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Maak een mooie tekening en win een leuke prijs!
Wie mag meedoen?
Ben je 12 jaar of jonger? Dan mag jij deelnemen aan
onze tekenwedstrijd in één van de volgende
leeftijdscategorieën:
1e en 2e leerjaar
3e en 4e leerjaar
5e en 6e leerjaar
!
!
!

Wat moet je tekenen?
Een tekenwedstrijd heeft natuurlijk altijd een thema, en
voor deze wedstrijd is dit: “Teken je droomhuis”.
Je kan een kleurige tekening maken, een strip, een
schilderij, met kleurpotlood, stift, wasco’s, alles kan en
alles mag!
En wat als je tekening klaar is?
Breng je tekening tijdens de jaarmarkt tussen 9u en 14u
naar het kantoor van ERA BURO VAN EYKEN,
Brusselsesteenweg 176 - Zemst.
Vergeet je gegevens ( naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum) niet op de achterkant van je tekening te
schrijven.
De winnaar van elke leeftijdscategorie wint een
BONGO FAMILIE 2012 cadeaubon.
Ben je bij de winnaars dan contacteren we je persoonlijk.

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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H

eeft u gezien wie er vorige week op bezoek was in
het Sportimonium in Hofstade, beste lezer? Jacques
Rogge! De voorzitter van het Internationaal Olympisch
Comité! Beseft u wel over wie wij het hier hebben? Die
vent gaat op de koffie bij Nelson Mandela en Vladimir Poetin,
mag Angela zeggen tegen bondskanselier Merkel en vraagt aan
Barack Obama hoe het nog gaat met Michelle en de kids. En zo
iemand komt dan plots op bezoek in Zemst.

KCVV Elewijt kampioen
Michel De Coster trainer bij FC Zemst
Zenneblok kampioen
Sport voor andersvaliden
Hofstade, waar Olympische helden thuis zijn
Biljartclub Hofstade leidt dames op
De rijdende winkel staat stil
Vrienden op facebook…
Steven, uitvinder van Laminaria
Onder de mensen
Vincent Moens, jong en creatief ondernemer
Marathonkampioen bij de politie
Bierfeesten
Nieuw zwembad in Blosodomein
Garage te koop? Neen! Garageverkoop!
Kruisdagen bij De Landelijke Gilde
Op wandel met Hofstaadse gids!
Jeppe “on the beach”
Aan den toog met Ellen

Hier klopt iets niet. Vroeger wist geen hond Zemst liggen. “Waar
komt u vandaan, zegt u? Zemst? Oei, klinkt Servo-Kroatisch. Of
Deens. Allez gij, tussen Brussel en Mechelen? Da’s straf.” Zo ging
dat toen. Nu lopen de meest belangrijke mensen elkaar in Zemst
voor de voeten. Daar zit meer achter. Wat komen die gasten
hier in godsnaam doen? Welke geheime plannen worden er
gesmeed? de Zemstenaar stuurde AL op pad, een man van vele
oorlogen. Hij kwam terug met drie onthutsende verhalen.
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Om te beginnen is er Herman Schueremans, u weet wel, die
kale dikzak van Rock Werchter. De Schuur is stikjaloers dat hij
maar één Jagger kent, die Mick met zijn groot bakkes. Terwijl
er in Zemst een stuk of vier, vijf rondlopen. Hij kan het ook niet
verkroppen dat de Weerdse Bierfeesten en Jeppe Beach zo’n
succes kennen. Dus heeft hij in één klap beide evenementen
overgekocht, met de Soirée Tropicale en de Tramalant Cocktail
Party erbovenop. Alstublieft!
Nog één die de jongste tijd verdacht veel rondloopt in Zemst:
Wouter Vandenhaute, opperhoofd van Woestijnvis en baas van
de Vlaamse mediawereld. Doet niks anders dan magazines en tvstations overnemen. Wat blijkt? Die stekelvarkenskop heeft een bod
gedaan op TV Zemst en de Zemstenaar! Als dat maar goed afloopt.
En Jacques Rogge? Wat kwam die hier dan doen? Hou u vast
aan de takken van de bomen, beste lezer: de Olympische
Spelen van 2020 vinden plaats in… Zemst! Maar hou het a.u.b.
nog een beetje stil.
U leest er zo meteen alles over in dit blinkend nieuwe nummer
van de Zemstenaar, nog altijd uw onafhankelijk maandblad.
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. juli 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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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
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
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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
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KCVV Elewijt kampioen
Elewijt - Na één jaar in vierde provinciale werd KCVV Elewijt
na winst tegen Berg-Op kampioen. Het speelt volgend seizoen
opnieuw in derde provinciale, de reeks waar de club thuishoort.
De ploeg heeft de beste aanval en de beste verdediging van
de reeks, zette een serie neer van 15 overwinningen op rij en
behaalde met 13 punten voorsprong de titel.

“E

en prachtseizoen werd
beloond”,
zegt
een
gelukkige voorzitter Rudy
Bautmans. “Nooit heb ik
getwijfeld aan een goede afloop. De
ambities van de club waren de titel behalen
en bouwen aan een sterke ploeg voor
een hogere reeks. De basis werd al vorig
seizoen gelegd. We trokken toen volop de
kaart van de jeugd, maar degradeerden
onterecht. Een pluspunt: enkele jongeren
konden groeien en ervaring opdoen.”
“We zijn klaar voor derde provinciale.
Met de huidige ploeg, aangevuld met
een paar versterkingen die enkele

Tekst en foto’s Jean Andries

anciens komen vervangen, moeten we
een goed figuur kunnen slaan in de
mooie reeks van derde E. Ik kijk uit naar
de mooie derby’s en een zorgeloos
seizoen. Enkele anciens beëindigen
hun voetbalcarrière in schoonheid. Wij
danken hen voor hun tomeloze inzet en
clubliefde in de voorbije jaren. Zij worden
selectief vervangen door goede spelers
met een voorbeeldige mentaliteit.”
“We hebben een trouwe en talrijke
supportersaanhang.
Zowel
bij
thuiswedstrijden als op verplaatsing zijn
ze steeds luidruchtig en ludiek aanwezig.
Met onze supporters, alle Elewijtenaars,
vrienden van buurtploegen en
ons clublied En daar is maar
één plezante compagnie,
Elewijt is hie, Elewijt is hie ligt
een groot kampioenenfeest
op zaterdag 26 mei in de lijn
van de verwachtingen.”
De spelers, supporters en
kleurrijke dames konden eindelijk
vieren na winst tegen Berg-Op

Tim Matyn: “Bekroning van
een mooie carrière”
Tim Matyn (37) is een voetbaldier bij
uitstek. Hij begon op zijn vijfde bij KCVV
Elewijt, voetbalde bij Union Luxembourg,
FC Eppegem, Sterrebeek en Nossegem,
scoorde 196 doelpunten op 11 seizoenen
en zet dit seizoen met de titel van
KCVV Elewijt de kroon op een mooie
voetbalcarrière.
“Ik ben een ongelofelijk gelukkige
ancien”, begint Tim Matyn zijn verhaal.
“We hebben voor de titel lang gewerkt
en iedereen leefde er naartoe. De basis
werd gelegd door Ronald De Ridder. Een
brede kern bleek uiteindelijk nodig. In
de 24 gespeelde wedstrijden haalden
27 jongens speelminuten en zelfs 30 het
wedstrijdblad. Tegen Berg Op wonnen
we voor de 14de keer op rij en
behaalden thuis 36 op 36 met
slechts 6 tegendoelpunten. Ik
heb veel mooie herinneringen.
Deze titel met KCVV Elewijt is
de allermooiste.”
“Een gezonde derdeprovincialer
worden is ons doel. Het
jeugdbestuur,
onder
oudvoorzitter Bart Imbrechts, zorgt
er voor dat de Elewijtse jeugd
alle kansen krijgt. Volgend
seizoen willen wij, vooral in
de vele derby’s, mooi voetbal
brengen en geen tweederangs
rolletje spelen in derde E.”

de Zemstenaar mei 2012
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bvba

BEDRIJVENCENTRUM
VILVOORDE

Voor u halen wij
alles uit de kast!

De kortste weg naar uw nieuw kantoor.

WWW.BCVILVOORDE.BE
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
•
•
•
•
•
•

Efficiënte huisvesting met een zakelijk imago
Moderne infrastructuur
Ruime parking
Flexibele overeenkomsten
Vergaderfaciliteiten
Full service kantoren vanaf 23m2
Mechelsesteenweg 277
1800 Vilvoorde
Tel. 02/252 52 55
info@bcvilvoorde.be
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Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
de Zemstenaar mei 2012

KCVV Elewijt
notendop

in

een

Erevoorzitter Luc Deheyder: “Een
plezante compagnie, het is opnieuw
volop genieten. Verder bouwen aan
een cultuur en gezonde ontspanning
voor jeugd en ouderen is ons doel.”
Voorzitter Rudy Bautmans: “Ik
ben een gelukkige voorzitter
en momenteel is het genieten.
Graag
een
dankwoord
voor
William Vandermeiren: twintig jaar
voorbeeldig terreinverzorger en een
mens van goud.”
Claudia, rechterhand van de voorzitter:
“Jaren hard werken wordt eindelijk
beloond. Geef toe, toffe supporters en
een hechte vriendenclub in Elewijt, hé.”
Tania, vrouw van sponsor Wim
Verstraeten: “Wat er tof is aan
VV Elewijt? Mijn zus Claudia en
schoonbroer Rudy zijn formidabel. Het
bestuur doet er heel veel voor en het is
een plezante compagnie.”
Iliona: “Ik woon in Elewijt en groenwit is mijn club. Iedereen kent
iedereen en de familiale sfeer is

de Zemstenaar mei 2012

enorm.”
Luc De Laet, ex-speler: “VV Elewijt
is de club van mijn hart. Ik ben KV
Mechelen-supporter, maar ik heb
meer plezier als Elewijt wint. De
club heeft terug een bestuur en een
trainer die past in de groep. Kortom,
ze deden wat ze moesten doen.”
Nathalie Cooreman: “De drang naar
VV Elewijt is Magali. Eénmaal de
weg gevonden naar de club, kan men
er nog moeilijk wegblijven.”
Magali,
boezemvriendin
van
Nathalie: “Claudia, Iliona en Carine
(vooral voor de cake) werken steeds
met de glimlach voor de club. De cava
is ook beter in Elewijt.” (lacht)
Patricia, moeder van Magali: “KCVV
Elewijt krijgt loon naar werken.
Het is door de menselijke en
vriendschappelijke sfeer dat de club
het zover heeft gebracht.”
Michel Van Tilt: “Door toedoen van
klanten Transport Luc De Laet en
Bauvaltrans is VV Elewijt mijn club
geworden. Een familieclub waar alles
wordt gewaardeerd.”
Sylvain Deboeck: “De collegialiteit en
het samenzijn met bestuur,
spelers en supporters is
enorm.”
Felix De Coninck, de Spak:
“Fantastisch! Ik ben 78 jaar,
dat ik dat op mijn leeftijd
nog mag meemaken. Ik moet
voorzitter Rudy Bautmans,
erevoorzitter Luc Deheyder
en
heel
het
bestuur
bewonderen voor wat ze
verwezenlijkt hebben. En
dat komt uit mijn hart.” 

