
Bliksem McQueen meer dan een
half miljoen stuks. Olivier ontwierp
modellen van Poeh, Mickey Mouse,
Cars, Princess, Fairies, Wall-E, Dora,
Barbie, Hot Wheels, Tweety, SpiderMan, Superman, Kung Fu Panda,
Shrek, Kabouter Plop, Bumba,
enzovoort. Leuk is dat ook zijn
kinderen zo in heel Europa te zien
zijn, want soms zet hij ze op een
verpakking: “Hé, ik heb je zoon en
dochter in de Carrefour gezien ...
op een Plop doos!” krijgt hij dan te
horen.
De kinderen vinden het geweldig
de Zemstenaar maart 2012

dat hun papa dit beroep uitoefent.
“Ze zijn wat verwend als het op
badproducten van Disney aankomt,
natuurlijk. Ik breng vaak een staal
mee dat zij als eerste in hun bezit
hebben.” Echtgenote Suzy vindt het
maar zo-zo: “In de badkamer lijkt er
soms een speelgoedbom ontploft te
zijn!”, zegt ze.
Ook voetbaltrainer
Naast
zijn
activiteiten
als
productontwerper houdt Olivier zich
graag bezig met enkele
intensieve hobby’s als
schilderen, tekenen
en vooral voetbal.
Olivier: “Als spelertrainer van de
veteranen van VK
Weerde geniet ik
van het trappen van
een balletje en het
drinken van een
pint in De Rut met
de
kameraden.
Ideaal
voor
het opdoen van
inspiratie dus!” 

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

IUSTE

ADVOCATEN

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

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
b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

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

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

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
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FEESTZAAL - TRAITEUR

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw

audi
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Belgisch Kampioenschap skeeleren in Zemst
Eppegem – Het gaat goed
met Reko Rollerclub Zemst. De
club werd door de Vlaamse
Rollerbond bedolven onder de
prijzen, maar rust niet op de
lauweren. Reko organiseert
op 20 mei het Belgisch
Kampioenschap skeeleren op
de weg.
Tekst: Katia De Vreese en Jean Andries,
foto’s: Jean Andries

De winterprik is achter de rug en
schaatsgek Nederland blijft op zijn
honger zitten nu de Elfstedentocht niet
kan doorgaan. De schaatsen en sleeën
worden terug opgeborgen. Nochtans was
het een onbekende Hollander die rond
1700 de skeeler bedacht om in de zomer
te kunnen schaatsen. Van het frame met
houten cilinders over de rolschaatsen
tot de inlineskate of skeeler, er kwam
een hele evolutie aan te pas. Ook Reko
Rollerclub veranderde…
Op
een
koude,
maar
zonnige
zaterdagnamiddag heb ik afspraak met
Walter Keuleers, sinds twee jaar voorzitter
van Reko Rollerclub Zemst. Wie Reko zegt,
denkt ongetwijfeld nog steeds aan Arnold
De Coster, jarenlang voorzitter én bezieler
van de club. De huidige locatie aan het
sportcomplex de Waterleest in Eppegem de rolschaatspiste en de nieuwe kantine
- werd trouwens naar hem genoemd. Het
plots wegvallen van iemand die zich dag
en nacht inzette voor het rolschaatsen,

Op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Rollerbond werden negen leden van
Reko Zemst gelauwerd. Vicky Jacobs, Nymphe Keuleers en Ellen Van de Catsye
werden in de bloemetjes gezet voor hun puike prestaties op de Europese
Jeugdkampioenschappen in Italië. Ook Anke Vos werd gehuldigd voor haar goede
resultaten op de Europese Kampioenschappen in Nederland. Reko Zemst kan
voortaan rekenen op vier extra gediplomeerde trainers. Elke Christiaens, Amélie
Gaudaen (niet op foto), Jef Meert en Inneke Vos mochten hun diploma van
aspirant-initiator in ontvangst nemen. Suzanne Van Praet is nu officieel trainer A.
wat geen evidentie is in vergelijking
met de meer populaire sporten als
voetbal of basket, laat ongetwijfeld een
leegte na. En dat mochten ze bij Reko
ondervinden. De verhuis uit het berghok in
de Eppegemse sporthal drong zich op. De
ruwbouw van de nieuwe accommodatie
stond er. De afwerking moest volgen. En
ze kwam er. Beetje bij beetje groeide een
nieuw bestuur, een vzw werd opgericht. En
het resultaat mag er wezen. Een gezellig

ogende en puik afgewerkte kantine,
kleedkamers en opberghokken, ruimte
om skeelers en allerhande materiaal op
te slaan en plaats om herstellingen uit te
voeren.
Wie Arnold De Coster zou opvolgen
kreeg een zware erfenis met zich mee?
“Inderdaad, de eerste maanden na zijn
overlijden was iedereen zowat de draad
kwijt. Arnold stond ongeveer voor alles

GROTE PAASACTIE TUSSEN 1 MAART EN 15 APRIL 2012!!! Plus bij elk bezoek een eitje uit onze paasboom en val in de prijzen!!!
Uit onze paasboom vallen mooie prijzen: waardebons, gratis parfums FM, gratis Nexxus producten, gratis beurten en
talrijke kortingsbonnen.
Nagelstudio Cindy is gespecialiseerd in Gelish (harmony), gel, acryl, Fibreglass en naildesign, visagiste en wimperextensions.
Eveneens distributeur van FM make-up en parfum. Vraag advies over make-up bij Nagelstudio Cindy of organiseer een
Homeparty/workshop en geniet van een mooie korting.
Haarmode Patris is gespecialiseerd in Great Lenghts en Hairstyling voor zowel dames, heren als kinderen. Wij werken met
professionele producten Nexxus.

de Zemstenaar maart 2012
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©Fritz Kok

OPENDEURWEEK van 9 tot 17 maart

10% korting

Alle dagen open, behalve op zondag
Tervuursesteenweg 358, Hofstade-Zemst
015 62 08 96
Stationsstraat 13B, Haacht
016 57 35 53
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Pyjama’s en ondergoed vanaf 2 jaar

Handmade in Italy
de Zemstenaar maart 2012

in. Er moest heel wat gebeuren: de
clubleiding, de afwerking van het
gebouw, het reilen en zeilen van de
clubwerking. Het nam enige tijd in
beslag, maar uiteindelijk kwamen
we tot de vaststelling dat we verder
moesten. En van het één kwam het
ander. Langzaam viel alles in de plooi.”

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

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Om na een moeilijke en drukke periode al meteen een grote uitdaging
aan te gaan, een Belgisch Kampioenschap organiseren!
“Het kampioenschap wordt elk jaar door
een andere club georganiseerd. We
hebben ervaring met het organiseren
ervan samen met andere clubs. Het
BK op de piste vond ooit in Eppegem
plaats. Alleen gaat het nu om het
wegkampioenschap, dat nog niet op
grondgebied Zemst werd gehouden.
Dat was de eerste uitdaging: het
parcours vinden! De lengte ervan moet
minimum 250 m en maximum 1000 m zijn
en overal 5 m breed. Na enig zoekwerk
kwamen we uit aan de Wippendries,
Driesstraat en Diependaalstraat in

Elewijt. Zowel de Federatie als de
gemeente en politie moeten het
parcours en de veiligheidsmaatregels
goedkeuren. Rest ons sponsors zoeken,
tenten, nadars en alles wat er bij komt
kijken. Maar we kunnen rekenen op
bereidwillige ouders om een handje
toe te steken.”
Reko haalt regelmatig de kranten met
puike prestaties van zijn leden. Dit
kan enkel door een competitieve en
recreatieve club te zijn voor jong en
oud, waar een beroep gedaan wordt
op gediplomeerde en ervaren trainers
met moderne trainingsmethodes (bv.
het filmen van de bewegingen).
Van bij de oprichting in 1975 tot nu, van
rolschaatsen op de parking van FC Zemst
of VK Weerde of aan het Tarweveld tot
een vaste stek met skeelerpiste. De
club doorzwom heel wat watertjes en
gaat ambitieus door op zijn elan met
de organisatie van het BK op 20 mei
2012. Om in de toekomst misschien
wel het Europees Kampioenschap te
organiseren. The sky is the limit?
www.rekozemst.be


Nieuw leven
Het leven zoals het is,
volgens Apers Maurice!
Onze redactrice Amy
Baudelet werd onlangs
mama van deze mooie
Zemstenaar.
Proficiat!

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
de Zemstenaar maart 2012
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PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

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

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
bvba
320

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

Anthony Verheyden

B.V.B.A.

