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Een makelaar
kiest u
voor de helft
op gevoel.
En voor de
andere helft?
De MakelaarsCheck
10 VRAGEN DIE U MOET STELLEN AAN ELKE VASTGOEDMAKELAAR

Wie zijn woning wil verkopen, zoekt een
makelaar. Maar hoe kiest u die eigenlijk?
En is elke makelaar wel zo bekwaam als hij
laat uitschijnen? Wel, als u de juiste vragen
stelt, komt u dat snel te weten.
Die juiste vragen, dat is de
MakelaarsCheck.
10 essentiële vragen die u moet stellen aan
elke makelaar.

U vindt de MakelaarsCheck op www.era.be of bij uw ERA makelaar
ERA BURO VAN EYKEN
Brusselsesteenweg 176 - 1980 ZEMST
T: 015 62 11 42
F: 015 62 17 42
E: vaneyken@era.be
W:www.era.be/vaneyken
Openingsuren: ma tot vrij van 9u tot 17u30, za van 10u tot 13u.
Buiten de kantooruren op afspraak.
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BURO VAN EYKEN
LANDMETEN | EXPERTISES | VASTGOED
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ietsen is in, dat had u wellicht al gemerkt, beste lezer.
Vroeger was een fiets iets waar je als jong broekje de
wereld mee verkende, daarna een jaar of zes mee naar
Mechelen of Vilvoorde naar school reed, en ten slotte in
een hoek gooide om nooit meer naar om te kijken. Vandaag de
dag heeft iedereen een fiets of twee, drie. Fiets- en wielerclubs
schieten hier als paddenstoelen uit de grond: het fonkelnieuwe
Kompenhof Cycling Team, Start to Bike, de Sempstse Duvels,
de Verbruggelingen, de Zennetrappers, te veel om op te
noemen. Sport en Steun uit Zemst-Laar bestaat zelfs al 35 jaar,
daar verneemt u zo meteen alles over. Straks heeft Zemst meer
fietsclubs dan cafés. Maar dat gaat ons te ver leiden.

71 graden noord met vliegende oldtimer
Sfeerbeelden op de Pinksterjaarmarkt
Nieuw elan voor Weerdse Blauwvoet
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Is iedereen hier dan zo gek van fietsen? de Zemstenaar deed
een kleine enquête. Wat blijkt? Iedereen wil de fiets op, maar
elk wil zijn eigen type. Sommigen trekken een spannend
pakje aan, zetten een soort slazwierder op hun kop en malen
een paar honderd kilometer af op hun carbonnen koersfiets.
Anderen kiezen, lang vóór ze er de aanvaardbare leeftijd
voor hebben, voor een elektrisch exemplaar. En dan heb je
nog stadsfietsen, hybride fietsen, vouwfietsen, ligfietsen,
bakfietsen, tandems, mountainbikes, BMX’en, om draailings
van te worden.
Toch zijn er in Zemst ook mensen die een fiets maar niks
vinden: je kan er niet mee vliegen, zeggen ze. Klopt natuurlijk.
Hoewel. Wij hebben er in onze kennissenkring een paar die
het hebben uitgetest, maar geen van hen is er heelhuids mee
weggekomen. Neen, vliegen doe je niet per fiets. Maar u
kent ons: als wij graag over fietsen meepraten, willen wij het
ook over vliegen hebben. Dus lieten wij een andere vlieger
op: wij stuurden drie vrouwelijke reporters, samen met onze
huisfotograaf, de lucht in. Mario uit Elewijt ging met hen van
de grond en bracht hen met zijn Piper Cub in hogere sferen.
Zij waren in de wolken en kraaien nog altijd van de pret. U
leest er alles over in dit luchtig nieuwe nummer, een absolute
hoogvlieger!
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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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

Zoekt u de ideale formule voor uw tuinfeest?

