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Enkele panden uit ons aanbod te koop:
ELEWIJT

WEERDE

ELEWIJT

ZEMST

Sweynbeerstraat 1 te Elewijt

Ketelstraat 22 te Weerde

Boudewijnlaan 30 te Elewijt

Brusselsesteenweg 202 te Zemst

Rustig gelegen open bebouwing met
zonnige tuin (6a 94ca) en alle
vertrekken op het gelijkvloers.

Zeer ruime recente woonst
(bewoonbare opp. 475m²) met
moderne, luxueuze uitrusting, veel
lichtinval, prachtige landelijke ligging
en uitstekende bereikbaarheid.

Rustig gelegen open bebouwing met
5 slaapkamers, 2 badkamers, tuin met
zwembad en ruime garage met
bergruimtes.

Te moderniseren ruime
ééngezinswoning met 3 slaapkamers,
garage, tuin en grote in te richten
zolder.

€ 325.000

€ 669.000

€ 345.000

€ 330.000

Enkele panden uit ons aanbod te koop:
ZEMST

ELEWIJT

ZEMST

ZEMST

Linterpoortenlaan 204 te Zemst

Tervuursesteenweg 782 te Elewijt

Leopoldstraat 84 - 86 te Zemst

Brusselsesteenweg 47 te Zemst

Landelijk gelegen en instapklare
halfopen bebouwing met 3
slaapkamers, grote tuin (11a 14ca) en
garages.

Triplexappartement met 2
slaapkamers, tuin en autostaanplaats.
Gelegen in centrum Elewijt nabij
openbaar vervoer.

Opbrengsteigendom bestaande uit
handelspand, woonst en garages
nabij het centrum van Zemst.

Woonst met loods (+/- 308m²) en tuin.
Gelegen in centrum Zemst en
langsheen verbindingsweg tussen
Mechelen en Vilvoorde.

€ 275.000

€ 185.000

€ 720.000

€ 395.000

Laten kijken doet verkopen. Voor u als verkoper is de ERA Open Huizen Dag de geknipte manier om de drempel
naar uw woning te verlagen en verschillende geïnteresseerden op één dag over de vloer te krijgen.
Met een serieuze kans op resultaat: voor een kwart van de deelnemende woningen vinden wij dankzij de Open
Huizen Dag een koper.
Zelf kijken doet kopen.
Potentiële kopers waarderen dan weer dat ze thuis een keuze maken uit een aantal woningen en die selectie
daarna persoonlijk, maar vrijblijvend aan hun wensen kunnen toetsen.

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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aar is de lente, daar is de zon. Eindelijk! Zo’n
sombere, triestige winter is nefast voor de lijn en de
conditie. Een mens blijft bij -8° al eens liever in zijn
luie zetel liggen dan langs spekgladde jaagpaden
en stikdonkere boswegen te gaan joggen. Levensgevaarlijk! En
wie kruipt er nu in godsnaam op zijn fiets als er 12 cm sneeuw
ligt en je vanop je zadel door de dikke mist je stuur niet ziet?
Levensgevaarlijk! De luie zetel dus. En ja, zakje chips erbij. En
een borrel, ach, waarom niet?

WIK bestaat 100 jaar
KFC Eppegem naar eerste provinciale
Black and White schaapjes
Scouts en Gidsen Elewijt 60 jaar jong
Wat is er op TV Zemst?
Zemst doet aan (h)eerlijke handel
Engelentijne verwelkomt lekkerbekken
Kinderarts helpt Senegalese gehandicapten
Onder de mensen
Ambroos opent zijn deuren
Zullen Zemstse zeepkisten zegepralen?
Trouwen via De Morgen!
Primeur voor bakkerij Van Eeckhout !
Praten over Parkinson
Ipso Facto, Theo’s jongste theatertelg
Tweelingen onder de regenboog
Beeldrijke buurt
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Maar dat moet nu allemaal gedaan zijn! Plots zitten wij tjokvol
energie, stormen wij met z’n allen naar buiten. Weg met dat
winterbuikje. Bewegen! Lopen! Fietsen! Ho, ho, beste lezer,
rustig. Is dat wel zo’n goed idee? Al eens stilgestaan bij alles
wat er boven uw hoofd gebeurt? Dan schijnt die zon eindelijk
nog eens vier dagen na elkaar, dan kan een mens eindelijk
nog eens naar buiten en lap, hier komt de smog! Dat fijn
stof is levensgevaarlijk! Opgepast met zware inspanningen!
Binnenblijven dus en wachten op een malse regenbui.
Wablieft, regen? Niet goed snik, zeker? Nooit gehoord
van zure regen? Levensgevaarlijk is dat! Binnenblijven dus.
En wachten tot het bewolkt is en niet regent. Eindelijk op
tocht voor een joggingstochtje langs de vijvers van Weerde
en Hofstade. Tot je plots oog in oog staat met zo’n valse
Duitse scheper, die eruit ziet alsof hij vandaag nog niet
heeft gegeten en vast van plan is daar zo snel mogelijk iets
aan te doen. Dat beest staat daar woest blaffend, huilend,
grommend, bloeddorstige blik in de ogen, het schuim tussen
de tanden. Je loopt voor je leven en in het beste geval raak
je heelhuids thuis, volledig buiten adem, nahijgend van de
schrik in een joggingsbroek die ook aan de binnenkant moet
gewassen worden.
Binnenblijven dus. Of hoogstens je tuinmeubelen bovenhalen. En
rustig op je terras genieten van die milde lentezon. Krokussen,
tulpen en paasbloemen staan in prille bloei, vogels fluiten vrolijk.
En op tafel een lentefris nieuw nummer van de Zemstenaar! Het
leven kan ook mooi zijn.
De redactie (PV)

Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

rukkerij Binst staat voor
k walite itsdr uk we r k. Ee n
team van topmedewerkers staat
klaar om met hun kennis van
ontwerp, drukken en afwerking,
u als opdrachtgever, optimaal
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tevreden te stellen. Met onze
‘Heidelberg’ persen, haarscherpe ogen, grote dosis vakkennis
en extra veel plezier in ons werk,
verzorgen wij druk werk van
hoogstaande kwaliteit. In elke

denkbare oplage, naar wens
gevouwen, gestanst, veredeld
en/of haarscherp gevouwen. En
dat allemaal tegen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
en indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig t.e.m.juni 2012

OP VERTOON
VAN DEZE BON

DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 270 04 62
walter.binst@drukkerijbinst.be

20%
KORTING

OP GELEGENHEIDSDRUKWERK
(1 BON PER GEZIN)
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Zemst-Laar – Koninklijke Fanfare “Willen
is Kunnen” uit Zemst-Laar is honderd jaar
jong. François Andries ging grasduinen in
het verleden van de vereniging en schreef
er een boek over. WIK drukt al sinds jaren
haar stempel op Laar en ver daar buiten.
WIK, een vereniging met een sterk hart en
een onverdroten inzet.
Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

WIK bestaat 100 jaar

F

rançois, vanwaar het idee om
een boek te schrijven?
“Vanuit mijn kinderjaren ben
ik betrokken bij de WIK. Ik was
zelf muzikant, ik was projectleider van
de bouw van de zaal, ik was voorzitter
en ben nu nog erevoorzitter. Bij het
uitkomen van het boek Liefelijk Laar
was ik een beetje ontevreden over het
aanbod van WIK in het boek. Dit gaf
mij nog meer aanleiding om een boek
te schrijven en eigenlijk voel ik mij ook
een beetje verplicht. Ik maakte vijftig
levensjaren van de WIK mee.”
Wie werkte er allemaal aan mee?
“Ik heb veertig huisbezoeken gedaan.
Mijn eerste gesprekspartner was Louis
Vercruysse, in juni 2008, mijn laatste
huisbezoek was in december 2010 bij Rita
Spoelders. Het was niet altijd gemakkelijk
om informatie, foto’s of documenten vast
te krijgen. Mensen houden van hun eigen
verzameling en willen die niet zomaar uit-

lenen.
Alle
mensen die
ik wil bedanken staan vermeld in het
boek, maar
aan Raymond
Meylemans
en
Gilbert
had ik veel
steun om dit
project
te
kunnen verFrançois Andries presenteert het boek WIK 100jaar.
wezenlijken.
Ik heb niet alleen huisbezoeken gedaan bestuurders aanwezig is. De dirigenten en
maar ben ook op zolders en in archieven lesgevers pakken de zaken professioneel
gaan snollen. Mijn allermooiste vondst aan, met als resultaat dat trofeeën van
was een medaille die gemaakt werd bij wereldkampioen, Europees kampioen en
Belgisch kampioen in onze cultuurhal staan
het ontstaan van de WIK in 1912.”
te pronken. Ik zou zeggen, mis geen enkel
concert en koop ons mooi boek. Op 13 mei
Hoe zit het boek in elkaar?
“Het boek is opgebouwd in twee wordt het aan de pers voorgesteld, maar
verschillende leefwerelden: de periode vanaf die dag kan het boek te allen tijde
vóór WO II en die erna. Het is geen aangekocht worden in onze cultuurhal.”
wetenschappelijke literatuur maar
François Andries was er als de kippen bij
op het moment dat bij Drukkerij Binst het
het bestaat uit volksverhalen
eerste exemplaar van de pers rolde.
en anekdotes die we minstens
twee keer hebben gecheckt. In
het boek vind je kaderteksten
die je extra info geven of aanzien
worden als een belangrijk
topic. Ook foto’s en uitgegeven
advertenties en documenten zal
je er terugvinden.”
Wat is het doel van je boek?
“Het doel is eigenlijk om het
verleden niet te laten voorbijgaan.
WIK
is
een
fantastische
vereniging van harde werkers,
waar een enorme drijfveer bij de
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Komen ookVERANDA THOMAS
jullie PAASEITJES
rapen?

DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

Waar?

Veranda’s
Pergola’s
Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Afwerking
Kantoor Century 21 Compas te ZEMST, Volledige
Brusselsesteenweg
86.
PVC - Alu - Hout

Wanneer? Zaterdag 7 april om 14u met springplezier tot 18u!
Waarom? Zomaar en GRATIS! Echt? Ja!

Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
Hoe inschrijven? Een mailtje naar info@century21compas.be
met “IK KOM ” voor 6 april of bel naar 015 62 16 06! tot 30m²

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be
VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK
Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be

verhuurt

het

materieel

voor karwei en feest

v_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1

Feesten:
Tuin:

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

29/02/12 12:35

NU:
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
Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 - 1980
Eppegem
- 015/61.72.40
Elewijtsesteenweg
114
1980
EPPEGEM
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KFC Eppegem naar eerste provinciale
Eppegem – KFC Eppegem stond vanaf de eerste speeldag aan
de leiding in tweede A en werd op zeven wedstrijden voor
het einde bij FC Stockel kampioen met 22 punten voorsprong.
Daarmee werd de favorietenrol ruimschoots waargemaakt.
Tekst en foto’s: Jean Andries

Voorzitter Jan Van Asbroeck: “Het kan niet mooier!”
"Jarenlange inzet wordt beloond”, zegt
een gelukkige voorzitter Jan Van Asbroeck.
“De voorbije negen seizoenen lonkte
de club naar eerste provinciale. In 2006
werden wij kampioen en gingen na 44
jaar weer naar tweede provinciale. In
2007 gingen we voor het eerst naar de
hoogste provinciale reeks met 12 punten
voorsprong op Waterloo. De voorbije twee
seizoenen haalden we de eindronde,
maar het was telkens net niet. Dit seizoen
kan het niet mooier. Enthousiasme, inzet
en gedrevenheid in alle gelederen is onze
sterkte. En niet vergeten: de enorme steun
van onze sponsors, talrijke supporters en
spontane medewerkers.”

de sterkste is van tweede provinciale A.”