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

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: info@uitvaartzorg-verheyden.be
website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
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Elewijt - In onze gemeente
verdwijnen stilaan de vele
volksverhalen over monsters,
heksen en vervloekingen. Deze
verhalen hebben vaak een
diepere betekenis en geven
hun naam aan straten en
pleinen in de buurt. We lichten
er eentje uit, opgetekend door
meester Leo Vanden Wyngaerd
en van duiding voorzien door
Roger Van Kerckhoven.
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

O

p het terrein tussen de
Diependaalstraat en de
Vekestraat in Elewijt rust een
vloek. Vroeger stonden daar
veel dikke dennenbomen. Daartussen
kropen om middernacht zwarte zwijnen
uit de grond. Ze begonnen te zingen
onder leiding van een zwarte draak met
negen koppen. De draak was de bewaker
van de schat van Keizer Karel, die daar in
de buurt ergens verborgen lag.
Om drie uur ’s nachts verdwenen de zwarte
zwijnen om plaats te maken voor witte
zwijnen, evenveel en ook gedirigeerd door
een draak, alleen was deze wit en had hij
zeven koppen. Voor het dag werd, kropen
ze terug onder de grond.
Everzwijnen!
“Zij zijn het die de rapen en wortelen van
de velden vreten!” Dat zei Meester Leo
Vanden Wyngaerd tegen de boeren, die
kwamen klagen over de schoolkinderen
die hun velden plunderden. Hij bouwde
zijn huis in de Diependaelstraat in 1932 en
was tweemaal getuige van everzwijnen in
de buurt. De eerste keer toen zijn gezin in
1940 terugkwam van de vlucht: ze zagen
twee witte zwijnen in hun bos wroeten.
In 1983 betrapte een buurman ’s morgens
vroeg een langharig, vies, zwart beest dat
aan zijn aspergeloof zat te eten. Uiteindelijk
kwamen de mensen van Planckendael en
dreven het beest op hun wagen.
Grote Beer
Toch zou het verhaal uit Elewijt niet
over echte everzwijnen gaan. De dieren
hebben een symbolische betekenis. Dat
een schat door everzwijnen bewaakt
de Zemstenaar maart 2012

Sweynberen in Elewijt?
werd, past geheel in de opvattingen
van de 16de eeuw. In 1500 was “beer”
een eretitel. De “sweynbeer” staat voor
sterkte en macht, het is een mythisch
dier. Zo heeft het sterrenbeeld de
Grote Beer niks te maken met een beer
maar wel met een “sweynbeer”.
Schatten
In de loop der eeuwen zochten de
vertellers een echte schat, in de vorm van
geld of goud. Maar het mythische verhaal
handelt over de schat van kennis, waarbij
het sterrenbeeld de Grote Beer centraal
staat. De zeven sterren van de Grote Beer
stellen de verblijfplaats voor van de zeven
wijzen en dus de plaats waar de schat der
kennis wordt bewaard. Wie de schat kent,
is wijs en bezit dus een grote macht.
Keizer Karel
“Het is zeker niet
vreemd dat keizer
Karel in onze regio
voorkomt. Hij kwam
jagen in Zemst op
het kasteel van
Releghem.
Dus
dat hij in Elewijt
ook op jacht ging,
klinkt aannemelijk”,
zegt Roger Van
Kerckhoven.
“Bovendien
werd
in het wapenboek

van de heraut Gelre uit de tweede helft
van de 14de eeuw de hertog van Brabant
afgebeeld als een everzwijn, met op zijn
dekkleed het wapen van Brabant. Keizer
Karel was Hertog van Brabant. In dat boek
draagt de hertog de titel: Heer Everzwijn!”
Draken
En de draken dan? Die stonden in de
middeleeuwen voor het heidense
kwaad, het voor-christelijk geloof. De
zeven koppen weerspiegelden de zeven
hoofdzonden. Het waren dus eigenlijk
de everzwijnen die de schat bewaakten
en de draken die de wijsheid van de
christelijke Keizer Karel belaagden.
Het verhaal uit Elewijt is een mix van
een oeroud verhaal en de geschiedenis
van de 16de eeuw. En dat alles hier in
onze gemeente!


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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Wat is er op

?

Koken kost geld. TV maken ook. Daarom draait TV Zemst volledig op vrijwilligers.
Uren, dagen, nachten… besteden zij soms om een trouw en steeds groeiend
kijkpubliek niet te ontgoochelen. Om de twee weken op woensdag dient er
immers een nieuw journaal te zijn. Wie er niet bij betrokken is, heeft geen
zicht op de arbeidsintensiviteit van dit proces.

Garage

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

Vergaderen, brainstormen, bellen, e-mailen, sms’en, onderwerpen selecteren,
invalshoeken bepalen, ploegen samenstellen, vragen voorbereiden,
reportages maken, monteren, begeleidende teksten schrijven, corrigeren,
inlezen, presenteren, opnemen, goedkeuren, on line zetten…
Gelukkig is er de passie, de gedrevenheid bij elk van de medewerkers om
een mooi eindproduct af te leveren. Zoals dat ook bij de zemstenaar en bij
elk ander soort vrijwilligerswerk het geval is. Het compliment is de enige
beloning… En daarvoor doe je het!
Herken je jezelf in dit profiel? Heb je wel eens een uurtje vrij? Zou je dat eens
willen meemaken, zo met een ploeg op pad gaan? Een camera bedienen?
Interviewen? Dingen mogen vragen die je anders niet durft te vragen? Het
sportnieuws presenteren? Spannend toch, niet?
Welnu, ben je jong of oud of tussenin, ben je man of vrouw, of wil je figurant
zijn bij een opname, kom dan uit je luie zetel en neem vrijblijvend contact met
ondergetekende.
Ondertussen lopen de camera’s verder en wordt naarstig doorgewerkt. Aan
spraakmakende reportages over alledaagse en ongewone dingen die zich in
onze gemeente afspelen.
Over het leven zoals het is… in de nieuwe serviceflats van De Meerpaal, … in de
kamertjes van de Zemstse asielzoekers in het OCMW… Over nog zoveel meer.
TV Zemst is er voor u, door u, en met u, beste Zemstenaar!
TV Zemst ziet u via de computer op www.tvzemst.be, of via uw digitaal tvtoestel op kanaal 408 (Telenet) en 350 (Belgacom).
Uw TV Zemst-aanspreekpunt: alex.lauwens@telenet.be; 0474/056.001.
AL
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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

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

de Zemstenaar maart 2012

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
de Zemstenaar maart 2012
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ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Weerde - De KWB van Weerde trok in februari voor de vijfde maal op shortski naar La Bresse in
de Franse Vogezen. Organisator Luc De Ron was erbij vanaf de eerste keer en kijkt met plezier
terug. de Zemstenaar kijkt graag mee.
							

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Luc De Ron

Vijf jaar shortski met KWB Weerde

W

intersport staat niet
bekend als goedkoop.
Toch rijpte bij de KWB
van Weerde enkele
jaren geleden het idee om, tegen een
democratische prijs, een bruisende
sneeuwactiviteit op poten te zetten.
Initiatiefnemer Luc De Ron weet er
alles over.
Vertel op, Luc. Hoe begon het?
“In 2007 zouden wij van start gaan.
Voor het eerst met KWB Weerde
naar
de
Vogezen
op skiweekend! Het
werd
helaas
een
valse start. Dertien
kandidaten
stonden
vertrekkensklaar, maar
dooi en stormweer
zorgden ervoor dat
de reis niet doorging.
Sommigen geloofden
er vanaf die mislukte
start al niet meer
in: opwarming van
de aarde , geen
echt hoge bergen,
enzovoort. Maar in
2008 ondernamen we
een nieuwe poging
en trokken we met
achttien deelnemers naar Hotel du
Lac des Corbeaux in La Bresse, dat
juist was overgenomen door het
symphatieke Westvlaamse echtpaar
Marc en Delphine.”
En hoe groeide jullie initiatief uit?
“Onze groep bleef geleidelijk groter
worden. Nu, vijf jaar later, waren
we met een bende van vijftig man,
waarvan de jongste 3,5 jaar was en
de oudste de 70 al gepasseerd. Al
die jaren kozen wij voor hetzelfde,
inmiddels fel vernieuwde hotel. 90%
de Zemstenaar maart 2012

van de deelnemers was er al meer dan
eens bij en 20% zelfs voor de vijfde
keer op rij. Een bewijs dat er nog
geen sleet op zit. Door de jaren heen
breidden we de shortskimogelijkheden
ook uit naar verschillende formules met
meerdaags verblijf, ski-, langlauf – en
wandelmogelijkheden. Mensen die er
iets meer willen van maken kunnen
een dagje eerder arriveren of een
dagje langer blijven. Maar de grote
sloef houdt het nog steeds bij een
weekend.”

jacuzzi en sauna. Het hotel bood hen
een aperitief aan en na het avondmaal
konden ze hun stijve spieren losgooien
op de muziek van dj Harry. Conclusie
voor deze vijfde trip: veel zon, bar
koud, goeie sneeuwkwaliteit en een
fantastische sfeer!”
Volgt er ook een zesde shortski?
“Vanzelfsprekend. Volgend jaar trekken
we er van 31 januari tot 4 februari 2013
opnieuw op uit. Alle info vind je op
www.kwbweerde.be.”


Werd de vijfde
editie iets speciaals?
“Het
moest
een feesteditie
worden!
De
deelnemers
kregen een T-shirt
aangeboden,
ze
werden
verwend
met
gezellige aprèsskimomenten in
de hotelbar, met
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Elewijt – Wie zei daar ook
weer dat de jongeren van
vandaag individualisten zijn?
Enzo Jordens, een student
handelswetenschappen
uit
Elewijt, organiseert samen
met zes jaargenoten een
benefietavond. Hun Soirée
d’Luxe wordt een showavond
vol optredens, op zaterdag 17
maart in De Met in Vilvoorde.

