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

lle dagen worden wij om de oren geslagen met
gezondheidstips, diëten en leefregels allerhande.
Uiteraard zijn ook wij bekommerd om uw en onze
gezondheid, beste lezer. Wie de redactieleden van
de Zemstenaar kent, weet dat als geen ander. Wij verkiezen
bronwater en geroosterde zonnebloempitten boven Duvel
en gezouten borrelnootjes. Wij vermijden het gezelschap van
slechte vrienden, die hun lichaam teisteren met tabak, junkfood
en sloten alcohol.

Welness uit het Oosten
Jongeren kiezen winnend boek
Oma en het kankermonster
Start to bike met KWB Hofstade!
Geslaagde facelift voor De Semse
Alpaca’s in Zemst
Steven Raiguel, van Texas naar Weerde
Op citytrip naar Laar met Theo
Cultuur en gezondheid, een geslaagde mix!
Als de liefde door de maag gaat…
Onder de mensen
Biodiversiteit krijgt nieuw elan
JIZ brengt Palestijnen naar Zemst
Plan België van start in Zemst
Close encounter met… Jos Peeters
Duitse herders op de Gulderij
Zemst-Bos op de kaart?
BK skeeleren in Elewijt
Aan den toog met Ellen

Om ons steentje bij te dragen tot uw algemeen welzijn, leek het
ons een goed idee om in dit lentenummer het accent te leggen op
gezondheid. Dus stuurden wij onze medewerkers op pad: naar de
diëtiste, naar de gezondheidsraad, naar de welnesstherapeute.
Het resultaat was verbluffend: de ene kan niet meer zwijgen over
vetten en koolhydraten, de andere draagt nu een lang oranje
gewaad met Oosterse motieven en loopt rond met bloemen in
het haar en een glanzende blik in de ogen.
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Natuurlijk mag in een gezonde levensstijl een beetje beweging
niet ontbreken. Dus stuurden wij ook iemand mee met de KWB
van Hofstade voor een sessie start to bike. Nog straffer: wij
maakten met z’n allen een wandeltocht doorheen Laar. Te voet,
jawel! Blakend van energie en levenslust staan wij te popelen
om u mee te nemen op een gezondheidstrip doorheen Zemst.
Volg dit eenvoudig advies en u voelt meteen het positieve effect
op lichaam en geest: u neemt de fiets naar Laar, waar u op het
terras van het Hof van Laar even uitblaast bij een kruidenthee
met ahornsiroop. Daarna op stap langs de trage wegen van
Laar, met als tussendoortje wat gepelde hennepzaadjes en een
papaja. Bij aankomst legt u uw vermoeide ledematen omhoog
en laat u zich verwennen met een Ayurvedische massage. U zal
het meteen merken: u bent een nieuwe mens.
En laat u zich dan gerust even gaan: maak het uzelf gemakkelijk,
neem dit borrelfrisse nieuwe nummer van de Zemstenaar bij de
hand en schenk uzelf een groot glas lekkers in. Gezondheid!
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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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

FEESTZAAL - TRAITEUR

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

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

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

PESS

MEN'S FASHION
Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN

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

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

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
320
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* Kappen en slepen van bomen
* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken
* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen
* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrieen privaat gronden
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Hofstade – Wie zich graag wil laten verwennen met heilzame massages, relaxaties,
handlezingen, gedrenkt in een oosterse sfeer en omgeven met heerlijke kruidenoliën, kan
terecht bij therapeute Kristien Vanderhauwaert. Haar kennis en kunde haalde ze ter plaatse in
het Verre Oosten en zij geeft die al vijfentwintig jaar door aan ons, westerlingen. Ze wijdt u
graag in in die rijke lichaamscultuur van oeroude volkeren.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Tom Abeloos

Welness uit het Oosten

“A

l heel jong maakte ik
kennis met alternatieve
geneeswijzen en de
wijsheden van oude
culturen”, vertelt Kristien. “Ik leerde wat
oosterse massages, Tantra, Ayurveda,
aromatherapie, autogene trainingen
en handlezen voor de mens kunnen
betekenen. Na diverse opleidingen in
België bracht mijn zoektocht me ook
in India, Indonesië, Birma en Thailand,
waar ik meer gespecialiseerde cursussen
volgde. Intussen heb ik meer dan
vijfentwintig jaar ervaring in spirituele
en psychologische ontwikkeling en
in divers lichaamswerk. Deze unieke
rijkdom ontwikkelde ik via verschillende
leermeesters in oude culturen en
hedendaagse disciplines.”
Kristien bundelt alles onder de naam
AADI. AADI komt uit het Sanskriet en
betekent: “Het allereerste begin in zijn
diepste wijsheid en vorm.”
Zo mooi. En wat betekenen die andere
benamingen?
“Ayurveda is ook Sanskriet. Ayur
betekent “leven” en Veda betekent
“kennis”. De Ayurveda is één van de
oudste geneeswijzen in India, van
wel 5000 jaar oud! De Ayurvedische
massage gebeurt met natuurlijke
warme kruidenoliën. Deze oliën voeden
elk type huid extra en beschermen
tegen uitdroging. Op de verschillende
meridianen en accudrukpunten wordt
energie geactiveerd of afgevoerd. Deze
holistische benadering is een weldaad
voor een gezonde groei van lichaam en
geest. Een echte kuur tegen stress!”
“Tantra is de kunst van het verbinden
de Zemstenaar juni 2012

van erotiek, spiritualiteit, sensualiteit Egyptische en Griekse cultuur. Het is
en seksualiteit. Deze massage is uiterst boeiend naar kinderhandjes te
kijken om hen zo beter te begrijpen en
gebaseerd op oosterse filosofie.”
“Autogene training wordt ook wel de te begeleiden in hun opvoeding. Toon
“yoga van het westen” genoemd. me je handen en ik zeg wie je bent.”
Hierbij leer
je spierspanning, zwaartegevoel,
hartslag en
ademhaling
bewust ervaren. Door gecontroleerd
voelen kan
je controle
krijgen over
je orgaanfuncties.
Autogene
training leert
je vooral je
gedachten
tot rust brengen. Ideaal
voor mensen
Kristien bezig met een Thaïsche massage in zittende houding.
in examentijd.”
Kristien krijgt alle soorten mensen over Oosterse therapieën staan ook nooit
de vloer, ook kinderen. En ze komen los van kruiden. De kennis en het
van ver. Zelfs heel bekende Vlamingen gebruik ervan gaan hand in hand met
en klassiek geschoolde geneesheren die van de therapie zelf. Kristien heeft
komen haar weldadige handen aan den zich gedurende al die jaren weten te
verdiepen in de geneeskrachtige werking
lijve ondervinden.
van kruiden die ze dan ook toepast in
haar therapie. Kefir, waarover in een
En wat houdt handlezen precies in?
“Heb je wel eens aandachtig naar vorig nummer werd geschreven, is haar
jouw handen gekeken? Zie je ook zeer bekend. Wie kefirkorrels op basis
hoe verschillend ze zijn van andere van melk wenst, kan bij haar terecht.
handen? Handlezen is een kunst en Kristien is te bereiken via info@aadi.be
wetenschap die reeds duizenden jaren of 015/61.51.32. Meer info over haar
geleden beoefend werd in de Indiase, therapieën ook op www.aadi.be. 
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Lezen is cool!
Jongeren kiezen
winnend boek

Zemst - Je bent jong en je leest wat… (of liever:
véél en vooral graag). Dan is de Kinder-en
Jeugdjury iets voor jou! Je leest tien boeken en
je mag mee stemmen voor de Top 3 van jouw
leeftijdscategorie. De leesgroep twaalf tot
veertien jaar van de Zemstse bib bracht zijn stem
uit en heeft een bladwijzer gemaakt om andere
leesmonsters warm te maken .
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

D

e Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen (KJV) is een jury
van kinderen en jongeren
tussen vier en zestien jaar, die
per leeftijdsgroep een aantal boeken
lezen (of beluisteren voor de kleintjes)
en hun eigen Top 3 samenstellen. Uit
alle inzendingen wordt per leeftijdsgroep
een Top 3 van het jaar verkozen, die
bekendgemaakt wordt op een afsluitend
boekenevenement dat dit jaar plaatsvindt
in de Singel in Antwerpen.
Je kan individueel deelnemen en via
internet je stem uitbrengen, maar
het kan nog leuker: je kan aansluiten
bij een leesgroep. Dan kom je een
tiental keer samen met de andere
boekenliefhebbers, waar er over de
boeken wordt gepraat, je iets bijleert
over de historische achtergrond,
boekenflappen worden geknutseld,
opdrachten worden uitgevoerd,…
Ook in Zemst laat de lezende jeugd zich
niet onbetuigd... De lagere scholen De
Kriekelaar (Hofstade) en De Zonnewijzer
(Weerde) namen deel aan de KJV
voor groep 4 (10-12 jaar). In de bib
begeleidde Jacqueline Quackels de 12tot 14-jarigen (groep 5). Vanaf volgend
seizoen zal er ook een leesgroep zijn
voor de 14-16-jarigen, waarover Martine
Debock zich zal ontfermen.
Ik ging een kijkje nemen tijdens de
laatste woensdagbijeenkomst van
groep 5.
Maxime, Ward, Eveline,
Melissa, Lena , Carolien en Elke zitten
samen met Jacqueline gezellig aan
een tafel achteraan in de bib. Er wordt
een stoel bijgeschoven en ik val maar
meteen met de deur in huis:
Welk boek heeft het gehaald?
Jacqueline: “Dat is Liverpool Street
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geworden, met 5 stemmen op 7. Het
verhaal gaat over Ziska, een meisje met
Joodse voorouders, dat door haar moeder
naar Engeland wordt gestuurd. Liverpool
Street is het station waar ze toekomt
met het kindertransport. “ Waarom was
dit de duidelijke winnaar? Voor Ward
omdat het verhaal zich afspeelt tijdens
de tweede wereldoorlog. De anderen
vonden het vooral “een mooi verhaal dat
ook wel spannend was”.
Is spanning een vereiste?
“Ja, toch wel”, wordt er na enige
aarzeling geantwoord. Alle zeven
houden ze van enige actie en avontuur.
Fantasy is ook wel in. En een vleugje
romantiek mag er gerust bij zijn, het
mag alleen niet te triestig worden.
Soms zijn er ook wel ‘rare’ boeken bij,
die toch mooi worden bevonden. Zoals
hun nummer 3, met de wonderlijke titel
De smaak van zijn stem, waarin de
ik-figuur stemmen kan proeven. Het
verhaal heeft hen duidelijk gepakt,
want ze raken er niet over uitgepraat.

Jullie hebben een bladwijzer gemaakt die in de nieuwe jeugdboeken zal gestoken worden. Daarin
hebben jullie het over supercoole
KJV-leden. Wordt lezen niet zo cool
bevonden?
Zeven monkellachjes zijn al een
antwoord op zich… “Ik probeer mijn
schoolvriendinnen te overtuigen dat het
dunste boek niet altijd het beste is!”,
zegt Lena. Wat deze zeven betreft,
kan het niet vlug genoeg 20 mei zijn.
Dan gaan ze samen naar Antwerpen
voor het slotevenement van het KJVjaar. Daar ontmoeten ze schrijvers,
kunnen ze hun favoriete boeken laten
signeren, kunnen ze deelnemen aan
een boekenzoektocht, … Dat zal pas
cool zijn!
En dan worden de boeken opzij geschoven
en komen er wafeltjes en zelfgebakken
chocoladecakes op tafel… Een gezellige
boel daar vanachter in de bib!
Zin om mee te lezen? Mail naar
jacqueline@bibliotheekzemst.be. 
de Zemstenaar juni 2012

Kiezen voor Eneco?
Da’s een kwestie van principes.
Duurzame energie
Eneco produceert en levert stroom uit duurzame
bronnen zoals zon, wind of biomassa. Je kan ook
zelf bijdragen door zonnepanelen te installeren.
Sinds 2009 installeerden we zonnesystemen bij
meer dan 6000 Belgische gezinnen.

Lokaal geproduceerd

Geïnteresseerd in
zonnepanelen bij
Eneco?
Info@ecostream.be

Vandaag wordt al 43% van onze stroom hier

050/71 51 01

geproduceerd, tegen 2016 willen we al onze
elektriciteit in België produceren. Ook hier kan

Uw lokale vertegenwoordiger:

je bijdragen door installatie van zonnepanelen!