Onze barbecues!
Bekijk ze nu op onze website

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

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

Teak - Rotan - Loom
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin
- of andere materialen
Interieur
- Tuinmeubels
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
Decoratie
- Badkamer

		

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Elewijt – Mario Aelaerts beleefde op zijn vijfde zijn
luchtdoop in een Piper Cub. Vanaf toen liet de microbe
hem niet meer los. Dit voorjaar maakte hij een droom
waar: in een gelijkaardig toestel uit 1951 vloog hij
samen met zijn vroegere leerling-piloot in vier dagen
naar de Noordkaap… (en terug, gelukkig).
Tekst: Annemie Goddefroy, Foto’s: Jean Andries

71 graden noord

met een vliegende oldtimer!

gemeente. Deze oudste
militaire vlieghaven van
Europa is dan ook onze
plaats van afspraak.
“Want”, aldus Mario als
ik hem vraag of ik hem
eens mag interviewen,
“als je niet meegevlogen
hebt, dan kan je er ook
niet over schrijven. En
breng nog maar een
Mario naast zijn ‘oude gracieuze dame’, mét mascotte. paar Zemstenaars mee,
ario Aelaerts woont in dan vlieg ik met jullie een rondje ”.
Elewijt, maar wij verdenken Dat moest ik geen twee keer vragen.
hem ervan dat hij meer op We moeten hem gelijk geven. Het is
de koninklijke aeroclub een unieke ervaring gebleken, die we
van Brasschaat vertoeft dan in onze absoluut niet hadden willen missen. En

M

het rare was: zelfs voor iemand met een
beetje hoogtevrees was het totaal niet
akelig. Je vliegt aan 135 km/u, maar door
de hoogte heb je het gevoel alsof het
landschap héél traag voorbijglijdt. Wat
een prachtig natuurgebied trouwens,
dat militair domein in Brasschaat. Als
je over de bossen vliegt, zie je de
Kalmthoutse heide, de koeltorens van
Doel, …
Gracieus
Als we Mario treffen, is hij net de Piper
Cub uit de loods aan het ‘rijden’. Je
ziet meteen hoe fier hij is op zijn
vliegtuig. “Ik rijd haar naar buiten en
dan vliegen we eens over het domein”,
Nog even poseren en dan de lucht in!
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Steurs Consultancy Bvba

ALGEMENE BOUWWERKEN

° Btw advies
° Personenbelasting – Vennootschapsbelasting
° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
° Interim- management

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

Eddy Steurs
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool
Hofstraat 4
1982 Elewijt





tel : 0478/647 232
eddy.steurs@telenet.be
Btw : BE 0844 533 072

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

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

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS
VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN
Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

besturen, vooral niet bij het
landen”. Hij gaf het de kleuren
die de vliegtuigjes kregen
toen de Belgische landmacht
ze begin jaren vijftig aankocht.
In deze oldtimer maakte hij
onlangs een unieke vlucht
naar de Noordkaap.