V

Studenten in de bres voor Oeganda

Tekst: Paul Verdoodt

anwaar dit initiatief, Enzo?
“Ik zit in het laatste jaar
handelswetenschappen aan
de HUB. Voor het eindwerk
van het vak Team en Taal kregen wij
in september de opdracht samen een
project te realiseren. Bedoeling was
te bewijzen dat wij kunnen omgaan
met eventuele problemen en die
kunnen oplossen in team. Wij, zes
medestudenten en ik, besloten een
benefietavond op poten te zetten.”
Jullie mochten om het even wat kiezen?
“Er was één hoofdobjectief: de
opbrengsten of de ingezamelde
goederen moesten naar een goed doel
gaan. Je kan bijvoorbeeld een grote
inzamelactie houden van oud-speelgoed.
Andere studenten organiseren een
quiz, enzovoort. Wij wilden graag iets
uitdagends met wat meer prestige. Dus
gingen wij voor een benefietavond, liefst
met enkele grote namen van artiesten.
Wij zijn tenslotte de managers van
morgen. Zo’n project staat leuk op ons cv
en opent later misschien wel deuren.”
Grote namen, zeg je. Hoe pakten jullie
dat aan?
“Eerst waren er contacten met Charles
Von Domburg van The Soul Brothers, maar
die sprongen af. Toen polsten we Tom

Dice en die hapte direct toe. Hij zag het
concept van de benefietavond meteen
zitten. Pistice konden we strikken via een
groepslid die Pistice goed kent. En zo ging
de bal aan het rollen. Trio Bluf vonden we
na lang zoekwerk. Dat wordt de opwarmer
van de avond en zorgt voor ambiance.”
En hoe ziet de rest van de avond er uit?
“Het concept van de avond is exclusief.
Er wordt een goeie champagne of cava
geserveerd en enkele lekkere wijnen.
Uiteraard is er ook een pintje en cola en
water. Het geheel wordt mooi aangekleed.
Maar wij verdienen er helemaal niks aan,
buiten geslaagd zijn voor ons eindwerk.
De opbrengsten gaan integraal naar het
goede doel.”
Voor welk goed
doel kozen jullie?
“Ons goed doel
heet Kids for
Uganda
(www.

Soirée d’Luxe vindt plaats op zaterdag 17 maart in zaal
De Met, Grote Markt 7, 1800 Vilvoorde. Kaarten kosten
10 euro in voorverkoop en zijn beschikbaar in De Met, via
www.soireedluxe-vilvoorde.be of Facebook.
Speciaal voor lezers van de Zemstenaar liggen er
twee gratis kaarten klaar. Interesse? Mailen naar
info@dezemstenaar.com.
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uganda.be), een vzw uit Zaventem die
zorgt voor een hogere levensstandaard
van kinderen in Uganda. Door bijvoorbeeld
scholen te bouwen, medicatie in te
zamelen en die aan kinderen aan te
bieden. Het is een heel kleine vzw. Wij
leerden ze kennen via één van onze
teamleden, die in Zaventem schoolliep.
Deze school werkt nauw samen met Kids
for Uganda. Het is ook fijner om er een
kleine organisatie bij te betrekken. Zo
krijgt ze veel steun en helpen we hen mee
hun projecten te verwezenlijken. Eventuele
sponsoring kan je volledig aftrekken van
je belastingen. Ze willen ook graag wat
bekender worden en ons evenement is
daarvoor een ideale manier!”


Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
de Zemstenaar maart 2012

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

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

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
de Zemstenaar maart 2012
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Leopoldstraat 18
1980 Zemst
Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25
www.deculinairecroon.be
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Hij doet momenteel weer zijn ronde in onze streken: Herman. Je krijgt hem van een vriend(in) of
kennis, verzorgt hem gedurende tien dagen, geeft hem op tijd het nodige voedsel zodat hij flink
kan groeien. Na een tiental dagen is hij vervijfvoudigd en kan je hem delen met je huisgenoten
en ook weer doorgeven aan anderen. Herman gaat nooit dood, zo je wil.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

Een koekje van Hermans deeg

D

e eerste school
van je kind is
altijd een goeie
kweekvijver voor
nieuwe vriendschapsbanden.
Zo
overkwam
het
ondergetekende ook een
decennium geleden. Ik kreeg
een potje deeg in mijn handen
gestopt en een papier erbij
met tekst en uitleg: “Hier heb
je Herman, probeer hem ook
eens.” Het bleek deeg van
een cake te zijn dat, als je
doet wat gevraagd wordt,
zichzelf vermenigvuldigt en
nooit bederft. Klonk vreemd,
maar direct geprobeerd,
lekker bevonden en weer
doorgegeven.
V.l.n.r. Johanna, Kato, Eva, Julie, Ellen, Saskia en Eva: allemaal gek op Herman.
We deden Herman in een
grote beslagkom en roerden hem elke dag ketting zou een Deense gewoonte zijn. vier cakes en ga je met het resterende deel
twee tot drie keer om. Met een theedoek Toen er nog geen koelkasten waren, zorgde gewoon verder.
over verbleef hij thuis op een plaats waar men er op deze manier voor altijd brood te Herman wordt dus elke dag wat groter,
de temperatuur niet laag zakt. De vierde kunnen maken. Door enzymen in het deeg hij blijft leven en je deelt hem met
dag had hij honger en gaven we hem de kan het niet bederven. Ook tijdens de anderen. Dat verleende hem dan ook
voorgeschreven hoeveelheid bloem, suiker oorlog heeft Herman, of Pleun zoals hij ook de naam “vriendschapsbrood of –cake”.
en melk. Weer elke dag eens roeren en de genoemd wordt, zijn diensten bewezen. Herman kan je zelf ook opstarten met
negende dag nog eens hetzelfde erbij Herman heeft alleen goede zorgen bloem, gist en suiker. Maar dat is niet
doen. Dan was hij voldoende gegroeid om nodig, geen kou, wél lucht (mag dus niet nodig. Herman komt van een secundaire
te verdelen in vijf gelijke porties. Daarvan afgesloten worden) en wat eten, totdat school in Mechelen en circuleert nu in
mochten we er vier weggeven. Met het je hem kan afbakken. Geraak je de vier Elewijt. Wie een portie wil, neemt gerust
resterende deel konden we de tiende nieuwe Hermannen niet kwijt, geen paniek, contact op met de redactie van dit blad.
dag Herman afwerken met de klassieke Herman kan je op non-actief zetten door Die onderhoudt maar al te graag de
basisingrediënten bloem, suiker en eieren hem in te vriezen. Ofwel maak je ineens vriendschap met alle Zemstenaren. 
tot een overheerlijke cake
Kefir, ook een ketting
met naar believen appeltjes,
Kefir is een dikvloeibare, koolzuurhoudende en licht alcoholische melkdrank, die oorspronkelijk
noten, rozijnen, chocolade…
afkomstig is uit de Kaukasus en Tibet. Zijn heilzame effecten op darmflora en weerstand zouden
toegevoegd. Hij smaakte
het tot de “drank der honderdjarigen” maken. Het is ook een ketting, maar dan van speciale korrels.
echt heel lekker !
Ze zien eruit als stukjes koraal of kleine bloemkoolroosjes. De korrels bevatten een combinatie van
bacteriën en gisten en fermenteren de melk. Ze worden voor het drinken van de kefir eruit gezeefd
Dagelijks brood uit Deneen daarna weer toegevoegd aan een nieuwe hoeveelheid melk of water. Ze zijn tegenwoordig ook
marken
verkrijgbaar in gedroogde vorm. Voor gewone korrels mag je gerust contact opnemen met de redactie.
Deze zogenaamde zuurdesemde Zemstenaar maart 2012
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Onder de
De nieuwjaarsdrink van VK Weerde was een
gezellig samenzijn met de leden van de club.
Een sfeerbeeld en een foto met de dames en
bestuursleden Johan Schellemans, Koen Van
Impe en Leon De Smedt mag in de Zemstenaar
niet ontbreken.

De allerkleinsten van Basket Groot-Zemst leren de basistechnieken van
hun geliefkoosde sport en boekten de voorbije weken veel vooruitgang.
Garage Verstraeten is de Zemstse ondernemer
van het jaar 2011. Garage Verstraeten is met
drie generaties als meer dan 75 jaar een vaste
waarde in Groot-Zemst. Bij elke organisatie van
verenigingen en clubs, etentjes, feestjes zijn Wim
en Tania met hun familieleden aanwezig. Ook
met sponsoring doen ze zich gelden. Tijdens een
nieuwjaarsdrink werden de weldoeners letterlijk
en figuurlijn in de bloemetjes gezet. “Achter iedere
man staat een sterke vrouw, met mijn lieftallig en
werklustig vrouwtje Tania is dat wel waar, hé”,
zegt een gelukkige Wim. Ook André Coppens en
zijn vrouw Romy Dirix van slagerij Coppens-Dirix
kregen de titel van “Zemstse ondernemer van het
jaar”.
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mensen

Foto’s: Jean Andries
Net als vele Davidsfondsafdelingen,
richtte ook Davidsfonds Elewijt een
plaatselijke ronde van de Junior Journalistwedstrijd in. Dit gebeurde met de zesde
klassen van de GBS De Regenboog in
Elewijt. De winnende journalisten werden
bekroond tijdens een “sterrendag”,
waarbij de kinderen bleven overnachten in
de school en heel wat “sterrenactiviteiten”
meemaakten. Van de lokale jury en schepen
Vandermeiren mochten de winnaars hun
prijzen ontvangen. Jill De Dobbeleer
(zittend links onder) kreeg de hoofdprijs
van het Davidsfonds. Manon Cools, Jens
Janssens, Yoni Beddegenoodts, Emily
Vercruysse en Wim Verheyden (zittend
eerste rij) kregen de nevenprijzen van de
gemeente. De winnaars zullen eind april
meedingen voor de prijs beste Junior
Journalist van het land.