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

www.tuinenvanvlasselaer.be
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Michel De Coster
nieuwe trainer bij FC Zemst
Zemst - De trainerswissel bij FC Zemst is rond. Michel De
Coster, twintig jaar speler bij Black Star en vier jaar bij FC
Hever, wordt de opvolger van Philippe Van Perck.
“Via Joris Rosius en Pieter Willems,
ex-spelers van FC Zemst, kwam
ik in contact met manager Jürgen
Deman. We hadden dezelfde visie
over voetbal en enkele weken later
was de
overgang
een feit”,
begint
Michel
De Coster
zijn
verhaal.
“Ik was
de mentaliteit
van
de
Brusselse
ploegen beu, één van de redenen
ook waarom mijn voorkeur uitging
naar een familiale club. FC Zemst
is voor mij geen onbekende. Ik
voetbalde twintig jaar in de eerste
ploeg van Black Star en vaak was
rood-geel onze tegenstander.
Ik was toeschouwer tijdens de
wedstrijden tegen Suryoyés en VK
Weerde. In het team schuilt veel
karakter. Een goeie spits kan de
ploeg nog gebruiken.”
De verwachtingen?
“Ik wil vooral respect. Goed
voetbal komt op de eerste
plaats, daarna resultaat. Mijn
doelstelling is volgend seizoen
in de topvijf, binnen twee jaar
tweede provinciale. Ik ben hard,
maar correct. Mijn deur staat altijd
open. Praten met de groep en
met een individuele speler is heel
belangrijk. Ik ben geen trainer, ik
ben een coach. Trainer ben ik in
de week en hard werken is dan de
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Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

boodschap. Maar een coach tilt de
spelers naar een hoger niveau. FC
Zemst gaat mooie tijden tegemoet.
Ik kijk er naar uit”, besluit de
nieuwe trainer.
Einde van een tijdperk: afscheid van
Philippe Van Perck
Philippe Van Perck was liefst zeven
jaar lang T1 bij rood-geel. “Philippe
kwam bij ons aan in 2003 als een
technisch verfijnde voetballer”, blikt
secretaris Verdoodt terug. “Hij werd
meteen ook jeugdtrainer en nam
in 2004 al enkele maanden over
als hoofdcoach. In 2005 werd hij
de vaste T1, drie jaar later loodste
hij ons naar derde provinciale. Van
Perck leverde hier dus uitstekend
werk.”
Nu komt
aan de
samenwerking
e e n
einde.
“En
in
de beste verstandh o u ding”,
benadrukt
Verdoodt.
“Philippe
deed zijn job hier bijzonder graag,
heel gedreven ook. Maar zijn
allergrootste verdienste is dat hij
volop de kaart van de eigen jeugd
durfde te trekken. Hij gaf tientallen
jonge gasten een kans in de eerste
ploeg. Philippe Van Perck krijgt bij
FC Zemst een plaats in de galerij
van de grote figuren. En de deur
staat voor hem altijd open.”
JA

Garage

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

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
de Zemstenaar mei 2012
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Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 0473 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be
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Zenneblok kampioen
Eppegem - De Heren 2 van volleybalclub Zenneblok pakten
de kampioenstitel. Heren 2 spelen in de hoogste reeks van
de Federatie van de Vriendschap, de liefhebberscompetitie
van de Vlaams-Brabantse Volleybalbond. De jeugdige tweede
damesploeg van Zenneblok behaalde de tweede plaats in reeks
2 en mag het volgend seizoen in de hoogste afdeling proberen.
Voorzitter Herwin
Bolijn vertelt ons
alles over het
verloop van het
seizoen.
“In 2010 werden
we kampioen in de
tweede afdeling.
Vorig
seizoen
moesten we, als
nieuwkomer in de
hoogste
reeks,
de kampioenstitel
nipt aan Opwijk
laten. Dit seizoen
begonnen we niet
al te best, met een
Herwin Bolijn, Yves Boterdael, Wout De Backer, Dirk
De Ridder, Johan Vandenbergh, Sam Van Gulck en Tom
thuisnederlaag
Verheulpen pakten de titel voor Zenneblok.
tegen Stokkel in
de tweede match van het seizoen. Herwin, staat er nog iets op het proDaarna wonnen we vijftien matchen gramma?
op rij en begin maart stonden we aan “Op 5 mei spelen we de eindronde van
de leiding met vijf punten voorsprong de beker in de sporthal van Moorsel.
op Lem Tervuren. Maar we verloren In de bijna veertigjarige geschiedenis
met 3-1 in Tervuren, waardoor het van Zenneblok is het nog maar één keer
superspannend werd en we onze vier gebeurd dat een ploeg van Zenneblok
laatste matchen moesten winnen om de ‘dubbel’ won. Dat was in 1992,
kampioen te worden. Een moeilijke exact twintig jaar geleden. We gaan
opdracht, want we moesten nog drie er dus alles aan doen om geschiedenis
keer op verplaatsing. Bij Set Up Ternat, te schrijven. In 2010 en 2011 konden
derde in het klassement, wonnen we de beker al twee keer meebrengen
we met 2-3, zodat we op 5 april in naar Eppegem. Hopelijk lukt het ons
Roosdaal met een 0-3 zege aan ons een derde keer op rij. Met de hulp van
kampioensfeestje konden beginnen. onze supporters moet het lukken.”
Het duurde tot in de vroege uurtjes…” “Volgend seizoen even goed doen
Herwin Bolijn en coach Erik Demeyere wordt moeilijk, maar we gaan ons best
kijken tevreden terug op het afgelopen doen. De inpassing van de jeugd in
seizoen en danken hun spelers voor al onze ploegen blijft prioritair, want
hun grote inzet. “We kregen enorm alleen op die manier kunnen wij het
veel steun van onze supporters, vooral voortbestaan van de club verzekeren.”
informatie?
Surf
naar
tijdens de laatste wedstrijden. Heel Meer
de ploeg vond het fantastisch dat www.zenneblok.be of mail naar
zij ons volgden, zelfs tot in Ternat en volleybalclub.zenneblok@gmail.com
KA
Roosdaal. Een dikke merci daarvoor!”
de Zemstenaar mei 2012

Elewijt – Zware jongens hebben het hart op de goeie plek.
Op zondag 3 juni organiseert motorvereniging B. Independent
Chapter, in samenwerking met café Burn Out in Elewijt, een
motortreffen. De opbrengst gaat naar de vzw Oostrem.

Motoren brullen voor goed doel
Jan Maes, voorzitter van B.
Independent Chapter en inwoner
van Zemst-Laar, geeft tekst en
uitleg bij het initiatief. “In 2010
trokken wij met onze club een
eerste keer op pad voor het goede
doel. Wij overhandigden toen een
cheque van 1100 euro aan Mario
Vanhaeren, adjunct-directeur van
de vzw Oostrem. Oostrem richt zich
op de verzorging van volwassenen
met een verstandelijke, motorische
of een meervoudige handicap.
De vzw wil aan deze mensen een
dagbesteding en indien mogelijk ook
woongelegenheid aanbieden.”
“Dit jaar kiezen wij voor een
bewegwijzerde rondrit van ongeveer

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

170 km. De inschrijvingen voor deze
ride out gebeuren aan café Burn Out,
op de Tervuursesteenweg in Elewijt,
van 08.30u tot 11.30u. Er staat een
ontbijt klaar met spek en eieren.
Om 12.30u gaat de barbecue open,
tot einde stock. Iedere deelnemer
ontvangt een kleine attentie van
B.ICB. In de namiddag is er live
muziek van o.a. JP Starr. Rijd je niet
met de motor? Geen probleem, kom
gerust langs en breng vrienden en
familie mee. Iedereen is welkom
voor het goede doel, want elk centje
wordt goed besteed.”
Meer info op www.b-independentchapter.be en www.oostrem.be
PV, foto: Jan Maes

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
Outdoor living - Vliegramen
Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten

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

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Adres – Burn Out: 1982 Elewijt - Tervuurse Stwg 662

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

www.b-independent-chapter.be
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Zemst - Sport is belangrijk voor ons welzijn. Mensen met een functiebeperking willen ook sporten,
maar vaak kan dit niet op de manier waarop validen dat doen. Bloso Hofstade organiseert op
zondag 20 mei 2012, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, de eerste watersportdag
voor mensen met een fysieke beperking. Bloso zorgt voor aangepast sportmateriaal en begeleiding.
Op zaterdag 26 mei 2012 is het dan weer tijd voor de traditionele gemeentelijke sportdag voor
andersvaliden in manege Verbrande Brug. Sportievelingen met een beperking krijgen die dag de
kans om aan paardensport te doen. In juli kan diezelfde doelgroep elke donderdag van 14 uur tot
16 uur terecht in het Sportimonium om zich ten volle uit te leven in de volkssporten.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Sportimonium

Sport voor andersvaliden

Zondag 20 mei 2012– Watersportdag
voor andersvaliden in het Blosodomein
Bloso organiseert op zondag 20
mei 2012 een watersportdag voor
andersvaliden in het domein van
Hofstade. De organisatie voorziet
aangepaste zeilboten, kajaks en de
nodige begeleiding. Er is keuze tussen
optimistzeilen, kajak, windsurfen en
caravellezeilen. Deelnemen is gratis,
maar vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Voor meer informatie of inschrijven kan je
terecht bij Bloso: www.watersportdag.be.
Of neem contact op met Liesbet Wauters via
liesbet.wauters@bloso.be of 015/61 83 64.
Zaterdag 26 mei 2012 - Paardrijden
voor andersvaliden
Op zaterdag 26 mei 2012 organiseert de
gemeente Zemst, voor de vijfde keer op
rij, een sportdag voor andersvaliden. Dit is

een samenwerking van
de sportdienst Zemst,
manege Verbrande Brug
in Eppegem, vereniging
Horse Fun en de leden
van het dagelijks bestuur
van de sportraad. Horse
Fun is een vereniging
die gedurende het jaar
actief is in de manege
en die andersvaliden
de kans geeft om paard
te rijden. Deelnemers
kunnen in manege Verbrande Brug op de rug
van een paard tot volledige ontspanning
en rust komen of daadwerkelijk alleen een
paard mennen. Het doel is meedoen en
plezier beleven! De sportdag start rond 10
uur en eindigt rond 12.30 uur.
Reservatie is noodzakelijk. Voor meer
informatie of inschrijven kan je terecht bij