De laatste wildernis
Waarom
de
Noordkaap?
n éé
n jaa
r ope
n
“Omwille van het ongerepte”,
antwoordt Mario . “De natuur is
daar prachtig, ik noem het ‘de
Tervuursesteenweg 812
laatste wildernis’. We hebben
1982 Elewijt
in totaal 5971 km afgelegd
woensdag gesloten
in 49u48 min. Er zijn wel een
• Vergaderzaal +- 30 pers
• Eerste zaterdag van de
aantal (korte) tussenstops
maand themafuif
• Elke vrijdag seniorendag
nodig geweest om bij te tanken.
(14 tot 19u)
Mascotte Seghé mag niet ontbreken De
weersomstandigheden
begroet hij ons. Haar? “Jazeker, daar in het hoge noorden zijn
de Piper Cub is vrouwelijk”, stelt ook een echte uitdaging voor dit
ADVOCATEN
Mario resoluut. “We hebben haar vliegtuigje. Toen we terugkeerden,
trouwens Amazin’ Grace genoemd, hebben we een marathonvlucht
Erik Peeters Advocaat
wat niets te maken heeft met de gedaan om het slechte weer voor
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
oude hymne. Geef toe, ze is toch te blijven. Maar onze oude dame
Tel. 015 33 15 21
enorm gracieus, deze dame….”. heeft dat voortreffelijk gedaan.
Fax 015 33 15 23
Ook hij heeft de vliegmicrobe Amazin’ Grace heeft letterlijk ons
erik@iuste-advocaten.be
intussen al een beetje genetisch leven onder haar vleugels gehad.
www.iuste-advocaten.be
doorgegeven. Zijn veertienjarige Door storm, regen, sneeuw en
dochter heeft er al een aantal ijs heeft ze ons veilig de hoge
vlieguren opzitten. Vanaf zestien besneeuwde bergen en de ijskoude
jaar mag je alleen vliegen. “Zelf had Noorse zee van dit prachtige land
ik al met een straaljager gevlogen laten zien. We hebben de natuur
vóór ik mijn rijbewijs behaalde!” mogen zien in al haar schoonheid,
maar ook in al haar geweld,
lacht Mario.
Als beroepspiloot vloog hij vijftien ruwheid en meedogenloosheid. Een
Brusselsesteenweg 301
jaar met gevechtsvliegtuigen. motorpanne was fataal geweest…
1980 Eppegem
Geen wonder dat hij de job van Ze is amazing!”
Tel.: 015/611532 Fax: 015/617959
lijnpiloot daarna
wat saai vond. Mascotte
Sinds 2005 vliegt Wie ook op geen enkele vlucht
hij met Business ontbreekt, is de mascotte-knuffelbeer,
accountant – belastingconsulent
Jets
voor
een met de gekke naam Seghé. Het
b u i t e n l a n d s e berenwelpje is het symbool van de
boekhouding en fiscaliteit voor de
firma. Maar dat Piper Cub: klein maar dapper! Mario
éénmanszaak en de kmo
is werk. De Piper kreeg de beer van zijn vrouw en ook
startersservice
Cub is een hobby de naam heeft met haar te maken.
of
liever:
een Telkens als ze vroeg wanneer haar
passie.
“Een vliegenier zou thuiskomen, kreeg ze
Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
superbetrouwbaar te horen “Seg hé, kweetnie”. Eerlijk
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
vliegtuig”, aldus gezegd, wij weten het ook niet, want
raoul.koekoekx@skynet.be
Mario, “maar niet het is daar zalig rustig vliegen in

zo makkelijk te Brasschaat…
Wij
zij

IUSTE

Accountancy Koekoekx
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Sfeerbeelden op de Pinksterjaarmarkt in Zemst
Op Pinkstermaandag was Zemst-centrum voor de 35ste keer in de ban van de
jaarmarkt: een stralende zon, een massa leuke standen, optredens, show en
spektakel in overvloed.
Voeg daarbij de kermisattracties, de gegeerde rommelmarkt, de talloze eet- en
drankgelegenheden, en je hebt alle ingrediënten voor een stevige succesformule.
Ook de locale politieke partijen zorgden door hun opvallende aanwezigheid
voor extra pigment. Het werd een lange dag vol lachende gezichten en blije
mensen. Al duurde die voor sommigen iets te lang… Maar ja, een kermis is een
geseling waard, zeker?
AL, foto's: JA
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  IT	
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  voor	
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  -‐	
  	
  Kreupelstraat	
  37	
  	
  -‐	
  	
  1980	
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Nieuwe merken

Juwelier
Kerkstraat 232
1851 Humbeek
02/269.17.08
Juweliervanlaer.be
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Weerde - In 1980 werd de Weerdse Blauwvoet, de supportersclub van Club Brugge onder de
doopvont gehouden. Vele blauwgezinden sloten zich aan. Naast het bijwonen van de wedstrijden
van Club onderscheidde de Blauwvoet zich in het organiseren van gesmaakte sportavonden met
hoog aangeschreven gasten uit voetbal- en andere sportmiddens. Door omstandigheden liep
het de jongste jaren wat minder, maar een nieuwe bestuursploeg met enkele jonge aanwinsten
wil de club een nieuw elan geven. Oudgediende en ex-voorzitter Rob De Backer en kersverse
voorzitter Ward Gillaerts verschaffen uitleg.