De kerstrozenverkoop in Zemst bracht 400 euro op. KVG Zemst
kan daarmee zijn werking voor de andersvaliden uit GrootZemst (KVG Wezelhof) weer wat nieuw leven inblazen.

De Vrolijke Vrolijke Vrienden uit Elewijt organiseerden
hun achtste winterfestijn. Voor het eerst ging het
evenement vanaf ’s middag al van start. Voor de
kinderen was er voor elk wat wils, een foto bij het
varken aan het spit mocht niet ontbreken (foto links).
Vanaf 18 uur konden de talrijke aanwezigen genieten
van verschillende gerechten en een pintje aan de
toog. (rechts). De opbrengst gaat dit jaar naar de
speelpleinwerking van Zemst, die zich bezighoudt met
kinderen met een beperking.
de Zemstenaar maart 2012
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Voor
de
natuurwandeling
in
natuurreservaat Het Vriezenbroek in
Hofstade trotseerde een groot aantal
sportievelingen de vrieskoude en
gladde wegen. Ook de klimaatshow na
afloop was een groot succes.

De harde kern van KCVV Elewijt is
al vele jaren trouwe supporters van
de club. Ambiance maken en pintjes
drinken is hun motto. Voor de wedstrijd
tegen FC Baal stonden ze aan de aftrap
met roze onderbroeken. Veel woorden
maar weinig daden was het resultaat.
Op de foto Alain Verlinden, Dennis
Thyssens, Kurt Van Deuren, Koen
Muyldermans, Dauzen Jaspers en Paul
Schellens. De aftrap was voorbeeldig,
de ploeg won met forfaitcijfers.

De chiro van Hofstade beleefde
op de laatste dag van de strenge
winterperiode veel plezier op het ijs in
het Blosodomein van Hofstade.

Het is niet aan iedereen gegeven om een
voetbalmatch te organiseren met je eigen
familie. De gekende familie Bouchdig
speelde het klaar. Een spannende match
voor jong en oud en opgelet, voor man én
vrouw. Malyka, mama van drie spelers,
wist zich te verdedigen tussen de grote
sterren. Het resultaat 5-5 geeft duidelijk
aan dat het een spannende match was.
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De tweede winterjogging van de Heidejoggers in het Blosodomein in Hofstade
was een groot succes. Tientallen kinderen van vijf tot twaalf jaar namen deel
aan de loopwedstrijden van 1 en 2 km (foto links). Voor volwassenen waren
er joggings van 5 en 10 km. Foto rechts de start van de 10 km.

Yvonne Verbeemen uit Elewijt, in de Zemstenaar van
januari 2012 nog op de cover, is overleden. Met
haar 105 jaar was ze de oudste inwoner van VlaamsBrabant. Toch komt haar overlijden onverwacht.
Bij haar verjaardag op 25 november zag ze er nog
steeds goed uit en kon zij vertellen als geen ander.
De uitvaartdienst had plaats op maandag 20 februari
in de Sint-Hubertuskerk in Elewijt.

Duivenbond De Jonge Vlucht uit Eppegem gaat in stijgende lijn. Met minder
liefhebbers dan het vorige seizoen werden er in 2011 ongeveer 13.600
duiven ingekorfd. Dat zijn er 2.500 meer dan in 2010. Op Quiévrain veegt
Jean Willems iedereen van het kampioenenschavotje, hij behaalde maar liefst
zeven van de acht titels. Dat Jean Spolspoel eveneens een kei in ’t vak is,
bewijzen zijn uitslagen: zowel op Quiévrain als op Noyon, is hij samen met
Egied Willems algemeen kampioen. Antoine Van Erp, Nelly De Wit, François
Tobback en Jan Moons behaalden elk één titel.

Gerard Vanderaerschot uit Hofstade is de
beste duivenmelker van het verbond GrootZemst en Schiplaken.
Met drie prijzen is hij de grote prijzenpakker.
Ceulemans en Spolsoel werden tweede en
derde. Ook enkele andere duivenmelkers
mochten een trofee mee naar huis nemen.
(Luc Hermans)
de Zemstenaar maart 2012
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Weerde
Op
het
landbouwbedrijf
van
de
familie Van Haesendonck
in Weerde werd het charter
grondwitloof ondertekend. De
ondertekenaars verbinden er
zich toe om grondwitloof de
bescherming en de erkenning
te geven dat het verdient.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Ons witloof

H

“Ons grondwitloof is een kwaliteitsproduct waar we fier op zijn”,
zegt Lieve Van Haesendonck in haar hoevewinkel.

et lijkt een evidentie dat
grondwitloof uit de grond
komt.
Maar
aangezien
dat niet in een definitie
vastgelegd is, bleef er discussie over.
De Vlaamse grondwitlooftelers zijn al
langer vragende partij om het begrip
grondwitloof vast te leggen, vooral
omdat er al vaker misbruik gemaakt werd
van de term. Witloof waarvan de forcerie
niet in de grond plaatsvond, werd toch
onder die naam op de markt gebracht.
“Grondwitloof is witloof waarbij in
de opkweekfase de witloofwortels
ingebed zijn in volle grond om de
witloofkrop te vormen”, verduidelijkt
Koen
Van
Haesendonck,
zelf
grondwitloofteler. ”De teelt in bakken
en in meerdere lagen wordt daarvan
uitgesloten. Grondwitloof is een
typisch Vlaams seizoensproduct. Je
vindt het enkel tussen eind augustus
en mei.”
De geschiedenis wil dat een
landbouwer
uit
Schaarbeek
in
het begin van de 19de eeuw het
grondwitloof per toeval ontdekte,
toen hij witloofwortels onder een
laagje aarde bewaarde. Het werd
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anderhalve eeuw op deze manier
geproduceerd, tot de techniek van
watercultuur beschikbaar kwam.
Witloof is goed voor 10% van
de
geconsumeerde
groenten
in
Vlaanderen.
Grondwitloof
vertegenwoordigt 5 % van de
productie maar 10% van de waarde.
Wie de hogere prijs betaalt moet dan
ook de garantie op dat typisch product
krijgen, vinden de producenten.

krijgt
charter

is het een win-win situatie voor
producent en consument.”
Het bedrijf besteedt op verschillende
vlakken aandacht aan duurzaamheid.
”Om het witloof te forceren maken we
gebruik van een warmtepomp, maar
recupereren we ook de warmte van
de bewaarfrigo’s. Overschotten uit
de groenteteelt worden verwerkt tot
veevoeder voor ons wit-blauw vleesras
en we telen zelf lupinen en spelt als
vervangende eiwitbron voor het dure
soja van overzee.”


Duurzame landbouw
Op het bedrijf Van Haesendonck in
Weerde telen
vier broers en
een zus onder
verhuurt
het
materieel
meer grondwitvoor karwei en feest
loof. “Het overgrote deel daarvan leveren we
NU:
aan de veiling”,
Feesten: tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
zegt
Koen,
“maar we verkoTuin: gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
pen ook in onze
eigen
hoeveMechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
winkel. Via de
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
rechtstreekse
verkoop
van
hoeveproducten
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Juwelier
Kerkstraat 232
1851 Humbeek
02/269.17.08
Juweliervanlaer.be

		

De beste
n
’ mossele
‘Golden treek
van de s

Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst
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Elewijt - 2012 wordt een bijzonder jaar voor jeugdclub Elawaat. Er zou immers in de loop van het
voorjaar gestart worden met de bouw van een gloednieuw jeugdhuis in de Driesstraat, vlakbij de
budohal, op een eigendom van de gemeente. Althans, dat hopen voorzitter Arnout De Weerdt en
pr-verantwoordelijke Wouter Heymans, samen met alle leden. De voorbereidingen zijn achter de
rug en er wordt nu volop gewerkt om de laatste barrière, voldoende startkapitaal bijeenkrijgen,
te overwinnen. Arnout en Wouter geven een stand van zaken.
Tekst: Dirk Verdeyen