“In tegenstelling tot de voorbije seizoenen
kenden we een droomstart en dit heeft
ons gelanceerd. Van het begin tot het
einde stonden we aan de leiding. Dan
denk ik dat de echte basis is gelegd bij
het samenstellen van een evenwichtige
kern, en dat de ploeg ontegensprekelijk

“Eerste provinciale is een stap in
het onbekende, maar ik geloof in de
sportieve en technische staf, die al
andere watertjes doorzwommen hebben.
Het bestuur heeft alle vertrouwen, onze
entourage zal dit bevestigen. We mogen
ons echter niet meer spiegelen aan ons
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“We zijn bijna klaar met ons huiswerk
voor volgend seizoen. De sportieve
cel is al sinds begin januari bezig met
besprekingen, zowel met eigen spelers
als met versterkingen. We hebben zeer
degelijke transfers gedaan, maar we gaan
geen zeven nieuwe spelers binnenhalen.
Onze huidige kern is voldoende
gewapend om in eerste provinciale in de
linkerkolom te spelen. Enkele beloftevolle
jongeren zullen worden overgeheveld naar
de A-kern. De jeugd is aan een enorm
werkstuk bezig en dat begint stilaan zijn
vruchten af te werpen.”

eerste jaar in de hoogste provinciale
reeks. We lonken naar een stevige
start, willen vervolgens bevestigen en
een belangrijke rol spelen als waardige
eersteprovincialer. De infrastructuur is
alvast in orde, dankzij de inspanningen
die we al sinds vele jaren leveren.” 

Bram Glorieux: “Een mooier
afscheid kon ik mij niet dromen”
Clubspeler Bram Glorieux moest door een
liesbreuk de voorbije wedstrijden vanaf
de kant volgen. Hij werkte als nooit
voordien aan zijn revalidatie en was er
in Wezembeek opnieuw bij. “Dit is het
allermooiste”, liet hij zich vele uren na
het eindsignaal ontvallen. “Schitterend
toch! Ik voetbal tien jaar bij FC Eppegem,
werd drie keer kampioen en behaalde
twee keer de eindronde. Een mooier
afscheid kon ik mij niet dromen. Met pijn
in het hart verlaat ik deze mooie club. Ik
ga volop voor een nieuwe uitdaging bij
FC Zemst. Maar ik zal FC Eppegem, de
vele medespelers en vrienden van mijn
geliefkoosde club nooit vergeten.”

de Zemstenaar april 2012

Niets dan gelukkige gezichten na afloop tegen Grez-Doiceau. Voorzitter Jan Van Asbroeck schonk
spontaan de getekende wedstrijdbal aan Gaston Van der Trappen, auteur van het spandoek.

De spelers, doorgelicht door trainer Mark Talbut
Bart De Doncker (doelman, 33)
“Beste doelwachter van tweede provinciale
en misschien van heel de provincie, zal
ook zijn mannetje staan in de hoogste
provinciale reeks.”

Peter Wouters (middenvelder, 25)
“Heerlijke voetballer die is afgeremd door de
moordende concurrentie in het middenveld.
Hij zal een meerwaarde zijn voor zijn nieuwe
club Delta Londerzeel.”

Koen Baudet (middenvelder, 38)
“Een heel seizoen heerser in de lucht,
scoorde ook belangrijke doelpunten.
Minpuntje: hij verlaat de club voor Zennester
Hombeek, waar hij jeugdtrainer wordt van
de ploeg van zijn zoontje.”

Gunter Vercammen (aanvaller, 25)
“Niet te evenaren in zijn acties en een
gesel voor elke verdediging. Zal volgend
seizoen nog meer tot zijn recht komen, als
hij gespaard blijft van kwetsuren.”

Bart Van Winkel (middenvelder, 36)
“Ervaring zat en steeds nuttig, leidersfiguur
in de kleedkamer. Speelt volgend seizoen
voor Walem.”
Niels Breuer (middenvelder, 24)
“Gedreven, balvaardig en toekomstige
patron van dit elftal.”
Gertjan Peeters (verdediger, 21)
“De speler die het meeste progressie
maakte dit seizoen, kan nog beter worden.”
Arnout De Weerdt (verdediger, 22)
“Heeft alles om uit te groeien tot de vaste
rechtsachter van de ploeg. Heeft snelheid
en een uitstekende voorzet, heeft soms
moeite om zich te focussen.”
Nico Verhas (middenvelder, 26)
“Zeer balvast, altijd in beweging, scorend
vermogen en goede pas, kortom een
complete middenvelder.”
Glenn Breugelmans (aanvaller, 21)
“Een streling voor het oog, glijdt voorbij
zijn tegenstrevers, werkt enorm hard
voor het elftal en kan alleen nog beter
worden.”
Matthias Verhaegen (verdediger, 26)
“Heeft présence en een fantastische linker.
We hebben van Mathy nog lang het beste
niet gezien.”

de Zemstenaar april 2012

Fiffi Solomon (aanvaller, 30)
“Voetballer met een enorme présence op
het veld en in de kleedkamer. Haalt een
hoog rendement en zal altijd, waar hij ook
voetbalt, voor doelpunten zorgen.”
Kevin Stuckens (aanvaller, 32)
“Sluipschutter met een grote waarde voor de
ploeg, een complete spits die ongelofelijk veel
werkt en altijd is waar hij moet zijn. Op en top prof.”
Bert Van Zeebroeck (verdediger, 31)
“Uitgegroeid tot de meest regelmatige
voetballer. Leider van de beste verdediging
van de reeks. Een voorbeeld voor allen,
als kapitein en als mens een heerlijke
gast. Woorden schieten te kort om mijn
bewondering voor Bert uit te spreken.”
Maarten Tordoir (verdediger, 26)
“Beste linksachter van de reeks, een
gedreven winnaar, met een geweldige
linker en scorend vermogen. Meest fitte
speler van een zeer fitte spelersgroep.”
Maarten De Schepper (middenvelder, 26)
“Knap hoe hij zich, na een zware blessure, terug
in de ploeg heeft geknokt. Een speler waar
we volgend seizoen veel van verwachten.”
Glenn Trouwkens (aanvaller, 21)
“Een vaste waarde in de A-kern. Heeft
ontegensprekelijk
kwaliteiten
zat,
maar heeft af te rekenen met enorme
concurrentie. Glenn moet volgend seizoen

meer op de voorgrond treden.”
Bram Glorieux (middenvelder, 32)
“Oudgediende en fantastische jongen om in
je kern te hebben. Enthousiaste voetballer
en bovendien zeer polyvalent. FC Zemst
gaat aan Bram veel plezier beleven.”
Jeroen Van Den Berg (aanvaller, 19)
“Jonge speler met een zeer grote
progressiemarge, moet regelmatiger en
steviger worden.”
Maxime Van Campenhout (aanvaller, 19)
“Een speler met de juiste ingesteldheid en
altijd aanwezig. Moet zich nog ontwikkelen
en zijn gestalte uitspelen.”

Ook zij hebben een aandeel in de titel

Levi Taelman (doelman, 23)
“Een betrouwbaar sluitstuk die veel heeft
opgestoken van Bart en de technische staf.”
Zeger Tordoir (verdediger, 22)
“Jonge, linksvoetige verdediger met de
juiste ingesteldheid, een concurrent voor
zijn grote broer.”
Glenn Baetens (doelman, 21)
“Heeft veel vooruitgang gemaakt en een
jaar meer ervaring achter de rug.”

De sportieve staf

Philippe Van Buggenhout: “Zeer belangrijk
voor mezelf en de spelers.”
Eddy Roeckens: “Gewaardeerde kracht
binnen de club.”
Joel Verhaegen: “Coach van de keepers,
voelde zich op korte tijd thuis in Eppegem.”
Jan De Cleyn: “Kinesist met een schat aan
ervaring. Belangrijk ook voor mezelf als
rustbrenger op de bank.”
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BLAASINSTRUMENTEN

SLAGWERK & DRUMS

KEYBOARDS

STARTERPACKS & GITAREN

ACCESSOIRES & MUSIC GIFTS, ...

MUZIEKBOEKEN &
LESMETHODES
’
‘Golden
De beste n de streek
n va
mossele
rechten
pergege
s
a
k
o
o
Nu
Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst
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WWW.GJMUSICWORLD.BE
ELEWIJTSESTEENWEG 10 - 1980 EPPEGEM (ZEMST)
Aan Parking achterkant STATION EPPEGEM
TEL: 015/62.33.36 GSM: 0476/77.70.36
E-mail: info@gjmusicworld.be
OPENINGSUREN: Ma-Vr 9u-12u & 14u-19u Za 9u-12u & 14u-18u
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Black and White schaapjes
Zemst –

Bij Rudy Casteels kreeg het lammerseizoen een
speciaal tintje mee: een vierling in zwart en wit. Op 8 februari
beviel het oudste schaap van de kudde van een vierling. Twee- en
drielingdracht is bij schapen niet uitzonderlijk, maar een vierling
maken de meeste eigenaars van schapen toch niet vaak mee.
Bijzonder hier is dat uit het zwarte moederschaap de lammetjes
een zwart en witte aftekening kregen. De geboorte verliep vlot
en zonder hulp kwamen drie ooien en één rammetje ter wereld.
De flinke moeder had voldoende melk zodat bijvoederen met
de fles niet nodig was. Onze fotograaf van dienst had voor
het maken van de fotoreportage minder geluk: zijn schoenen
werden vuil (lees: hij trapte in de stront en maakte hierdoor een slechte beurt bij zijn vrouw).

KDV, foto JA

8 april 2012 - open van 7.30u tot 16.00u
9 april 2012 - open van 8.00u tot 16.00u
de Zemstenaar april 2012
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De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

www.eethuisdelente.be
Groeps- en feestrestaurant

Scouts en Gidsen Elewijt
60 jaar jong
Elewijt – De enige scouts- en gidsengroep van groot
Zemst viert deze maand haar zestig jarig bestaan. Dat
zullen ze in Elewijt en daarbuiten geweten hebben het
weekend van 20-22 april. Want ze nodigen dan niet
alleen eigen leden en oud leden uit, maar ook leden van
andere verenigingen.