Nieuw elan voor Weerdse Blauwvoet

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Jean Andries

D

is dan een must. Er
e topjaren
zijn vage plannen
Rob
De
om een website uit
Backer : “De
te bouwen, bijna
Blauwvoet
onmisbaar om in de
werd opgericht toen
picture te komen
Club
Brugge
een
en te blijven. Voor
topperiode
kende.
de fandag op 8 juli
Levende
legende,
zijn er tien kaarten
keeper Birger Jensen
beschikbaar voor de
werd
de
eerste
leden. Begin oktober
peter. Club reeg in
is er het traditionele
die periode titels en
mosselfestijn.”
bekeroverwinningen
aan mekaar. Ook
Verwachtingen nieuw
heel mooi waren de
seizoen
mirakeloverwinningen
Club
Brugge
ging
in de Uefacup na zware
door een woelige
uitnederlagen in het
periode. Het volledige
seizoen 1987-1988.
management
werd
Een bus vol krijgen
vervangen en er waren
was dan ook niet zo
De nieuwe ploeg met v.l.n.r. Ward Gillaerts, Piet Van Grunderbeek,
moeilijk. We telden
Rob De Backer, Wilfried De Ron en Dirk Adriaens de trainerswissels. Er
ooit meer dan negentig leden. Toen en het tekort aan beschikbare tickets heerst toch wel een andere clubcultuur.
Het Club Brugge van weleer was
kwam de verplichte fankaart, waardoor oplossen.”
eerder een baken van stabiliteit,
er mensen afhaakten. De meeste
met clubiconen zoals onder meer Jan
staanplaatsen werden vervangen door Verjonging bestuur met plannen
zitplaatsen en door het hoge aantal Ward Gillaerts : “Het nieuwe Ceulemans, Franky Van der Elst en Gert
abonnees werd het moeilijker om aan bestuur is vastbesloten om met Verheyen. Het realiseerde steevast
tickets te komen. Meer vraag dan de hulp van de anciens terug wat ijzersterke transfers die de club zowel
aanbod dus. De al lang aangekondigde meer schwung in de Blauwvoet te sportief als financieel veel bijbrachten.
bouw van een nieuw stadion mag nu krijgen en meer nieuwe leden aan Ward: “Het is allemaal professioneler nu.
echt wel te trekken. Als het kan zouden we Een topclub vandaag heeft een andere
van start volgend seizoen opnieuw bussen aanpak nodig dan vroeger en uiteindelijk
g a a n . willen inzetten en aan carpooling zal het nieuwe beleid wel zijn vruchten
Dat zou doen. Om terug supportersavonden afwerpen. Dat heeft tijd nodig. Onze
p l a a t s te kunnen organiseren is het verwachting en hoop voor het nieuwe
b i e d e n belangrijk om het ledenaantal op te seizoen: Club Brugge kampioen!”
a a n krikken. Er zijn immers per jaar maar
van
de
Weerdse
veertig- twaalf verenigingen die een avond Thuisbasis
duizend toegewezen krijgen en de grootte Blauwvoet is café Schoonzicht in
t o e - van de supportersclub speelt mee Weerde. Geïnteresseerden kunnen
Gillaerts
contacteren
via
s c h o u - in die keuze. Ook aanwezigheid op Ward

w e r s de vergaderingen van de federatie ward_blondel@hotmail.com. 
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Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be
Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52
Fax: 015/62 05 04
* Kappen en slepen van bomen
* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken
* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen
* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrieen privaat gronden

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

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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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
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Banden
Redant
Zemst
n.v.