Duurzaam, niet duur!
Eneco bewijst dat duurzaam ook betaalbaar
kan zijn. Je kiest voor energie uit hernieuwbare
bronnen, maar je profiteert toch van scherpe
tarieven. Bovendien kan je door het installeren
van zonnepanelen extra besparen en zelfs een
rendement halen dat interessanter is dan op de

Garage

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

DIRK VAN ROEY
0478/ 53 00 23

Geïnteresseerd
in levering van
elektriciteit en gas?
sales@eneco.be
078/15 61 61

huidige spaarboekjes.

Tevredenheidsgarantie
We geven onze klanten waar ze recht op hebben:
heldere facturen, a tot z begeleiding bij installatie
van zonnepanelen, duidelijke communicatie en
een snelle en efficiënte klantendienst. Want
tevreden klanten zijn duurzame klanten!

www.eneco.be

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 juni 2012

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur
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Zemst-Laar - “Oma is ziek, zegt mama, en ik mag mee naar het ziekenhuis.” Zo begint Oma en
het kankermonster van Griet De Broeck. Eind 2009 werd bij haar borstkanker vastgesteld. Haar
kleindochter Ada maakte de hele periode mee op haar eigen grappige manier. Hierover schreef
Griet een boek, dat sinds kort in de boekhandel verkrijgbaar is. Een kinderboek over de speciale
band tussen grootouders en hun kleinkind.

Oma en het kankermonster

G

riet, je kreeg te horen dat
je kanker had. En toen?
“Ik kwam buiten bij de
dokter die me zei dat ik
borstkanker had. Mijn grootste zorg
op dat moment: hoe vertel ik dat aan
vrienden en familie? Het was zo’n slecht
gevoel, net of ik iedereen in de steek
liet. Ik ben altijd in de weer geweest, had
een leuke job, stond op het punt om af te
studeren. Ik dacht snel effe opereren en
het is opgelost. Maar dat was het spijtig
genoeg dus niet. Tijdens de operatie
zagen ze dat er uitzaaiingen waren. Een
nieuwe operatie dus, en dan weet je dat
je chemo en bestralingen moet krijgen. Je

moet de hele cyclus door.”
En je kleindochter Ada maakte alles mee?
“Inderdaad. Vóór ik ziek werd, kwam ze
om de twee weekends naar mij. Het hele
gebeuren van ziek zijn maakte ze van
dichtbij mee. Ze stelde veel vragen waarop
ik eerlijk antwoordde, maar op een manier
dat ze niet bang hoefde te zijn. Ada was
twee en half toen ik ziek werd. Een kind
beseft niet dat kanker levensbedreigend
is. Voor haar was het allemaal heel
grappig en spannend. Bovendien was
oma zijn ook de enige rol die ik kon
behouden. Ik stopte met werken, kon niet
kuisen of koken. De momenten dat Ada
bij me was, daar keek
ik naar uit. Zij hielp
me door de moeilijke
periode. Ik denk dat
als zij er niet was, ik
me meer had laten
gaan. Soms forceerde
ik me wel, maar was
zo blij om de periodes
die ik met Ada kon
doorbrengen.”
Nam je haar dan ook
overal mee naartoe?
“Ada ging mee naar
de chemo, het was
allemaal
spannend
voor haar. Van chemo
krijg je een hele
slechte smaak. Je hebt
echt geen zin om iets
te eten, maar het is
toch het beste om dat
wel te doen. Je bent er
dan minder ziek van. In
het ziekenhuis staan
er dan ook schaaltjes
vol
koekjes
en
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Tekst en foto: Sofie De Win

snoepjes. Voor Ada was dat het paradijs.
‘Woow, zoveel snoepjes en koekjes! En
een rode vloeistof, die langs een buisje
in oma verdwijnt.’ Ik had het geluk dat
ik met haar kon fantaseren over mijn ziek
zijn. Zij bracht heel veel termen aan voor
het verhaal, die ik dankbaar gebruikte.
Want leg maar eens uit aan een kind wat
bestraling is of chemo. Alles is dus op
maat van kinderen geschreven.”
En dan was er het verhaal.
“Dat duurde wel eventjes hoor. Ik hield
voor mezelf een dagboek bij dat ik aan
mijn kinderen en vrienden gaf. Maar er
was ook het boekje voor Ada, zodat ze
zich later zou herinneren dat ik ziek was.
Als ze dan foto’s ziet van een kale oma,
zou ze zich misschien niet herinneren hoe
dat komt. Ik schreef dus alles op wat ze
zei en hoe ze het meemaakte. Zo ook
de eerste keer dat ze me kaal zag. Het
was heel emotioneel voor mij, maar Ada
reageerde echt grappig: ‘Nog een beetje
blauw aan je ogen, oma, en dan ben je
een clown.’ Ze relativeerde zoveel dingen.
Mijn kaal zijn zag ze als normaal. Terwijl
anderen me niet meer als Griet zagen,
zag Ada me nog als oma. En het haar, dat
komt wel terug. Voor haar was het een
evidentie dat ik beter werd. Mijn kinderen
maakten zich veel zorgen, omdat zij wisten
wat kanker kan doen. Ada niet, zij ging
vechten, samen met de chemoridders.”
Hoe verliep het dan allemaal?
“Ik had dus alles opgeschreven en
gaf het script aan een vriendin, die
schrijfster is. Ze zei dat ik er iets mee
moest doen, maar net op dat moment
waren er veel bv’s met kanker. Niet
makkelijk dus voor een onbekende om
iets uit te brengen. Ook de mensen
van de borstkliniek wisten af van mijn
de Zemstenaar juni 2012

FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

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

boek. Zij contacteerden Samman,
een organisatie die ervoor zorgt dat
mensen met een maatschappelijk
belangrijk thema hun idee naar
buiten kunnen brengen. Samman
nam het project onder handen, zocht
een uitgever en bracht het uit. Mijn
schoondochter Sara zorgde voor de
illustraties. Ik gaf haar mijn verhaal
en het mooie
is dat zij de
tekeningen
maakte die ik
in mijn hoofd
had op het moment dat ik het verhaal
schreef. Het heeft dus een jaar
geduurd, maar het was de moeite
waard. En ik ben er trots op.”

om grootouders te helpen die niet
zo makkelijk met hun kleinkinderen
praten. Ik wil me ook engageren om
te gaan vertellen over kanker. Sara en
ik lezen voor in een boekenwinkel en
trakteren kinderen op monstertaart.
Het is fantastisch hoe goed de
band met Ada is na mijn ziek zijn.
We kunnen alles delen en ze is zo
trots, ze kent
het
boekje
helemaal van
buiten.
Elke
keer als ze hier
komt, moet ik het voorlezen, en als ik
het dan niet helemaal lees zoals het
er staat, hoor ik het meteen.”

"Terwijl anderen me niet
meer als Griet zagen, zag
Ada me nog als oma"

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

TRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT
ZAAKVOERDER LUC DE LAET

TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237

www.tuinenvanvlasselaer.be

10

Vanwaar het kankermonster en de
chemoridders?
“Toen ik net ziek was zat ik met veel
vragen. Hoe leg ik die kanker uit
aan mijn kleindochter? Ik voelde het
echt zitten, het leek op een monster
met tentakels. Zij vroeg me wat ze
daarmee doen als het weggehaald
is. Ik durfde de dokter niet vragen of
ik dat kankermonster mocht zien. Daar
heb ik spijt van. Dat is ook wat ik aan
Ada uitgelegd heb, zij kwam met de
chemoridders. Die zijn goed en zorgen
ervoor dat oma beter wordt. Nu nog is
zij ervan overtuigd dat het door haar
vechten is, dat ik beter ben.”
De bal begint nu een beetje te rollen,
is het niet?
“Het is goed dat het wat aandacht
krijgt. Ik heb het deels geschreven
voor mijn kleindochter, maar ook

Dan ben je vanaf nu een bekende
Zemstenaar?
“Voor Ada ben ik nu al heel beroemd,
maar het euforische is er ook af. Ze
heeft nu een zusje en vraagt of ik voor
haar ook een boekje ga schrijven. Als
ik ja antwoord, vraagt ze me of ik ook
ziek ga worden. Als ik zeg dat er ook
leuke dingen zijn om een boekje over
te schrijven, reageert ze simpelweg:
‘Maar oma, er zijn nog veel manieren
van ziek zijn.’ Zij hielp me erbovenop.
Omdat zij positief dacht, deed ik dat
ook. Ik heb helemaal geen ambitie
om beroemd te worden. Maar als het
grootouders kan helpen, zou ik dat met
veel plezier doen. Dan weet ik dat het
allemaal niet voor niets geweest is.”
Wil je ook een boekje bestellen, kan
dat via Griet. Mail naar onze redactie
(info@dezemstenaar.com) en wij sturen
je vraag met veel plezier door.
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AXA Bankagent
Kantoor VAN PRAET bvba
Brusselsesteenweg 97
1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03
Fax: 015/61.03.06
www.kantoorvanpraet.be
E-mail: info@kantoorvanpraet.be

FSMAnr. 45769 AcB en R.P.R.nr 0466 792 803

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Broodnodig niks dan voordelen:
• Zeer ruim & overzichtelijk assortiment.
• Dagvers brood, sandwiches & koeken
van de echte warme bakker (Bakkerij Van Eeckhout, Hofstade).
• Alle dagen open van 06
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!

•
•
•
•

BEZOEK
NU2DE BROODSHOP
WELDRA OPENING
VAN DE
ONZE
BROODNODIG-SHOP
VAN
DE TOEKOMST
AAN
KERK IN TE
HOFSTADE!!!
AAN
DEDE
VIJFHOEK
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

FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

K U R T T E M M E R M A N BVBA
SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
RAAMDECORATIE

Bos-Van-Steenstraat 10
1980 Zemst
Tel/Fax 015 62 05 33
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GSM 0495 51 16 02
kurt.temmerman@telenet.be
www.kurttemmerman.be
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Hofstade – Op tien weken tijd vlotjes 50 tot 70 km fietsen zonder op je adem te trappen…
Na de start to run haalt KWB Hofstade zijn stalen ros van stal!

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

M

Start to bike met KWB Hofstade!

aandagavond 23 april.
Buiten is het 9°. De hele
namiddag staat in het
teken van aprilse grillen.
En ook om 19.15 uur – het vertrekuur
van de start to bike groep – laten de
weergoden zich niet van hun beste
kant zien. Het regent weliswaar geen
pijpenstelen zoals bij de vorige poging
tot afspraak, maar echt droog kan
je dit niet noemen. Omdat ik geen
forfaitmelding krijg, zet ik een uurtje
later samen met onze fotograaf Jean
Andries, koers naar Zemst-Laar (met de
auto, ik geef het toe), waar de fietsers
een halfweg-stop houden na 15 km. En
inderdaad, stipt op het afgesproken
uur komen ze aangereden. Vandaag
zijn ze maar met vier, normaal met
zeven. Gelukkig zit er vanavond een
terrasmoment in het schema, zodat ze
binnen in het Hof van Laar wat kunnen
opwarmen. Als ik – naïef – vraag of dat
dan niet elke week op het programma
staat, word ik meteen ingewijd in het
opbouwschema.
Dus niet elke keer een terrasje?
“Neen, neen”, zegt Guido, die de
groep
begeleidt
(ik noem hem “de
Evy Gruyaert van
dienst”). “Vorige
week hebben we
bijvoorbeeld maar
tien minuten pauze
gehouden. Het is
de bedoeling dat
we op tien weken
vlot 50 tot 70 km
kunnen
fietsen.
We fietsen twee
keer per week –
op maandag- en
woensdagavond en zijn nu aan onze
de Zemstenaar juni 2012

vijfde beurt. Door het hondenweer van
vorige week zitten we nu één beurt
achter op schema, maar geen nood, die
plakken we er wel aan. Eigenlijk zou je
in het weekend dan nog eens moeten
gaan oefenen, maar dat komt er niet
bij iedereen van. We zijn begonnen
met twee keer 10 km en nu zitten we
aan twee keer 15 km. Het is dus een
kwestie van kilometers in de benen
hebben, niet van tijd.”
Waarom doen jullie het?
“Voor mij is het een manier om mijn
fysiek te verbeteren”, zegt Anita.
“Zo zijn we goed voorbereid voor
de zomer, want dan doen we een
paar serieuze fietstochten. Op het
programma van KWB Hofstade staat
nog een fietstocht in Hoogstraten,
daar willen we zeker aan deelnemen
met ons groepje.” Voor Nitte is het
dan weer een stimulans om wat meer
afstand af te leggen dan MechelenHofstade. “Ik doe het vooral om
nieuwe fietswegjes te leren kennen”,
vertelt Marc. “Wat we super vinden
zijn de macadamstroken op landbouwweggetjes”, valt Nitte in, “een goede

daad van de gemeente.” En voor
iedereen telt: doordat je in groep
fietst hou je het beter vol. “Geef
toe”, zegt Marc, “wie zou er anders
vanavond buiten gekomen zijn? Het is
ook leuk om onderweg een babbeltje
te kunnen doen. Je mag trouwens niet
sneller fietsen dan dat je kan praten!”
Verder nog instructies?
“Ja, toch wel”, zegt Guido. “Je moet
in een goede versnelling rijden, niet
te zwaar trappen, maar ook niet te
licht. En zeker niet te hevig starten.
Op het einde fietsen we in een kleine
versnelling om uit te bollen. Die tips
haal ik uit de folder van Falos, de KWBsportafdeling zeg maar. Via hen zijn we
ook verzekerd. Want we letten natuurlijk
ook op de veiligheid.”
“Doordat we allemaal met een
fluovestje rijden, zien ze ons van ver
komen en gaan ze al wat uit de weg”,
lacht Anita.