S
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
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couts en gidsen waren
niet de eersten in Elewijt
waar de dorpsjeugd zich
kon bij aansluiten. Wat
de meesten waarschijnlijk niet
weten is dat er hier ooit vier
jeugdbewegingen actief waren
! De oudere generatie herinnert
zich allicht nog de KAJ (Katholieke
Arbeidersjeugd) voor de jongens en
de VKAJ voor de meisjes naast de
BJB (Boerinnenjeugd België). Die
BJB-meisjes hadden zelfs een koor,
een van de vier koren die het dorp
rijk was ! Daarnaast was er ook nog
een kleinere groep actief, de KSA
(Katholieke studerende Actie), een
onderdeel van KSA Vilvoorde en
verbonden aan het college daar.
Plots scouts
Alsof dat nog niet voldoende
was voor de dorpsjeugd, kreeg
zestig jaar geleden pastoor
Lode Stoffels, toen aalmoezenier

Tekst en foto’s: Kristel Vanden Wyngaerd

van Milac-Elbobe, plots een
ingeving van Hierboven om naast
de al bestaande groepen een
scoutsgroep op te richten wat
ook gebeurde. Rene Beullens
werd master. De misnoegde KSAers gaven er de brui aan en die
groep viel uiteen. Ook de andere
jeugdbewegingen doofden uit.
De gildezaal bleek niet langer
voldoende voor de wekelijkse
vergaderingen en begin jaren ’50
kreeg de scoutsgroep een eigen
lokaal op een mooi terrein van
de Kerkfabriek op het Sweynbeer.
Dat staat er nu nog. Die prachtige
locatie is tot vandaag de dag
nog altijd voorbehouden voor de
Elewijtse jeugdbeweging. In 1965
werden de gidsen opgericht als
neutrale groep ipv. de twee naast
elkaar bestaande groepen voor de
meisjes. Lieve De Broeck was de
eerste groepsleidster. Het mag
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

geschreven dat VVKS/M Elewijt
(Vlaams Verbond van Katholieke
Scouts- en Meisjesgidsen), nu
Scouts en Gidsen Elewijt, een van
de weinige groepen in Vlaanderen
is die heel vroeg een hechte groep
vormde, half gemengd.
Enige scouts- en gidsengroep in Zemst
Deze jeugdbeweging als enige

in zijn soort in heel Zemst (elders
vind je Chiro), heeft altijd veel
jongeren aangetrokken. Momenteel
telt de groep 220 leden en 40
leidinggevenden.
Karen
De
Weerdt, Stijn De Leener en Wouter
De Clercq vormen de groepsleiding.
Ze hebben ’t een en ’t ander
klaargestoomd voor het derde
weekend van april.


Programma feestweekend
vrijdag 20 april vanaf 19u een receptie ‘in den Prins’ voor iedereen die ooit
in de leiding heeft gestaan van de groep, met partner.
zaterdag 21 april vanaf de vroege avond: kinder- en tienerfuif ‘in den Prins’.
zondag 22 april in de namiddag voor alle geïnteresseerden en vooral
voor alle leden van andere jeugdbewegingen en andere verenigingen van
Groot Zemst en daarbuiten: estafettelopen met groepen van zes personen
op de scoutsterreinen in de Diependaalstraat. Inschrijven noodzakelijk
(zie affiche). Ook een eetwedstrijd staat op het menu, circus visual en
randactiviteiten zoals schminken, eet- en drankgelegenheden …

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

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

Walter De Kok

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk - Vliegramen - alu - pvc - hout
Zonnewering - Zomeractie: Zonnetenten
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Wat is er op

TV Zemst

?

“Wie schrijft, die blijft”, hoor je wel eens zeggen. Dat kunnen de medewerkers
van de Zemstenaar volmondig beamen. Maar dat ligt iets anders voor het
medium tv: het is directer, er kan korter op de bal worden gespeeld. Maar het is
ook vluchtiger. Beide zijn evenwel perfect complementair. De insteek van beide
is verschillend. En dat is precies de bedoeling. Feiten worden weergeven in het
tv-journaal, de mensen achter de feiten leer je kennen via de Zemstenaar.

www.tuinenvanvlasselaer.be

Hoewel, na bijna anderhalf jaar lokale tv maken hebben we het wel gehad met
alle buurtfeesten, steakrestaurants, bierfestijnen en pensenkermissen. Elke
zichzelf respecterende vereniging is al wel eens in beeld geweest. Voortaan
zullen nieuwe horizonten verkend worden. Dat wil niet zeggen dat er geen
feiten meer zullen worden getoond. Integendeel, de feiten zullen als kapstok
dienen voor achterliggende interesses en belangwekkende ontwikkelingen.
En al eens origineel of spectaculair uit de hoek komen. Waarom niet? Zoals
op zaterdag 5 mei. U kan het elders in deze Zemstenaar al lezen: dan wordt
er een camera gemonteerd op de zeepkist van het No Work Team. U kunt
dan getuige zijn van de rotvaart waarmee dit Zemstse team de Brusselse
Kunstberg zal afrazen tijdens de
Red Bull zeepkistenrace. En als ze
crashen? Wel, dan zit u als kijker in
de driver’s seat!
Ook zal ankervrouw Xandra het één
keer per maand anders aanpakken
met de Zemstenaar. Benieuwd?
Kijken maar. Om te beginnen naar
het journaal van woensdag 4 april.
TV Zemst bekijkt u via de pc op www.
tvzemst.be, of via uw digitale tv op
kanaal 408 (Telenet) of kanaal 350
(Belgacom), op de zender Onze TV.
Uw TV Zemst aanspreekpunt:
alex.lauwens@telenet.be;
0474/056.001.
AL
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

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

7 For all Mankind - Agua - American
Outfitters - Armani Jeans - Brax - Caroline
Biss - Elisa Blue - Enolah - Essentiel - G-Star
Gigue - Guess Jeans - Hampton Bays
Hugo Boss Orange label - InWear - J Brand
Lavand - Liu Jo - Lucy has a secret
Max Mara Weekend - Mer du Nord
Michael Kors - Oakwood - Pepe Jeans
Riverwoods - Terre Bleue - Thelma & Louise
Tommy Hilfiger - Xandres
Schoenen

Alberto Fermani - Attilio Giusti - BEOriginal
Brako - Camper - Ciao!Ragazzi - Daniele
Tucci - Essentiel - Fred de la Bretonière
Fruit - G-star - Geox - Gidigio - Guess
Guglielmo Rotta - J-hay - Janet & Janet
Koxko - Nero Giardini - Noë - Olivier Strelli
Paul Smith - Pons Quintana - Scapa
Sarah Summer - See by Chloé - Think!
Trippen - United Nude - Uty - Vic matie
Veronique Branquinho - Voltan - Zinda

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

Carmi,
je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.
de Zemstenaar april 2012
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design

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

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

100 % eik

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

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

Spaarrekening I-Plus Welcome
kies voor een toprendement

BANK
en

VERZEKERINGEN
Kantoor VAN PRAET bvba
Brusselsesteenweg 97
1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03
Fax: 015/61.03.06
Onafhankelijke makelaar nr. 45769 AcB
On nr 0466 792 803 www.kantoorvanpraet.be
E-mail: info@kantoorvanpraet.be

1,90% + 0,45%
Tijdelijk aanbod onder voorwaarden t.e.m. 15 april 2012.
voor nieuwe stortingen vanaf 15.000 euro

Meer informatie via ons kantoor

Termijnrekening certirente

3,15% per jaar,

5 jaar lang gegarandeerd
Bruto ; – 21 % roerende voorheffing.

een minimumstorting van 125 euro vereist. Meer informatie via ons kantoor
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Zemst doet aan (h)eerlijke handel (fair trade)
Zemst – Na vier jaar noeste inzet slaagde de gemeente Zemst erin om zich nu ook officieel
FairTradegemeente te mogen noemen. Op de gemeenteraad van donderdag 22 maart werd de
Trekkersgroep Fair Trade in de bloemetjes gezet.
Tekst: Bart Coopman, met dank aan de trekkersgroep FairTrade, foto: Luc Hermans

D

e campagne FairTradeTowns
ging van start in 2001 in
Groot-Brittannië en wordt
intussen
al
wereldwijd
gedragen in 21 landen in Europa,
de VS, Australië, Canada en Brazilië.
Zemst is de 118de Belgische gemeente
die de titel “FairTradeGemeente”
binnenrijft. Wil je meer weten over
Zemst als FairTradeGemeente en de
acties daarrond, surf je naar www.
fairtradegemeenten.be,
klik
op
‘vind…’. De titel werd op zondag
25 maart feestelijk gevierd met
een brunch, georganiseerd door de
trekkersgroep.
De
belangstelling
was groot en dat toont aan dat
deze actie in Zemst gedragen wordt
door heel wat actoren, van scholen
tot handelaars, horeca-uitbaters, de
Wereldwinkel, landbouwers en de
Zemstse verenigingen. Wij vroegen om
een reactie bij de bevoegde schepen

Bart Nobels en bij een plaatselijke
bakker, die mee op de kar sprong.
Na vredesgemeente, (kandidaat-)
fietsgemeente, enzovoort is Zemst
nu ook een FairTradeGemeente.
Vanwaar de ambitie om ook deze titel
binnen te halen?
Bart Nobels: “Als schepen bevoegd
voor
ontwikkelingssamenwerking
werd ik er al enkele jaren op
aangesproken. Zowel door inwoners
van onze gemeente als door
bovengemeentelijke instanties die
met duurzaamheid en eerlijke handel
bezig zijn. 1 op 4 Vlaamse gemeenten
was al FairTradeGemeente en Zemst
kon toch niet achterblijven. Met een
zogenaamde “trekkersgroep” van
vrijwilligers zijn we er de afgelopen
drie jaar in geslaagd om te voldoen
aan alle criteria. Dat is hoofdzakelijk
hun verdienste en ik wil hen daar dan

ook hartelijk voor bedanken.”
Bij FairTrade denkt de doorsnee
Zemstenaar vooral aan de Wereldwinkel
en de steun aan arme boeren in het
Zuiden. Gaat de campagne dan enkel
daar over?
“Neen, helemaal niet. Het is de
bedoeling om meer en meer lokale
winkeliers en horeca-uitbaters te
overtuigen om fairtrade-producten aan
te bieden. Daarenboven passen ook
de lokale streekprodukten perfect in dit
duurzaamheidsverhaal. Landbouwers
uit Zemst die hun producten thuis
verkopen, zorgen voor een lage
“ecologische voetafdruk” (o.a. weinig
transport) en worden om die reden
evengoed ondersteund en gepromoot
binnen deze campagne.”
de Zemstenaar vond de trekkersgroep
bereid om na sluitingsuur aan
bakkersvrouw Annie Perremans uit

De trekkersgroep FairTrade wordt in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van de officiële uitreiking van het FairTradelabel.

de Zemstenaar april 2012
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Eppegem enkele vragen te stellen
over haar engagement als “eerlijke
handelaar”.
Wat heeft bakkerij Perremans ertoe
aangezet om eigen creaties met
FairTrade-chocolade aan te bieden?
Annie: “Ten eerste omdat je veel meer
van FairTrade hoort, bijvoorbeeld
tijdens de Week van de FairTrade
in oktober. Ik denk dat ook meer en
meer mensen zich bewust zijn van de
situatie in het Zuiden. Wij hebben
binnen de familiekring ook contact met
culturen van ginder, onder andere via
een dicht familielid die van Afrikaanse
afkomst is. Wij dragen dan ook graag
ons steentje bij. Bovendien, als ik
de inzet zie van de vrijwilligers hier
in Eppegem, onder andere bij de
plaatselijke Wereldwinkel, dan vind ik
het niet meer dan normaal dat we ook
zelf iets in die richting doen. Als de
mensen ginder eerlijk hun boterham
verdienen, dan hoeven ze niet naar
hier te komen.”
Hoe concretiseert zich die bijdrage voor
FairTrade? Hoe promoot je het aan de
klant in de bakkerij?
“Onze bijdrage bestaat uit FairTradechocolade waar we aan geraken
via het bedrijf Barry Callebaut.
Wij verwerken dat in taarten en in
chocoladefiguurtjes.
Voor
Pasen
hebben wij een uniek assortiment van
paaseitjes en paasfiguurtjes uit melk
en pure chocolade met FairTradelabel.
Wij prijzen die chocolade speciaal aan

bij elke bestelling en mondeling
in de winkel. We
gebruiken
daarvoor speciale promotiekaartjes die
verwijzen naar ons
assortiment
met
FairTrade-chocolade. Wij bieden
trouwens ook in
onze ontbijtmanden
fruitsapjes
van FairTrade aan.
Mensen die hier in
de bakkerij chocolade kopen, doen
dit omdat hij handgemaakt, lekker en
kwaliteitsvol
is.
Als ik hen zeg dat
het FairTrade is,
gaan ze het zeker
appreciëren. Ikzelf
proef geen verschil
met gewone chocolade, maar de
smaak is lang niet
Bakkerij Perremans verkoopt FairTrade-chocolade.
zo bitter (in figuurlijke zin) dan bij de chocolade die niet meewerkt. Iemand moet beginnen en
zo sociaal en ecologisch geproduceerd dan kan dat voorbeeld inspireren. Het
begint altijd met een paar overtuigden
en verhandeld wordt.”
die, als ze het FairTrade-label zien,
Welke boodschap zou je als FairTrade- anderen overtuigen. Zo komen er via
mond-aan-mond-reclame meer en meer
ambassadrice uitdragen in Zemst?
“Dat er nog meer handelaars onze klanten bij. Ik heb op die manier toch
gedachten en manier van werken volgen. al een pak taarten verkocht die volledig
Dat levert op termijn een mooi resultaat op basis van FairTrade-chocolade

op, als iedereen maar een beetje gemaakt zijn.”