Kompenhof Cycling Team van start

Hoge Buizen 11
1980 Eppegem
Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90
Mail info@redant-banden.be

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Devroye, De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

12

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

Zemst

- Kompenhof Cycling Team Zemst gaat van start met een nieuwe
wielerclub onder het motto Samen uit, Samen thuis.
“Iedere zondag maken we een toer, in de winter met de mountainbike en in de zomer
met de koersfiets. Onze ambitie is zoveel mogelijk mensen binnen ons team hebben
en deze aan te sporen, te motiveren om aan sport te doen. Een goede begeleiding
zal zeker van toepassing zijn. Elk jaar enkele klassiekers rijden, zoals De Ronde van
Vlaanderen
en de Sean
Kelly Tour,
is ons doel.
We zijn allemaal buren
en vrienden
onder elkaar
die gewoon
wat willen
sporten”,
zegt voorzitter Willy DeJA
man.
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Volleybal leeft!
Op vrijdag 1 juni was er de jaarlijkse ledenvergadering van de Volleybalfederatie
van de Vriendschap, een recreatieve volleybalcompetitie in Vlaams-Brabant.
Tijdens deze vergadering wordt het nieuwe reglement voor het komende
competitiejaar toegelicht en worden de kampioenen van de verschillende
reeksen bij de heren en de dames gehuldigd door het bestuur. Dit jaar was de
organisatie in handen van VC Yabba, de club uit Eppegem die bestaat sinds
1991. Vele verenigingen uit Groot-Zemst doen mee aan deze competitie en
waren talrijk aanwezig: kampioen Zenneblok, vice-kampioenen VC Yabba en
Zenneblok dames. Verder ook nog Sunbeam, Wervok, Trammekes, Sunbeam
dames, Tramboerekes, Tramateurs en vele andere.
BC, 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

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

De Molensteen
b.v.b.a.

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

www.tuinenvanvlasselaer.be
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Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Radio Modern
op Soirée Tropicale

Eppegem – Flapperjurken. Glanzende
stoffen. Deukhoeden. Rode lipstift.
Mannen met bretellen. Soirée Tropicale
pakt uit met Radio Ultra Modern. Deze
editie vliegen we de geschiedenis in,
maar we zullen feesten zoals in 2012.
Tekst: Amy Baudelet

R

adio Modern danste al in de
mooiste zalen van Vlaanderen
en op de grootste festivals.
Deze zomer zakken ze met
hun krultang, hun retro playset en
een niet te missen burlesque act af
naar Eppegem. Op 7 juli zorgen ze op
de Soirée Tropicale voor de nodige
entertainment. Jill Mathieu, productie- en
communicatieverantwoordelijke nam even
de tijd om zichzelf voor te stellen aan Zemst.
Wie en/of wat is Radio Modern?
“Radio Modern is een concept van Neo
Retro, ons Frans-Belgische booking
agency waarmee we ons specialiseren in
Vintage Entertainment. We werken met
een team van vijf personen. Wij werken
met de beste artiesten uit de Europese
retroscene, die bij ons onder contract
staan. We hebben een aantal uitgewerkte
concepten, maar bieden ook een heleboel
losse acts aan, van messenwerpsters tot
een mobiele absintbar, als het maar in
ons vintagekraam past.”
Vintage entertainment organiseert
feestjes zoals vroeger. Swingfeesten
zoals Radio Modern, maar ook
burlesque shows en variété onder de
naam Follie Follies en sixties feestjes
genaamd Radio A Gogo, events in de
stijl van de jaren twintig met flappers
en charlestondansers enzovoort.
Vintage is niet meer te plaatsen onder een
trend, het is een ware levensstijl geworden. Geldt dit ook voor jullie persoonlijk?
“Sommigen van ons hullen zich graag in
vintagekledij en stropen rommelmarkten
af op zoek naar retro spullen, maar ons
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leven beperkt zich niet tot retro.”
Al van bij het begin waren jullie betrokken bij de vintage scene. Hoe zijn jullie
zo ver gekomen? Hadden jullie dit succes verwacht?
“Toen we met Radio Modern als concept
begonnen, hadden we dat absoluut niet
verwacht. We deden aanvankelijk feesten
voor wat vrienden, maar dat is snel
uitgegroeid tot een grotere beweging.
Het succes van Radio Modern past in
een groter verhaal. We zien ook in het
buitenland dat er al een aantal jaar veel
aandacht is voor alles wat retro is, van
kledij tot design. We zijn nu bijna zes jaar
bezig, en die beweging heeft bewezen
meer te zijn dan een voorbijgaande
trend: ons aantal evenementen is
enorm gegroeid, alsook de verschillende
concepten die we aanbieden, en onze
agenda raakt steeds voller. Mensen
hebben nood aan authenticiteit en aan
vaste waarden. Ik denk dat Radio Modern
als feestconcept en Neo Retro als agency
een (steeds groter wordende) niche
gevonden heeft, en van retro feesten
een leuke uitgaansmogelijkheid gemaakt
heeft voor een heel breed publiek.”
Wie zien jullie op de dansvloer dansen?
“Onze doelgroep is heel breed, op onze
dansvloer zie je studenten met omaatjes
dansen, en zo hebben we het graag.”
Vanwaar de naam Radio Modern?
“Ons eerste feest was in Café Modern
in Teuven (Voeren), daar is de naam
Radio Modern van afgeleid.”
Vernieuwend uit de hoek komen, is niet