Rolstoelgebruikers kunnen zich in het Sportimonium vrij bewegen.
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manege Verbrande Brug op 02/251 12 12
of op de sportdienst van Zemst op 015/61
88 95.
Elke donderdag in juli van 14 uur tot 16 uur
– Volkssporten met begeleiding op maat
Het Sportimonium creëert het hele jaar
door een aanbod op maat voor een divers
publiek. Het museum is vlot toegankelijk
voor bezoekers in rolstoel. Mensen met
een functiebeperking kunnen in de maand
juli elke donderdag van 14 uur tot 16 uur
op een ontspannen manier en in een leuke
sfeer aan de slag in de volkssportentuin. Al
ooit gehoord van krulbollen, struifwerpen,
liggende wipschieten, gaaibollen of
trabollen? Het Sportimonium en de
sportdienst van Zemst zorgen voor
professionele begeleiding. De begeleiding
door het Sportimonium en de sportdienst
Zemst is gratis. Ook begeleiders met een
begeleiderspas kunnen gratis mee.
Reservatie is noodzakelijk. Voor meer
informatie of inschrijven kan je terecht op de
sportdienst. Neem contact op met Marcus
Van Roosbroeck via marcus.vanroosbroeck@
zemst.be of 015/61 88 95.
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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

MOEDERDAG-ACTIE :
vrijdag 11 en zaterdag 12
mei: 10% korting op alle
beha’s en setjes
Laat je juiste maat bepalen!
Ook prothesebeha’s en -badpakken verkrijgbaar

Tervuursesteenweg 358, Hofstade-Zemst
015 62 08 96
Stationsstraat 13B, Haacht
016 57 35 53
Word fan op Facebook, en maak kans op een
aankoopbon van 50 euro (tot 30 juni)
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Hofstade, waar Olympische helden thuis zijn

Hofstade – Baron Gaston Roelants, Miel
Puttemans, Karel Lismont, Roger Ilegems,
Dominique Monami, Carla Galle,... en nog zoveel
anderen. Stuk voor stuk Olympische helden, zomaar
op een zondagochtend, live in onze gemeente, in
het Sportimonium. Eregast was niemand minder
dan graaf Jacques Rogge. Gewoon even snel uit
Lausanne overgevlogen. Alstublieft!
Op de Erfgoeddag van 22 april waren maar
liefst negen Olympische medaillewinnaars
en zelfs nog acht deelnemers aan de
Olympische Spelen van Londen 1948
aanwezig in het Blosodomein. In zijn
speech knipoogde Jacques Rogge
duidelijk naar de zeven medailles die toen
werden behaald. Een cijfer dat volgende
zomer wellicht een droom zal blijven. We
schreven het al eerder: het Sportimonium
groeit stilaan uit tot dé sportambassadeur
van onze gemeente! Internationale Unescoerkenning, voortdurend nieuwe initiatieven, stijgende bezoekerspopulariteit…

Op de Erfgoeddag
werd hier nog een
heuse eregalerij met
Carla Galle, Jacques Rogge en Gaston Roelants leggen
de eerste steen van een nieuw gebouw.
foto’s en interactieve
filmpjes van alle medaillewinnaars sinds liggende wip, ter ere van dé Belgische
Londen 1948 aan toegevoegd! Een echte Olympische held bij uitstek, Zemstenaar
Wall of Fame, van Londen tot Londen.
Hubert Van Innis. Hij behaalde op de
Ook buiten viel één en ander te beleven. Spelen van Parijs (1900) en Antwerpen
Jacques Rogge en Carla Galle legden er (1920) maar liefst negen medailles: zes
de eerste steen van een nieuw gebouw gouden en drie zilveren!
waarmee de ruime en rijke collectie Het Sportimonium, een schitterend
van het Sportimonium een veilig gebouw met een unieke inhoud in een
onderkomen krijgt. Tussendoor kregen prachtig kader!
AL, foto: LH
we nog een initiatie boogschieten op de

PESS

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

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

320
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De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

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

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

Anthony Verheyden

B.V.B.A.

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

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: info@uitvaartzorg-verheyden.be
website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
de Zemstenaar mei 2012
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FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

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

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

Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1
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www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

29/02/12 12:35
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Hofstade - Biljartclub BC Centrum Hofstade, met thuisbasis in parochiecentrum Het Kranske aan
de Ambroossteenweg, zwengelt sedert kort haar ledenbestand aan door aan dames biljartles
te geven. Een vijftal vrouwelijke geïnteresseerden volgen deze lessen al. Enkele vrouwelijke
redactieleden van de Zemstenaar namen de proef op de som. De moeilijkheidsgraad van deze
op het eerste gezicht typische mannensport viel niet te onderschatten, zo bleek.
Tekst : Bart Coopman, foto: Jean Andries
De dames biljarters in de juiste pozes. Redactieleden Veerle Mollekens (derde van rechts) en Karin Andries (uiterst rechts) doen flink mee.

Biljartclub Hofstade leidt dames op

V

rijdag 30 maart in Het Kranske.
Karin Andries en Veerle Mollekens
van onze redactie hebben de
kuiten ingesmeerd en de keu
gekrijt. Zij gooien zich, onder deskundige
mannelijke begeleiding, in een sportieve
strijd tussen complete beginnelingen. Ze
mogen zich meten met Monika Einfalt,
ereschepen van de gemeente, maar ook
al een tijdje damesbiljarter.
Onder het toeziend oog van ervaren
rotten in het biljartvak als Cois Doms,
Danny Claus, Freddy Deroover en
Rikki Andriessens, krijgen de dames
allerhande tips en technische termen
toegegooid. Ze laten zich niet van de
wijs brengen en spelen hun eigen spel.
Couleren, halven biel, trekken, fausse
queu, pikeren, links effect: onze dames
hebben dat precies al eerder gedaan?
Gemiddeld scoren onze dames een punt
per beurt. Niet slecht voor beginnelingen,
naar het schijnt. Vooral Veerle Mollekens
de Zemstenaar mei 2012

heeft duidelijk de juiste genen in het
bloed (“volgens mij was ons vader
vroeger ook bij deze club”), want wint
na een tijdje de sportieve strijd binnen
de redactie met vier punten tegen drie
voor Karin Andries.
Enkele reacties? Karin: “Het moeilijkste
bij het biljarten is de keu goed vasthouden en hem sturen”. Veerle: “De houding
die een biljarter
moet aannemen
is niet zo gemakkelijk, vind ik. En
welke bal je moet
raken op welke
manier is ook niet
zo simpel.”
Biljartclub BC Centrum
Hofstade,
gesticht in 1973,
telt zeventien actieve leden. De
club is actief in het

vrijspel, bandstoten en driebanden en wil
gerust aan iedereen de knepen van het vak
leren. Mannen of vrouwen die interesse
hebben in een biljartopleiding of gewoon
eens vrijblijvend willen komen proberen
een balletje te mikken, nemen contact
op met Freddy Deroover (015/33.94.90)
of zijn welkom elke vrijdagavond in Het
Kranske aan de Ambroossteenweg.	 
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Eppegem - Vijfenveertig jaar lang hebben ze met hun rijdende groenten- en fruitwinkel
rondgetoerd, maar nu staat de handrem op. Jos Van Espen (67) en Addy Verboomen (65)
reden hun laatste rit. Ze beginnen een nieuw verhaal van minder werken en meer genieten.
			

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

De rijdende winkel staat stil

“H

et is goed geweest,
maar eigenlijk had ik
er nog wel enkele jaren
willen mee doorgaan”,
zegt Jos met een krop in de keel. ”Maar
het wordt tijd dat we ook eens aan ons
zelf denken. In 45 jaar als zelfstandige
hebben we amper vakantie genoten. Af
en toe een weekendje aan zee en wat
bezig zijn met mijn vogels en vissen en
dat was het. Ik denk dat we wel wat
rust verdiend hebben.”
Het vertrouwde en opvallende beeld van
de lange groentewagen, die zijn komst
met het erkenbare deuntje aankondigt,
verdwijnt nu uit het straatbeeld.
Jos begon zijn carrière van groenteboer
al op jonge leeftijd. ”Ik werkte als
jonge gast bij Triumph in Mechelen en
nam al snel een groentewinkel over in
Hofstade. Daarna liet ik mij overhalen
om de toer van Jeangske er bij te
nemen en het is nooit meer gestopt.

In 1984 is Addy erbij gekomen met
een tweede wagen. We hadden ieder
onze toer in Eppegem, Boortmeerbeek,
Zemst, Hombeek, Humbeek en Weerde.
De jaren 60-70 waren goede tijden.
Wij hadden zowat alles mee wat een
klant wilde, van groenten en fruit tot
conserven, melk, aardappelen tot een
assortiment kazen toe. Versheid was
ons kwaliteitslabel.”
Van de vroegmarkt naar de klant
“Om 5u deden we onze aankopen op de
vroegmarkt en een paar uur later stonden
we bij onze klanten. Onze service aan huis
werd sterk geapprecieerd, vooral door
oudere mensen die vaak van anderen
afhankelijk zijn voor hun inkopen.”
Bij het klantenbestand van Jos hoorden
ook de senioren in de serviceflats van
De Meerpaal in Zemst. Voor hen was het
telkens uitkijken naar de komst van de
groentekar. Bij zijn laatste stopdag aan

Woensdag hielden Jos en Addy een laatste keer halt op de parking van het rusthuis. Trouwe
klanten Simonne De Block, Liza Van Halewijck en Marcel Van Herteryck vinden dat jammer.

het rusthuis was de stemming bedrukt.
“Jos had alles mee”, zegt Liza Van
Halewijck (81) die in één van de flats
woont. ”Op zaterdag en zondag kook ik
mijn eigen potje en daarvoor deed ik mijn
aankopen bij Jos. Hoe dat nu verder moet,
weet ik nog niet. We gaan hem missen.”
Ook Marcel Van Herteryck (82) voelt
zich onwennig bij het afscheid. ”Ik heb
altijd goe gerief gekregen van Jos en
het was heel makkelijk. Iemand anders
zal zijn toer niet overnemen, want het is
hard en lang werken hé.”
Simonne De Block (81) heeft haar
boodschappenlijstje in de hand. Zij
kookt iedere dag haar potje. ”Mijn
dochter zal nu voor mij of met mij moeten
gaan winkelen”, hoopt ze luidop.
Als de rekeningen vereffend zijn, diept
Jos voor zijn trouwe klanten elk 3 kilo
sinaasappels op. “Hou jullie goed en tot
ziens”, wuift hij hen toe. Hij heeft haast om
weg te komen, want de emotie slaat toe.