Bouwkriebels
bij Elawaat

E

igen lokaal essentieel voor een
goede werking
“Sinds ons vertrek aan de
Tervuursesteenweg
kunnen
we op vrijdag terecht in de Gildenzaal.
Een goede tijdelijke oplossing, maar
het nadeel is dat we daar geen eigen
activiteiten
kunnen
organiseren.
Daarom is een nieuw, eigen lokaal
echt noodzakelijk. We staan al ver,
maar de laatste rechte lijn moet nog
worden genomen. En hier gaat het
dan, zoals wel vaker, over centen.
Een aanzienlijk deel wordt bekostigd
met subsidies van de gemeente. Een
fikse som om van start te gaan moet
echter nog worden bijeengesprokkeld.
Een lening en de opbrengst van
activiteiten moeten bijdragen aan die
verdere financiering.”
Een bijzonder gebouw
“Architect Sam Van Welden baseerde
zich op een ruw ontwerp dat wij maakten
en tekende een industrieel gebouw met
één grote ruimte. Er is gekozen voor
een metalen draagstructuur die wordt
bekleed met wandpanelen met een
hoge geluids-en thermische isolatie.
Opmerkelijk is de aanbouw van een
multifunctionele container. Die kan bij
een fuif bijvoorbeeld dienst doen als
vestiaire. Bij andere activiteiten kan hij
voor alles en nog wat gebruikt worden.
In de zomer kan hij volledig open. Bij
de indeling is rekening gehouden
met een beperking van eventuele
geluidsoverlast. De toiletruimte, de
keuken en de verwarmingsinstallatie
functioneren als een soort buffer
hiervoor. We maken ons sterk dat
de Zemstenaar maart 2012

we met het lokaal een deel van de
kosten zullen recupereren door het te
verhuren aan andere verenigingen.
We denken dan aan kleinere fuiven,
als repetitieruimte, noem maar op. We
hebben hier trouwens al een aanvraag
voor gekregen.”
Jeugd zkt
“Een bijzondere campagne met de
naam Jeugd zkt werd opgestart om
vaardige vrijwilligers aan te trekken.
Er worden zowel echte vaklui gezocht,
zoals metsers, een loodgieter en
elektricien, maar ook gewoon helpende
handen zijn meer dan welkom. Als
tegenprestatie doen wij op onze beurt
klussen bij de vrijwilligers. We bussen
in heel Elewijt flyers en hangen affiches
met de vraag om hulp. We hopen een
beetje te kunnen rekenen op ouders
van opgroeiende tieners. Een goed

draaiend jeugdhuis zorgt er immers voor
dat hun kroost in de eigen gemeente
op stap kan gaan. Met Jeugd zkt kijken
we ook al verder. Als het lokaal draait,
zijn er ook mensen nodig voor de tap en
keuken enzovoort.”
Bouwbenefiet
“En da’s nog niet alles. Op 24 maart komt
er de Bouwbenefiet in de Gildenzaal.
Hopelijk doet die ook een stevige duit
in het zakje. We zullen er ‘de eerste
steen’ per opbod verkopen en wie dat
wil kan het peterschap kopen van één
of meerdere onderdelen. Op die manier
kunnen vele kleine bijdragen een grote
hulp worden. Tijdens de benefiet wordt
er mogelijk een nieuwe naam gekozen
voor het jeugdhuis.”
Zie ook www.jeugdhuis.jeugdelewijt.
be en www.jeugdelewijt.be
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Reset Tristero,

featuring Kristien De Proost!

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be
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Zemst – Brussel – Geen sant in eigen land? Niet bij de
Zemstenaar! Dagelijks zijn wij op pad om jullie te laten kennis
maken met jonge talenten, bijzondere sportprestaties,
ontspoorde hobby’s en decadente wijkfeesten in onze
gemeente. Maar we doen ook meer. Blijvende sympathie
schenken wij aan hen die onze wateren zijn uitgevaren om
met hun kunsten en vaardigheden elders harten te veroveren
en roem en eer te vergaren. En zo hoort het.
		

Z

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Mirjam Devriendt

o kom je weer ergens.
de Zemstenaar had een
rendez-vous met actrice
Kristien
De
Proost,
afkomstig uit Zemst, in het Congo
Café van de KVS in Brussel. Dezer
dagen is haar toneelgezelschap
Tristero niet uit de media weg
te slaan, met lovende recensies
van hun nieuwe opvoering Reset.
Sinds onze
laatste
ontmoeting
met
Kristien
(DZ december 2008) ging het
alleen maar crescendo. Het trio
Youri Dirkx , Kristien De Proost
en Peter Vandenbempt (nee, niet
die van de voetbal, jongens, op
deze pagina even
niet), timmert al
jaren aan de weg
met vernieuwend
toneel,
eigen
teksten
en
o r i g i n e l e
invalshoeken, met
de voeten in de
realiteit. Samen
schreven ze een
heel
repertoire
bijeen en nu wenkt
eindelijk de weg
naar
erkenning.
Dat
vertaalde

zich onlangs, in deze economisch
moeilijke tijden en met felle
concurrentie, in een uitzonderlijke
subsidietoelage voor de komende
vier jaar.
“Dat is voor ons gezelschap een
heel mooie tegemoetkoming en
een blijk van vertrouwen”, vertelt
Kristien. “Met onze voorgaande
stukken
bouwden
wij een reputatie op.
Daarmee
wekken we stilaan de vaste
aandacht van pers en media op.
Het stelt ons ook in staat om met
een management te werken. Dit
is noodzakelijk, niet enkel om die
broodnodige
subsidiedossiers
uit te werken en agenda’s af te
stellen, maar vooral omdat we
op vele fronten actief zijn. Een
toneelgezelschap werkt anders
dan pakweg een muziekgroep.
Wij houden met een nieuw stuk
niet op na tien keer spelen in
onze thuiszaal, gevolgd door een
tournee. Integendeel, de eerste
serie opvoeringen spelen we om
de aandacht, ter kennismaking en
om erkenning af te dwingen. Als
dat meevalt worden de stukken in
de loop der maanden, zelfs jaren,
hernomen op andere locaties, in

"Onlangs speelden we
nog in Brazilië en op het
theaterfestival in Avignon"
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Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

Eppegemsestw 18
1982 Elewijt
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be

Iedereen welkom
Kristien De Proost schittert met haar gezelschap Tristero in Reset.

andere landen, ja zelfs in andere
talen. We spelen verschillende
stukken het ganse jaar door. Zo
sluiten we in maart al de reeks
van Reset af met nog enkele
optredens in Gent, maar die zijn
intussen uitverkocht. We stoppen
daar dan even mee om tijd te
maken voor andere evenementen.
Onlangs speelden we nog in
Brazilië en ook op het beroemde
en
hoogst
gewaardeerde
theaterfestival van Europa in
Avignon mochten we spelen. We
waren er trouwens niet het enige
Belgische toneelgezelschap, wat
aantoont dat het niveau hier
zeer hoog wordt ingeschat door
Europa. Ik mag dit jaar ook in
de jury zitten voor het komend
Belgisch
Theaterfestival
in
augustus en september. Heerlijk
om met nieuwe gezelschappen
kennis te maken en te mogen
vaststellen dat er nog veel talent
aankomt. Je ziet, altijd bezig, hé!
Onlangs was Kristien nog te zien
in de laatste reeks van Witse,
maar acteren in tv-series of films
is voorlopig niet meer aan de
orde. “Werken aan de creatie van
een stuk en op de planken staan
is zoveel boeiender”, vertelt ze.
“In zo’n reeks meedoen is vooral
de Zemstenaar maart 2012

interessant om wat rekeningen te
betalen, je kent dat wel, kapotte
radiators en zo.”
Op 31 maart speelt Tristero in
de Semse in Zemst een oudere
voorstelling, Altijd ‘t zelfde, maar
daarvoor zijn alle kaarten al de
deur uit. Maar niet getreurd, de
Zemstenaar heeft uitstekend
nieuws! Op 17 april gaat een nieuw
stuk in première, La Estupidez,
van de hedendaagse Argentijnse
schrijver
Rafael
Spregelburd.
Tot 21 april wordt het dagelijks
gespeeld in Théatre Les Tanneurs
in Brussel. De voorstelling is
Frans gesproken maar wordt
Nederlands ondertiteld.
de
Zemstenaar
gaat kijken op
donderdag
19
april
en
we
hebben
een
aantal
extra
kaarten
ter
beschikking.
Meerijden? Schrijf
je in op www.
dezemstenaar.
be! We verloten 3
x 2 kaarten en ja,
op onze kosten.
Veel geluk en tot
dan!


Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
Wij
zij

n éé

n jaa

r ope

n

Tervuursesteenweg 812
1982 Elewijt
woensdag gesloten
• Vergaderzaal +- 30 pers
• Eerste zaterdag van de
maand themafuif
• Elke vrijdag seniorendag
(14 tot 19u)

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten
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Zemst – Kranten, tijdschriften, geadresseerde en ongeadresseerde direct mail… In de tijd van toen
kwam alles met de facteur. Hij bracht ook het pensioen, dronk een borrel hier, een pintje daar, gooide
al eens een zak in de Zenne. Tot de Georoute haar intrede deed. Acht seconden per brievenbus.
Niet zigzaggen over de straat. Te veel tijdverlies. Rechttoe, rechtaan. Efficiency! Monopolie? Over
and out sinds 2011! Alternatieven? Bike & Mail! Binnenkort ook in Zemst. Een kennismaking.

Bye bye bpost, nu is er Bike & Mail!