TETE
KOOP
KOOP
immo
immo
veneziano
veneziano
Sylvia
Sylvia
Veneziano
Veneziano
Zaakvoerder
Zaakvoerder
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BIV 692
507 692

m

a
ano
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776776
m015-345
m015-345
o oV V e zei z i
e ne n
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ofBrakelberglei
mind
ofBrakelberglei
mind
www.immoveneziano.be
www.immoveneziano.be
+32(0)488
+32(0)488
27 69
2717
69 17
45 45
2820
2820
Rijmenam
Rijmenam
+32(0)15
+32(0)15
34 57
3476
57 76
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info@immoveneziano.be
info@immoveneziano.be
www.immoveneziano.be
www.immoveneziano.be

AA
realreal
estate
estate
of mind
of mind
www.immoveneziano.be
www.immoveneziano.be
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Juwelier
Kerkstraat 232
1851 Humbeek
02/269.17.08
Juweliervanlaer.be

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

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

		

GSM: 0495 57 49 82
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Engelentijne

verwelkomt lekkerbekken

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

	
  
	
  
	
  

Hofstade – Geen zin om te koken? Eens afspreken met
vrienden en familie voor een lekker bord van bij ons? Vanaf
27 april hoeven we het niet te ver zoeken en kunnen we
neerstrijken in de Gasthofhoeveweg in Hofstade. Haar
naam – Engelentijne – dankt de kersverse brasserie aan
de bevallige dochter van Baron van Zon. Het verhaal achter
de naam…
Tekst: Annemie Goddefroy, Foto: Jean Andries

H

oe komt een nieuwe
brasserie in Hofstade aan
de naam Engelentijne?
Via Baron van Zon, een
naam die ons al wat bekender in
de oren klinkt. De meesten onder
ons zijn al wel eens iets gaan
eten in het restaurant Baron Van
Zon in Hombeek. De link tussen
beiden is Patrick Van Campen,
zaakvoerder/uitbater van beide
eetgelegenheden. Zijn grootvader,
Jozef Judocus Van Campen, startte
in 1934 een poppenschouwbrug
(nu nog het enige overgebleven
Poesjenellentheater in Antwerpen).
Wat begon als een poppenspel
voor kinderen groeide uit tot één
voor volwassenen. Het eerste stuk
van de poppenschouwburg Van
Campen was Zonder Complimenten.
Hoofdfiguur van dit stuk is de rijke

baron Van Son (met ‘s’). De baron
is niet meer van de jongsten, zijn
vrouw is overleden en zijn enige
doel in het leven is zijn dochter
Engelentijne. Zoals het een
goede vader betaamt, wil hij haar
behoeden voor alle onheil. Maar
op een dag wordt Engelentijne
geschaakt door duivelse krachten.
Brave schurken
De baron schakelt drie nietsnutten
in (maar met een goed karakter)
om zijn dochter te bevrijden. Deze
drie nietsnutten zijn de drie brave
schurken die wel vaker opduiken
in de toneelstukken: de Neus, de
Schele en den Bult. De Neus en den
Bult zijn afgeleid van het personage
Pulcinella
(een
gebochelde
figuur met een grote neus uit het
Siciliaanse volkse poppenspel,

Professionele	
  IT	
  diensten	
  voor	
  zelfstandigen,	
  vrije	
  beroepen	
  en	
  KMO	
  
	
  
Portael-‐IT	
  BVBA	
  	
  -‐	
  	
  Kreupelstraat	
  37	
  	
  -‐	
  	
  1980	
  Eppegem	
  
0475/53.92.89	
  	
  -‐	
  	
  info@portael-‐it.be	
  	
  -‐	
  www.portael-‐it.be	
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Garage

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

Patrick van Campen voor de brasserie, met een schilderij van ‘Engelentijne’

waarin het Antwerpse poppenspel
zijn oorsprong vindt).
De Neus, de Schele en den Bult
willen Engelentijne wel redden,
maar daar moet iets tegenover
staan. Namelijk: vier maaltijden per
dag, tien bekers wijn per man en
twee gouden dukaten per dag en
per man.
Met al hun heldenmoed (en in het
geval van de licht ontvlambare
Schele: altijd bereid om het
vrouwelijk schoon ter wille te zijn)
slagen ze erin de mooie Engelentijne
te bevrijden uit de handen van
de duivels in de ondergrondse
spelonken.
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Een dochter-onderneming van de
Baron
En zo wordt de brasserie Engelentijne
een ‘dochteronderneming’ van Baron
van Zon. Want het boerderijtje waarin
de brasserie gevestigd is, zou gerust
een bijgebouw kunnen zijn van het
huis waarin de Baron zijn onderkomen
heeft, aldus Patrick Van Campen.
Vanaf eind april kunnen we er dus
met z’n allen terecht voor een koffie,
een pannenkoek en een onvervalste
brasseriekeuken met streekgerechten
en vergeten producten. We hopen op
een mooie zomer, zodat we alvast
het terras kunnen inwijden…
Smakelijk!


Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

19

20

de Zemstenaar april 2012

de Zemstenaar april 2012

21

Kinderarts helpt Senegalese gehandicapten
Hofstade - Zemst heeft iets met Senegal. Het gemeentebestuur onderhoudt sinds 2004 een
stedenband met het Zuid-Senegalese Sokone. Onze ambtenaren en bestuur helpen daar met
bevolkingsregisters, het invoeren van straatnamen en huisnummers en het organiseren van de
huisvuilophaling. Op 2 maart bracht een groep Zemstse jongeren verslag uit van hun inleefreis naar
de regio vorige zomer. Ze bezochten niet alleen Sokone, maar schilderden ook een dispensarium
in Touba Mouride en speelden met straatkinderen in Dakar.
Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Katleen Ballon

O

p 15 juni vertrekt de
Hofstaadse
kinderartse
Katleen Ballon voor de
tweede keer naar Thiès, op
70 km van Dakar. Ze helpt er mee aan het
project PlanBobath, waar hersenverlamde
kinderen
aangepaste
kineoefeningen krijgen, betaald door
gulle peters en meters uit België.
Die oefeningen voorkomen dat
hun spieren verkorten en hun ledematen
kromgroeien.

sociale vrouwen, die de gehandicapte
kinderen en hun moeders weten te vinden
in hun achterkamertjes en hen overhalen
om hun kind te (laten) behandelen.
Daarnaast is er de “foyer”, waar die moeders
samenkomen en steun vinden bij elkaar en

“Eigenlijk is dat het belangrijkste
aspect van ons werk”, beaamt Katleen.
“Ondersteuning en integratie van de
moeders en kinderen en de bewustmaking
dat een handicap geen straf of taboe
is, maar een medisch probleem met
behandelingsmogelijkheden.
Dat
vergt
een
grondige
mentaliteitswijziging, ook naar
preventie toe: veel handicaps
zijn het gevolg van huwelijken tussen
verwanten. Die worden gestimuleerd
‘om het geld in de familie te houden’,
maar zijn nefast voor genetische
afwijkingen. De invloed van de islam en
wijdverspreide polygamie verzwakken
de positie van vrouwen nog meer.”
“Tekenend is ook het aanbod van de lokale
apotheek: we moesten spierontspannende
en anti-epileptische geneesmiddelen
met een vergrootglas zoeken tussen de
potentieverhogers”, zegt Katleen.

"Handicaps zijn in Senegal
een groot taboe"

“Handicaps zijn in Senegal een groot
taboe”, zegt Katleen, “ze worden
beschouwd als een straf van God of
het boze oog. Het gevolg is dan ook
dat kinderen met een handicap en
hun moeders vaak worden verstoten,
of ze verstoppen zichzelf en hun
kind uit schaamte. Voorzieningen en
behandelingen zijn quasi onbestaand.”
Het Bobath-project steunt op drie pijlers:
de “relais”, een groep van mondige,

bij de relais. Ze krijgen er ook opleiding
over basisoefeningen die ze met hun kind
kunnen doen om de spiersamentrekkingen
te verminderen en de levenskwaliteit van
hun kind te verhogen.
Een belangrijke rol spelen ook de
lokale ambachtslui: matrassenmakers,
hout- en metaalbewerkers. Zij maken
hulpmiddelen, zodat de kinderen
comfortabel kunnen zitten of staan
en daardoor mee kunnen eten
met het gezin of les volgen in hun
school, kortom: deelnemen aan het
gemeenschapsleven.

Kinderartse Katleen Ballon met een hersenverlamd patiëntje.

Katleen Ballon en haar collega’s willen een
vierde pijler aan het project toevoegen:
een zorgkribbe. Dan krijgen kinderen al
zeer vroeg de juiste kinesitherapie, zodat
ze minder zware misvormingen ontwikkelen
op latere leeftijd. Bovendien worden ze
overdag opgevangen, zodat de mama’s
intussen een kraampje op de markt kunnen
openhouden. Dat inkomen maakt hen
minder afhankelijk en kwetsbaar.
Voor hun emancipatorisch project
zoeken Katleen en co nog sponsors.
Meer informatie over Planbobath vind
je op www.planbobath.be en over het
kinderopvangproject
op
http://www.
uzleuven.be/node/13097. Geïnteresseerde
meters en peters in spe kunnen zich
inschrijven voor de ontmoetingsdag van
PlanBobath op 21 april in Gentbrugge. 
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

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





  

     

 
    










Word fan van
‘Bugattis Body
& Beach’op
Facebook,
en maak kans
op een
waardebon
van 50 euro
(tot 30 juni)

Tervuursesteenweg 358, Hofstade-Zemst
015 62 08 96
Stationsstraat 13B, Haacht
016 57 35 53
de Zemstenaar april 2012
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Turnkring Thorho organiseerde
voor de veertigste keer zijn
jaarlijks turnfeest. Meer dan
250 gymnasten toonden aan
het talrijke publiek wat ze in
hun mars hebben. Thorho ziet
spoken was het thema. Tijdens
de namiddagvoorstelling stonden
de kleinsten centraal. Ze zorgden
voor een mix van spanning, humor
en spektakel. De trainers waren
bijzonder actief en vervolledigden
het succes.

Onder de

K.K. Streven zorgde voor een promotiestunt voor de komedie Per(r)
ongeluk. Een groepje clochards, die onder een spoorwegbrug leven,
komen in allerhande moeilijke en grappige situaties terecht. Achiel
en Ronny palmden de sporen in aan het station van Eppegem. Van
daaruit gingen zij op bedeltocht. De promotiestunt was een enorm
succes, met vier uitverkochte zalen tot gevolg.