Groentewagen
wordt hamburgerkraam
De marktwagen is bij het pensioen
van Jos nog niet veroordeeld om
verschroot te worden. FC Eppegem
heeft hem aangekocht en zal hem
ombouwen tot hamburgerkraam en
bierwagen, om er de supporters
tijdens de thuismatchen te bedienen.
“De voorzitter had vernomen dat ik
ermee ging stoppen”, zegt Jos. ”Hij
heeft mij een eerlijk bod gedaan en ik
heb onmiddellijk toegehapt. Er waren
kosten aan en nu hoef ik mij daarvan
niets meer aan te trekken.” Jos en
Addy zijn overigens supporters van FC
Eppegem. De laatste weken hebben
ze rondgereden met een plaat op de
wagen met de tekst ‘Jos met pensioen
en Eppegem kampioen’.
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Vanaf 16 april tot 31 mei 2012:

Met spaarplus brengt AXA uw
spaargeld weer tot leven
.

AXA bankagent

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

1,00 % basisrente +
1,50 % getrouwheidspremie
Gedurende 5 jaar, een jaarlijkse coupon van

4,15 % in Noorse kroon
en 100% kapitaalgarantie

Bruto rendement; instapkosten te verrekenen;

Meer informatie via ons kantoor

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

Bereikbaar tijdens de
wegenwerken
de Zemstenaar mei 2012

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
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Zemst - Op 27 en 29 maart werd het zaaltje van de bib in
Zemst ingericht als leslokaal voor facebook-beginners. De
gemeente maakt al enkele jaren gebruik van de Mobiele
InternetKlas (MIK) van volkshogeschool Arch’educ, die voor
deze cursus samenwerkt met Seniorennet.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

David de Boeck

Jeanne, druk bezig in haar computerhoekje.

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

Wij
zij

n éé

n jaa

Maak nieuwe en vind je oude terug!

r ope

n

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:
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015/611532

Fax:

Vrienden op facebook…

015/617959

D

e meesten van de tien
deelnemers waren in hun
tweede jeugd, maar daarom
niet minder geïnteresseerd
in de nieuwste communicatiemiddelen.
Want “mee zijn met zijn tijd” en “op een
moderne manier kunnen communiceren
met kinderen, kleinkinderen, vrienden,
…” waren zowat de hoofdmotieven
van de deelnemers. “Maar dan wel op
een veilige manier!”, hoorde ik zowat
van iedereen. Ook dat was voor de
meesten een belangrijke reden om in
te schrijven. Hoe zorg je ervoor dat
je de informatie die je op facebook
zet enkel deelt met de mensen met
wie je ze wil delen? “Ik was al wel
op facebook, maar ik durfde niet goed
antwoorden op de vragen van mijn
kleinkinderen, omdat ik het gevoel had
dat heel België meelas”, vertelt Jozef.

Privacy
“Voor de meeste ‘facebookbeginners’
is privacy inderdaad het voornaamste
struikelblok”, zegt lesgever Willy
Wellens.
Een groot deel van
de deelnemers kent zijn weg op
internet en mailt regelmatig. Maar
facebook is nog net dat stapje
verder. Het lijkt minder beheersbaar
en dus minder veilig. Maar als je
leert hoe je facebook veilig kunt
gebruiken,
biedt het natuurlijk
andere mogelijkheden. Zoals het
delen van foto’s bijvoorbeeld. Voor
Eric, die een dochter heeft die
via het Erasmusprogramma in het
buitenland studeert, is dit alvast
een reden om zijn eerste stappen
in de facebookwereld te zetten. Of
het terugvinden van vrienden van
weleer…
de Zemstenaar mei 2012

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

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

Vrienden
Vrienden, daar draait het om bij
facebook. Ik kom binnen op het
moment dat de deelnemers “vrienden
aan het maken zijn”. Iedereen heeft
zijn gegevens op een papiertje
geschreven en doorgeschoven aan zijn
buur. Ook hier is veiligheid weer een
sleutelwoord, want het is niet omdat
je een “vriend” wil toevoegen, dat die
persoon jouw vriendschapsverzoek
aanvaardt. Alles gebeurt hier
trouwens via fictieve adressen.
Tijd sparen
Voor Liesbet en André biedt de cursus
vooral het voordeel dat ze tijd sparen.
“Het is handig als iemand je uitlegt
welke stappen je moet zetten, want
ik zoek het zelf niet zo graag allemaal
uit”, lacht Iris. “Alleen zou je dan thuis
onmiddellijk veel moeten oefenen”,
vult André aan. “Ik ben bang dat
ik veel ga vergeten.” Wel, André,

Jeanne, een goeie buur

E-mailen, gegevens opzoeken op het
internet, foto’s doormailen. Jeanne kan
en doet het allemaal. Ze noemen haar
een moderne oma, maar ze is nog veel
meer dan dat. Wie haar kent, weet het:
Jeanne is met haar 82 lentes nog steeds
kwiek van geest en rad van tong. Ze
woont al heel haar leven in Hofstade
en wil er ook nooit meer weg. Een buur
met het hart op de juiste plaats. VM
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moest je iets vergeten zijn, dan vraag
je het gewoon op facebook aan al je
nieuwe vrienden van deze avond!
Foto’s en salsa
Jeanne is 82 en het levende voorbeeld
dat er op “nieuwe dingen leren” geen
leeftijd staat. Ze was niet aanwezig op
de facebookinitiatie, maar nam een tijd
geleden deel aan een internetcursus
die ook door de gemeente werd
georganiseerd. En daar heeft ze nog
geen spijt van gehad. Ze is dan ook
een echte doorbijter.
Op een dag werd ze uitgenodigd
voor het verjaardagsfeest van haar
schoondochter. Toen ze hoorde dat
er een latino dansleraar aanwezig
zou zijn en er dus allicht salsa zou
gedanst worden, ging ze stiekem
aan het werk. Via een cursus op het
internet leerde ze op korte tijd salsa
dansen en deed iedereen versteld
staan van haar Latijnse ritme. 


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

ONTSTOPPINGSWERKEN

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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Acer 17.3 ” 7739Z

Acer 15.6 ” 5560G

17.3 “ LED HD+
Intel P6200
4 Gb DDR3
320 Gb HDD
WiFi
—Webcam
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Intel HD 3000

15.6 “ LED HD
AMD A6
A6--3420M
6 Gb DDR3
640 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
AMD Radeon 7470M ( 1Gb )

499 EUR incl BTW
Asus 15.6 ” K53SD

649 EUR incl BTW
HP P6
P6--2110eb

15.6 ” LED HD
Intel i5
i5--2450m
8 Gb DDR3
750 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Nvidia GeForce GT610MX (2Gb)

799 EUR incl BTW

Intel i7
i7--2600
8 Gb DDR3
1 Tb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
AMD Radeon HD7450 (1Gb)
Inclusief muis & toetsenbord

799 EUR incl BTW

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

http://www.ppcsolutions.be (nieuwe webshop !!)
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Eppegem - Oostende – Een
machine die elektriciteit opwekt
uit golven, het bestaat. Al is het
dan voorlopig op kleine schaal
en in een proeflabo. Steven
Nauwelaerts (30) uit Eppegem
is al van kindsaf een echte
uitvinder. Hij deed mee aan De
Bedenkers op de VRT en nu werkt
hij, samen met zijn neef Geert,
volop aan hun project Laminaria.
Steven woont sinds twee jaar
in Oostende, waar ook zijn
proefopstelling staat. De testen
lopen op hun laatste pootjes, het
ideale moment voor een babbel.
Tekst en foto: Sofie De Win

B

elletje rinkelen
We trekken meteen naar
de loods waar Steven zijn
opstelling heeft staan: een
grote tank met water, met erboven een
op schaal gemaakt model van wat het in
de toekomst moet worden. “Het begon
als een weddenschap met een Australiër”,
vertelt Steven. “Hij was bezig met een
apparaat waarin hij een artificiële golf
opwekte om te kunnen surfen. Ik, met mijn
grote mond, zei dat ik het beter kon.”
Steven weidt uit over het golfbad in zijn
tuin en de energie die hij kwijt moest
door het opwekken van deze golven.
‘”Ik merkte dat er veel kracht gepaard
ging met het laten verdwijnen van die
golven. Dat deed een belletje rinkelen
en daaruit is Laminaria gegroeid.”
In oktober richtte Steven samen met
zijn neef Geert een bedrijfje op. Hun
investering is deels gefinancieerd door
eigen budget, de andere helft bestaat
uit subsidies van het IWT.