E

r was eens... een tijd dat de
postbode alle tijd had om een
klapke te doen, een borreltje te
nuttigen... Sociaal dienstbetoon,
het is niet langer toegestaan in onze
haastige, gestresseerde maatschappij.
Johnny Thys, CEO van bpost zag de
bui al langer hangen. Meer dan tien
jaar geleden in Nederland reeds, waar
privépostdiensten genre SelektMail,
SANDD (Send AND Deliver) het roer
in
handen
namen.
Huisvrouwen,
gepensioneerden, studenten, die de post
bedeelden. In de ochtend, op de middag,
’s avonds, in het weekend, op het moment
dat de klant het wil!
Fiets & Post
Eindelijk is er dus in België ook een
alternatief. Geen ding genre BD (Belgische
Distributiedienst) dat op woensdag op de
straathoeken massa’s ongeadresseerd
reclamedrukwerk aan de winderige natuur
toevertrouwt, maar echte postmannen op
de fiets. de Zemstenaar maakte kennis met
Bike & Mail. En praatte met Jan Depester,
projectleider bij Groep Intro.
Jan Depester: “Begin dit jaar werd
door de Zemstse gemeenteraad een
projectovereenkomst getekend met de Groep

Intro voor het jaar 2012. In het bijzonder voor
het project Bike & Mail. Zeg maar fiets en
post. Postbedeling met de fiets, dus.”
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
“Bike & Mail is een sociaal economieproject
waarbij
langdurig
werklozen
en
kortgeschoolden worden ingezet om
allerlei drukwerk van openbare besturen
en verenigingen te verdelen. Bedoeling is
om de langdurig werklozen op deze manier
te laten doorstromen naar de reguliere
arbeidsmarkt.”
Wat houdt dit concreet in voor onze
gemeente?
“Wel, dat je vanaf maart ongeveer, naast
je postbode nog iemand anders zal zien
bussen. Voornamelijk ongeadresseerd
drukwerk dat uitgaat van de gemeente
of het OCMW. Concreet denk ik aan
Zemst Info en de huisvuilophaalkalender.
Maar dat kan meer worden, zeker met
de gemeenteraadsverkiezingen in het
verschiet. Zemst heeft ook de optie
genomen voor andere activiteiten
die mogelijks door deze mensen in de
gemeente kunnen uitgevoerd worden.”
Tevreden postbodes
Hebben jullie al de juiste mensen

Tekst: Alex Lauwens

gevonden?
“Daar zijn we nu volop mee bezig, in
samenwerking met het OCMW. Iedere
laaggeschoolde of langdurig werkloze
tussen 18 en 65 jaar, komt in aanmerking.
In totaal moeten we zo’n zestal personen
vinden, die we dan gaan opleiden en
begeleiden. Want ze moeten wel alle
brievenbussen weten staan, en dat zijn er
zo’n 9000 in groot Zemst. En we moeten
ook lokalen vinden per deelgemeente
waar de post kan worden gedeponeerd
in afwachting van distributie.”
Hoe verhouden jullie zich tegenover
bpost?
“Sinds de volledige liberalisering van
de Belgische postmarkt vorig jaar,
krijgen wij meer en meer aanvragen.
We werken ook beduidend goedkoper.
Maar we krijgen ook een grotere
tijdsvork ter beschikking voor de
bedeling. Drie dagen bijvoorbeeld.
Het betreft immers steeds niettijdsgebonden poststukken”.
En hoe reageren de postbodes?
“Over het algemeen zeer positief. Het
betekent voor hen een minder zware
lading en sneller kunnen werken. Noem
het een win-win situatie.” 


Groep INTRO vzw
INTRO is een organisatie voor vorming, onderwijs, opleiding,
trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie.
Ze wil kansen bieden aan langdurig werklozen en laaggeschoolden
door het organiseren van diensten en cursussen.
INTRO bestaat in alle Vlaamse provincies. Zemst valt onder de
regio Halle-Vilvoorde.
Partners zijn zowel de lokale besturen (gemeente, OCMW, PWA),
VDAB als diverse initiatieven in de social profit-sector, vzw’s,
bijzondere jeugdzorg, dagcentra, enz.
De grootste bekendheid van INTRO heeft te maken met
fietsgebonden activiteiten, zoals verhuur, bewaking en herstelling
van fietsen aan stations. Beste voorbeeld is Halle, dat nu ook al
zes jaar geniet van een fietskoeriersdienst.
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Zemst - De groei van de NV Verhaeren lijkt niet te stoppen. Vorige maand ging de onderneming,
die in een recent verleden ook al afbraakspecialist Stallaert en wegenbouwer Raman overnam,
een fusie aan met Kembo, een toonaangevend bedrijf op het vlak van wegen- en complexe
rioleringswerken. De fusie met Kembo mikt erop om ook de grotere infrastructuurprojecten in
te kunnen lijven die in België op stapel staan. De groep Verhaeren-Kembo zal na deze fusie
een geconsolideerde omzet maken van meer dan 150 miljoen euro en ongeveer 700 mensen
tewerkstellen. Dat maakt de groep tot een top 3-speler in de wegen- en rioolbouw in België.

Verhaeren topspeler in wegenbouw

W

ie kent in Zemst de
firma Verhaeren niet?
Toen de onderneming
in 1956 opgericht werd
door grootvader Ferdinand Verhaeren,
had die er vermoedelijk geen idee van
dat ze zou uitgroeien tot één van de
belangrijkste spelers op de Belgische
markt van wegen- en asfaltwerken,
burgerlijke bouwkunde en grond- en
afbraakwerken. Rik en wijlen Maurice
Verhaeren volgden stichter Ferdinand
op om op hun beurt in de jaren ’90
van de vorige eeuw stilaan de fakkel
door te geven aan Michel en Christian,
de zonen van Rik. Onder impuls van
Rik Verhaeren werd destijds nog de
afdeling wegeniswerken opgestart
evenals de verhuur van afvalcontainers
(één van de eerste van België toen).
Die laatste afdeling werd later
verkocht aan Biffa, zodat NV Verhaeren
zich volop kon concentreren op de
wegenbouw.
In de jaren ’90 telde het bedrijf een
dertigtal werknemers. Vorig jaar
groeide het aantal personeelsleden al
aan tot 450 man. In februari 2008 nam
een externe investeerder, de GIMV, een
participatie en vanaf toen werd resoluut
gekozen voor een groeistrategie.
Omzet
en
personeelsbestand
verdubbelden op drie jaar tijd, onder
meer door de overnames van de
bekende afbraakspecialist Stallaert en
de Waalse wegenbouwer Raman (om
ook daar contracten vast te krijgen).
Bij de groep Verhaeren-Kembo werken
ondertussen 700 mensen.
We gingen ons licht opsteken bij Michel
Verhaeren over het hoe en waarom.
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Tekst: Bart Coopman, foto: Verhaeren

gezamenlijke holding Verhaeren-Kembo
Waarom deze fusie, Michel?
“We zien dat er in de bouwsector volop Groep met zetel in Zemst.”
een consolidatiebeweging aan de
gang is, denk maar aan de overname Wat charmeert er zo in Zemst om de zevan de firma Deckx door Stadsbader, tel daar te laten?
de overname van Aswebo door Groep “De fusie van Verhaeren en Kembo streeft
Willemen uit
Mechelen en
de joint venture
tussen
Heijmans-DCA
en
Marcel
Nijs voor asfaltwerken.
De concurrentie tussen de
bedrijven onderling wordt
altijd
maar
feller en ook
de werken zelf
worden groter
Michel en Christian Verhaeren gaan volop voor een groeistrategie.
en complexer.
Dat zorgt automatisch voor een schaal- naar een intensievere samenwerking
vergroting. Zowel Verhaeren als Kembo tussen verschillende ondersteunende
wilden niet opteren voor de verkoop diensten, zoals aankoop, calculatie,
aan een grotere (buitenlandse) boekhouding, HR. Dat kan perfect
bouwonderneming. Daarom kozen we gebeuren zonder een fysieke verhuis
bewust voor een fusie tussen de beide van de twee bedrijven. Verhaeren blijft
dus zelfstandig werken vanuit Zemst en
familiale bedrijvengroepen.”
Kembo vanuit Dessel. Wees gerust: Zemst
Behoudt de familie Verhaeren de con- ligt op de as Antwerpen-Brussel en blijft
voor Verhaeren de perfecte uitvalsbasis
trole?
“De nieuwe groep heeft drie voor haar projecten in Vlaanderen,
gelijkwaardige aandeelhouders, die elk Vlaams-Brabant en Brussel. Verhaeren is
een derde van de aandelen bezitten: momenteel ook bezig met plannen voor
GIMV/Yukon, de familie Deckx en de de uitbreiding van de administratieve
familie Verhaeren. De operationele zetel in de Damstraat. Een nieuw
leiding van Verhaeren-Kembo is in kantoorgebouw moet ruimte bieden aan
handen van Christian en Michel Verhaeren 150 administratieve krachten. Zulk een
als CEO’s, Marc Lauwers blijft CEO investering doe je niet voor de korte
van Kembo. De twee ondernemingen termijn, nietwaar? We hopen dat dit de

worden ondergebracht in de nieuwe Zemstenaren geruststelt.”
de Zemstenaar maart 2012

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Action painting, de passie 
Banden
Redant
Zemst
n.v.
Hoge Buizen 11
1980 Eppegem
Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90
Mail info@redant-banden.be
Chris Vanderstraeten in haar atelier: “Ik doe wat mijn gemoed mij ingeeft.
Meestal vind ik mijn inspiratie op het moment zelf”.
Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

Zemst – “Aquarel was mijn eerste liefde. Heden vormen
olieverf, acryl, Chinese inkt en pastel de kleuren van mijn
schildersdoeken. Van het figuratieve stapte ik over naar een
abstracte kunst. Mijn passie gaat naar Action Painting, met een
explosief en sober kleurpalet. Een werk waar je doorheen kan
wandelen, in een bewuste of onbewuste wanorde”… Op zijn
minst intrigerende woorden die we lezen op de fraaie website
van Chris Vanderstraeten. Met geprikkelde nieuwsgierigheid
toog ik op pad. Op zoek naar deze kunstenares. Op zoek
naar deze dame. Naar de kunstenares in deze dame.