Elke week een andere toer?
“Jazeker, vorige week zijn we tot in
Wespelaar gereden, vandaag is het
vooral Zemst. ” Niet alleen begeleidt
Guido op desMarc, Anita, Guido en Nitte halverwege aangekomen.
kundige wijze de
groep, ze krijgen
ook elke toer doorgestuurd per mail,
met het exacte
aantal kilometers
dat ze gereden
hebben én hun
snelheid.
Goed
bezig!
Het trainingsschema: van 0 naar 50
km (kan aangepast
worden naar 70 km
indien gewenst)
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Zemst – De verbouwingen aan het Erfgoedhuis De Semse naderen hun voltooiing. Na maanden
van nagelbijtend wachten, zien de heemkundewerkers zomers zonlicht aan het einde van hun
tunnel. De gezellige Staminee werd verrijkt met een zuidelijk gericht terras, nieuw sanitair en
bergruimten. Uw dienaar mocht getuige zijn van de zucht van opluchting die Roger De Broeck en
Willy Jacobs slaakten bij de (voorlopige) oplevering van de werken.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Willy Jacobs

Geslaagde facelift voor De Semse

W

ie de voorbije maanden
door
de
Zemstse
Schoolstraat kwam – en
wie loopt er al eens niet
over het Plein van de Verdraagzaamheid
richting bib of sporthal? – vroeg het zich
vaak af: wat zijn ze hier aan ’t doen? En
wanneer zal dat klaar zijn?
Overdekt terras
Welnu, met de Pinksterjaarmarkt is het
zover. Dan zal De Semse de deuren van
zijn vernieuwde Staminee wagenwijd
openzetten, en kunt u getuige zijn van
de geslaagde facelift.
Waarnemend voorzitter Roger De
Broeck: “Bijna een jaar geleden zijn
we gestart met de werken. Wat
oorspronkelijk begon bij de vraag naar
een deftige en makkelijk bereikbare
toiletruimte, mondde na verloop van
tijd uit in een totale aanpassing van
het café. Er kwam een gloednieuw
sanitair blok bij en ook een overdekt
terras aan de zonzijde met zicht
op het plein en de bib. Er werden
ook nog een bergruimte en een
museumlokaal aan toegevoegd en
het dak werd volledig vernieuwd. De
ruwbouw werd uitgevoerd door een
aannemer terwijl de gemeentelijke
werkliedendienst instond voor de
technische voorzieningen.”
Hoewel er nog een aantal zaken dienen
afgewerkt te worden, zijn mijn beide
gastheren duidelijk opgetogen over de
uitgevoerde ingrepen. Op een officiële
opening is het wel nog even wachten.
Penningmeester Willy Jacobs: “De
inkomsten die gegenereerd worden
via het café zijn erg belangrijk voor
onze heemkundige kring. Vooral de
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Pinkstermarkt en Pleinpop brengen
een aardige duit in het laatje. Die
centen zijn broodnodig om een vzw
als De Semse in leven te houden. We
ontvangen weliswaar een jaarlijkse
subsidie van de gemeente en
projectsubsidies als we een nieuw
museum openen, maar deze zijn snel
opgesoupeerd door de reguliere
werkingskosten. Zo vertegenwoordigt
onze jaarlijkse energiefactuur maar
liefst 35% van de totale uitgaven.
Door de verbouwingswerken hebben
we de afgelopen maanden heel
wat inkomsten moeten derven. Het
is dus zaak om zo snel mogelijk
de kas te spijzen. Te beginnen op
Pinkstermaandag.”
Vergaderruimte
Een permanente opening van De
Staminee zit er niet in. Het kan of mag
trouwens geenszins de bedoeling zijn
om de plaatselijke horeca nadeel te
berokkenen.
Roger De Broeck:
“Ons café zal door
het jaar alleen
geopend zijn op
maandagen
dinsdagavond van
18u tot 22u. Op
deze
momenten
is ons erfgoedhuis
trouwens
al
open
voor
de
activiteiten
van
onze werkgroepen
paleografie
en
genealogie.
Verenigingen
van Groot Zemst
kunnen er dan
ook terecht voor

hun
vergaderingen
bijvoorbeeld.
De beperkte openingstijden zijn
voorts ook ingegeven door onze
bezorgdheid om de energiekosten
te drukken. En omdat je ook mensen
moet vinden om achter de toog te
staan. Hiervoor kunnen we o.m.
rekenen op de helpende handen van
de Sint-Sebastiaansgilde.”
In de toekomst zullen ook de
nieuwkomers in onze gemeente via
De Semse passeren en dromen Roger
en Willy luidop van De Staminee als
clublokaal
voor
petanquespelers,
schutters, kaarters, enz. Wordt het
Plein van de Verdraagzaamheid stilaan
de nieuwe place to be van Zemst? De
toekomst zal het uitwijzen.
Voor meer info over heemkring
De Semse
kunt u terecht op:
www.bloggen.be/desemse. U kunt ook
contact nemen via desemse@gmail.com.
Roger De Broeck en Willy Jacobs zijn blij dat
de verbouwingswerken hun einde naderen.
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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

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
Hoge buizen 29, 1980 Eppegem
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.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.

Bereikbaar tijdens de
wegenwerken
de Zemstenaar juni 2012

Voor meer informatie :
tva@uniac.be // kevin@uniac.be
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OPENDEURDAG
zaterdag 7 juli, van 10 tot 18u
Waar: in-pakt, Bergstraat 21a, Weerde

inpakpapier , geschenkzakjes,
dozen, lint, buttons, traktatie
voor geboorte of verjaardag
en nog veel meer om kado’s in-te-pakken!
Deze opendeur vindt u ook een stand van volgende shops:
www.raamann.be: interieurspullen, juwelen, tassen die zich
onderscheiden door hun eerlijk materiaal, eenvoudige vorm
en Scandinavische eigenschap
www.mamzel.eu: fijne hebbedingen die je doen glimlachen

bvba

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

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

ij hebben altijd
schapen gehad”,
vertelt
Viviane
Beullens,
“maar
daar was altijd iets mee: allerlei
ziektes door vliegen die zich in hun wol
nestelen en problemen met de poten
en zo. Vandaar dat we overschakelden
op deze brave beesten, afkomstig
uit Zuid-Amerika. Twee jaar geleden
kochten we vier vrouwtjesalpaca’s in
’t Withof in Humbeek. Bleken er twee
drachtig te zijn, dus sinds vorige zomer
hebben we er Marcel en Marie bij. Ja,
alpaca’s zijn elf maanden en een half
zwanger. Een draagtijd van meer dan
een jaar is niet ongewoon! Dat hangt
sterk af van het weer. Ze wachten warm
weer af om te werpen. Dat was na een
koude julimaand inderdaad het geval.
Het heuglijke nieuws deed al vlug de
ronde en vele dorpelingen kwamen de
kleintjes begroeten.”
Net als lama’s spugen ze, maar niet
gericht naar mensen en alleen als
ze zichzelf of hun veulens belaagd of
aangevallen voelen. Waar zit dan het
verschil met een lama? Ze zijn verwant aan
elkaar. Beide zijn ze gedomesticeerde
soorten van kameelachtigen, maar de
alpaca stamt niet van de lama af, maar
van een verwilderde soort, de vicugna.
Ze leven op grote hoogten in ZuidAmerika en kunnen dus heel goed tegen
de koude. Ze worden vooral gehouden
om hun wol. Die is streelzacht, in
tegenstelling tot schapenwol, waarvan
een trui kan prikken. “Thuisspinners zijn
dol op die alpacawol omdat ze ook

Zemst-Laar – Wie het Kleuddepad of een van de
knooppuntenfietsroutes van Laar volgt, krijgt ze vroeg
of laat in het vizier: alpaca’s, een soort van lama’s, die
eigenlijk thuishoren in de bergen van Zuid-Amerika. Hoe
komen die hier terecht? En straks zijn ze geschoren en
lijken het net grote poedels. Ze ogen dan heel grappig,
maar wel altijd heel vriendelijk. We kregen een woord
uitleg van de eigenaars.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

Alpaca’s in Zemst

waterafstotend is, warmteregulerend,
sterker dan andere wolsoorten en met
een verscheidenheid aan kleuren. Het
is ook zeer droge wol, niet geliefd bij
vliegen zoals schapenwol, omdat die
vettig is”, licht Viviane toe, die zelf ook
is beginnen te spinnen.
Ook in de Alpen
duiken
de
alpaca’s meer
en meer op. De
bergbewoners
importeerden
deze
sterke
dieren om de
alpenweiden
dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
mee
te
woensdag gesloten
begrazen
en
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
om de wol
zaterdag 8u tot 16u
natuurlijk.
Ze
www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
vragen minder
onderhoud
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dan de koeien die dagelijks moeten
gemolken worden. En ze hebben geen
hoeven maar smalle poten, ideaal voor
in de bergen. Ze moeten alleen jaarlijks
geschoren worden. Dat gebeurt deze
maand. Rond de ogen laten ze wat wol
staan om de zon te weren en aan hun
poten als bescherming tegen stenen.
Zo kan je ze dus binnenkort ook hier
aantreffen, als grote poedels. Schrik
dan niet te hard, zodat je niet in de
beek belandt, zoals een verbaasde
fietser op de Dasmusweg vorig jaar.
Viviane en haar echtgenoot Luc Mergeay
hebben het zich nog geen seconde
beklaagd deze alpaca’s naast zich in
de wei te hebben. Het zijn rustige en
duidelijk heel nieuwsgierige dieren, lief
ook, en ze laten zich makkelijk dingen
aanleren. “Maar aaien laten ze niet toe,
wel neuzeke, neuzeke”, lacht Viviane.
Proberen maar!
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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

es

nes

Joan

n
Joan

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

www.grasmaaiersverbinnen.be
joannes.verbinnen@skynet.be
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Weerde - Wat doet een mens emigreren? De zoektocht naar een beter bestaan, het avontuur,
een aantrekkelijke baan of... de liefde uiteraard! Zo bracht toeval Steven Raiguel en Warda Van
Haesendonck uit Weerde samen. Dit resulteerde in een huwelijk en een intussen achttienjarige
zoon Stijn, die tweetalig werd opgevoed en mag prat gaan op een dubbele nationaliteit. Wij
hadden een gesprek met Steven en peilden naar zijn ervaringen en bedenkingen over het
verkassen naar België en Zemst.
Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Steven Raiguel, van Texas naar Weerde

W

aar liggen je
roots, Steven ?
“Ik
heb
Zwitserse
voorouders die naar de VS
emigreerden. Ik ben geboren
in Kansas, maar groeide
op in Alice, een stadje met
ongeveer
twintigduizend
inwoners in het zuiden van
Texas, niet zo ver van de
grens met Mexico.”

echt aanmoedigt.”
Volg je de actualiteit ginder
nog ?
“Ja, vooral via het internet.
Ik breng ook nog steeds mijn
stem uit bij verkiezingen.”

Hoe dook Warda op in je leven?
“Warda is biologe en werkte
een periode in Houston. Ik
werkte tijdens mijn doctoraat
biomedische wetenschappen
een jaar met haar samen
en van het één kwam het
ander. Ik ging met haar
mee naar België en kon aan
de slag bij de KU Leuven a l s
wetenschappelijk medewerker. We
hebben een nu achttienjarige zoon
Stijn die in Leuven chemie studeert.
Ikzelf ben ondertussen al een tijdje met
pensioen.”