Steven, uitvinder van Laminaria

Kandidaat partners
Het is allemaal heel spannend en
nieuw, ook voor Steven. “Elke fase
van het proces is anders. Als mensen
me vragen wat ik juist doe van werk,
is dat heel moeilijk om exact uit te
leggen”, zegt Steven. “Eerst was
er vooral het lassen en de fysieke
arbeid, dan waren er de tests, het
labowerk en nu moeten we vooral de
rapporten schrijven. Geen dag ziet er
hetzelfde uit.”
Sinds zeven maanden is hij bezig met
de tests op schaal en die verlopen zoals
gehoopt. “We hebben net de metingen
afgerond die door een onafhankelijke
onderzoeksinstelling van de universiteit
van Gent gecontroleerd werden.
Met deze resultaten trekken we naar
kandidaat partners die het project mee
willen ondersteunen.”
Momenteel werken ze met een
schaalmodel, maar de bedoeling
TRANSPORT
DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT
is om het apparaat in ware grote
ZAAKVOERDER LUC DE LAET
uit te bouwen en te testen op
volle zee. ‘”We zijn uitgenodigd
door de Belgische ambassade om
ons project voor te stellen op All
Energy, een internationale beurs
TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
voor alternatieve energie waar we
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237
in mei ons project voor stellen.”
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Kracht van de golven
Om duidelijk te zien hoe alles werkt
moeten we Steven zijn “bureau”
inkruipen. Een oude wachtpost van de
politie, maar dan in de hoogte. Eventjes
mijn hoogtevrees overwinnen en de
ladder opkruipen dan maar. “Onze
technologie bestaat uit een apparaat
dat energie uit de golven haalt. Het is
een simpele, maar efficiënte methode.
Als je iets op zee doet, heb je daar
bescherming voor nodig. De zee kan
zo wild zijn, dat dingen stuk gaan,
als ze niet kunnen schuilen. Daarom
kan de hoogte waarop de Laminaria
in het water ligt, aangepast worden.
De meeste beweging bevindt zich
in de bovenste lagen van het water.
Wij hebben dus iets ontwikkeld dat
je onder water kan brengen tijdens
wilde stormen, waardoor het niet stuk
gaat. Door de golfbeweging kantelen
twee segmenten tegenover elkaar,
waardoor energie opgewekt wordt.
Het lijkt op de beweging die kelp of
zeewier maakt. Ik ben nu al een tijd
bezig met het project en uiteindelijk
moest het kind een naam hebben.
Laminaria is de wetenschappelijke
naam van kelp en dus was het besluit
snel genomen.”
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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.
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Onder de
nog maken

de Zemstenaar mei 2012

mensen
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Foto’s: Jean Andries
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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)

nog maken
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FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

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
5 u. ’s morgens t.e.m. 23
4 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.

Hoe bedien ik een broodautomaat?

• En bovenal… ZALIG LEKKER brood!

•
•
•
•

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

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

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 mei 2012
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Zemst – Vincent Moens is de jongste (en meest beloftevolle?) ondernemer van Zemst. Vincent ,
dit jaar 18, was verantwoordelijk voor de styling van De Nacht van de Zemstse Ondernemer. Deze
happening vond plaats in de hangars van Vergo, niet bepaald De Efteling. Maar Vincent maakte er
een feestzaal van, modern van stijl, compleet met rode loper, zelf ontworpen vazen, eigenhandig
gemaakte bloemstukken en andere trivia. Hij studeert weldra af aan het SISA (Stedelijk Instituut
voor Sierkunst en Ambacht ) in Antwerpen. Zijn grote droom is een winkel openen. Dankzij de
support van zijn familie kan Vincent nu al zijn eerste stappen zetten in de wereld van interieur,
kunst, styling, decor en design.
					

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Vincent Moens, jong en creatief ondernemer

V

ertel verder, Vincent.
“Als vijfjarige was ik al
obsessief bezig met Kerstmis,
in het bijzonder met al wat
te maken had met versieringen en
decoratie. Ik was verslingerd op deze
periode en het heeft mij sindsdien niet
meer losgelaten. Ik leerde bloemstukken
maken en kleuradviezen opstellen, ik
maak zelf gordijnen, herschilder en
patineer oude stoelen, volgde stages,
werkte in winkels aan de Zavel in
Brussel, maar de drang om mijn
eigen ding te doen werd steeds
groter. Een echte winkel houden is
mijn grote droom. Maar zoiets moet je
opbouwen. Ik startte voorzichtig met
opendeurdagen in ons huis. Het concept
voor mijn winkel is eenvoudig: je huis is
je toonzaal. Als je hier rondloopt, zie je
enkele kamers die volledig ingericht zijn
naar mijn smaak, waarbij ik erop let dat
het verschillende stijlen zijn. Al wat er
staat kan gekocht
worden:
sfeervolle lusters met
bronzen armatuur,
zijden lampenkappen, bestek, een
retro zetel, bijzettafeltjes, handgeslepen kandelaars,
gordijnen, borden,
onherkenbare sleutelhangers,
vintage tabaksdozen
en andere artefacts, werkelijk al
wat je ziet.
Momenteel
zijn
de living en de
de Zemstenaar mei 2012

orangerie
volledig
gedecoreerd,
later komt er nog het salon bij. De
meesten stukken zoek en koop ik via
verschillende leveranciers en kanalen.
Zo staat er hier wat van Pieter Potters,
waar ik stage heb gelopen, maar
evengoed ga ik langs bij Stef Antiek
of winkel ik in de Kloosterstraat in
Antwerpen, the place to be voor alles
wat met design te maken heeft. Een
kringwinkel of rommelmarkt wil ik ook

bekende ontwerpers. Uiteindelijk is het
de bedoeling dat geïnteresseerden mij
vragen: richt mijn huis in. Mijn kamers
reiken daarvoor ideeën aan. Ik zorg er
dus voor dat alles klopt: niet alleen
de smaak en stijl van inrichting, ook
de verlichting, de geur, het comfort
en zelfs de muziek, waar ik heel groot
belang aan hecht.”
En, kostelijk?
“Tja, zo’n investering duurt
jaren, dat is eigenlijk een
levenswerk. Momenteel staan
hier stukken die ik nog moet
herstellen of restaureren, maar daar
heb ik momenteel geen budget voor.
Daar begin ik aan van zodra er een
potentiële koper opdaagt. Als je
kiest voor tijdloos klassiek, telt voor
mij more is more, in plaats van less
is more. Hoe meer werk er staat, hoe
beter je een totaalsfeer kan creëren
waarin je jezelf
echt thuis voelt.
Interieur
is
tenslotte iets heel
persoonlijks. Het
toont wie je bent.”

"Het concept is eenvoudig:
je huis is je toonzaal"
wel eens bezoeken, maar het wordt
moeilijk om daar nog iets te vinden.
Vroeger werd veel retro weggegooid,
maar nu vindt iedereen dat weer
schoon en stijgt de prijs. Ik heb
hier een mix staan van zowel oude
stukken en unieke exemplaren als
fijn hedendaags ambachtswerk van

Vincent
Moens
houdt
zijn
opendeurdagen
op 12 en 13 mei,
telkens van 15u tot
19u. Zijn website
is in opbouw,
maar je kan hem
bereiken
op
vincent-moens@
hotmail.com  
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Elewijt – Onze gemeente heeft er een nieuwe kampioen bij : Glen Leyers draagt sinds kort de
titel van Belgisch kampioen marathon bij de politie . Een geweldige prestatie voor een gewezen
triatleet. De Olympische Spelen voor politie- en brandweermannen lonken.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Glen Leyers

Marathonkampioen bij de politie

ij loopt nog maar twee jaar
marathons. Maar in Lier liep
hij in maart een uitstekende
tijd van 2.53 uur op een vlak
parcours langs de Nete, maar met veel
tegenwind. Goed voor de titel van
Belgisch kampioen bij de politie in deze
discipline.

tot hun taken.
Daardoor worden
er bij de politie
veel
nationale
en internationale
sportwedstrijden
georganiseerd.
Een marathon voor
politiemannen is
er niet jaarlijks
in België, maar
internationaal
zijn er wel andere
wedstrijden. Zo
selecteerde Glen
zich vorig jaar
voor het Europees
kampioenschap
marathon
voor
politiemannen
in Praag. Op
dit
heuvelend
parcours haalde
hij knap een 2.52
uur. Zijn volgende
doel
zijn
de
World Police and
Fire Games van
2013, zeg maar
de Olympische Spelen voor politie- en
brandweermannen en het grootste
sportevenement ter wereld na de
Olympische Spelen. Dat vindt volgend
jaar, na acht jaar, eindelijk nog eens in
Europa plaats. Die race in Belfast wil hij
daarom voor geen geld van de wereld
missen.

Glen Leyers is politieman, niet bij
Kastze, maar bij VIMA (Vilvoorde
en Machelen). Hij werkt er bij de
recherche, u weet wel, de dienst
moordzaken waar zoveel tv-series over
lopen. Politiemannen horen fit te zijn,
dus conditietrainingen behoren ook

Glen staat scherp. Ondanks zeer
onregelmatige werkuren en een
gezin met drie kinderen, heeft hij
er trainingsschema’s op zitten van
100 km per week. “Nu dus alleen
lopen, maar vroeger was er meer
afwisseling, want ik ben eigenlijk een

H
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triatleet”, vertelt hij. “Ik heb twee Iron
Mans gedaan in Duitsland en dat ligt
me eigenlijk meer. Dat doe ik ook
liever, vooral door die afwisseling
van zwemmen, fietsen en lopen. Dat
maakt de trainingen gevarieerder
en verkleint de kans op blessures.
Triatlon blijft zeker in mijn achterhoofd
voor later. Trouwens, in Belfast
doe ik mee aan de kwarttriatlon.
Mijn eerstvolgende wedstrijd is de
marathon van Eindhoven in oktober.
Daar bereid ik me nu op voor.”
Zemka en VAC
Glen wordt getraind door Walter
Mombaerts.
Naast
de
Zemstse
politiesportclub
Zemka
is
hij
aangesloten
bij
de
Vilvoorsde
Atletiekclub (VAC), waar hij kan steunen
op goede trainingspartners, zoals de
Zemstenaren Sven Van Steen, Mark Van
Hoof en Ivan Kinne, die hem ook veel
wedstrijdtips geven. Die mannen zien
we ook haast jaarlijks terug op Den
Elewijtse Halve op tweede pinksterdag.
Ook dit jaar is Glen weer van de partij
voor deze unieke wedstrijd naast zijn
deur. In de gaten houden, dus die Glen
Leyers. Ofwel zijn oudste zoon, de
tienjarige Dries, die er al een kid ironman
op zitten heeft. De jongere Wout houdt
het bij voetbal bij VV Elewijt. En de
vierjarige Noortje? “Dansen misschien?”
zeggen de jongens.
Deze
sportieve
en
goedlachse
politieman blijft er bescheiden bij,
ondanks de zwarte kanten van de
samenleving waar hij beroepshalve
mee geconfronteerd wordt. “Mijn sport
is en blijft een passie, een hobby,
naast mijn werk dat ik zeer graag doe.
Maar vrouw Heidi en de kinderen zullen
altijd voor gaan.”
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De verzekeringsspecialist
voor particulier en kleine KMO

Bankservice op uw maat
en persoonlijk advies

Tervuursesteenweg 257
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
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Weerde – Weerde davert weer op zijn
grondvesten. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei
vindt de 29ste editie van de Weerdse Bierfeesten
plaats. Elk jaar vinden 7000 mensen de weg
naar de megatent. Is het de veelzijdigheid, de
kwaliteit, de betaalbaarheid of is het gewoon
de authentieke Weerdse sfeer? Wij vroegen
het aan Thomas Van Waeyenberghe.
Tekst: Paul Verdoodt, foto: vzw De Bierfeesten

Bierfeesten!
V
ertel op, Thomas, wat schaft
de pot dit jaar?
“De vrijdag groeide uit van
een traditioneel sfeercafé
tot een groots gebeuren voor alle
leeftijden. Je kan genieten van een
uitgelezen selectie Belgische bieren ,
een gratis kindernamiddag en -fuif, een
reuze spaghettislag en aansluitend de
biernacht met stomende optredens.
Dit jaar laten The Kings Alive, Cookies
and Cream, Bram Vandendriessche van
StuBru en huis-dj Harry de zon schijnen
over de dansvloer.”
“Op zaterdagnamiddag is het de beurt
aan de sportievelingen voor een groot
volleybaltornooi. Zaterdagavond is
het hoogtepunt van het feestweekend
met de Palm Live Stage. Om 18u wordt
het startschot traditioneel gegeven
door een regionale band, dit
jaar The Octopussys. Daarna
komen toppers aan bod als
Customs, Teddiedrum en De
Jeugd Van Tegenwoordig. Het
feest wordt verder gezet onder
leiding van Discosluts en dj
Harry.”