Tijdens het huldigingsgala van de Sportlaureaten
2011 in Leuven kregen de sportieve gemeenten
uit Vlaams Brabant een beloning voor hun
werking. Zemst mocht een cheque van 737,30
euro in ontvangst nemen. Het bedrag van de
subsidies is afhankelijk van de mate waarin de
gemeenten hun inwoners mobiliseren om aan
sport te doen.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

De voetbalspeeltuin in Zemst was een groot
succes. Op een speelse manier techniek en
spelinzicht bijleren is het motto. Op de foto Mathiz
Matyn, Milan Vander Goten, Jelle Heylens, Remko
Talboom, Wout Leyers, Max Van de Ven, Mathias
Brouwers en de broers Senne en Siemen Dhuyvetter
met hun begeleiders Thomas Doms, Tom D’Hondt,
Steven Paeps en Dieter Paeps.

Roger Tuyaerts is een graag geziene klant in de
skihut in Eppegem. Uitdagingen en verhalen van zijn
vele vriendinnen en de tijd van toen gaat hij niet
uit de weg, en dat vinden zijn cafévrienden Bart,
Willy, Roger en Rosa leuk. “Een vriendin die gelijkt
op Wendy Van Wanten, dat zie ik nog wel zitten”,
gekscheerde Snoepy. Uitbaatster Lieve mocht even
zijn bierworstjes vasthouden.

Bakkerij De Laremolen opende een nieuwe
zaak in de Spiltstraat in Zemst-Laar. Ruime
keuze van broden, allerlei lekkers en
traditionele recepten. Op zaterdag 6 mei is
er opendeurdag.

In de sporthal van Zemst-Centrum vond een prestigieus basketbaltreffen
plaats tussen de ploegen van Weerde en Basket Groot Zemst. Op papier
tegenstanders maar eigenlijk allemaal kameraden, alhoewel winst of verlies
in belangrijke mate het sportieve aanzien bepalen. In een gelijkopgaande
wedstrijd met wisselende winstkansen won Weerde in de slotfase de partij
met 77-70. (Juliaan Deleebeeck)
de Zemstenaar april 2012
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De vzw Trage Wegen bestaat 10 jaar. Naar aanleiding
daarvan organiseerde de nog prille afdeling Zemst een
wandeling in Laar. Een zeventigtal wandelaars namen
er aan deel en kregen een historische schets over het
ontstaan en het nut van de kleine trage wegen. Omdat
sommige wegjes in onbruik geraken, is de verleiding
groot om ze af te schaffen. De vzw verzet zich daartegen
met alle wettelijke middelen. (Juliaan Deleebeeck)

Het restaurant van SK Laar was weer
een grandioos succes. Voor de culinaire
hoogstandjes
dwaalden
heel
wat
levensgenieters af naar de parochiezaal van
Zemst-Laar.
Op de foto de grote chef-koks die het nodige
doen om de borden op een professionele
manier te vullen. Een hecht team dat op elkaar
is afgestemd.

Het dorpsrestaurant in Elewijt lokte
maar liefst 138 senioren naar zaal
In den Prins. Daarmee was ook de
tweede editie een schot in de roos.
Mikstorant uit Vilvoorde serveerde een
aperitief, tomatensoep met balletjes,
kalkoenrollade met een druivensausje
en gebakken aardappeltjes en fruitsla.
De wielertoeristen van
WTC Zemst-Bos brachten
na een rit van 75 km een
bezoek aan sponsor Erwin
Laeremans. Aan drank en
koffiekoeken was er geen
gebrek. Opvallend: de Ben C-groep waren bij de
aankomst de dappersten.
De specialisten van de
A-groep reden verloren en
lieten op zich wachten.
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Manske Willems uit Hofstade is, na het overlijden
van Yvonne Verbeemen, de oudste inwoner
van Zemst. Op zondag 26 februari 2012 werd
Manske 103 jaar en dat werd voor de zesde
keer gevierd in het rusthuis in Zemst. Manske
was huishoudster en woonde tot haar 97 in
haar eigen huis. Op de foto een nog steeds
kranig Manske, omringd door haar zoon Theo
Schoovaerts en de verzorgsters van het rusthuis.

Het vijfde leerjaar van de vrije basisschool
De Tuimeling werkte een week lang rond
het thema film. Dit onder leiding van twee
stagiaires van de Hogeschool Mechelen,
Anke De Backer en
Tinne De Smedt,
beide uit Zemst. De
studenten
leidden
alles
in
goede
banen. Op 16 maart
presenteerden vier
groepjes hun film
aan de rest van
het vijfde leerjaar.
Na de voorstelling
volgde er een heuse
Oscaruitreiking voor
de winnaars. Nadien
werden de leerlingen
getrakteerd op een
feestje met hapjes
en drankjes. (Luc
Hermans)

De tevreden organisatoren poseerden graag
voor de camera tijdens de Eerste Nacht van de
Zemste Ondernemer, georganiseerd door Unizo
Zemst en de gemeente Zemst. Alle aanwezigen
waren vol lof en kijken nu al uit naar de volgende
editie. “Langs deze weg willen we onze sponsors
en deelnemers nogmaals bedanken voor de
spetterende avond, die tot in de late uurtjes
duurde”, zegt Bart Diricx.
de Zemstenaar april 2012
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Hofstade – Op zondag 18
maart – de dag van de zorg,
kan het mooier? – opende
het woon- en zorghuis (WZH)
Ambroos officieel zijn deuren.
Vlaams minister van Welzijn
Jo Vandeurzen knipte het lint
door en brak een lans voor
zorg die deel uitmaakt van het
leven van elke dag.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto’s: Jean Andries

T

ussen 10 en 17u was het
een komen en gaan in de
Muizenstraat in Hofstade, waar
het WZH Ambroos gelegen is.
Onder een eerste lentezonnetje kregen
we een warm onthaal door personeel
en helpers. We werden rondgeleid in de
woon- en leefruimtes van de bewoners,
de pedicure- en kapperszaak,
de
eetruimte met terras, de badkamer met
hydromassagebad en, niet te vergeten,
de fitnesszaal.
Kleinschalig en huiselijk
Als je in WZH Ambroos rondwandelt,
vallen meteen twee dingen op: het
licht en de warme kleuren (waarvan
de directeur zorg, Sylvie De Vuysere,
mij influisterde dat ze door een
vrouw gekozen zijn). “Wat dit WZH
zo bijzonder maakt?”, vraagt ze. “Het
feit dat mensen in kleine groepen op
een zo ‘normaal’ mogelijke manier
samenwonen. We willen hier zoveel
als kan de sfeer van thuis binnenhalen.
Vandaar dat we heel bewust gekozen
hebben om geen te lange gangen te
maken, geen reftergevoel te creëren,
kortom de bewoners niet het gevoel
te geven dat ze in het ziekenhuis
verblijven.”
Totaalpakket
“Belangrijk is ook dat we een
totaalpakket aan zorg bieden: we
hebben vaste bewoners in één of
tweepersoonskamers (105 plaatsen),
maar ook 26 serviceflats waar mensen
heel zelfstandig wonen, maar toch een
beroep kunnen doen op hulp indien
nodig. Daarnaast is er kortverblijf
(voor 10 mensen) en hebben we een
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Onder het toeziend oog van onze lokale politici, knipt minister Jo Vandeurzen het lint door.

Ambroos opent zijn deuren

dagcentrum voor 15 mensen. Het
kortverblijf en het dagcentrum vormen
een belangrijke ondersteuning voor
de mantelzorgers (familie of vrienden)
dankzij wie mensen zo lang mogelijk
thuis kunnen wonen.” Want zorg stopt
niet aan de deur van het woon- en
zorghuis...
Dat is ook de boodschap van Vlaams
minister van Welzijn Jo Vandeurzen:
“Zorg is niet iets dat buiten het normale
leven van elke dag staat, maar moet
zijn plaats vinden in onze samenleving.
Wie verzorgd wordt, mag geen gevoel
van afzondering beleven. Daarom is
het zo belangrijk dat een woon- en
zorghuis deel uitmaakt van een wijk,
een gemeente,…”
En dat is precies waar het WZH AmBob woont sinds januari broos voor
in WZH Ambroos. staat!
Van schoorvoetend …
naar (meer
dan) tevreden!”
Bob
Paelinck en
zijn vrouw
Lucienne
(beiden
87
jaar)

wonen sinds januari in WZH Ambroos. En ze wonen er graag. Al
moet hij toegeven dat hij een
beetje schoorvoetend de verhuis
naar Hofstade aanvatte. Je sluit
tenslotte (een lang) hoofdstuk van
je leven af. Gelukkig biedt hun ruime
tweepersoonskamer plaats voor
voldoende vertrouwde meubels.
Het is er echt gezellig. Op de lange
buffetkast staan foto’s die hun hele
boeiende leven tonen. Als UNOwaarnemer heeft Bob een groot stuk
van de wereld gezien en hij is actief
gebleven tot zijn 73 ste, iets waar hij –
terecht – fier op is. “We hebben even
moeten aanpassen, maar zijn nu heel
tevreden”, vertelt hij. “ De mensen
zijn vriendelijk, het eten is lekker, er
heerst een huiselijke sfeer. Zo kunnen
we gewoon een drankje nemen in de
keuken als we dat willen, je hebt
niet het gevoel dat je een patiënt
bent.” Hij gaat dagelijks naar de
fitnesszaal en neemt ook regelmatig
deel aan een misviering. “Ik ben hier
van een katholiek veranderd in een
superkatholiek”, lacht hij.
Hij hoopt dat hij nog vele jaren samen
met zijn vrouw in het WZH Ambroos kan
wonen. “Heaven can wait”, vertrouwt
hij mij toe, en geeft mij een dikke
knipoog…
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De verzekeringsspecialist
voor particulier en kleine KMO

Tervuursesteenweg 257

Bankservice op uw maat
en persoonlijk advies

1981 Hofstade (Zemst)
Tel 015/61 66 98
Info@jsdheylen.be
www.jsdheylen.be

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Adv_De Zemstenaar.indd 1

20/05/11 08:44

Zowel voor bedrijf als particulier

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

GRATIS BEST

EK

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

Bij inleveren van deze bon
GRATIS een DVD-speler bij aankoop
van een TV
(enkel geldig in de maand april 2012)
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bvba

Traiteur &
Home-cooking service

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

Lentefeest of Communie

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

Traiteur & Home-cooking service
Zemstsesteenweg 111
1981 Hofstade

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

www.h6traiteurservice.be
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Zemst/Eppegem/Mechelen
– Bergaf zoeven met een
zelfgemaakt voertuig. Zonder
motor of pedalen. Sturen en
remmen, tot daar aan toe. In
welk kind schuilt dit verlangen
niet? Voor sommigen blijft het
gewoon een natte droom.
Anderen doen het … zij het
op ietwat latere leeftijd.
Zoals een achttal jongelui uit
onze contreien. Zij zoeven op
zaterdag 5 mei de Brusselse
Kunstberg af. In de (vijfde)
Red Bull Zeepkistenrace. Twee
teams, twee keer een andere
aanpak. Wie stuurt ze? Wat
duwt ze?
Het No Work Team van David, Yannick en Roeland gaat resoluut voor een snelheidsprijs.

Tekst: Alex Lauwens,
foto’s: Jean Andries, Katrien De Boeck

Zullen Zemstse zeepkisten zegepralen?