E

en wit sneeuwtapijt bedekt
weiden en velden. Het
vriest dat het kraakt. Daar
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
waar Zemst zijn verstedelijkt
GSM 0475/869 163
karakter verraadt
en zich overgeeft
in pure landelijke
schoonheid, geef
ik een stevige
snok aan de bel.
TERVUURSESTEENWEG 170
Ik treed binnen
1981 HOFSTADE
in een warme
Tel. 015/61 16 88
huiselijkheid.
De
houtkachel
Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
ronkt. De poes,
Gesloten op maandag,
de hond, foto’s
van de kinderen,
zondag en feestdagen
kunstwerken....
aan elke muur of in

Gulderij 9 - 1980 Weerde

DE NIEUWE MAALDER
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Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

elke hoek. Dit is de biotoop van Chris
Vanderstraeten. Hier bruist en bonst
haar artistieke, creatieve brein.
Verf spatten, spuiten en smijten
Ik steek meteen van wal en vraag
mijn innemende gastvrouw:
Action painting, wat is dat?
“Action painting is een schilderkunst
waarin de bewegingen van de
kunstschilder nog te herkennen zijn. Het
is een vorm van abstracte kunst waarbij
de schilder geconfronteerd wordt
met het schilderij als werkelijkheid.
Misschien heb je al gehoord van
Jackson Pollock en zijn drippingtechniek? Hij is zowat dé referentie op
dat vlak. Zijn techniek bestaat uit het
spatten, smijten en spuiten van verf op
de Zemstenaar maart 2012

van Chris Vanderstraeten
een groot doek, waarbij een netwerk
van kleurige lijnen en vormen ontstaat.
Hoogte, breedte of diepte zijn er niet
meer. Je kunt het kunstwerk dan ook in
alle richtingen bekijken en ophangen.”
En hoe ga jij daar concreet mee om?
Chris troont me mee naar haar atelier.
Een hele verdieping onder het dak.
Jaren geleden de speelzolder van Sarah
(27) en Boris (24), de twee kinderen
van Chris en André, haar echtgenoot.
“Hier is het te doen! Hier kan ik me
uitleven. Want ik doe alles zelf: kaders
maken, doeken opspannen. Doeken
die gewoon op de grond liggen,
zodat ik er kan rond wandelen. Heel
gevoelsmatig tracht ik mijn impressies
uit het dagelijks leven weer te geven en
ga ik op zoek naar vormen. Het is ook
heel fysiek bezig zijn. Soms werk ik zelfs
aan twee doeken tegelijk. In de zomer
leg ik mijn doeken wel eens buiten!”
Geen zeemzoet gedoe
Hoe ben je daartoe gekomen, Chris?
“Als kind al was ik dol op tekenen. Maar
waar ik opgegroeid ben (Brussegem,
n.v.d.r.), was er geen academie. Pas
toen we in Zemst zijn komen wonen,
nu zo’n dertig jaar geleden, is alles
in een stroomversnelling gekomen.
Via Chris De Laet, die je ook al
belichtte in de Zemstenaar, heb ik de
Academie van Mechelen leren kennen.

de Zemstenaar maart 2012

Een opendeurdag volstond om mijn
sluimerende creativiteit tot leven te
wekken. Ik begon dan met aquarelschilderen.
Geleidelijk moest de
papieren ondergrond plaats ruimen
voor doek. Ondertussen ben ik wel
blijven tekenen, want dat is steeds
de basis voor het schilderen.”

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

De Molensteen
b.v.b.a.

En waar komt je inspiratie vandaan?
“Die haal ik uit het moment zelf. Het
is allemaal zeer gevoelsmatig. Het is
vaak een reactie op het onbekende,
waarbij het toeval een grote rol speelt.
Je reageert op wat je zelf doet, en dat
krijgt een plaats in het geheel. Noem
het een expressie tot uiting brengen.
Door Chinese inkt te gebruiken kan
ik kracht steken in mijn werk. Waar
ik ook veel belang aan hecht, is de
spontaneïteit van de penseeltrek,
beweging, grillige lijnen, strakke en
ronde vormen. Neen, geen zeemzoet
gedoe. Steeds tracht ik licht en
ruimte centraal te laten staan in mijn
schilderijen. Ik werk graag ‘laag op
laag’, met een zekere transparantie”.
Chris laat me haar werken bewonderen.
Nergens zie ik haar signatuur. Die staat
steeds discreet op de achterzijde.
Wie interesse heeft in haar werk kan
een ontdekkingstocht ondernemen
op haar kunstzinnige website:
www.chrisvanderstraeten.be.


Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

Dakwerken DE DONDER

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

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

Geef je een communie of een lentefeest?
Bekijk dan snel onze website www.h6traiteurservice.be,
en laat je eens culinair verwennen tijdens je festiviteiten.

FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
40

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
de Zemstenaar maart 2012

THUIS

in Zemst!

Elewijt - In ons vorig nummer las u het al. Twee Lottes uit
Zemst op het scherm in de immens populaire serie Thuis. Lotte
Vannieuwenborg uit Hofstade kent u vast als de sympathieke
Katrien. Ook de kleine Lotte Matyn uit Elewijt dook geregeld op
in honderdduizenden Vlaamse huiskamers als Sandrientje, het
kindje van dokter Ann. Omdat kinderen van de wet maar acht
dagen per jaar mogen werken, zien we vaak andere meisjes in
die rol. Tegenwoordig is het de beurt aan Lotte Haemels uit
Elewijt. Zij is nu te zien op tv als de kleine Sandrine.
			

Derde Zemstse Lotte in Thuis
Kleine Lotte,
THUIS in Elewijt

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Lotte’s papa, Peter Haemels, vergezelt
haar tijdens de opnames.
Peter, vertel eens, hoe kwam Lotte aan
de rol van Sandrientje?
Lotte Matyn en onze Lotte zijn even oud
en ze hadden dezelfde onthaalmoeder.
Nu zitten ze samen in de klas in
de Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog in Elewijt. Omdat VRT altijd
op zoek is naar nieuwe figuranten
voor de rol hebben de ouders van
Lotte Matyn de gegevens van onze
kleine meid doorgespeeld aan het
productiehuis. Een tijdje later kregen
we telefoon van de openbare omroep
met het aanbod. Zo debuteerde onze
Lotte als de kleine Sandrine.
Verlopen de opnames vlot?
De eerste keer was Lotte wat onwennig,
maar het ijs werd snel gebroken door
Sally-Jane Van Horenbeeck die in de
serie Peggy vertolkt. Het klikt echt
tussen hen. Iedereen gaat trouwens
erg leuk met Lotte om. Acteren met
kinderen is niet eenvoudig. Het zijn de
volwassen acteurs die zich aanpassen
aan de kleintjes en niet omgekeerd.
Tijdens de opnames spelen zij in op hun
reacties. Zo ontstaat er een spontane
interactie tussen de acteurs en de
kindjes.
de Zemstenaar maart 2012

Er wordt echt alles aan gedaan om Lotte
op haar gemak te stellen. Zo heeft ze,
net als de andere acteurs, een eigen
loge. Hier kan ze tot rust komen voor
de opnames van start gaan. Er is ook
een regieassistent die uitsluitend ter
beschikking staat van alle kindjes die
meespelen in de serie. Echt, aan alles
wordt gedacht.
Hoe ervaart Lotte het gebeuren?
Lotte vindt het allemaal heel leuk.
Ze beseft niet helemaal waar het om
gaat. Voor haar is het tv-tje spelen.
Ze heeft er geen idee van dat ze met
iets bezig is dat in honderdduizenden
huiskamers te zien is. Ze gaat wel
helemaal op in wat ze doet. Zo liggen er
bijvoorbeeld kleertjes klaar die ze moet
aantrekken. Voor haar is het een echt
verkleedpartijtje. Zo herinner ik me een
leuke anekdote. Tijdens een opname
kreeg Lotte een cupcake te eten. Sally-

Jane Van Horenbeeck, alias Peggy, zei
dat ze het cakeje niet helemaal mocht
opeten omdat ze zo meteen patatjes
zouden eten. Onderweg naar huis vroeg
Lotte wanneer ze nu haar patatjes kreeg.
Denk je dat Lotte nu misschien vertrokken is voor een acteercarrière?
Lotte doet dat heel goed. Ze wordt
ook al herkent als Sandrientje, maar
over een eventuele acteercarrière
valt nu nog niks te zeggen. Of er nog
meer acteerprestaties voor haar zijn
weggelegd, zal de toekomst ons leren.
Haar rol als Sandrientje is in elk geval
een superleuke herinnering.
Als je dochtertje ook eens graag
Sandrientje zou willen spelen, kan je
contact opnemen met Marie-Christina.
LEON@vrt.be. De VRT zoekt meisjes die
ongeveer in de eerste helft van 2009
geboren zijn.
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Eppegem – In manege Verbrande Brug staat de tijd niet stil. Roger en Anita, die de manege
uitbouwden, vierden zopas hun gouden bruiloft. André en Ann, de volgende generatie
paardenfokkers en manegehouders, volgen de nieuwste trends. Zij pakken dit voorjaar opnieuw
uit met Start to galop, om het paardrijden te promoten.
Tekst: Karin Andries en Bart Coopman,