In the picture: The Octopussys
The Octopussys uit Eppegem zijn bezig aan een indrukwekkend
parcours. Zij prijken niet alleen op de affiche van de Bierfeesten,
maar zijn einde mei ook te bewonderen op Jeppe Beach. En dat
is nog niet alles. Midden mei zit de groep in Italië voor een paar
optredens. En begin juli spelen de jongens op Rock For People,
zowat het Rock Werchter van Tsjechië. The Octopussys staan
er tussen grote namen als Faith No More, The Prodigy, Franz
Ferdinand, The Kooks, Pete Doherty, Flogging Molly, Skrillex,
enzovoort. Hun cd Face The World, uitgebracht in mei 2011,
kreeg over heel de wereld lovende recensies. Op dit moment
is er voor de song Summer’s Gone een videoclip in de maak.
“Wij spelen melodische punkrock”, vertelt bassist Mark Bolsens.
“Dus niet de hanenkammen punkrock, zoals de meeste mensen
denken als ze het woord punk horen. Denk eerder aan Blink 182
of Sum 41 en dat soort dingen.”
Meer info op www.rockforpeople.cz/, www.theoctopussys.com of
www.facebook.com/octopunkrock

tot een heuse
Outdoor DJ Stage,
waar enkele topdj’s hun talent
aan de draaitafel
kunnen tonen. Dit
jaar willen we
deze troef ten
volle
uitspelen
met namen als
WCS (Weit City
Soundsystem)
uy&, C-Man vs.
D-Rub
(zéér
regionale dj-collectieven), en top-dj’s
als We are Prostitutes en Ed &Kim.
Een andere nieuwigheid is het
Bierfeesten
Netwerkcafé,
een
samenwerking met Unizo. Ondernemend
Zemst en onze sponsors krijgen hier de

kans om in een aparte tent bij een hapje
en een tapje bij te praten, contacten te
leggen en op een bijzondere manier te
genieten van de live optredens. “
Alle info en tickets op
www.weerdsebierfeesten.be


De Bierfeesten zijn bekend om
hun vernieuwende ingrepen.
Wat wordt het dit jaar?
“Wij zijn inderdaad altijd op
zoek naar nieuwe elementen
om het bestaande concept
verstevigen.
In 2010 testten wij voor het
eerst de meerwaarde van een
buitenpodium. Een schot in de
roos, dus restyleden we dit
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nes

Joan

nes

Joan

Geerdegemstraat 54 2800 Mechelen Tel. 015/41 20 92 fax 015/43 03 38

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

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

33

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

GEREGISTREERD AANNEMER

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

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

www.betonvandijck.be

BVBA

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

Bram Valcke

Bart Vanhoegaerden

0498/73 77 61

0496/61 22 58

www.bb-bouw.be

-

info@bb-bouw.be

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

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

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

design

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

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

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

		
Parket

100 % eik

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be
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Hofstade - Bloso wil een nieuw overdekt zwembad bouwen in het domein van Hofstade, in vervanging van zwembad Heide aan de Tervuursesteenweg. Dat staat in het nieuw masterplan.
Zemst wil in het nieuwe zwembad 1 miljoen euro investeren.
							

Nieuw zwembad in Blosodomein

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

I

en tegen de
n de eindsporthal
aan.
nota
van
De
Zemstse
het masterturners zijn met
plan,
een
veel en al jaren
toekomstvisie
vragende partij
voor het Blovoor een desodomein
van
gelijke
accomHofstade, staan
modatie.
Het
enkele opmerkeschepencollege
lijke projecten.
hoopt de werkDe bouw van
zaamheden nog
een nieuw overvóór oktober te
dekt zwembad
kunnen starten.
in het domein
Het oude openluchtzwembad is beschermd maar een kanker in het domein.
is er één van.
”Het zwembad Heide aan de Ter- Bloso de openluchtaccommodaties en Wildwaterbaan en duikerscomplex
vuursesteenweg heeft zijn beste meer specifiek de betalende strandzone afgevoerd
tijd gehad”, licht directeur Michel ook gratis voor de Zemstenaars. Het eerdere idee om het beschermde
Van Espen het plan toe. ”Het werd Het schepencollege wil daar wel op openluchtzwembad te verbouwen tot een
wildwaterbaan is in het masterplan opzij
gebouwd in de jaren ‘70 en is naar inzetten.”
geschoven. Als ze er ooit komt zal het zeker
eigentijdse normen verouderd. In het
niet op de site van het oude zwembad zijn.
domein is er ruimte genoeg om een Zwembad Heide wordt sportzaal
nieuwbouw te realiseren. Dat kan in Een herbestemming voor het dan Ook het Todi-duikerscentrum maakt nog
de onmiddellijke buurt van het oude, overbodige zwembad Heide is er weinig kans in Hofstade. De bedenkers
beschermde
openluchtzwembad, voorlopig nog niet. ”Een omvorming van het ambitieuze project van 15 miljoen
waarvoor we al jaren een oplossing tot sportcentrum, met een opdeling euro wilden er het eerste indoor duikzoeken. Gelijk overwegen we om in kleinere sportzalen, is één van en snorkelcentrum van Europa bouwen.
de kuip van het oude zwembad de mogelijke opties”, meent Michel Maar door de economische crisis slagen
gedeeltelijk
te
verbouwen
als Van Espen. “Er zijn nog heel wat zij er niet in om de nodige investeerders
vernieuwd openluchtzwembad, met sportverenigingen die door een tekort te strikken. De bvba Todi kijkt nu uit
mogelijk een welnesscentrum in de aan accommodatie in de regio naar naar andere vestigingsmogelijkheden in

elders moeten uitwijken. Die kunnen Limburg.
beschermde gebouwen.”
we daar ook mee
De gemeente Zemst staat niet helpen.”
FEESTZAAL - TRAITEUR
afkerig tegenover dat plan. ”Een Eerder beslisten
zwembad in een gemeente als Zemst Bloso en het
is noodzakelijk”, meent sportschepen gemeentebestuur
ZEMST-BOS
Piet Van Grunderbeek.
Maar als om samen een
Tel. 015/61 70 82
de gemeente in eigen beheer een grote turnzaal te
GSM 0496/55 70 82
zwembad zou bouwen en uitbaten is bouwen, met een
Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
dat vrijwel zeker een verlieslatende g e m e e n t e l i j k e
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten Familiefeesten - Huwelijksfeesten
onderneming.
Een gemeentelijke t u s s e n k o m s t
Zaal voor 10 tot 140 personen
inbreng van 1 miljoen euro in een nieuw van 1 miljoen
E-mail:
traiteur.amadeus@skynet.be
Die
is
Blosozwembad weegt niet op tegen euro.
Maandag en donderdag gesloten
de vele voordelen. Bovendien maakt voorzien langs de
Fijne Franse keuken
Chef aan het fornuis
een samenwerkingsovereenkomst met s p o o r w e g z i j d e

AMADEUS
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GARAGE

Pedicure
Voetreflexologie
Fitness begeleiding
bij zwangerschap
De kracht van kruiden
(producten voor de voeten)

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw

audi

Nancy Janssens
tel: 0494 08 75 79
tel: 015 61 08 17
nancyke2008@live.be

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

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

bvba

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS
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Wat is er op
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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

TV Zemst

?

Televisie of kortweg tv is zowat in alle talen hetzelfde, of toch ongeveer. In onze
nabije omgeving vonden alleen Duitsers (en Denen) dat iets te gemakkelijk.
Maar Fernsehen drukt wel veel beter uit waar het om gaat: ver zien!
Wist u trouwens dat de eerste live uitzending in de geschiedenis van dit medium
dateert van 1951? Het betrof een speech van de toenmalige Amerikaanse
president Truman… Nog datzelfde jaar was de eerste live uitzending van een
commerciële tv-zender (CBS) een feit! Tegelijk werden twee beelden naast
elkaar getoond: het ene van de Brooklyn bridge in New York en het andere van
de Golden Gate bridge in San Francisco. Niet bepaald buursteden.
Dan ligt het in onze, hoewel uitgestrekte, gemeente iets makkelijker. Edoch!
Werken met vrijwilligers die er dat ‘na hun uren’ nog effen bijnemen, betekent
dat je onmogelijk overal kunt zijn. En zeker niet tegelijk! Als er vijf evenementen
op hetzelfde moment plaatsvinden, moeten we al eens iemand ontgoochelen.
Jammer! Tijdig aanvragen is de boodschap. Via de site, via Facebook, of via
ondergetekende (alex.lauwens@telenet.be; 0474/056.001).
Ook voor de maand mei staan er weer tal van leuke items geprogrammeerd.
Zo zult u kunnen zien hoe de Zemstenaar die u nu in handen heeft, tot leven
wordt gewekt door onze lay out-woman Marijke Pots. Gewoontegetrouw zijn
er ook onze vaste rubrieken, zoals Koken met Bart. De aspergetijd gaat ook
aan hem niet onopgemerkt voorbij! En, binnenkort – hoe kan het ook anders?
– gaat hij de barbecuetoer op. Al zal hij ook af en toe met Anita de grens over
wippen om met haar Poolse specialiteiten te bereiden.
Een ander item dat stilaan uitgroeit tot een heuse hype is Wenke Sport! De
wel heel speciale kijk van een
leuke jongedame op minder
populaire sporten…. TV Zemst,
b.v.b.a.
U kijkt toch ook?
TV Zemst bekijkt u via uw pc
Mechelsesteenweg 726
op www.tvzemst.be, of via uw
1800 Vilvoorde
digitaal tv-toestel op Onze TV:
Tel. 02 / 252 47 49
bij Telenet op kanaal 408 en
Fax 02 / 252 38 46
bij Belgacom op kanaal 350.
VLOER_ & MUURTEGELS

AL
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen
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Garage te koop? Neen! Garageverkoop!
Zemst – Hebt u ook zoveel rommel thuis? Puilen uw zolder, kelder,
garage of tuinhuis uit van ongebruikte spullen of miskopen?
Welnu, de KWB van Zemst-centrum en Zemst-Laar hebben daar
wat op gevonden: op 5 en 6 mei organiseren zij een heuse
Garageverkoop! Een wat, zie ik u de wenkbrauwen al fronsen? Ja,
dat deed ik ook. En trok op onderzoek. Kort nadien mocht ik lekker
gezellig op de koffie bij drie dames: Marina, Maddy en Annie.
Zwijgen en luisteren was de boodschap.