,
n
e
g
l
e
B
Geen
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a
a
n
e
t
s
wél Zem

Had je aanpassingsproblemen, en duikt
er soms nog heimwee op?
“Weet je, de VS is een groot land
met veel diversiteit en dé Amerikaan
bestaat niet. Ik voel me in de eerste
plaats Texaan. Een Texaan heeft
misschien wel minder gemeen met een
New Yorker dan met een Vlaming. Je kan
de nog steeds sluimerende rivaliteit
tussen de Noordelijke en Zuidelijke
staten een beetje vergelijken met
die tussen België en Nederland. Dus
neen, ik vond het niet zo’n moeilijke
aanpassing. Wat wél indruk op me
de Zemstenaar juni 2012

maakte, zijn de eeuwenoude
gebouwen en steden. Toen Warda me
voor het eerst de ruïne toonde van
de Weerdse watermolen, vond ik dat
daar een museum bij hoorde. Zo nu
en dan steekt heimwee wel eens de
kop op, maar dat is niet abnormaal,
denk ik. Je laat ginder toch een stuk
van je leven achter. Nu, één of twee
keer per jaar bezoeken we mijn familie
en combineren dat dan met vakantie
en wat rondtrekken. Met Stijn deed
ik er al prachtige tochten met de
rugzak. De grote open ruimtes
ginder, die mis ik hier wel.
Maatschappelijk bekeken viel me
op dat de ondernemingsdrang in
de VS meer aanwezig is, de drive
om vooruit te komen. Een beetje
noodgedwongen misschien door
het minder uitgebreide sociaal
systeem, dat achteroverleunen niet

Je Nederlands is uitstekend.
Kreeg je het makkelijk onder
de knie ?
“Ik heb ooit wel wat Duits
gestudeerd.
Vanuit
die
basis was de stap naar het
Nederlands niet zo groot.
Ik vind Nederlands niet zo’n
moeilijke taal. Engelstaligen
hebben het moeilijker met
Latijnse talen.”

Op pensioen zijn betekent
meer vrije tijd, hoe vul je die in ?
“Wat ik vaak doe, is er op uit trekken
met een metaaldetector. Ik ga dan
op zoek naar oude munten of andere
voorwerpen. Ik heb al heel wat mooie
en interessante dingen bovengehaald.
Daarnaast ben ik een bierliefhebber
en brouw zelf verschillende bieren.”
(Uw reporter mocht proeven en kan
getuigen van de uitstekende kwaliteit
van deze pittige brouwsels).
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Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Nieuwe merken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout
Juwelier
Kerkstraat 232
1851 Humbeek
02/269.17.08
Juweliervanlaer.be

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

WWW.tidimport.be

verhuurt

het

materieel

voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

Teak - Rotan - Loom
20Interieur - Tuinmeubels
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Op citytrip naar Laar met Theo
Zemst-Laar

– Wie dacht dat er in
Zemst-Laar alleen koeien en chique villa’s
staan, moet er dringend eens van dichterbij
gaan kijken. Liefst onder begeleiding van
iemand die er iets zinnigs over te vertellen
heeft. En dan kom je spontaan terecht bij
Theo Slachmuylders, gids en Laarkenner bij
uitstek. de Zemstenaar nam de proef op
de som en trok met Theo op pad door Laar.
Theo Slachmuylders, geboren en
getogen in het vlakbij gelegen gehucht
den Dries is de wandelende en
sprekende Wikipedia van Laar. Nooit
gedacht dat over Laar zoveel te vertellen
valt. Over de bouw van de kerk en de
misnoegdheid daarover in Bos, over
de keuze voor de patroonheiligen
Bernardus en Engelbertus, over trage
wegen en openbare buurtwegen, over
de paarse dovenetel, over kleine en
grotere kapelletjes, over de Halve Steen,
over de prinsen van Brabant en de

Berthouts, over
een verdwenen
schooltje in een
nog
bestaand
gebouw, over de
Parijsstraat en de
Poreistraat, over
volkstuintjes,
ezels en alpaca’s,
over Kleudde en
Bet van Wales,
die
in
een
visioen aan onze
gewaardeerde
medewerkster
Karin voorspelde
Theo Slachmuylders (links) nam de redactie van
dat
zij
132
de Zemstenaar op sleeptouw doorheen Laar
jaar oud gaat
of
worden. 132 jaar! En toen hadden wij theoslachmuylders@hotmail.com
nog niet eens iets gedronken…
stap gewoon binnen in het Hof van Laar.
U voelt het kriebelen om Laar te gaan Vanessa helpt je met plezier verder.
verkennen? Stuur een mailtje naar
PV, foto: JA

Verbrande
Brug

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

De Lente
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

www.eethuisdelente.be
Ambachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
Zuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.
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Cultuur en gezondheid, een geslaagde mix!
Weerde - Actrice Annemarie Picard speelde de sterren van de hemel in d ’Oude School in Weerde.
Elf seizoenen lang doorkruiste ze Vlaanderen met haar gesmaakte dieetmonoloog Vetten en
Kollidraten, een humoristische toneelvoorstelling over vermageren, diëten en al wat hier bij komt
kijken. Vetten en Kollidraten kwam vijf jaar geleden al naar Zemst. Op vraag van de cultuurdienst
keerde de televisiebekendheid nog eens terug. Net op de valreep, zo bleek, want deze 186ste
voorstelling was de allerlaatste. Na de show konden de aanwezigen genieten van een gratis
alcoholvrije cocktail en gezonde hapjes, aangeboden door de gezondheidsraad van Zemst.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Luc Hermans

A

l vijf
jaar op rij werkt
de
gemeente
een
cultuurprogramma
uit.
Cultuurliefhebbers vinden hun
gading in d’ Oude School in Weerde,
waar elke maand een muziek-, comedyof theatervoorstelling georganiseerd
wordt. Vanaf de start kan Cultuurvonken
op veel belangstelling rekenen. Omdat
gezonde voeding belangrijk is voor
iedereen sloegen de cultuurdienst
en de gezondheidsraad de handen
in elkaar. Chef-kok van dienst, Paul
Van Santfoort, bereidde met zorg
de hapjes voor de honderdnegentig
aanwezigen. De gezondheidsraad
laat geen gelegenheid onbenut om
de Zemstenaren te sensibiliseren om
gezond te leven. Hoog tijd om deze
mensen eens in de kijker te zetten.
Op initiatief van toenmalig schepen
Monika Einfalt werd in 1996 de
Gemeentelijke Gezondheidsraad van
Zemst (GGZ) opgericht. Deze adviesraad
ijvert voor de promotie van gezond gedrag
Annemarie Picard

De Gezondheidsraad: v.l.n.r. Ingrid, Patricia, dieetkok Paul Van Santfoort, voorzitter Clem
Vandenbrandt, schepen van welzijn en gezondheid Kristel Van Praet en Lesley.

en het welzijn van alle inwoners. Met als
doel de gezondheid van de Zemstenaren
te bevorderen. De werking steunt op
een enthousiast team van vrijwilligers.
Het ondersteunt preventiecampagnes en
organiseert allerhande gezondheidsacties.
Zo bracht het benefietconcert van 11
november 2011 2.500 euro in het laatje.
De opbrengst ging integraal naar de
lichaamsbewegingsclub voor suikerzieken.
Voorzitter Clem Vandenbrandt vertelt
enthousiast waar de GGZ werk van maakt:
“Wij organiseren gezondheidsdagen voor
de Zemstse scholen. Op deze dagen wordt er
gewerkt rond de thema’s verborgen suikers
en etiketten lezen. Op verpakkingen staat
veel informatie, maar als consument weten
we niet altijd wat die informatie precies
betekent. Op de gezondheidsdagen leren
de kinderen op een begrijpelijke manier de
etiketten ontleden.
Van dinsdag 29 mei 2012 tot maandag
25 juni 2012 komt de mammobiel
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weer naar onze gemeente. Deze
tweejaarlijkse
borstkankerscreening
kan veel levens redden. Omdat
sensibiliseren essentieel is organiseren
wij nu donderdag 7 juni een infoavond
over borstkanker.
Een andere activiteit vindt plaats op 23
september 2012. Die dag zetten wij in
samenwerking met de seniorenadviesraad
een sociale beurs op touw.”
Clem benadrukt dat de GGZ ook een
sociale rol vervult. De raad geeft
een overzicht van de beschikbare
sociale voorzieningen en diensten
in de gemeente. De GGZ verwijst
bijvoorbeeld personen met een beperkt
inkomen en verplaatsingsproblemen
door naar de Minder Mobielencentrale.
Wil je contact opnemen met de Zemstse
gezondheidsraad, kan dit op 015618891 of via welzijn@zemst.be
de Zemstenaar juni 2012

Zemst - … dan is diëten vaak de fase die er op volgt. Vraag het maar aan Bart De Wever. Of
drastischer nog: een maagring laten plaatsen. Margriet Hermans weet er alles van. Voorbeelden
van Montignac of andere crashdiëten zijn legio. Om de zoveel tijd duikt er weer een nieuw
superdieet op. Aan het einde van de rit is het jojo-effect nooit ver weg. “Genezen is goed,
voorkomen is beter”, dixit diëtiste Lut Neveux, onze Zemstse natuurvoedingsdeskundige.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.

“E

Als de liefde door de maag gaat…

en dieet moet je zien als
iets positiefs. Het is een
geheel van leefregels rond
gezond eten en drinken”,
ruimt Lut onmiddellijk een misverstand
uit de weg. “En dat wil niet noodzakelijk
zeggen suiker- of zoutarm eten. Neen,
onze hersenen hebben suiker nodig,
zoniet riskeren we depressief te worden.
Ik weet ook: ban de koolhydraten en je
ziet onmiddellijk effect. Maar op lange
termijn werkt dat niet!”

de gezonde proevertjes die ik met smaak
naar binnen werk. Het blijken Gojibessen
te zijn: een echt Tibetaans natuurproduct,
met zoveel goede eigenschappen dat
een klein handvol per dag een positieve
invloed heeft op het algemeen welzijn.
Vandaar dat ze ook happy berries
genoemd worden. Ander gedroogd fruit
dat op het menu staat: ongezwavelde
abrikozen, mango, papaja, ananas en
olijven zonder kleurstof of glansmiddel!

Vetten, eiwitten, koolhydraten…wat
raad je aan als zoetstof?
“Weg met geraffineerde suikers”,
bezweert Lut me. “Kies voor agavesiroop,
rijststroop, ahornsiroop (van de esdoorn)
of kokossuiker. Deze heeft een zachte
karamelsmaak en is een echte hit! Het is
een langzame suiker die de suikerwaarde
in het bloed niet verhoogt.”
Als tussendoortje raadt ze me
stuifmeelpollen
en
gepelde
hennepzaadjes aan. Maar ook een mix
van geweekte amandelnoten, geroosterde zonnebloempitten en sesamzaad
zijn aanraders. “Doe daar nog wat
Lut Neveux in haar zaak: “Wist je dat goudsbloem zoveel g e r o o s t e r d e
betekent als saffraan voor arme mensen?” pompoen bij en
je prostaat zal je
dankbaar zijn”,
voegt ze er met
een
knipoog
aan toe. Zo,
dat weet ik ook
weer!