START TO GALOP in manege Verbrande Brug

M

anege
Verbrande
Brug,
aan
de
Grimbergsesteenweg
in
Eppegem,
kijkt
voorttdurend uit naar leuke manieren
om de drempel naar paardrijden
zo laag mogelijk te houden. Vanaf
25 april bieden zij een nieuwe
instapformule aan: Start to galop. Het
is de bedoeling om in vijf lessen van
anderhalf uur alles over het paardrijden
te leren, van het opzadelen tot aan de
galop. Lesgeefster is Ann Verrreth. De
cursus mikt vooral op volwassenen die
bij voorkeur nog nooit op een paard
hebben gezeten, maar kennis willen
maken met deze edele sport. En dat
voor 75 euro all in voor vijf lessen.
De vorige groep, die zich in 2011
inschreef, telde zelfs enkele BV’s.
Koen Wauters en Valérie Deboosere
zijn inderdaad in Eppegem door
de
paardenmicrobe
gebeten.
Ondertussen rijden beiden nog altijd

paard. Wie geïnteresseerd is, kan
contact opnemen met Ann Verreth op
het nummer 02/251.12.12 of surft naar
www.vlp.be.
En dat is niet het enige wat er in

Anita en Roger, uitbouwers van de manege, vierden hun
vijftigste huwelijksverjaardag. Hun geheim? Mekaar steunen
in goede en kwade dagen.
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manege Verbrande Brug te beleven
viel. De uitbouwers van de manege,
Roger Janssens en Anita Vande
Weghe, waren op 7 februari vijftig jaar
getrouwd. Het gouden koppel heeft
drie kinderen en drie kleinkinderen.
“Het was een knalfeest”, lacht
dochter Myriam. “De dag begon
met het overhandigen van een mooi
replica van het bruidsboeket door
een goede vriend, Marcel en de
familie Van Praet. Er was een intieme
plechtigheid met Eerwaarde Heer
Leopold Verdoodt en aansluitend
een mooie burgerlijke ceremonie, met
een afvaardiging van de gemeente
Zemst. Het grote jubileum vond
plaats in Groot-Bijgaarden, waar de
hele familie en heel wat vrienden
tot in de late uurtjes aan het feest
waren.” De wijze raad van Roger en
Anita: mekaar steunen in goede en
kwade dagen.

de Zemstenaar maart 2012

de Zemstenaar maart 2012

43

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

		

Opendeur
17 en 18 maart
Begin
lente-acties
Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be
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Van Albert tot Albert…
Elewijt - Elewijtenaar Albert Van Win trok op een bevroren maandag met de fiets naar het koninklijk
paleis in Laken, om er het “onredelijk” parkeerbeleid van de stad Mechelen aan te klagen. Het
duurde wat lang om een looprekje van de mutualiteit in zijn wagen te laden en de politie schreef
hem een bonnetje. Dat was op het rechtvaardigheidsgevoel van Albert getrapt, die meteen zijn
naamgenoot, koning Albert, ging opzoeken.
		

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

A

lbert nam ook een relatiegeschenk
mee voor de koning. Een doos
grondwitloof, vers uit zijn groentehof.
Een hoogwaardig product, met liefde
en handwerk gekoesterd. Het personeel nam
alles in ontvangst, maar Albert kreeg de koning
niet te zien.
De Elewijtenaar kreeg op maandag 6 februari
een bekeuring van de Mechelse politie
omdat hij de parkeervoorschriften overtrad.
“Ik ging in Mechelen een looprekje afhalen
bij de uitleendienst van de mutualiteit aan
de Boucheriestraat, omdat mijn vrouw haar
enkel gebroken heeft”, begint hij zijn verhaal.
”Ik plaatste mijn wagen in een zone voorzien
voor laden en lossen en nam een ticket aan
de parkeerautomaat. Ik wachtte mijn beurt af
en voor ik het looprekje kreeg, moesten er wat
formulieren ingevuld worden. Blijkbaar duurde
dat te lang voor er ingeladen werd, want ik
kreeg een bekeuring van 50 euro aangesmeerd.”
Albert ging meteen zijn beklag maken bij de
Mechelse politie, kreeg er een folder over
Mechelen autoluw, aangenaam en bereikbaar,
maar voor zijn verdedigingsargumenten tegen
de overtreding had de politie geen gehoor. Dan
maar naar het kabinet van burgemeester Bart
Somers getrokken om de onredelijke situatie
aan te klagen, dacht hij, maar die bleek afwezig.
“Ik kreeg al een aanmaning in de bus om de
boete te betalen. Maar dat ben ik niet van plan.
Ze mogen mij oppakken voor een vervangende
gevangenisstraf”, zegt hij fel.
Overtuigd van zijn groot gelijk vindt hij
dat Mechelen aan de uitleenwinkel plaats
moet maken voor klanten, zodat ze hun
ontleende toestellen niet naar een veraf
gelegen parkeerplaats of een parkeergarage
moeten zeulen. Met zijn actie hoopt Albert
de Zemstenaar maart 2012

"Mechelen
autoluw,
aangenaam
en bereikbaar"
????

gehoor te vinden bij het Mechelse
stadsbestuur. Van koning Albert –
ik noem hem ‘mijn peter’, zegt hij
fier – hoopt hij niet direct op een
tussenkomst. “Maar door naar het
paleis te fietsen, krijgt mijn protest
alvast meer ruchtbaarheid”, weet de
vroegere vakbondsman van Renault
Vilvoorde. ”Ik kan er niet tegen
dat de gewone man onrecht wordt
aangedaan.”
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Favoriete eten:
Fieke: boterhammen
Nette: fruit
Minst geliefde eten:
F: fruit
N: boterhammen
Slaaproutine:
F: liedjes zingen bij het
slapen gaan. Gaat graag
slapen, zonder problemen
N: liedjes zingen bij het
slapen gaan. Slapen is
tijdverlies, altijd protest

Favoriete kledingstuk:
F: speelkledij, maakt zich
graag mooi, wordt graag
bewonderd
N:
speelkledij,
casual,
gemakkelijke kledij
Favoriet spel:
F: speelt het liefst met de
poppen
N: boekjes lezen
Grappigste woordje:
F: Khang-khang (= danku)
N: Appesien (=alstublieft)

Naam: Fieke Buls
Leeftijd: 2 jaar
Woonplaats: Hofstade
Onthaalmoeder:
Katia
Depuydt
Fieke lijkt op mama:
impulsief en bemoederend

Naam: Nette Buls
Leeftijd: 2 jaar
Woonplaats: Hofstade
Onthaalmoeder: Katia
Depuydt
Nette lijkt op papa:
Afwachtend, observerend
en gevoelig

Fieke Tweelingen Nette
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Als peuter hebben tweelingen vaak een
eigen brabbeltaaltje ontwikkeld. Is dit
ook het geval bij Fieke en Nette?
Mama Elke: “Jazeker, het is soms echt
grappig om hen bezig te horen. Nog
voor ze een normaal woord konden
zeggen, zouden we gezworen hebben
dat ze al in hun eigen taaltje gesprekjes
voerden. Zo herinner ik mij een leuke
anekdote. De meisjes slapen op één
kamer en op een avond kon Nette de
slaap niet vatten door een verkoudheid.
Door haar gepruttel en gehuil hield ze
ook haar zus wakker. Hoewel wij er
geen snars van begrepen, wist Fieke in
haar brabbeltaaltje Nette kordaat het
zwijgen op te leggen.”

identiek dezelfde kleren. Dat zou
voor henzelf en voor de buitenwereld
te verwarrend zijn. Wel stem ik soms
hun kleren op elkaar af. In onze
gesprekken noemen we hen vaak de
meisjes, maar we zien hen als twee
volwaardige personen. Ze hebben
allebei hun eigen persoonlijkheid en
qua karakter zijn ze erg verschillend.
Ook fysiek zijn de verschillen
duidelijk. Zo heeft Fieke bijvoorbeeld
een vettere huid, Nette dan weer een
drogere. Fieke heeft krulletjes. Nette
heeft stijl haar. De meisjes zijn goed
uit elkaar te houden. Ze vullen elkaar
vaak goed aan, maar ze zijn zeker niet
identiek.”

Tweelingen zien er vaak hetzelfde uit.
Ze lijken op elkaar en dragen soms zelfs
dezelfde kleren. Dragen jullie kinderen
dezelfde kleren? Wordt er vooral de
nadruk gelegd op de gelijkenissen tussen hen of net niet?
Elke: “Fieke en Nette dragen nooit

Een tweeling hoort een beetje bij elkaar
en ze zijn vaak samen. Fieke en Nette
hebben nog een grote broer, Rune. Is
hun band met elkaar toch specialer?
Elke: “Onze meisjes hebben inderdaad
een hechte band met elkaar. Als
tweeling hebben ze altijd een maatje in
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de buurt, maar ze zijn allebei dol op hun
oudere broer. Net omdat ze niet altijd
samen met hem zijn, zijn ze bijvoorbeeld
altijd erg blij wanneer hij thuiskomt van
school. Ook met Rune hebben ze een
sterke band.”
Een tweeling opvoeden tijdens de eerste levensjaren lijkt mij geen makkelijke
opdracht. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
Elke: “Het eerste jaar was moeilijk.
Het was een hele klus, twee baby’s
die op hetzelfde moment moeten eten
of verschoond worden. Ook met twee
kleine peuters kan het erg druk worden.
Een tweeling vraag extra zorg. In het
begin was het ritme wat moeilijk te
vinden, maar nu ondervinden we de
voordelen van een tweeling in huis. De
meisjes hebben dezelfde routines en
dat maakt de dagelijkse dingen veel
makkelijker. Tanden poetsen, samen
slapengaan, ... Een goede, strakke
organisatie doet wonderen!”
de Zemstenaar maart 2012
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