E

r was eens… een tijd dat er
nog ophalingen van groot
huisvuil gebeurden. Nu zien
velen er tegenop om naar het
recyclagepark te rijden, omdat het te
duur is. Welig tierende sluikstorten
zijn het gevolg. Maar brave burgers
dumpen niet in de natuur. En wie nog
wat centen wil vangen voor zijn ouwe
spullen, kan terecht op rommelmarkten.
Wel een gedoe natuurlijk. Dan is zo’n
garageverkoop een stuk handiger!
Geen schoonmoeders of lastige kinderen
Marina De Vulder (voorzitter van KWB
Zemst-centrum):”Wij hebben dit idee
opgepikt vanuit KWB Nationaal. Samen
met Maddy Vanderaerden, Annie Jacobs
en de KWB van Zemst-Laar hebben wij
een flyer ontwikkeld die begin maart
in alle brievenbussen van Zemst werd
gedropt. Voor amper 5 euro kon ieder die
het wilde deelnemen. In ruil zorgt KWB
voor reclame, een affiche, ballonnetjes
en folders, zodat de geïnteresseerde
kooplustigen weten wie deelneemt.
Iedereen van Zemst, al of niet KWB-lid,
kon zich inchrijven. Voor Zemst-centrum
werd afgeklokt op vijftig deelnemers.
De lijst van wie meedoet, kan je vinden
op onze website. Hij zal ook bij iedere
deelnemer verkrijgbaar zijn”.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

ambetante partners of lastige kinderen.”
“Let wel”, vult Maddy aan, “het zijn
alleen particulieren, privépersonen dus,
die mogen deelnemen. Zelfstandigen
of handelaars kunnen of mogen geen
munt slaan uit deze actie.”
Drempelverlagend
Maddy vervolgt: “Wij willen de mensen
kansen te geven. Niet iedereen kan
immers naar de rommelmarkt in Heistop-den-Berg. Of kan een stand hebben
op de Zemstse Pinkstermarkt. Wij willen
ook geen concurrentie hiervoor zijn.
Trouwens, wij hebben hierover gepraat
met de verantwoordelijke, Dennis Van
Boxem. Zijn deelnemerslijsten waren
al afgesloten met Nieuwjaar, dus ruim
vóór wij met ons initiatief uitpakten.”
“Het is onze bedoeling”, aldus Annie, “om
drempelverlagend te zijn. Het is de eerste
keer en of we het nadien nog zullen herhalen,

hangt af van het al of niet welslagen van
deze eerste editie. Trouwens, het is ook
leuk om op deze manier de KWB even wat
meer in het daglicht te plaatsen.”
Daar zijn ze, als u het mij vraagt, bij
deze al aardig in geslaagd.
Voor
Zemst-centrum
vindt
deze
rommelmarkt voor je eigen deur dus
plaats op zaterdag 5 en zondag 6 mei
van 10 tot 18 uur. Voor Zemst-Laar is
het alleen op zondag.
Meer info en de deelnemerslijst vind
je op www.kwbzemstcentrum.be en
www.kwb-zemst-laar.be.


Marina, Annie, Maddy, dochter Faye en zoon Ben zien de garageverkoop helemaal zitten.

En wat mag er zoal te koop worden
aangeboden?
Marina:”Alles wat je kwijt wil en
waarvoor je denkt nog wat geld te
krijgen, mag worden verkocht en kan
je dus op deze twee dagen uitstallen
in je garage, annex oprit en voortuin.
Dus geen zagende schoonmoeders,
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Grote keuze communiejuweeltjes en -horloges van
Kipling, Lotus, Esprit, Flik
Flak, Ice Watch, …

Juwelier
Kerkstraat 232
1851 Humbeek
02/269.17.08
Juweliervanlaer.be

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

GSM: 0495 57 49 82
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Hofstade – Elk jaar organiseren lokale afdelingen van De Landelijke Gilden in Vlaanderen de
kruisdagen. In Hofstade verzamelen de verenigingsleden dit jaar op dinsdag 15 mei. Ze komen
samen op de hoeve van Robert De Mesmaeker op de Ambroossteenweg 102. Er wordt gebeden
voor een goede oogst. Achteraf is er chocolademelk en cake. Ook niet-leden zijn welkom.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Kruisdagen bij De Landelijke Gilde

D

e kruisdagen zijn in de Robert, vertel eens, wanneer organi- Tegenwoordig organiseren we de
katholieke kerk de maandag, seerde de Landelijke Gilde voor het kruisdagen uitsluitend bij ons op de
boerderij omdat onze hoeve het dichtst
dinsdag en woensdag vóór eerst de kruisdagen in Hofstade?
Hemelvaartsdag. Sinds de “De traditie van de kruisdagen is bij het centrum ligt.”
vijfde eeuw trekken gelovigen in deze in Vlaanderen op sterven na dood
drie dagen processiegewijs door geweest. In 1978 riep De Landelijke Wordt er in Hofstade nog zingend en
velden en akkers, met het kruis voorop. Gilden zijn lokale afdelingen op om biddend door de velden getrokken?
Vandaar ook de naam kruisdagen. Er opnieuw kruisdagen in te richten. “Vroeger werden er drie boetewerd gebeden voor een goede oogst. Hofstade deed van in het begin mee. en biddagen gehouden met een
Deze bidprocessies, die in de vroege De eerste viering in 1978 was bij ons processie om Gods hulp af te
ochtend in stoet de heiligen aanriepen op de boerderij. Daarna afwisselend smeken tegen rampen en nood. De
om het land en gewassen tegen in de schapenstal van Frans Van Roost, traditionele kruisprocessies, waarbij
het natuurgeweld te beschermen, op de hoeve van Jan Luytens, bij allerlei litanieën werden gebeden,
zijn vandaag vergaan tot folklore. Pierre Peeters, Felix Van Der Aerschot, zijn voorgoed uit ons straatbeeld
David Van Noyen, voorzitter van De in de serre van Firmin Nauwelaerts, in verdwenen. Onze organisatie tracht
Landelijke Gilde Hofstade, weet de schuur van Rik Van Roost en in de deze oude traditie in onze eigen tijd
nog dat in de parochie van Coloma maalderij van Frans Van Steenwinkel. te plaatsen. In sommige gemeenten
de
traditionele V.l.n.r. bestuursleden Robert Demesmaeker en Walter Keersmaeckers, ondervoorzitter vindt er opnieuw
Marc Loozen, secretaris Jozef Casier en vooraan voorzitter David van Noyen. een rondgang door
rondgang voor het
de velden plaats.
laatst plaatsvond in
In Hofstade vieren
1954. In Hofstade
we de kruisdagen
was
men
hier
de dinsdag voor
al
vroeger
mee
Hemelvaart
met
gestopt.
een
eucharistie.
Er wordt gebeden
Eind jaren zeventig
om de zegen over
van de vorige eeuw
onze vruchten en
werd dit religieus
we herdenken onze
erfgoed, dat alles
overleden leden.”
met het boerenleven
te maken heeft,
Samen bidden op
door De Landelijke
de boerderij schept
Gilden
nieuw
een
sfeer
van
leven in geblazen.
samenhorigheid,
Noodweer,
vries,
hagel en droogte
gezelligheid
en
sparen ook nu onze
respect.
Iedereen
land- en tuinbouwers
met een warm hart
niet.Tijdens
de
voor het platteland is
kruisdagen wordt er
welkom. Na de viering
in sommige Vlaamse
is er gelegenheid
plattelandsgemeentot napraten bij een
ten opnieuw even
lekkere kop warme
stilgestaan bij het
chocolademelk en een
onbeheersbare
plak
zelfgebakken
natuurgeweld.
cake. 
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

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

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

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

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

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 - 1980
Eppegem
- 015/61.72.40
Elewijtsesteenweg
114
1980
EPPEGEM
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Lente-acties
t.e.m.
30 juni 2012

Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

sevenyoken
Sevenyoken biedt u een totaalpakket
aan voor het automatiseren
van uw boekhouding.
De Sevenyoken engine is krachtig omdat
het door boekhouders zelf ontworpen is.

Sevenyoken richt zich naar boekhoudkantoren en
kmo’s die hun manuele verwerking van facturen
tot een minimum willen herleiden.

Voor meer informatie :
tva@uniac.be // kevin@uniac.be
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Op wandel door hoofdstad met Hofstaadse gids!

W

e wonen bij wijze
van spreken op
een boogscheut,
maar we kennen
Brussel niet écht. Via één van de
themawandelingen kunnen we op
een plezante manier onbekende
kantjes van de stad ontdekken.
We stellen onze gids aan u
voor: Dirk Thielemans, geboren
Mechelaar, nu al jarenlang
Hofstadenaar.

Hofstade - Dirk Thielemans heeft er een
carrière opzitten als leraar Engels en
Nederlands in het Scheppersinstituut in
Mechelen. Maar hij heeft ook een tweede
leven als stadsgids, vooral in Brussel. En
in deze rol is hij bijlange nog niet aan zijn
pensioen toe, gelukkig maar!