Happy berries
Lut trakteert me op een heerlijke
kruidenthee (waarmee ze mij een
rustige
nacht
garandeert!)
en
verwent me met een resem gezonde
proevertjes. “We eten te vaak lege
calorieën”, vervolgt ze enthousiast haar
betoog. “Beperk zoveel mogelijk snelle
suikers, zoals in wafeltjes, en kies voor
mineralen en vitamines. Bijvoorbeeld
gestoomde groentjes. Zo investeer je
op lange termijn. Want lege calorieën
leiden tot ondervoeding!”
Ik raak in de ban en wil meer weten over

Rood, geel…
en groen
Hoewel dankbaar om zoveel
bezorgdheid,
wil ik toch even
advocaat van
de duivel spede Zemstenaar juni 2012

len en vertel ik haar dat ik uitkijk naar
het barbecueseizoen.
Met vermanende blik kijkt Lut me aan:
“Barbecue, goed en wel, maar let op:
eet nooit verbrande dingen! Neem
geen onnodige risico’s en kies voor een
gevarieerd kleurenpalet, met rood, geel en
groen. Eet dus elke dag iets met deze drie
kleuren. Rood tref je o.a. aan in rode biet
en granaatappel(sap), geel in kurkuma
(een gele specerij uit Indië die je kunt
toevoegen aan yoghurt of soep, en die
bovendien zeer geneeskrachtig is.). Groen
tenslotte is het makkelijkst: broccoli en
waterkers bijvoorbeeld. Deze drie kleuren
staan voor echte anti-kankervoeding!”
En wat adviseer je om te drinken?
Met een bang hartje voel ik de bui al
hangen: “Water en kruidenthee! En niet
zomaar om ’t even welk water! Water
moet niet voeden, maar moet de nieren
zuiveren. Er mogen zo min mogelijk
mineralen in zitten. De twee beste waters
zijn Spa en het Franse Mont Roucous. En
wat betreft kruidenthee, denk eraan: niet
langer dan drie minuten laten trekken.
Drie minuten volstaan om de werkzame
stoffen vrij te maken. Als je hem langer
laat trekken komen er teveel looistoffen
vrij en krijg je een bittere smaak.”
Zo, weer iets dat ik weet. Ik neem
dankbaar afscheid om zoveel goede
raad. “En vergeet ook niet om dagelijks
15 tot 30 minuten te bewegen!”, wuift
Lut me bezorgd uit. Ik ben gelukkig met
de fiets en voeg de daad bij het woord.
Ik rijd de Armstraat uit in de andere
richting, om niet in de verleiding van
één of andere Kroeg te komen.

De Goudsbloem, zo heet de dieet- en
natuurvoedingswinkel van Lut Neveux
in de Armstraat in Zemst.
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Onder de
Voetbalvrouwen die een standbeeld verdienen
bij Verbr. Hofstade. V.l.n.r. Louisa Schiedst, Rosa
Moens en Paula Behets, respectievelijk 25, 35 en
20 jaar spontane medewerkers achter de toog
bij de roodgele club. “Voor de familieploeg, het
hardwerkende bestuur, de jeugd en het plezier”,
zeggen de gewaardeerde dames in koor.

Zaterdag 5 mei was de hoogdag van de week van amateurkunsten
WAK bij Diana Behets en Hobbypatch in Hofstade. Het atelier was
open en de zelfgemaakte kaarten hadden veel succes. Moeder
Behets (92) toonde hoe Temariballen met een oude Japanse
techniek gemaakt werden. Lapjes aan elkaar naaien: patchwork,
maar natuurlijk ook breien met speciale wol voor een sjaaltje.
Tristan Vermeir ging prat op zijn zelfgemaakte juweeltjes en de
familie Behets op hun viergeslacht Bo, Annick, Paula en Maria.
Het hoogtepunt van de gezellige namiddag: Christel Domen,
vergezeld met echtgenoot Marc Coessens, mocht van Diana haar
quiltje in ontvangst nemen “Dat verdient een bloemetje.”

Spektakel tijdens het geslaagde New Masterstornooi
van FC Zemst. De Tuuveneers (spelers en ex-spelers
van roodgeel) wonnen de finale tegen De Scheurekes
van Verbr. Hofstade (7-4). Voor Zemst scoorden
Benny De Backer (3), Glenn Breugelmans (2), Jonas
Haesaerts en Barry D’Hoine. Bij Hofstade zorgden
Bjorn Christiaens (3) en Bentla voor de doelpunten.
(foto boven)
De wisselzuipbeker werd gewonnen door Harlekijn
Eppegem (220 pinten), voor VK Weerde (198) en de
Citizens (154 pinten). (foto rechts)
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mensen

Na tien achterkleinkinderen
is
er
eindelijk
een
viergeslacht in de familie
Pijpots in Elewijt. Jana
Pijpops werd samen met
haar broertje Jens geboren
op 10 februari 2012. Op
de foto Maria De Cauwer
(95 en oudste inwoner
in Moerzeke), Lutgart
De Clippeleir (oma), Ine
Coosemans (mama) en
Jona Pijpops (dochter).
Op het Peanutstornooi van Basket Groot Zemst maakten de zevenen achtjarigen kennis met het basketbal. Dat initiatief brengt
kinderen op jonge leeftijd en op een speelse wijze de eerste
technieken van het basket bij. Daarvoor oefenen ze tweemaal in
de week. Ze spelen partijtjes naar één doel. De regels worden
heel soepel toegepast en er zijn geen winnaars of verliezers,
want de score wordt niet bijgehouden. In Zemst stonden ploegjes
van Zemst (witte uitrusting), Haacht, Merchtem, Grimbergen en
Machelen op het terrein. Ze maakten een opwarming in groep en
sloten af met een cool dansje onder het oog van een enthousiast
publiek. (Foto Juliaan Deleebeeck)

de Zemstenaar juni 2012

Foto’s: Jean Andries

Seniorenvereniging Neos Zemst vierde
op 15 mei haar vijfjarig bestaan. De
vereniging groeide uit tot een groot succes
qua leden en het aangeboden programma,
zoals uitstappen, voordrachten, bezoeken
aan culturele manifestaties en sportieve
activiteiten. Op de foto het voltallig
bestuur en de feestvierende leden in zaal
Amadeus in Zemst-Bos.

Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus gaf haar
jaarlijks concert met het Elewijts Bachkoor
(voorbereid door Heidi Jacobs) als gast.
Het werd een fantastische ontmoeting van
twee muziekverenigingen uit Elewijt. Door de
geweldige orkestklanken en de zangstemmen
waande je je in de cinema of in een musical.
Dirigent Kristof Degryse weet de harmonie elk
jaar weer naar een hoger niveau te tillen. “Elk
jaar beter, dit was de max!” zeiden velen. En
iedereen was het er roerend over eens: deze
samenwerking tussen harmonie en koor is voor
herhaling vatbaar! (KVW, foto Peter Merckx)
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Vrijwilligers… Wat zou onze samenleving zijn zonder
de onvoorwaardelijke en belangeloze inzet van
gedreven medewerkers? Je vindt deze helpende
handen in alle geledingen van de samenleving. Af en
toe mogen ze dan ook gepast in de bloemetjes worden
gezet. Begin mei werden ze door de gemeentelijke
overheid verwelkomd in het Rubenskasteel in Elewijt.
De wandeltocht in de buurt en het kasteelbezoek
onder deskundige leiding werden door de
aanwezigen zeer geapprecieerd. Een aansluitende
receptie met lekkere hapjes en drankjes rondde
het gebeuren af. Het was een hartverwarmende
schouderklop voor de vele honderden vrijwilligers die
onze gemeente rijk is! (AL)

De ZEN kenpoploeg uit Zemst nam in
Utrecht deel aan het wereldkampioenschap
Kenpo Karate 2012. De Zemstse ploeg
deed het uitstekend en kwam met drie
medailles naar huis. Jolien Van Baelen
behaalde de gouden medaille bij de
meisjes van elf jaar in het onderdeel
point
fighting.
Kamil
Hendricks,
James Janssens en Klaas Van Baelen
konden geen podiumplaats behalen, maar
gaven het beste van zichzelf. Een zilveren
medaille ging naar Bjorn uit Zaventem
en Dorien uit Mechelen. Drie medailles
dus, een mooi resultaat voor de ploeg op
zevenhonderd deelnemers.

Supportersclub Rood-Groen en de trouwe fans van KFC Eppegem
verkozen Bart De Doncker tot beste speler van het seizoen. De
Doncker kreeg 752 stemmen, Nico Verhas werd tweede met 729
stemmen en Kevin Stuckens derde met 714 stemmen. Bram Glorieux
(10 jaar Eppegem), Yentl en Alain zetten de laureaten letterlijk en
figuurlijk in de bloemetjes.

1 april, geen aprilvis, wel tien jaar café ’t
Steen bij Chris en Alain in Elewijt. Dat werd
met talrijke klanten en vrienden gevierd met
een natje en een droogje.
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13 mei: een stralende zon-dag
in Zemst-Laar. De cultuurhal
van Willen is Kunnen zit
afgeladen vol met enkele
honderden
genodigden.
Voor de viering van een
springlevende
eeuweling!
Een academische zitting met
vlotte speeches, afgewisseld
door knappe individuele,
muzikale intermezzo’s van het
percussie-ensemble, huldiging
van verdienstelijke vrijwilligers
en leden met een jarenlange
staat
van
dienst…maar
bovenal de voorstelling van
het prachtige boek 100 Jaar
Willen is Kunnen van erevoorzitter François Andries.
Een werk om ‘U’ tegen te zeggen.
Knallende kurken, feestelijke hapjes, blije mensen…
Een gloriedag in het liefelijke Laar! Willen is Kunnen, een
slogan die een begrip is geworden in Zemst-Laar en ver
daarbuiten. Op naar een volgend feest, met een kersverse
nieuwe voorzitter in de persoon van Alex Robberechts. (AL)
Bij de laatste thuiswedstrijd nam FC Zemst Sp. afscheid
van Philippe Van Perck. De verdienste van de trainer
kan moeilijk onderschat worden. Onder zijn hoede
groeiden tal van eigen jongeren uit tot vaste waarde in
de eerste ploeg. Dat werd gewaardeerd door de club,
de medespelers en de vrouwtjes in het clubhuis.

Initiatie Aikido Elewijt voor volwassenen,
beginners en kinderen. Een verdedigingssport
die tijdens de trainingen veel
succes kent in de Budohal. De
vereniging telt verschillende
clubs en geeft behalve Aikido
ook Tai Chi trainingen in
Elewijt. De lessen nodigen
jong en oud uit tot het volgen
van cursussen op gebied van
weerbaarheids-technieken en
zelfverdediging. De trainingen
zijn voor iedereen toegankelijk.
info@aikikaiflanders.be
de Zemstenaar juni 2012

De Weerdse Bierfeesten brachten geluk voor Giles Mertens. “Toen ik een
inkomkaart kocht in café Den Druugen Airing in Elewijt werd ik aangesproken
door uitbaatster Tina. Bij elke geschonken Duvel had je de kans om je
lichaamsgewicht in Duvel te krijgen. Na twee Duvels had ik prijs. Mijn 96
kg waren goed voor evenveel Duvels.” Op de foto een gelukkige Giles en
vrienden Pieter Pittois en Nigel De Koninck met uitbaatster Tina.
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Zemst - Eind april werd in het Dorentgebied in Eppegem “www.natuurstek.be” officieel gelanceerd
en voorgesteld. Deze unieke website over biodiversiteit toont hoe je als gewone privépersoon en
als bedrijf actief aan een verbetering van de biodiversiteit kan werken. Nnof (Nearly New Office
Facilities) is de facilitator van de Natuurstek-site en Herman Dierickx schrijft de teksten. Herman is
in Zemst alom gekend als natuurauteur en één van de grondleggers van Het Regionaal Landschap
Groene Corridor. We gingen bij hem te rade naar het hoe en waarom van de nieuwe website.
Tekst: Bart Coopman, foto: Luc Hermans