N

og zo’n zes weken te gaan
en we durven het zowaar
aan beide teams te storen in
hun aanloop. Nu ja, aanloop.
Voor het ene team is dat nog puur
brainstorming. Voor het andere team
is dat al de stevigheid van het gelaste
buizenstel testen.
No Work Team
We spreken af met David, Roeland
en Yannick in hun atelier aan de
Hoogstraat. Drie prille dertigers die
bereid waren om voor de Zemstenaar
een tipje van de spreekwoordelijke
sluier te lichten. Zo een beetje in de
stijl van een nieuw Formule 1-tuig dat
nog even niet het daglicht mag zien,
maar waar enkele persvrienden voor
een scoop worden uitgenodigd.
David Van Steenwinkel is zowat de
drijvende kracht achter dit team. Samen
met zijn Eppegemse maat Roeland
Nees en met boezemvriend Yannick De
Ley vormen zij het No Work Team.
David: “Elf jaar geleden reeds hebben
wij al eens deelgenomen aan één
van de eerste edities van de Red Bull
de Zemstenaar april 2012

Zeepkistenrace in ons land. Maar toen
is het mechanisch noodlot toegeslagen
en maakte ik een fatale crash. Gelukkig
zonder blijvend letsel. Wat ons meteen de
prijs voor de veiligste zeepkist opleverde.
Een decennium lang bleef onze toenmalige
bolide onder het stof… tot bij het horen
van een radiospotje. Toen begon de
racemicrobe weer te kriebelen."
David en Roeland, beide werkzaam in de
vrachtwagensector, hebben de nodige
lessen getrokken uit het verleden. Samen
met Yannick vormen zij een geoliede
machine met meerdere jaren ervaring in
de wereld van techniek en racerij.
Met TV Zemst-camera
Roeland: “Zoals je ziet, zijn we volop
bezig onze oude bolide drastisch om
te bouwen en te verbeteren. Ik ga niet
alle details onthullen, maar een korter
en smaller frame moet resulteren in een
steviger structuur en minder gewicht.
Een verbeterde ophanging met vering
op de voorwielen in combinatie met
een directere stuurinrichting moeten
de bochtensnelheid ten goede komen.
Want we willen niet meer crashen in de
laatste bocht. Ook denken we nog aan

versterkte wielen met speciale banden."
Yannick: “In tegenstelling tot wat onze
naam doet uitschijnen, hebben wij
wel degelijk werk, en maken wij er ook
werk van. We hebben zelfs al een zestal
sponsors gevonden, waaronder TV Zemst,
dat een kleine camera wil monteren. Dus
dat beloven unieke beelden te worden.
Want vergeet niet: wij gaan voor een
ereplaats in de categorie snelheid.” Tom
Waes weze bij deze gewaarschuwd!
The Evil Maharadjas
Een totaal andere aanpak treffen we
aan bij het tweede team met Zemstse
inslag. Hete dampen stijgen op uit hun
net niet kokende hersenpannen. In het
licht van het computerscherm zitten
zij gebogen over schetsen, plannen,
formules en berekeningen. Gelukkig
staat de bak pils binnen handbereik.
“Eerst even inpilsen”, is de slagzin
alvorens over te gaan tot de orde van
de dag: hun Crash Mahal.
Twee leden van de familie Dries houden
de band met Zemst hoog. Eppegemnaar
Wikkes heeft zich laten omringen door
zijn naar Mechelen uitgeweken broer
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Joan
Geerdegemstraat 54 2800 Mechelen Tel. 015/41 20 92 fax 015/43 03 38

www.grasmaaiersverbinnen.be
joannes.verbinnen@skynet.be

Opendeurdagen van zaterdag 7 tot en met zondag 15 april 2012

O

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

NUVAN
DE BROODSHOP
WELDRAONTDEK
OPENING
DE 2DE BROODSHOP
VAN
VAN DE
DE TOEKOMST
TOEKOMST
AAN
KERK IN TE
HOFSTADE!!!
AAN
DEDE
VIJFHOEK
MECHELEN!!!

Hoe bedien ik een broodautomaat?
•
•
•
•

Stap
Stap
Stap
Stap

1
2
3
4

muntinworp
keuze maken
neem wisselgeld
open luik - neem brood

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

www.versbroodnodig.be
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Bed

Rolifand (Roland dus), alwaar hij het
gezelschap heeft gekregen van drie
andere getalenteerde zeepkistenfreaks:
Dave Marzinik, Homie Lambert en de
Waai, alias Cristophe Van Wayenberghe.
Onder hun teamnaam The Evil Maharadjas
laten zij niets aan de verbeelding over,
maar iets meer aan het toeval. Gewoon
thuis weg zijn, is hun Leidmotief. En daar
lijken zij op het eerste gezicht aardig in
te slagen. Zo stoppen hun vergaderingen
pas als het bier op is.
Crash Mahal
Roland – Rolifand – Dries verduidelijkt:
“Prepare for a real pain in your
asshakre and whipe your third eye.
The Evil Maharadjas ride the Crash
Mahal!” Broer Wim (Wikkes) leest de
vertwijfeling in de ogen van uw dienaar
en vult aan: “Wij gaan voor een prijs
in de categorie van het creatiefste
ontwerp. Naar het evenbeeld van de
Indische Taj Mahal-tempel creëren
wij een compleet niet-aerodynamisch
vierkant voertuig, dat onmogelijk kan

The Evil Maharadjas in volle voorbereiding: waar is da feestje?

kantelen. Wij voorzien zelfs een stuur
waaraan onze stuurman Homie zich kan
vastklampen ingeval van crash!”

Het team pakt uit met een hoogstaand
wiskundige formule: 80 kg Homie +
100 kg Rolifand + 80 kg Crash Mahal =
260 kg, of exact het hoogst toegelaten
gewicht
voor
een
zeepkist
in deze race.
Specialiteit:
Samen zijn zij er
- 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

rotsvast van overtuigd om op 5 mei in
Brussel een statement te maken!
Al weten zij nog niet wat er uit de vier
minaretten op de hoeken van hun kist zal
spuiten (rook, bier of iets anders?) en of
de groene loper zal uitgerold worden!
Kortom, het wordt een project met
een hoog Te Land, Ter Zee, In De
Lucht-gehalte.
de Zemstenaar is alvast bangelijk
benieuwd en dubbelduimt.


Wie meer wil weten over de race, kan terecht op: www.
redbull.be/zeepkistenrace
U kunt ook uw stem uitbrengen op onze teams:
• het No Work Team heeft daartoe een eigen
Facebook-pagina;
• voor de Crash Mahal gaat u naar:
www.the_evil_maharadjas.redbullzeepkistenrace.be
Gewoon even ‘leuk vinden’ volstaat.

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

Trouwen via De Morgen!
Eppegem – En weer zitten we in het KVS- café. Ze beginnen
me daar te kennen. Is het omdat daar de hele dag door
schone vrouwkes rondlopen? Nee, hoor! Vlakbij ligt de
redactie van De Morgen en vandaag hebben we hier een
afspraak met de Eppegemse journaliste Sjoukje Smedts.
(Tip 1: ga eens langs bij haar papa, die bakt de heerlijkste
diabolo pizza’s uit de regio. Zweten!)
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Sjoukje Smedts

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

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
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Mensen vergeten snel, maar de
Zemstenaar niet. Sjoukje, 26 nu,
was één van onze eerste vaste
medewerkers toen we in 2006 dit
blad opstartten. Sjoukje studeerde
toen nog bachelor journalistiek aan
de hogeschool Lessius in Mechelen.
Zoals velen daarna, nam ze destijds
contact op met de Zemstenaar om
haar eerste stappen te zetten in de
schrijverij.
“de Zemstenaar was een goede
leerschool”,
vertelt
ze.
“Het
maandblad
is
een
geweldig
initiatief om mensen uit de streek
hun verhaal te laten doen en het
schept een verbondenheid.” Toen
ze afstudeerde, vond Sjoukje na zes
maanden werk bij Trends magazine.
(Zou ze een rood kleedje aangehad
hebben?) Fulltime werk en research
namen veel tijd in beslag, vandaar
ook haar afscheid bij de Zemstenaar.
Onlangs verhuisde ze naar de
redactie van De Morgen waar ze een
vaste waarde werd in een nieuw,

hedendaags,
grensoverschrijdend
genre van journalistiek dat ergens
ligt tussen lifestyle en cultuur,
weetjes en opinies over de
maatschappij op zijn breedst. Het
verlengde van wat de Zemstenaar
brengt, zeg maar . Maar Sjoukje is
vooral één van de drijvende krachten
van de nieuwe M katern, waarmee
De Morgen flink moeite doet om een
slinkende verkoop aan te zwengelen.
Aan Sjoukje en haar artikels zal het
niet liggen. Haar interviews in DM
Magazine (Tip 2: Sofia Helin van The
Bridge, een niet te missen reeks),
reportages en antwoorden op
ongemakkelijke vragen over kunst en
leven staan er helemaal!
Sinds enkele maanden is ze het
gezicht van de rubriek Durf te vragen
waarin ze vrijuit, de redactie doet
daar niet moeilijk over, topics mag
aanbrengen die links of rechts
de actualiteit hebben gehaald
of die zomaar haar hoofd komen
binnengewaaid. Zo vertelt Sjoukje
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

GEERT LUYCX
David Teniersstraat 26 - Zemst - 015 / 61 37 96
Sjoukje vroeg haar Koen ten huwelijk op Sadie Hawkins Day.

je graag van alles over rondvogelen,
waarom “rood” het doet, waarom
mensen hun middelvinger opsteken.
Ze vraagt zich af of rock dood is,
heeft haar ideeën over trendy
koffiebars, suft zich rot waarom
mensen die dode Diana maar niet
beu worden en andere verantwoord
oninteressante items.
Hoe komen we nu aan die kop
hierboven, hoor ik je denken tot
hier. Wel, laten we Sjoukje terug
aan het woord, want ze stuntte
met het volgende: “Onlangs las
ik een artikel dat verhaalde over
Sadie Hawkins Day, een legende
met rijke geschiedenis, waar het
op neer komt dat ook een vrouw de
man ten huwelijk mag vragen, maar
met deze regel: de vrouw moet
haar slag slaan op 29 februari. Een
gestolen dag, die niet echt bestaat.

Dat vond ik zo’n bizar verhaal en
bijzondere traditie dat ik de daad
bij het woord heb gevoegd. Op
29 februari kon je koppengroot
in de krant mijn welgemeend
huwelijksaanzoek aan Koen lezen.
Dat dit gelukt is, hebben we
meteen geweten, want we hebben
op onze redactie massa’s reacties
hierop gekregen.”
Dus, dames die zich geroepen voelen
om mannen in de val van het huwelijk
te lokken, u weze ingelicht. Voor de
vrijgezellen, de mannen van stavast,
zeg ik: de volgende 29ste februari,
maak geen afspraken, sluit je op.
Sjoukje Smedts’ Durf te vragen vind
je elke dinsdag in De Morgen.