Vertel eens, Dirk, hoe ben je ertoe gekomen om gids te worden?
Zat het in je bloed?
“Ja en neen. Mijn vader gidste
in Italië, dus in die zin heb
ik het wel een beetje met de
paplepel
meegekregen.
Ik
weet nog dat ik er als kleine
jongen van droomde dat hij
een speelgoed-Lamborghini of
Ferrari zou meebrengen (dát
was Italië voor mij toen), maar
hij bracht enkel lavastenen mee,
een teleurstelling! Vele jaren
later is gids worden meer een
weloverwogen keuze geweest.
Toen het Scheppersinstituut in
de jaren ’80 fusioneerde met
de Loretten, kwam mijn job
als jonge leerkracht in gevaar.
Ik ben toen toerisme gaan studeren
en zo ben ik langzaam beginnen
gidsen.”
Altijd in Brussel?
“Vandaag doe ik nog altijd 90%
van mijn gidsactiviteit in Brussel,
ja. De stad heeft mij trouwens altijd
gefascineerd. Die mengelmoes van
talen, die vind je nergens anders! Er is
veel congrestoerisme, dus je krijgt er
allerlei nationaliteiten over de vloer.
Zelf gids ik in het Nederlands, Duits,
Engels en Italiaans en vanaf volgend
jaar ook in het Spaans. Nu volg ik nog
volop Spaanse les!”
de Zemstenaar mei 2012

een tien parkenwandeling.”

Vertel eens iets meer over die
themawandelingen.
“Visit Brussels, waar ik voor gids,
is een organisatie van de dienst
toerisme van Brussel en biedt
veertien themawandelingen aan
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries
(vanaf volgend jaar dus aangevuld
met de groene wandeling).
Dat
zijn
bijvoorbeeld:
de
stripverhalenroute, middeleeuws
Brussel, art nouveau,
de
Marollen, de calorieënwandeling
(chocolade
en
bier),
de
modewandeling, … Je kan ook
een combinatie vragen. Het leukst
is eigenlijk om te ‘wandelen’ met
de fiets. Maar dan wel met een
mountainbike, want met haar zes
heuvels vereist onze hoofdstad
een goede fysieke conditie!”

Als je in zoveel talen gidst, weet je goed
welk beeld buitenlanders van Brussel
hebben. En dat is?
“Dat is … niet zo fameus. Als wij hier
op het nieuws horen dat ‘Europa dit of
dat beslist heeft’, dan horen ze in het
buitenland altijd ‘Brussel heeft beslist
dat…’. Voor buitenlanders is Brussel
dus vooral een boeman. Het is dan aan
mij om in een paar uurtjes dat beeld
bij te stellen en veel mooie dingen te
laten zien. De art nouveaugebouwen
oogsten altijd veel bewondering, maar
de mensen kijken er vooral van op hoe
groen de stad eigenlijk is. In het kader
van de themawandelingen werk ik aan

Met telkens een pittoresk cafeetje
als tussenstop?
“Natuurlijk, we blijven Belgen! Ook
op dat vlak verrast Brussel. Als
je in de buurt van de beurs bent,
moet je bijvoorbeeld absoluut
binnengaan in het art nouveauetablissement Le Cirio, voor een
glas ‘half om half’. Half champagne
die éérst moet ingeschonken
worden, half witte wijn. Tot aan de rand,
want slurpen is verplicht!”
Wat is het gekste dat je als Brusselse
stadsgids hebt meegemaakt?
“Ik moest eens een groep Italianen gidsen,
onder leiding van een priester. Die priester
belde mij een paar uren vooraf met het
toch wel bijzondere verzoek om een mis te
mogen doen in de Sint-Michielskathedraal!
Dat is nog gelukt ook, in de zijkapel
weliswaar. Op zo’n moment word ik zelf
de toerist… Geweldig!”
Meer informatie over de wandelingen
op www.visitbrussels.be
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Eppegem - De Jeppe
moet niet meer worden
voorgesteld.
Vorig
jaar nam de jeugdclub
een nieuw initiatief
met het muziekfestival
TheBeach@TheJeppe.
De eerste editie was
een onverwacht schot
in de roos en telde 500
bezoekers; net iedereen
kon binnen dus. Vandaar
dat de editie 2012, die
plaats vindt op vrijdag 25
en zaterdag 26 mei, iets
anders wordt aangepakt.
de Zemstenaar ging eens
horen.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

D

e Jeppe mikt op een artistieke
meerwaarde
en
een
gevarieerd muziekaanbod.
Op vlak van muziek wil het
festival een gevarieerde mengeling
brengen van enerzijds live muziek en
anderzijds dj’s, voornamelijk opkomend
talent. Er zijn verschillende podia en elk
podium wordt afgesloten met een iets
bekendere artiest. Voor de editie van
2012 werkt De Jeppe samen met vzw
Goesting?!, SoundQuakes, jeugdhuis
De Caravan (vroeger Elawaat), Chiro
Eppegem, MekitQuake Radioshow,
Visual Circus & Majestic Studio.
Het grootste podium is de Beach
Stage, met balkan, electroswing, ska,
pop, punk, salsa, hiphop en jazz. Dat

De organisatoren van TheBeach@thejeppe 2012 pakken voor
hun tweede editie uit met een gloednieuwe formule.

Jeppe “on the beach”
podium mikt op enkele honderden
muziekliefhebbers. Daarnaast zijn er
nog podia zoals de Boiler Room (rock,
hard rock, hardcore, drum & bass, jungle
en liquid), Crafts Hall (IDM, triphop,
acid, minimal, expo, film). Voor elk wat
wils dus.
De parking van de jeugdclub wordt
omgetoverd tot een heus strand, met
100 ton zand.
The Beach is meer dan een
muziekfestival alleen. De organisatoren
willen sport en spel, bv. beachvolley,
combineren met muziek, voorstellingen
en beeldende kunst. Zo is er op zaterdag
tot 23u een gevarieerd aanbod van
beeldende kunst, van graffitiworkshops
tot kortfilms.

verhuurt

het

Tot de meest bekende optredende
groepen behoren de Turntable Dubbers,
Balkan Hotsteppers, Crucial P, The
Nightwitches, El Rubio, The Octopussys
en KGB.
Waar en wanneer?
Op vrijdag 25 mei vinden de optredens
plaats binnen in het jeugdhuis aan de
Zenneweg, op zaterdag 26 mei mikt
men op de grotere opkomst en wordt
er ook buiten gefeest en gedanst. Op
vrijdag gaan ze van start om 20u en op
zaterdag is er zowel in de namiddag als
’s avonds jolijt. Om 3u zaterdagnacht
wordt een punt gezet achter het
festival. Wie meer wil weten, kan surfen
naar www.dejeppe.com


materieel

voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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Aan den toog met Ellen
De aftrap wordt gegeven door ons meest bekende redactielid aller tijden: Jean
Andries. Kent u hem? Als Jean ergens binnenstapt, trekken mannen ogenblikkelijk
hun hemd recht en leggen vrouwen nog snel hun haar in de plooi. Onze man
die van zijn beroep zijn hobby maakte, is – ik citeer – bijzonder fier om voor
de Zemstenaar te werken. Het doet hem deugd wanneer mensen hem spontaan
zeggen dat het weer een mooi nummer was of dat die of deze foto zeer geslaagd
was. U weet wat gezegd bij een volgende ontmoeting met Jeanke Andries!
Tekst en foto: Ellen Van de Wijgaert, foto: Studio Erik Peeters

Jean, hoe ben je bij de
Zemstenaar terecht gekomen?
“In 1962 ging ik van start als
lay-outer, sportmedewerker
en fotograaf bij Het Laatste
Nieuws, op mijn 52ste ging
ik op brugpensioen. Eerst
werkte ik mee aan de 5 in 1
(hedde gij da nog gekend,
Ellen?), maar bij de Zemstenaar kreeg ik de smaak echt
te pakken. Fotograaf zijn van
de Zemstenaar is mijn leven
geworden, elke dag ben ik
op stap om één of andere
foto te nemen en op vergaderingen denk ik al na welk
verhaal er op de cover moet
komen. Een mooie cover
maken is voor mij een topprioriteit, daar maak ik dan ook
een erezaak van!”
Wat mogen ze je zeker niet
serveren?
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“Lever! Maar ook schaap
eet ik niet, mijn ouders
waren boeren en bij ons
thuis liepen schapen
rond. Er werd ooit eens
één van die dieren
geslacht, maar wij kregen
dat niet binnen. We hebben
het dan maar aan de zusters
gegeven. Bij uitbreiding eet
ik geen enkel dier dat bij ons
thuis heeft rondgelopen, dus
ook een zelfgekweekt konijn
of zo moet je niet op mijn
bord leggen.
Wat is je leukste de
Zemstenaar-ervaring ooit?
“Ons vijfjarig bestaan, wie
had dat nu ooit gedacht?!
In het begin gingen we proberen 16 bladzijden vol te
krijgen en ondertussen zijn
we uitgegroeid tot een blad
van 48 pagina’s, met publiciteit die alsmaar groeit en
iets dat écht leeft onder de
mensen van Zemst, hé!”
Waarvoor mogen ze je ’s

nachts wakker maken?
“Een goede foto uiteraard. Als
er iets te doen is en het moet
absoluut in de Zemstenaar,
duurt het niet lang of ik sta
daar met mijn fototoestel.”
Met wie zou je wel eens op
blind date willen?
(Zonder aarzelen) “Met Goedele Liekens, want die kent
er alles van!” (schaterlacht)
Wat is je favoriete seizoen?
“De lente, dan komt alles tot
leven, de vogeltjes komen
buiten en je kan in de tuin
werken. Maar geen lente zoals nu hé, geef mij maar zon!
Bovendien is het de periode
van de voetbalkampioenen,
nu Elewijt en Eppegem, die
kampioenenvieringen, dat
vind ik de mooiste momenten van het jaar.”
Wat is je beste en je slechtste eigenschap?
“Ik ben heel sociaal, ik
zal nooit iemand kwaad

doen of van iemand kwaad
spreken. Ik kom graag onder
de mensen, ben de vriend
van iedereen en weet me
goed aan iedereen aan te
passen, vooral aan de jonge
mensen (lacht). Mijn slechtste eigenschap is dat ik
niet tegen kritiek kan, ik kan
daar moeilijk mee omgaan
en moet dan echt weten
waarom. Als iemand tegen
mij zegt ‘dat is een slechte
foto of een slecht stuk’, daar
ben ik écht niet goed van.”
Tot slot, wat wil je zeker nog
doen in je leven?
“Ik heb al veel gedaan
(denkt lang na). 10 jaar de
Zemstenaar, dat is iets wat
ik zeker nog wil meemaken!”
Gouden tip: Wanneer u Jean
eens tegen het lijf loopt,
moet u hem eens vragen
naar het verhaal van dat
model en de dieren, het is
namelijk niet voor publicatie
vatbaar. En let dan vooral
op zijn glanzende oogjes!
de Zemstenaar mei 2012

Exclusief in kwaliteit

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

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

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

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