H

Biodiversiteit krijgt nieuw elan

erman, was er nood
aan een webstek
over biodiversiteit?
Zijn er al geen
honderden sites over dit
onderwerp?
“Er zijn inderdaad al heel wat
websites over dat thema,
maar ze zijn ofwel bedoeld
voor insiders (Natuurpunt,
natuurgidsen,
…)
ofwel
zo anekdotisch dat je er
weinig kunt mee aanvangen.
Natuurstek wil vooral zo concreet
en
onderbouwd
mogelijk
naar de geïnteresseerde leek
gaan, omdat die het thema
nog niet zo goed kent. We
blijven vooral dicht bij huis
of maken wat zijsprongetjes
als daar de nood toe is. Ook
voor bedrijven bestaan er wel
wat websites die het thema
behandelen, maar de concrete
stappen om zelf aan de slag te gaan
ontbreken grotendeels. Gelukkig is
er een bedrijf (Your Mover/Nnof) bij
Cargovil dat aan de kar trekt en dus
als concreet voorbeeld kan dienen
voor andere bedrijven in de buurt of de
regio. Daarmee komen we op zondag
29 september nog straf naar buiten.”
Wat kan een Zemstenaar daar als tips
zoal vinden?
“Het gaat vooral over tuinthema’s,
omdat die het nauwst aanleunen bij de
interessesfeer van de mensen die we
willen bereiken. Je tuin of bedrijfsterrein
zo goed en goedkoop mogelijk
aankleden om dieren en planten aan
te trekken, daar gaat het om. Terwijl
spelen we in op allerlei waarnemingen
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tij keren. Dat kost niet veel
tijd en nog minder geld, en
iedereen kan meewerken.
Burgers en bedrijven dus, maar
ook scholen, verenigingen,…
kunnen
makkelijk
worden
ingeschakeld.”
De lancering van de website
vond plaats in het gebied Dorent. Is dat toeval?
“Uiteraard niet. Het is een plek
waar nog veel biodiversiteit
is terug te vinden en het ligt
vlakbij Cargovil, waar Nnof
gevestigd is. Onlangs zorgde
de terreinploeg van Natuurpunt
voor de allereerste keer voor
de biodiverse aankleding
van het bedrijfsterrein van
Nnof. Dat was bedoeld als
een voortzetting van het
natuurgebied
Dorent
tot
Initiatiefnemers Herman Dierickx en Didier Pierre. Cargovil. De sleedoornpage,
die de mensen zelf kunnen doen, zodat een dagvlinder die in de Dorent
ze oog krijgen voor hun directe buren in voorkomt, zal binnenkort ook op
eigen tuin. Onbekend maakt onbemind Cargovil terug te vinden zijn omdat de
is daarmee hopelijk verleden tijd na waardplant (de sleedoorn, waar de
verloop van enkele jaren, want het is rupsen van eten) daar is aangeplant.
duidelijk dat dit een werk van lange Tegelijk is voorzien in een bijenwand,
zodat die groep insecten, die
adem is.”
tegenwoordig zwaar onder druk staat,
Zijn er al zo’n projecten op het vlak van ook meer overlevingsmogelijkheden
krijgt. Zo simpel kan het zijn om de
biodiversiteit in Zemst?
“Ik heb de indruk dat het bij particulieren natuur vooruit te helpen. De aanleg
en bedrijven redelijk windstil is op is gebeurd voor een peulschil in
dat vlak, vandaar mijn voorstel voor vergelijking met de kostprijs van de
een gezamenlijke actie. Als we meer vorige steriele aanplanting, zeg maar
mensen willen warm maken voor het het klassieke gazonnetje met wat
thema zullen we meer zeilen moeten bomen en struiken. Eindelijk beginnen
bijzetten. Ongelooflijk veel soorten steeds meer bedrijven dit in te zien,
dieren en planten gaan er drastisch maar er is nog een lange weg af te

op achteruit, maar we kunnen het leggen.”
de Zemstenaar juni 2012

BVBA

VERKOCHT

- 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

Villa te Hever

475.000

469.000

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

design
klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

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

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

GSM: 0495 57 49 82
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100 % eik

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be
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Amadeus blaast 20 kaarsjes uit
- Veel mensen in en
buiten Zemst maakten al wel eens een
feest mee in den Amadeus. Traiteur Jos
Muyldermans weet familie-, verjaardags-,
of andere feesten aan te kleden naar
de wensen van iedere klant. Anderzijds
heb je Sonja Teughels die haar café runt
als geen ander. Sonja vertelt ons in een
notendop over twintig jaar Amadeus.
				
“Ik werkte op het ministerie en Jos was
vrachtwagenchauffeur bij Air Products.
Jos volgde avondschool traiteur en
bedrijfsbeheer, wij maakten plannen
om een ommekeer te maken in het
bedrijfsleven. Op een winterse dag
gingen we iets drinken in de Barbados (de
toenmalige naam) en we kwamen te weten
dat het café over te nemen stond. Van het
één kwam het ander en we besloten om
een traiteurzaak met café te beginnen.
Ik nam vijf jaar loopbaanonderbreking en
ontfermde mij over het café. De eerste

jaren gaven we in het weekend
maaltijden en snacks.
Al snel deden we een aanvraag
om de zaal te verbouwen en in
mei 2003 vernieuwden we de
feestzaal in vijf maanden en het
café in één maand tijd. In 2005
werd het terras aangelegd met
het nodige nieuwe meubilair.
Bij de vernieuwing van de zaal
liep de agenda voor de feesten
al snel vol en bouwden we de snacks en
maaltijden af. Jos zijn traiteurtalenten
werden door de Zemstenaren enorm
geapprecieerd. Wij organiseerden ook
traditionele feesten als Nieuwjaar,
Bos kermis, Bosfeesten met Bart Kaëll,
Soulsister, The Dinky Toys, een aprèsskihut, de afvaart van de Lesse, ….
Ook
de
verenigingen
vonden
hun weg naar den Amadeus. Een

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

dartsclub,
duivenbond,
biljartclub,
wielertoeristenclub, vissersclub, … ze
zijn er allemaal geweest en grotendeels
nog aanwezig. Jos en ik staan ook altijd
open voor onverwachte feestjes. Het
belangrijkste is dat onze klanten zich
thuis voelen en zich goed amuseren.”
“Jos is 58 jaar en ik 50. We zien toch stilaan
een eindstreep staan. Zolang er geen
opvolging is, leggen wij het bijltje niet neer.”
KA

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

		

Zemst-Bos

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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DAMES
altijd op afspraak
HEREN
altijd op afspraak

CREATIES
UW KAPPER

Vaartdijk 32, 1981 Hofstade
Tel. 015 43 03 17
www.hijzijcreaties.be
openingsuren :
di-wo-vrij : 8.30 u tot 17.30 u
do : 8.30 u tot 20.00 u
za : 8.00 u tot 13.30 u

Tervuursesteenweg 358, Hofstade-Zemst
015 62 08 96

MODESHOW
Zaterdag 23 juni

Animatie in de Bordekensstraat:
Rommelmarkt van 8 tot 13u
Eet- en drankgelegenheid
Doorlopend modeshow van 11u30 tot 18u30
kleding:

Bugattis

kapsels + make-up:

Hij & Zij Creaties

Tekenwedstrijd, circusdemonstraties,
kindergrime, voetbal
Opendeurdag ’t Kofschip met
2°handsboekenmarkt
Fiets- en wandeltocht VHVH
de Zemstenaar juni 2012
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IMMO ADVICE is een nieuw vastgoedkantoor
dat geniet van een uitzonderlijke ligging te Eppegem.
Reeds meer dan 10 jaar bezit IMMO ADVICE over
commerciële ervaring op het gebied van:
✓ in- en verkoop
✓ verhuur
✓ realistische schatting
✓ vakkennis
Dankzij een menselijke en eerlijke aanpak
zal het kantoor een gevestigde waarde
worden voor Eppegem en omstreken.

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

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

Nieuw in Eppegem centrum
KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Zemst/Elewijt/Nablus – “The future’s bright, the future’s Europe.” Onder deze slagzin organiseren
de vrijwilligers van Jeugd International Zemst hun 14de internationaal uitwisselingskamp. Van 30
juni tot 7 juli. Kampplaatsen zijn Brussel en Wyompont in de Ardennen. Met op 3 juli een passage
in Zemst. Bij de deelnemende landen: Palestina! Hoe heeft JIZ dat voor elkaar gekregen? Een
vraag waarmee we stante pede naar hun voorzitter Bart Haemhouts trokken.

JIZ brengt Palestijnen naar Zemst

J

IZ is er door
hard werken
andermaal
in geslaagd
om deze zomer
maar liefst vier
internationale
uitwisselingskampen
te
organiseren.
Blikvanger
is
natuurlijk
het
Belgisch
kamp,
waaraan
tien
verschillende
l a n d e n
deelnemen:
Tsjechië, Estland,
Roemenië,
Italië,
Spanje,
Turkije, Bulgarije,
Duitsland, België en … Palestina!
Bart, dit klinkt weer mooi! Maar wat
drijft jullie om Palestina er bij te halen?
“Het is inderdaad geen evidente stap.
Maar wel een zeer bewuste stap. Sinds
2004 heeft JIZ ervaring in het MiddenOosten en werden tal van reizen
naar deze regio georganiseerd. Na
een jarenlang partnerschap met een
Israëlische groep, is nu het moment
gekomen om ‘de andere kant’ uit te
nodigen. JIZ wil vier jonge kerels van
17 à 18 jaar en één oudere begeleider
uit de stad Nablus deze zomer de kans
bieden om even te ontsnappen uit hun
wereld vol trauma en geweld. Dit wordt
zonder twijfel een bijzondere ervaring,
voor de Palestijnen, voor de andere
deelnemers en voor de organisatie.”
Is dat geen risico? En, zal dat überhaupt
lukken?
de Zemstenaar juni 2012

Tekst: Alex Lauwens; foto: JIZ.

En hoe zit het met
de drie andere
kampen?
“Project
2
situeert
zich
van 14 tot 21
juli in Pamplona
(Spanje).
Het
derde
project
vindt plaats in
Tsjechië,
van
16 tot 27 juli.
Voor het vierde
project trekken
we van 26 juli tot
5 augustus naar
het
Italiaanse
Ancona.
Zoals
je
ziet
toch
JIZ wil jongeren warm krijgen en aanmoedigen om Europees te weer een mooi
denken, Europeaan te zijn en intercultureel te leren. aanbod
voor
“Het blijft een slopende bedoening. geëngageerde jongeren uit onze
Je mag niet vergeten dat Israël zijn gemeente. Tegen een
spotprijs
toestemming daar moet voor geven en van 250 euro all in, dus vluchten,
ook paspoorten en visa moet leveren. verzekering, verblijf en activiteiten
Maar we zijn vol goede hoop. Door onze inbegrepen. Het Belgische kamp
vroegere reizen in de regio hebben we kost amper 175 euro. Zeg nu zelf,
daar een mooi netwerk van contacten da’s geen geld! De moeite waard in
opgebouwd met jeugdwerkers en tijden van crisis. Vier dagen Werchter
mensen van de ambassade. En je mag zal al snel wat meer kosten.”
ook niet vergeten dat één van onze
bestuursleden enkele maanden als De JIZ-kampen worden georganiseerd
vrijwilliger in Ramallah heeft gewerkt. met middelen van Europa (via het
Hij kent de Arabische gewoonten en Vlaamse agentschap JINT van Youth
cultuur en is de geknipte persoon om in Action. Ook de gemeente Zemst
in dit project een hoofdrol te vervullen. en de provincie Vlaams-Brabant doen
We zijn dus optimistisch gestemd, reeds jaren een aardige duit in het
al weet je nooit hoe de Israëlische zakje.

autoriteiten zullen reageren en zich
Interesse? Ga dan even een
finaal zullen opstellen. Het is een
kijkje nemen op de website
beetje zoals met een checkpoint: plots
www.jiz.be en neem contact op met
kan het gesloten worden en dan sta
Bart Haemhouts op 0486/49 07 16. Of
je daar! Dus: let’s keep our fingers
via mail op boutsjr@skynet.be.
crossed!”
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Hofstade - Minstens 150 Zemstenaars hebben via Plan België een financieel adoptiekind in het
zuiden. Reden genoeg voor Hofstadenaar Bert Devogeleer, zelf al vijftien jaar vrijwilliger van Plan
in Mechelen, om samen met mede-Zemstenaar Sandra Galbusera, Plan te promoten in Zemst. Op
Kinderhoogdag en op het Wereldfeest openen ze een standje en jij kan meehelpen.
Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Bert Devogeleer

Plan België van start in Zemst

“T

wintig jaar geleden waren
mijn vrouw Ann Meul en ik
zeer actief in Chiro Hofstade.
Een zalige tijd, vonden
we allebei. Weinig jeugdervaringen zijn
zo intens als de nestwarmte van een
jeugdbeweging. Met de bagage die je
daar, van thuis uit en op school mee krijgt,
heb je alle troeven in de hand om jezelf
te ontplooien. Helaas zijn er kinderen
die nooit die kansen krijgen. We moeten
dus hier, en zeker in het zuiden - waar er
geen enkel sociaal vangnet is - kinderen
kansen geven. Zelf moesten we dertien
jaar wachten op onze dochter. Daarom
kiezen we zeer bewust voor steun aan
kinderen via Plan.”
Plan in België
Plan International, vroeger bekend als
Foster Parents Plan, bestaat dit jaar
75 jaar. Plan België ontstond in 1983.
Er zijn 37.000 Planouders in België en
zowat 3.000 in Groot Mechelen. Voor
0,83 euro per dag kan je een duurzaam
project steunen en een kind en zijn
gemeenschap, die de voordelen van
dat project dagelijks ondervinden.
Bert: “We ontmoeten veel ouders die hun
Plankind en het project bezoeken. Meer
nog, men kiest soms een land om er later

ooit met zijn opgroeiende kinderen naartoe
te trekken. Ondertussen ontvang je als
Planouder regelmatig foto’s en brieven van
je Plankind en info over het project. Ons
Plankindje Tobias uit El Salvador is nu twaalf
jaar. Op achttien jaar stopt het ouderschap
en kan je opnieuw starten met een ander
kind. Tot voor kort kon je pakjes opsturen
naar je Plankind, maar dat zorgde voor
jaloezie. Zo stuurde ik een voetbalshirt van
Ronaldo op en op de
volgende foto stond
hij daar natuurlijk
mee te pronken!
Nu kan je met een
extra steun aan het
project
producten
uit de omgeving
kopen: speelgoed,
boeken, lesgerief,
muskietennetten…
Daar heeft de lokale
economie ook iets
aan!”