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

ONTSTOPPINGSWERKEN

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

Wij
zij

n éé

r ope

n

Tervuursesteenweg 812
1982 Elewijt
woensdag gesloten

(Het artikel van Sjoukje over Sadie
Hawkins Day kan je lezen op de
website van de Zemstenaar) 


Anthony Verheyden

n jaa

• Vergaderzaal +- 30 pers
• Eerste zaterdag van de
maand themafuif
• Elke vrijdag seniorendag
(14 tot 19u)

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 april 2012
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Hofstade – Bakkerij Van Eeckhout
geniet al drie generaties lang in
Hofstade en omstreken een stevige
naamsbekendheid omwille van hun
smaakvolle en ovenverse producten.
Over de jaren heen spitsten Lutgart
en Marc Van Eeckhout zich toe op het
bakken van brood van topkwaliteit.
Hun winkel aan de kerk van Hofstade
werd onlangs in een geheel nieuw
kleedje gestoken en op 31 maart
opende de Broodshop van de
toekomst zijn deuren. Een nieuw
concept ontwikkeld door bakkerij Van
Eeckhout en uniek in Vlaanderen.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

H

Primeur voor bakkerij Van Eeckhout !

et zal even wennen zijn voor
de trouwe klanten. Jullie
winkel is nu een zelfbediening
broodshop.
Een
geheel
nieuwe manier van brood kopen.
Hoe kwam dit idee tot stand en hoe ziet die
broodshop van de toekomst eruit, Lutgart?
“Broodnodig is ontstaan op vraag van
onze klant. Onze eerste broodautomaat,
vijftien jaar geleden, kwam er omdat
wij steeds vaker te horen kregen hoe
moeilijk het voor de werkende mens is
om na de dagtaak nog een lekker en
vers brood te vinden. In onze eerste
automaten verkochten we wit en grijs
brood, maar onze klanten wilden ook
daar genieten van ons ruim assortiment
artisanaal gebakken brood. Stilaan

36

Een vers brood bij Van Eeckhout koop je in alle rust op maximum 30 seconden.

groeide de gedachte om onze automaten
niet op straat, maar in een echte,
verzorgde winkel te plaatsen. Na vier
jaar voorbereiding was het dan eindelijk
zover. In september 2011 openden wij
onze eerste zelfbedieningsshop aan de
Korenmarkt in hartje Mechelen.
Wij dragen de authentieke waarden van
het broodbakken hoog in het vaandel.
In de automaten naast onze winkel
verkochten wij al 15 soorten ambachtelijk
gebakken brood. In onze nieuwe
broodshop vindt de klant 22 soorten
brood, sandwiches, chocoladebroodjes
en smeuïge croissants.
Wij bieden dagvers brood aan dat bereid
wordt met de allerbeste ingrediënten.
Zo is bijvoorbeeld ons duiveltje een
tiengranenbrood met tarwe, rogge,
spelt, haver, gerst, soja,
zonnebloempitten,
lijnzaad,
maïs
en
gebrande
mout.
Mechelkorn is nieuw in
ons assortiment.
Dit
brood wordt gemaakt met
geplette tarwe, rogge,
getoaste soja, lijnzaad,
zonnebloempitten, haver,
tarwezemelen, gerst en
biergist van brouwerij Het
Anker. Ons pompoentje
bevat dan weer lijnzaad,

pompoenpitten, rogge en tarwe.”
Lutgart, wat zijn de voordelen van de
zelfbedieningsshop?
“Een bakker in een dorp of buurt
werkt kernversterkend. Brood kopen in
onze broodshop gebeurt in een hele
nieuwe belevingssfeer. Wij brengen
smaakvol en kraakvers brood op een
geheel nieuwe manier dicht bij de
werkende mens. Iedereen bepaalt zijn
eigen ritme. De klant koopt een brood
in alle rust op maximum 30 seconden.
Een opmerkelijk fenomeen is dat er nu
meer sociaal contact onder de mensen
tot stand komt. In onze vroegere winkel
stond iedereen vaak zwijgend naast
elkaar z’n beurt af te wachten. Nu
helpen de klanten elkaar te wennen
aan de nieuwe aankoopgewoonte en
ze praten over de producten.
Onze zelfbedieningsshops zijn alle dagen
open van 5u ’s morgens tot middernacht.
Iedereen komt langs wanneer het past.
De broodshops worden permanent
gemonitord en zijn dus uiterst veilig.”
Komen er nog shops bij?
“In de nabije toekomst gaan we lokaal
13 broodnodig-shops openen, allemaal
verbonden aan onze bakkerij. De focus
blijft op een artisanaal gebakken en
lokaal geproduceerd brood.” 

de Zemstenaar april 2012

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

de Zemstenaar april 2012
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Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

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

GARAGE
Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42

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

vw

audi

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

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

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis
de Zemstenaar april 2012

Hofstade - Of ze een oproep in de Zemstenaar konden zetten over hun praatgroep voor
lotgenoten met Parkinson? Natuurlijk kon dat, maar nieuwsgierig als we zijn wilden we deze
initiatiefneemsters wel eens ontmoeten.

Praten over Parkinson

A

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Van lotgenoot tot bondgenoot!

n Muyldermans en
Ineke Brugman zijn
beiden Parkinsonpatiënten.
Ik
ontmoet hen bij An thuis
en zie meteen: het zijn
twee vrolijke dames, die
het zelf helemaal niet
moeilijk hebben om over
hun ziekte te praten. Het
woord “ziekte” gebruiken ze
trouwens liever niet. Ineke
noemt zichzelf “iemand met
een mankement” (en hebben
we er niet allemaal één?)
Zij heeft het meest last van
freezen (opeens wil haar
been niet meer mee). An
kent dat freezen ook, maar
zij moet vooral heel hard
opletten dat ze niet valt.

Ineke en An zijn beiden Parkinson-patiënten.

Humor als geheim wapen
Bij Ineke werd een stimulator ingebracht,
waardoor haar leven een stuk
aangenamer is geworden. “Ik loop op
batterijtjes, want ik heb startproblemen”
lacht ze, en daarmee zet ze onmiddellijk
de toon. Ook hier blijkt humor (en zelfs
een beetje zelfspot) een geheim wapen
te zijn om met Parkinson om te gaan
en ermee te leren leven. Want dat is
wat mensen met Parkinson moeten
doen: hun leven niet laten leiden door
Parkinson, maar leren leven mét. En dat
komt er in de eerste plaats op neer:
leren hulp vragen. Niet gemakkelijk als

je je hele leven al een bezige bij bent
geweest, wat voor beide dames zeker
het geval is. Ans echtgenoot runt nu het
hele huishouden en die omgekeerde
rollen waren voor haar wel aanpassen…
Wat Ineke het moeilijkste vindt, is het
feit dat ze de dingen niet meer teveel
van tevoren kan plannen.
Raakvlakken
Omdat An en Ineke zelf ondervinden hoe
belangrijk het is om ook eens lotgenoten
te kunnen ontmoeten, kwamen ze op
het idee om zelf een praatgroep op te
starten. Want alleen een lotgenoot kan
écht begrijpen wat je bedoelt, hoe lief
en begripvol familieleden en vrienden

ook zijn. Niet dat alle
Parkinsonpatiënten hetzelfde
meemaken, de klachten zijn
heel uiteenlopend, maar er
zijn ongetwijfeld raakvlakken.
Veel mensen met Parkinson
hebben bijvoorbeeld last van
slapeloosheid of problemen
met “de waterleiding”, zoals
Ineke het uitdrukt.
De samenkomsten zullen
plaatsvinden in zaal De
Rode Roos, Moniestraat
32 in Hofstade.
Het is
een bewuste keuze van de
initiatiefneemsters om samen
te komen op “neutraal terrein”
en niet bij iemand thuis. “We
mogen niet vergeten dat
mensen vaak wat schroom
hebben en zo’n neutrale plek
is dan beter”, zijn An en Ineke het eens.
Ook partners en familieleden zijn welkom,
want ook zij hebben er wel eens behoefte
aan om van gedachten te wisselen met
andere partners en/of familieleden.
An en Ineke willen nog uitdrukkelijk
vermelden dat hun praatgroep gesteund
wordt door de Parkinson Liga, het is dus
geen informeel clubje.
En ook: er staat geen leeftijd op, zoals
er ook geen leeftijd op de ziekte staat…
Nu nog een naam
De goesting is er, de zaal is geboekt,
nu nog een naam … Zelf hebben ze al
wat ideeën, maar nog niets beslist. 

Oproep van An en Ineke
"Eens met lotgenoten praten, kan deugd doen!"
Als je zin hebt of de behoefte voelt om met lotgenoten te praten, van gedachten te wisselen, ervaringen en ideeën
te delen… of misschien gewoon een kop koffie te drinken en gezellig bij elkaar te zijn neem dan contact op met An
Muyldermans – Vossen, Vaartdijk 24, Hofstade, 015 – 415 415, brug.park@gmail.com
De eerste samenkomst is gepland op 30 april en vervolgens elke vierde maandag van de maand telkens vanaf 14u. Zaal de
Rode Roos, Moniestraat 32, 1981 Hofstade.
de Zemstenaar april 2012
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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

FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

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 april 2012

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

Lente-acties
t.e.m.
30 juni 2012

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

de Zemstenaar april 2012
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Ipso Facto,

Theo’s jongste theatertelg

Zemst – Engelin, door Theater Ipso Facto, in een regie van
Theo Hijzen… Een affiche, neen niet zomaar een affiche,
maar een opvallend attractieve affiche tussen vele andere.
In een Zemstse handelszaak. Een titel ook die prikkelde,
geef toe. “Alert reageren op deze prikkel, Alex”, fluisterde
de engel in mij. Dus, Theo contacteren. Even later zat deze
jongen oog in oog met een theaterbeest. Gezellig in een
zalig zachte lentezon. Bij een kop dampend hete koffie. Een
monoloog ging van start!

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

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

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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H

et
Mechels
Miniatuur
Theater... Waar is de tijd! Theo
Hijzen was er medeoprichter
van en gaf er 35 jaar het
beste van zichzelf. Een Noorderbuur uit
Den Haag die neerstreek in Vlaanderen
en zowaar bleef plakken in Zemst. 64
is hij ondertussen, maar dat is ‘m niet
aan te zien. Haardos en strakke lijn om
U tegen te zeggen. Het theater houdt
Hijzen jong.
Nieuwe uitdaging
Theo, van waar die bevlogenheid?
“Ik moet kunnen acteren of minstens
bezig zijn met theater. Met bijna 40
jaar ervaring op de planken, meen ik
wel wat ervaringen te kunnen delen
en doorgeven. Bovendien geef ik
ontzettend graag les. Ik ben trouwens
ook dictieleraar geweest. En alsof
ook dat nog niet volstaat, schrijf ik
zelf stukken of bewerk ze. Of ik help
spelers bij het schrijven ervan.”
Eerst het MMT, later ’t Arsenaal, rollen in diverse tv-series tot en met
Peer Gynt van Henrik Ibsen met het
toneelgezelschap van WIK (Willen
is Kunnen) in Zemst-Laar. En dan nu
Ipso Facto. Verklaar je nader.
“Toen er een einde kwam aan het WIKtoneelverhaal, ging ik op zoek naar
een nieuw project, naar een nieuwe
uitdaging. Samen met Theo Doms en
Tanja Van Mierlo, twee ex-WIKkers en

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

nog een aantal anderen, hebben wij
Ipso Facto in het leven geroepen. Het
doel is: beter theater brengen voor
een zo ruim mogelijk publiek, zonder
elitair te zijn. Zeg maar producties
met een meerwaarde brengen. En met
producties bedoel ik nieuwe stukken,
eigen creaties die ontstaan zijn uit
improvisatie. Mijn rol kan je omschrijven
als coach, als artistiek adviseur.”
Engelin
Vertel eens iets over Engelin, jullie
eerste productie die ik hier op de
affiche zie.
“Het is een creatie van Humbekenaar
Mark Grooten, die vroeger verbonden
was aan Idee 68, een Humbeeks
gezelschap dat was ontstaan uit De
Vliegende Ster. De hoofdrol wordt
vertolkt door Elewijtenaar Patrick Daele.
Het is een stuk dat zich wentelt in een
sfeer van magisch realisme. Er zit humor
in, maar met een flinke dosis dramatiek.
De inhoud ga ik je wel niet vertellen,
daarvoor moet je zelf komen kijken.
Maar ik kan je wel meegeven dat het
gaat over een onverwacht opduikende
midlifecrisis, die danig ingrijpt in het
leven van een man aan de vooravond
van zijn vijftigste verjaardag. Duidelijk
herkenbaar dus…”
Goed en wel, maar jullie spelen driemaal in Westrode en één keer in De
Muze in Meise. Waarom niet in Zemst?
de Zemstenaar april 2012

Theo Hijzen
weet wat
hij wil: goed
theater
brengen voor
een zo ruim
mogelijk
publiek.