Bert Devogeleer is al vijftien jaar Planvrijwilliger en
Planouder van Tobias in El Salvador.

En in Zemst?
Zemstenaar
Sandra
Galbusera
is
verantwoordelijkvoordeprogrammawerking
van Plan België in het zuiden. Vanuit
een verleden in de vrouwenbeweging
en ontwikkelingshulp was zij de ideale

Alle meisjes naar school
35 miljoen meisjes gaan niet naar de lagere school. Als een meisje negen jaar
lang gratis en kwaliteitsvol onderwijs kan volgen, zal ze later:
- haar eigen keuzes maken en haar kansen ten volle benutten
- op latere leeftijd trouwen en minder kinderen krijgen
- haar kinderen beter kunnen voeden en ze gezonder laten opgroeien
- haar kinderen naar school sturen en hen aanmoedigen om hun school af te maken
- 90% van haar inkomen in haar gezin investeren (t.o.v. slechts 35% bij een man)
Zo is onderwijs voor meisjes dé oplossing om uit de armoedespiraal te geraken.
Sprekend voorbeeld en een uitstekende pleitbezorgster voor deze aanpak is
Nobelprijswinnares Leymah Gbowee van Liberia, die met Koen Wauters Plan
België kwam steunen in Reyers Laat op de VRT. Je vindt dit interview op de
website van Plan België: www.planbelgie.be

34

partner voor Bert om samen Zemst te
sensibiliseren voor de voorjaarscampagne
van Plan: Alle meisjes naar school (zie
kadertje). Daarom stelden ze Plan begin
mei voor aan de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking in Zemst
(GROZ). Ze engageerden zich om Plan ook
aan de Zemstenaars voor te stellen op de
Kinderhoogdag van zaterdag 23 juni en op
het Wereldfeest op zondag 2 september.

Bert: “Dit interview kon dus op geen
beter tijdstip vallen! We zijn op zoek
naar geïnteresseerden (Planouders?)
om Plan en zijn werking te promoten
in onze eigen gemeente. We bieden
in ons infostandje kleine snuisterijen
aan uit onze projectlanden, naast
infobrochures,
projectrapporten,…
Daarnaast is er ook een interactief spel
voor kinderen van vijf tot twaalf jaar.
Elke speler ontvangt een klein Plan
aandenken.”
Kan je je één of twee uurtjes
vrijmaken om in het Planstandje te
staan op de Kinderhoogdag of op het
Wereldfeest? Bel of mail dan naar Bert
op 0475-640087 of b.devogeleer@
telenet.be. 
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Zoekt u de ideale formule voor uw tuinfeest?

Onze barbecues!
Bekijk ze nu op onze website
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BLAASINSTRUMENTEN

SLAGWERK & DRUMS

Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

KEYBOARDS

STARTERPACKS & GITAREN

Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken

ACCESSOIRES & MUSIC GIFTS, ...

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
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MUZIEKBOEKEN &
LESMETHODES

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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Close encounter met… Jos Peeters
Zemst – Onlangs, het overkomt me echt niet vaak, was ik aan
het opruimen, wat papieren en foto’s aan het verplaatsen,
toen mijn oog viel op een zwart-wit foto uit 1972-1973 (met
originele handtekeningen! ) van de legendarische basketploeg
Racing Maes Pils Mechelen. Ik was zware fan in die jaren. Vaste
afspraak aan de Winketkaai op zondagnamiddag 17.15u. Ik
denk niet dat ik veel matchen gemist heb.
				

R

acing speelde in de jaren
zeventig iedereen op een
hoopje,
thuis
onklopbaar.
Sponsor en voorzitter toen, Theo
Maes, zorgde voor een ideale mix van
talentvolle Amerikanen als Bill Drozdiak,
Tony Zeno, Ed Murphy, Rick Raivio , James
Lister, Vic Dheil en Corky Bell, met enkele
Belgische vaste waarden. Zemstenaar
Jos Peeters, een blok graniet van 1m99,
(van Hombeek afkomstig ) was één van
hen, een onverzettelijk winnaarstype en
polyvalente ploegspeler: Jos liet nooit los.
Jos woont in de Schoolstraat en ik
vroeg me af hoe Mister 10 zich die
glorieperiode herinnerde. Met klamme
handjes, ik interview tenslotte niets
minder dan een monument uit de
Belgische basketwereld, bel ik aan.
Jos, 59 nu, was pas 19 in het seizoen
1972-1973 van de foto hiernaast.
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Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Zijn palmares is indrukwekkend.
Jos speelde 15 seizoenen in eerste
nationale, 88 Europese wedstrijden,
69 matchen met de nationale ploeg.
Hij lacht als ik de foto laat zien en
ontvangt mij hartelijk. Jos wil zijn fan
van het eerste uur wel wat vertellen
over vroeger. Daar mag een biertje bij
en hop, we zijn vertrokken.
“Ik deed altijd veel en fanatiek aan
sport en atletiek en ben er altijd
vroeg bij geweest. Ik werd reeds
als zeventienjarige in de eerste
ploeg gedropt. Een harde periode,
want ik zat nog op school, moest vijf
keer trainen in de week, Europese
competitie én Belgische competitie
spelen, het was soms spartelen.
Wat later werd ik kapitein van een
echte topploeg. Het grote Racing
Maes-Pils Mechelen speelde in 1973

de Europese finale van de Koracbeker tegen dé Italiaanse grootheid
van toen , CANTU. Daar verloren we
op mijn verjaardag met 20 punten.
Thuis wonnen we met 7 of 8 punten,
maar dat was niet voldoende. Ik
denk dat we in die jaren (’73 - ’83)
bijna alle grootheden, Real Madrid,
Ignis Varese, Milaan, Moskou, Tel
Aviv, Split,… in Mechelen hebben
verslagen. We speelden thuis altijd
fantastische wedstrijden.”
“Je moet weten dat we geen profs
waren. Ik werkte acht uur per dag en toch
kwamen we
uit tegen
topspelers
als
‘de
rots
van
Italiëë Dino
Meneghin
of Drazan
Petrovic,
die
later
de eerste
Europeaan zou worden in de NBAcompetitie.
Onze
Amerikaanse
spelers kwamen trouwens uit het
collegecircuit. Dat waren geen
NBA-spelers, maar hun niveau was
voor de Europese competitie meer
dan goed genoeg. Bill Drozdiak
bijvoorbeeld, die kwam eigenlijk
naar België om te studeren (volgde
journalistiek in Brugge en werd
later oorlogscorrespondent voor The
Times) en basket kwam voor hem op
de tweede plaats. We verdienden
ook niet echt veel. Ik denk dat we
per gewonnen wedstrijd zo’n 1500
frank kregen en als we verloren zelfs
niks. Gelukkig wonnen we vaak.
(lacht) Toen ik speler van het jaar
werd kreeg ik de kans om naar het
buitenland te gaan. De vader van
Terry Kunze, die bij Ieper speelde,
was coach in de NBA-competitie en ik
kon er testen tijdens mijn verlof. Maar
zover is het nooit gekomen. Tja, naar
het buitenland gaan was in die tijd
niet zo evident als nu. Toch ben ik blij
dat ik deel heb uitgemaakt van een
club die de meest succesvolle was in
de Belgische basketgeschiedenis.”
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Duitse herders op de Gulderij
Zemst – De Gulderij heeft echt wel iets met dieren. Naast
een kinderboerderij en tal van paardeneigenaars bevindt er
zich ook een kennel van Duitse herdershonden. De honden
van Wendy en Henk schoppen het zelfs tot politiehond. We
gingen een kijkje nemen.

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Tekst: Katia De Vreese, foto: Jean Andries

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

n éé

n jaa

r ope

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

n

Wendy Peeters en Henk Willems
hebben meer dan twintig jaar
ervaring met honden. Het begon
allemaal op de hondenschool, waar
ze elkaar leerden kennen. Vanuit hun
gemeenschappelijke hobby groeide
het verlangen naar een andere passie,
het starten van een eigen kennel. Ze
kozen voor de Duitse herdershond: een
krachtige en goed gespierde hond,
die een evenwichtig, zenuwvast en
zelfverzekerd karakter moet hebben. Ze
kijken uit naar gezonde en werklustige
karakters, geschikt als sporthond,
maar even zeer als huishond. De
pups worden dan ook huishoudelijk
gekweekt. Alleen op deze manier
kunnen ze wennen aan van alles en
nog wat: kinderen, het lawaai van de
stofzuiger, de auto. Als het teefje bijna
aan bevallen toe is, komt ze in huis,
de pups worden in huis geboren en
kunnen er ook kennismaken met hun
toekomstige baasjes. Ook die worden
aan een screening onderworpen. Zo
worden de mensen geholpen om het
juiste pupje te kiezen.

De honden van Wendy en Henk vonden
ook hun weg naar brandweer en politie:
als reddingshond bij B-FAST en als
drugshond. Bij de politie van Elsene
loopt er een patrouillehond rond van
de Gulderij! De politie zoekt meestal
volwassen honden die getraind zijn.
Om als politiehond in aanmerking te

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

38

de Zemstenaar juni 2012

De Molensteen

komen, moeten ze uiteraard voldoen
aan de rasstandaard én 20 km kunnen
lopen naast de fiets. Niet reageren op
geweerschoten en een proef op straat
maakt samen met een socialisatieproef
een aardig verlanglijstje. Dit is uiteraard
niet voor elke hond weggelegd. Voor
Wendy en Henk is het daarom belangrijk
dat ze allemaal op en top zijn, zij het als
werkhond maar evenzeer als huishond
waarbij de toekomstige eigenaar plezier
beleeft aan zijn trouwe viervoeter.
www.vandegulderij.be

b.v.b.a.

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

Haarmode Patris & Nagelstudio Cindy
Lange Ravenstraat 39
1982 ELEWIJT
015/61.24.37
0494/70.22.09

Nieuw vanaf 18 Mei :

Slechts € 99
2 pers: € 89 per behandeling
+ nagels: €79 per behandeling

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Gratis Brushing twv € 18
- 50 % bij gelish behandeling
per nieuwe klant/vriendin/familie

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

*Gratis spa manicure
bij gelish behandeling
*Gratis paraffine manicure bij
spa manicure
*Gratis spa pedicure bij pedicure

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

Alle acties zijn geldig van 1.06.2012 t.e.m. 30.06.2012
Slechts 1 spa manicure behandeling per klant
Bring a friend: actie enkel geldig indien klant volledig nieuw is in ons salon.

gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

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 juni 2012
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Zemst-Bos

– Yannis Cleymans wil
Zemst-Bos op de kaart zetten. De
vijftienjarige rasechte “Bosuil” vraagt aan
het gemeentebestuur plaatsnaamborden
te zetten en streeft naar een volwaardig
statuut voor het gehucht.
Zemst-Bos, ook kortweg Bos genoemd,
telt een kleine duizend inwoners en ligt
tussen Zemst-Laar, Zemst en Eppegem.
Het bestaat voornamelijk uit een
deel van de Spiltstraat en een kleine
wijk rondom de Heusstraat en Korte
Heusstraat. Zowel in oppervlakte als
qua inwonersaantal is Bos groter dan
Laar, maar het genoot nooit hetzelfde
statuut van volwaardige parochie,
omdat er nooit een kerk gebouwd werd.
Yannis, hoe kwam je op het idee voor
een plaatsnaambord in Zemst-Bos?
“Ik woon sinds mijn geboorte in Bos.
Op een dag zocht ik op Google naar
‘Zemst-Bos’ en vond ik alleen enkele
nietszeggende zinnen. Ik ging dan op
zoek naar meer info in het jaarboek van

de Sempstse Spieghel.
Op Wikipedia vulde ik
de nodige informatie
aan.
Zemst-Bos
is
evenwaardig aan andere
dorpen en ik wil niet
dat de naam op termijn
verdwijnt.
Sommige
nieuwe inwoners van
Bos weten niet dat ze
in Zemst-Bos wonen en
daar wil ik verandering
in brengen.”

Zemst-Bos op de kaart?

Hoe ga je dit project
aanpakken?
“Ik heb een brief
geschreven naar de burgemeester en hij
heeft al gereageerd. Hij was aangenaam
verrast door zo’n brief en vond het een
sympathiek voorstel. Vooral omdat het
van een jongeman komt die interesse
heeft in de historiek van zijn dorp.
De burgemeester zal mijn voorstel
meenemen naar het schepencollege.
We startten ook een petitie op om

meer druk te kunnen zetten. Op drie
dagen tijd hadden we al meer dan 120
handtekeningen. In café Amadeus kan je
ook handtekeningen gaan zetten. En ook
op Facebook gaan wij eerstdaags iets
opstarten. Ik hoop dat mijn project kan
slagen en dat we binnenkort betekenis
hebben als een volwaardig dorp.”
KA

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
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REDENEN OM EEN CENTURY 21 VASTGOEDSPECIALIST TE KIEZEN

De kracht van een netwerk met meer dan 180 kantoren in BELGIË , meerdere kantoren verkopen Uw woonst.
De aanwezigheid in meer dan 72 landen, 8000 kantoren
wereldwijd.
CENTURY 21 Academy: permanente opleiding van medewerkers.
Professionele aanpak geeft vertrouwen aan koper en verkoper.
Een website CENTURY21.BE met continu meer dan 6500 aanbiedingen, Facebook & Mobiele Website.
Uw privacy wordt gerespecteerd, geen adresvrijgave van de woning.
Unieke begeleiding van kandidaat-kopers ten voordele van U als eigenaar en de kopers.
Alle administratie verzorgen wij voor U volgens de laatste wetgeving
.
Elke maand wordt Uw dossier besproken met éénzelfde vertegenwoordiger.
We zijn er bij als de akte van de verkoop verleden wordt.
Twee kantoren met ruime openingsuren .
24/24 zijn we voor onze eigenaars bereikbaar, U heeft 1 aanspreekpunt .
We begeleiden Uw volledig vastgoeddossier, ook bij een nieuwe aankoop nadien.
U kan rekenen op transparantie, eerlijkheid en vertrouwen.
Kopers worden eerst goed onthaald op kantoor en worden begeleid door een verkoopconsulente.
CENTURY 21 investeert voortdurend in de juiste marketing voor Uw woonst, voortdurende aanwezigheid in de pers.
We kiezen voor een blijvende vertrouwensrelatie.
Een onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie
, bij ontevredenheid betaalt U geen verbrekingsvergoeding.
Een jong maar Zéér enthousiast TEAM tot Uw dienst, wij willen U graag ontmoeten!
ISO-genormeerd , enige vastgoedorganisatie in België met zo’n kwaliteitslabel.
Gratis Groen Klachtennummer 0800 135 29 .

kent u o
nze
UNIEKE
werkme
thode?

Compas

®

Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk

	
  
	
  
	
  

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	
  	
  	
  
	
  

Ontwerp	
   &	
   implementatie	
   van	
   netwerken,	
   IT	
   advies	
   en	
   support,	
   databeveiliging,	
   back-‐up	
   oplossingen,	
   periodiek	
   &	
   preventief	
  
onderhoud,	
  security	
  analyse,	
  systeemherstel,	
  herinstallaties,	
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  van	
  hard-‐	
  en	
  software,	
  	
  …kortom	
  uw	
  uniek	
  IT	
  aanspreekpunt	
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Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden

De Valbus… laat je niet vallen

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

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

– Vallen: één op drie van alle
65-plussers doet het minstens één keer
per jaar. Dat cijfer stijgt zelfs tot één
op twee voor alle 80-plussers. De helft
van deze valincidenten heeft een klein
letsel tot gevolg, maar één op tien
valincidenten lijdt tot ernstige letsels
zoals een heupbreuk. Beangstigende
cijfers en ook een reden om er even stil
bij staan. Samen met de vrijwilligers
van Ziekenzorg Zemst.
Iedereen wil tegenwoordig oud
worden. Niemand wil echter oud zijn.
Kwaaltjes loeren dan immers om de
hoek. En vallen is er daar één van.
Vaak met erg vervelende gevolgen.
Daarom kan een goede preventie
wonderen doen. Bijvoorbeeld door
een bezoek aan de Valbus. Want
op verzoek van de medewerkers van
Ziekenzorg komt deze bus naar Zemst.

Zodat iedere 55-plusser die dat wil,
zich kan laten testen op zijn valrisico.
Het gaat om een autocar die omgebouwd
is tot een reizende tentoonstelling.
Onder begeleiding wordt nagegaan wat
het valrisico is op basis van een aantal
parameters, zoals zicht, medicatie,
evenwicht en mobiliteit, voeten en
schoeisel, omgeving en gedrag,
valangst, duizelen en osteoporose.
Het betreft dus een interactieve
tentoonstelling die je in een half uurtje
niet alleen leert wat je valrisico is, maar
je ook tips geeft om valvrij door het leven
te gaan. Een bezoek kost niets en je kunt
er nog een leuke prijs mee winnen ook.
Interesse? Kom dan op zaterdag
30 juni tussen 10u en 17u naar de
parking van het gemeentehuis in
Zemst en stap op de Valbus!
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Wat is er op

TV Zemst

?

Waar is de tijd dat een tv-beeld bestond uit 625 lijnen? En dat je naast Brussel
Vlaams met een beetje geluk en een goed gedraaide ‘mestvork’-dakantenne
ook nog Brussel Frans, Holland en Rijsel kon ‘pakken’? Ik herinner het mij nog als
de dag van toen: in het begin van de jaren zestig troepten de mensen samen
bij de buur die een tv-toestel bezat. En keken met open mond samen naar een
voetbalmatch, een koninklijke trouw, karnaval in Keulen, een pausverkiezing
of Schipper naast Mathilde… In drie kleuren, wel te verstaan! Zwart, wit … en
grijs, als er sneeuw over het beeld dwarrelde! Toen was tv-kijken een feest!
Amper een halve eeuw later zitten de makers van – commerciële – tv met de
handen in het haar. Kijkers haken massaal af. Nu al een trend in de Verenigde
Staten, morgen ook bij ons. Iedereen wil reclamevrij en uitgesteld kijken. Als
het even kan op de pc, de tablet of de smartphone. Weg met die zinloze en
tijdrovende commercials, spots en trailers. Het einde van de commerciële zenders
zowaar. Terug naar de roots, naar de essentie van het tv-kijken, naar het nieuws
uit onze directe omgeving! Het
heeft er meer dan alle schijn
van! Maar dan zonder Holland
of Rijsel. Maar met Brussel
Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159
Vlaams en …TV Zemst! Lokale
1851 Beigem - Grimbergen
tv op de pc: andere gemeenten
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
kijken met argusogen naar wat •Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
hier gerealiseerd wordt. Wees •Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
daar maar zeker van!
•Gootreparaties
Met ook in juni weer een •Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen
gevarieerd
aanbod
van
algemeen, sociaal, cultureel en
sportief nieuws. Van mensen
uit je directe omgeving. Waar
je kunt naar kijken wanneer
het je uitkomt, waar ter wereld
je ook bent. Met je computer,
tablet of smartphone: op www.
Humbeeksebaan 186
tvzemst.be. TV Zemst. U kijkt
1980 Zemst
toch ook?
015/34.64.19

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

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

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

ONTSTOPPINGSWERKEN

Café

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

IUSTE

ADVOCATEN

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

– Reko Zemst organiseerde
de afgelopen maand met verve het
Belgisch kampioenschap. En dat leverde
heel wat kampioenen uit Zemst op! De
wereldkampioen kon jammer genoeg niet
aantreden op het Belgisch kampioenschap
wegens een marathon met zijn
professionele team in het buitenland.
Het BK skeeleren op de weg is niet zo
gekend bij het grote publiek, maar is
best spectaculair om zien. Achter de

sportvelden in Elewijt
zoefden de renners met
een rotvaart het blokje
van de Wippendries rond. Kinderen vanaf
zeven jaar konden mee aantreden in vijf
disciplines: tijdrijden, snelheid, kwart,
halve en hele fond (afstanden van 300m tot
10km). Voor de groten is er daarbovenop
een ploegenkoers met aflossing. Een
hele rits wedstrijden die een hele dag in
beslag namen. De regen bleef uit en de
zon zorgde voor ideaal skeelerweer. Reko
Zemst kijkt al uit naar de organisatie van
het Europees kampioenschap.

Op de foto alle medaillewinnaars van
Reko Zemst, met secretaris, bezielster en
oprichtster van de club Marie Claire Van
Damme: 24 keer brons, 10 keer zilver en
12 gouden medailles, met een speciale
vermelding voor Nymphe Keuleers (vierde
van rechts), die tot algemeen kampioen werd
uitgeroepen wegens goud in vijf disciplines
en Julie Bailly (tweede van rechts), ook
algemeen kampioen met viermaal goud.
Aan de hand van de uitslagen op dit BK mogen
volgende renners deelnemen aan de Europese
kampioenschappen in juli in Hongarije: Wannes
Van Praet, Anke Vos, Arno Bailly, Ellen Van de
Catsye, Nymphe Keuleers en Tiana Troch.
KVDW, foto: JA

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

ALGEMENE BOUWWERKEN
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

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw

audi
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde
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Aan den toog met Ellen

en Marijke

Deze maand is het de beurt aan Marijke Pots, de enige Zemstenaar die geen
échte Zemstenaar is. Marijke woont in Boom en de inwoners van Zemst kennen
haar als de lay-outster van de Zemstenaar, of misschien nog uit de tijd dat ze
aan de kassa stond bij Carmi. Marijke werkt nu bij Crestron, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in totaalintegratie van huisautomatisering, en is er momenteel
marketing coördinator voor Benelux en copywriter. Ze is ook freelance journaliste.
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

winkel voor een nieuw
zodat ik zeker niet
zonder val.”

Marijke, om meteen met
de deur in huis te vallen:
wat is jouw allerleukste
Zemstenaar ervaring?
“Er zijn zoveel leuke
ervaringen geweest in die
vijf jaar... als ik er dan toch
eentje moet uitkiezen, dan
ga ik voor mijn interview
met Joske Heylen van
Esperanto. Het was een
heel fijn gesprek en
bovendien heb ik er nog een
ontspannende behandeling
bij gekregen!”

Met wie wil je wel eens op
blind date?
“Oei, daar moet ik eens
over nadenken... (na
een lange stilte en wat
gegiechel van beide kanten)
Alex Agnew omdat die man
zo grappig is, ik kan zijn
sarcasme wel accepteren.
En Paul Walker uit The Fast
and the Furious mag me wel
eens meenemen voor een
ritje in zijn auto.”

Wat mag er niet in
je badkamerkastje
ontbreken?
“Een flesje parfum Diamonds
van Armani. Ik koop al jaren
hetzelfde flesje en als het
bijna op is, ga ik al naar de

Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
“De Griekse eilanden,
Rhodos op kop. Je vindt er
mooie natuur, de eilanden
hebben een uitgebreide
cultuur, de mensen zijn er
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vriendelijk, het weer is
er goed. Kortom het hele
plaatje klopt. Vorig jaar
had ik een prachtig verblijf
in Kroatië, daar wil ik ook
zeker nog eens naartoe!”
Waarvoor mogen ze je ’s
nachts wakker maken?
“Gaan er ook kindjes dit
artikel lezen? (lacht) Euh,
om naar de sterren te
gaan kijken, een mooie
sterrenhemel vind ik
geweldig. Dat mag dan
zelfs gewoon in mijn tuin
zijn, liefst met een dekentje
enzo, lekker gezellig.”
Wat wil je zeker nog doen
in je leven?
“Ik wil graag eens walvissen
in het echt zien. Die grote
vinnen, dat is toch een
indrukwekkend dier. Je kan

je moeilijk voorstellen hoe
groot die dieren in het echt
zijn. Toen ik in Londen in
het Natural History Museum
was, kon je daar een
maquette van een blauwe
vinvis zien en dat was zo
gigantisch groot, toen dacht
ik meteen: die wil ik eens in
real life zien!”
Wat lust je zeker niet?
Eend wil ik echt niet eten.
Als ik er nog maar aan denk,
zie ik zo'n klein, schattig
eendje staan.
Tot slot, wat neem je mee
naar een onbewoond
eiland?
“Mijn twee katten, ik wil
die ook altijd meenemen
op vakantie. Het zijn mijn
kindjes, ik kan ze echt niet
missen.”
de Zemstenaar juni 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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