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

“Wij zijn wat je zou kunnen noemen
een reizend amateurgezelschap.
Wij spelen waar er vraag is. Dus, je
kunt ons boeken voor één of meer
voorstellingen. Wij zijn ook een open
vereniging die voortdurend op zoek is
naar kandidaten om mee te spelen.
Dus bij deze lanceer ik een warme
oproep aan geïnteresseerd Zemsts
acteertalent! Bovendien missen wij
een geschikte accommodatie. Wij
hebben geen thuisbasis, waar we
vast en ongestoord kunnen repeteren
en een bekendheid opbouwen. Er zijn
wel enkele zalen in de gemeente,
maar die worden om de haverklap voor
andere doeleinden benut en zijn niet
bijster geschikt voor theater. Hopelijk
komt hierin snel verandering.”

ontmoeten. Het is een beetje zoals met
jonge plaatselijke muziekgroepen, die
geen locatie hebben om ongestoord
hun ding te kunnen doen.
Hoewel Theo de pensioenleeftijd
ziet naderen, blijft zijn creatieve
brein helder draaien. Een groot
openluchtspektakel, of een soort
toneelfestival waarin alle Zemstse
gezelschappen
samenwerken…
ja, daar droomt hij van. Maar ook
(gemeente)grensoverschrijdend wil
hij dingen opzetten: iets waar iedere
theatervriend van het noorden van
Vlaams-Brabant en het zuiden van
de Antwerpse Kempen (zeg maar
Mechelen) zich kan in vinden.
Een evenement rond de herdenking van
de Eerste Wereldoorlog misschien? 

I have a dream
Theo steekt niet onder stoelen of
banken dat hij luidop droomt van een
geschikte ruimte waar divers creatief
talent en publiek elkaar kunnen

Wie wil, kan Ipso Facto boeken.
Mailen naar theateripsofacto@
gmail.com. Of, telefoneren naar:
0470/37.56.36.
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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

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
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Tweelingen onder de Regenboog
lingen op 370 leerlingen. Alleen in het eerste en
tweede leerjaar zijn er geen tweelingen. In de
twee klassen van het vijfde leerjaar zitten zelfs
drie ‘stukken’ van een tweeling. Een productief
dorp, en ook de leerkrachten delen in de koek. Er
is de tweeling van juf Els van het vijfde leerjaar
en vroeger zaten er zelfs twee tweelingen en
een drieling samen in dezelfde klas . Eén tweeling was van juf Ingrid en de drieling was van juf
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd,
foto’s: Jean Andries Karen, beiden kleuterleidsters. Vier jaar geleden gingen die kinderen naar het middelbaar.
Ze zijn het gewoon in Elewijt, maar een buitenstaander valt het toch onmiddellijk op: zoveel tweelingen hier. “Is dat zo opvallend?”
vragen ze dan.
Een tweeling van het vijfde is zelfs familie
van de tweeling uit het vierde. Robbe en
Yentl zijn de neven van Jasmine en Sarah.
Hun grootouders hadden er op drie maanden
in één klap vier kleinkinderen bij.
Allemaal glunderen ze als ze samen op de
foto mogen, fier op hun ‘tweeling zijn’.
Opvallend ook hoe de kleintjes als uit een
mond spreken. Alleen de broers en zussen
voelen zich niet anders dan gewoon broer

De voorbije maanden zetten we telkens op
het einde van ons magazine een tweeling in
de kijker. Om deze reeks af te sluiten, kunnen we niet voorbij aan de basisschool van
Elewijt. Die huisvest de laatste decennia een
opmerkelijk aantal twee- en drielingen. We
stellen ze graag aan u voor.
Met twaalf zijn ze tegenwoordig, twaalf twee-
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en zus. En als het eeneiige tweelingen zijn,
krijg je van die komische momenten dat ze
samen met hetzelfde liedje in hun hoofd zitten en dat dan plots ook samen beginnen te
zingen zoals Celina en Emily van het vijfde al
meemaakten. Ze hebben ook allemaal vaak
dezelfde hobby’s en lievelingsgerechten.
Hier komt de stoet van tweelingen van De
Regenboog!
Celina en Emily (foto 1), de oudsten van de
bende: twee druppels water, twee sportievelingen, maar Celina draagt liever broeken dan rokjes, houdt van rood en draagt haar haar in een
staart. Emily verkiest rokjes, blauw en los haar.
De drie tweelingen van het vijfde:
Kato en Jan (2) turnen samen en zijn samen
bij de scouts en gidsen, maar toch voelen ze
zich gewoon broer en zus.
Celien en Nic (3): Nic houdt veel meer van
dieren, ook van spinnen, dan zijn zus die veel
groter is dan hij. Ze lijken dan ook gewoon
jongere broer en zus.
Robbe en Yentl (4): de twee wittekoppen,
voetballen samen, maar Robbe speelt gitaar

4

Nieuw in Eppegem centrum
KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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en geeft de voorkeur aan rood. Yentl drumt
en heeft liever blauw.
Yasmine en Sarah (5) vertegenwoordigen het
vierde leerjaar. Yasmine speelt hockey en Sarah
turnt. Ze zijn beiden dierenvrienden bij uitstek,
want trots vertellen ze over de vele zieke duiven die ze al vonden en verzorgden tot ze weer
opgeknapt waren. Ze zitten samen in de klas.
Jelle en Joran (6) zijn tieners, maar net twee
gewone broers. Jelle is donkerharig en de
blonde Yoran, alhoewel eerst geboren, is
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merkbaar kleiner.
Ze spelen allebei
voetbal en zijn fiere
welpen.
In het derde leerjaar zit de tweeling
van juf Els: Lobke en
Robbe (7). Lobke
speelt gitaar en
Robbe voetbal. Ze
zitten samen in de
klas en zijn samen bij
de scouts en gidsen.
Bij de oudste kleuters vinden we Leyla en Laura (8), de
enigen die dezelfde kledij dragen.
Maar Leyla is groter en heeft langer
haar, oef, toch een beetje verschil om ze te
herkennen. Ze turnen allebei en hun ogen
schitteren van de trampoline en frietjes.
Ook in de derde kleuterklas: Emma en Max.
Maar die waren toen net ziek. Alle goeds
aan jullie, flinke kleuters!
Kobe en Seppe (9) van de tweede kleuterklas
begrijpen niet waarom ze om hun ‘tweeling zijn’
geroepen worden. Ze willen niks liever dan samen spelen, voetballen en spaghetti eten.
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
Hoge buizen 29, 1980 Eppegem
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
de Zemstenaar april 2012
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Hofstade – In Hofstade wonen in een straal van 100 meter rond de kerktoren minstens vijf gepassioneerde en getalenteerde fotografen, velen lid van de gereputeerde foto- en diaclub van Zemst:
Zefoda. We gingen met enkelen van hen praten naar aanleiding van het laatste fotosalon van Zefoda.
Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Linda Paps

naar technische trucs, waardoor de hij er reeksen uit, vaak begeleid door
Frans Van Esch:
fotografie als kunst tijd nodig heeft muziek die hij uit zijn vakantieoord
“Ik doe mijn eigen ding”
heeft meegebracht. Helaas vertoont
Al in 1964 begon Frans foto’s te om uit een dal te klimmen.”
hij die enkel in privékring, omdat hij
maken, maar “trouwen, bouwen,
denkt dat een ander publiek moeilijk
kind en carrière” zetten de ambities Hugo Lucas:
lange tijd op een laag pitje. Hij “Een mooie natuurfoto vraagt vooral lang genoeg geboeid kan worden door
zoveel persoonlijk beeldmateriaal.
brengt graag mensen in beeld, geduld!”
maar de privacywetgeving en de Ook
Hugo
is
liefhebber
van
weerstand van steeds meer mensen natuurfotografie en lid van de Bond Edgard Verhasselt:
op straat, maken dat hoe langer hoe Verantwoorde NatuurFotografie (BVNF). “Ik wil anderen laten meegenieten van
moeilijker. Daardoor zie je volgens Hugo verkiest het fotograferen van de natuur”
hem ook steeds meer studiowerk landschappen, dieren en planten, Edgard
is
een
gepassioneerd
met modellen, sport- en dierenfoto’s ook in macro-opnames. Deze beelden natuurfotograaf, vrijwilliger bij Natuurpunt
en reportages van gebouwen. Het photoshopt hij uit principe niet, al zal en lid van de Bond Verantwoorde
oud zwembad van Hofstade is een hij wel belichting, contrast en kadrering NatuurFotografie (BVNF). “In de eerste
geliefkoosd onderwerp.
Frans bijstellen waar nodig. Hij is bij Zefoda plaats omdat ik van de natuur hou, haar
schuwt de competitie niet en heeft gegaan om te leren uit de ervaring en schoonheid wil vasthouden voor later en
dankzij zijn deelnames aan meer dan commentaren van de andere leden, anderen wil laten meegenieten”.
150
binnenHij begon te
en buitenlandfotograferen
se
wedstrijop twaalfjarige
den, en zijn
leeftijd met het
hoge
scores
toestel van zijn
een
A-FIAPbroer. Toen die
waardering
later bij Gevaert
gekregen van
ging werken, was
de Fédération
Edgard ineens
Internationale
ook
verzekerd
d’Art
Photovan een redelijk
graphique. Hij
geprijsd ontwikis bij Zefoda
kelings- en afsinds 2001 en
druklabo. De diwas tevoren
gitale fotografie
bij een losser
heeft wat hem
collectief van
betreft de kosten
fotografen:
verminderd.
Aesthetica
Edgard is al vijfuit
Diegem,
tien of twintig
waar hij lanjaar lid van Zege tijd gelijkfoda en waargestemden
vooral
“Ik zie je wel” – Met deze foto won Linda Paps de publieksprijs van het Zefoda Fotosalon 2012. deert
met
vergede uitwisseling
lijkbare
wedstrijdambities
trof. maar niet echt om aan wedstrijden deel van ideeën en manieren van fotograferen
Trends in de vormgeving zijn te nemen. Hugo plant elk jaar een grote zoals alternatieve standpunten, spelen
volgens hem samengestelde foto’s, reis naar een fotogenieke bestemming, met licht, afwerkingen in de donkere
selectieve scherpte en belichting en schiet ter plaatse tussen de drie- en kamer. Wedstrijden interesseren hem
hernieuwde aandacht voor contrast. vijfduizend foto’s, die hij na thuiskomst voor de feedback van de jury, maar
“Een technische revolutie, zoals de ruwweg sorteert, om ze dan een jaar of vaak wordt er enkel een score gegeven
digitale fotografie, verlegt de focus zo te laten rusten. Na die tijd distilleert en een rangschikking opgemaakt. 

Beeldrijke buurt
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Exclusief in kwaliteit

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

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

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

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst
tel. 015 41 41 42 - fax 015 41 41 44
www.alupoort.be - info@alupoort.be
de Zemstenaar april 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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