eenvoudig. Waren halen jullie je inspiratie?
“Inspiratie halen we overal, we proberen
vooral aan te voelen wat onze bezoekers
leuk vinden en proberen met onze
verschillende concepten voor iedereen
iets te bieden. Dansers komen graag naar
Modern Times, waar ze de charleston en
lindy hop kunnen dansen, mensen die in
discotheken uitgaan genieten van Radio
Ultra Modern, dat beats combineert met
vintage finesse en zo voort.”
Is er een dresscode om naar jullie feestjes te komen?
“Een dresscode leggen we ons publiek
nooit op, maar helemaal uitgedost
verschijnen hoort er wel een beetje
bij. Welke jurk ga ik vanavond dragen?
Waar vind ik die two tone schoenen en
welke lipstick past het beste bij mijn
oorbellen? Al die vragen worden in een
handomdraai beantwoord door onze
style ’n fashion squad: De Modernettes.
Gewapend met rougekwast, krulspelden
en een pot brilliantine toveren ze in hun
Beauty Boudoir de dames in en geen
tijd om tot glamoureuze diva’s.”
Op de Soirée Tropicale staan ze met Radio
Ultra Modern. Een feestje dat oud en nieuw
verenigt. Beats met burlesque, vinyls met
breakdance en oude melodietjes met
stevige dance tunes worden gemixt. Ultra
Modern combineert heel veel verschillende
invloeden uit de muziek, van jazz over
blues tot swing, balkan, hiphop en
dubstep, waardoor het een feest is dat
iedereen aan het dansen krijgt. Door al die
genres te mengen, krijg je electro swing,
een genre dat furore maakt in Berlijn en
London, en binnenkort ook in Zemst...  
de Zemstenaar juli 2012

design
Wij maken uw pand verkoopsklaar


Wij geven een adviesrapport

Grafisch Bedrijf Pol n n n n



Advies bij uitvoeren van de werken



Eigen klusdienst

Drukwerk • Ontwerp • Layout
Reclame • Print & Sign



Aanpassen en herschikken van meubelen



Eigen plaatsingsdienst voor meubelen



Aanpakken van ‘storende’ elementen

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Leegmaken van panden


Verwijderen van inboedel



Opkuisen van het pand



Lichte herstellingswerken



Nauwkeurige & snelle werkwijze

Parket

100 % eik

www.vastgoedstylinghuyberechts.be

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

Lies Huyberechts
Leireke 38 - 1880 Ramsdonk - GSM 0487 253 316

BVBA

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

Bram Valcke

Bart Vanhoegaerden

0498/73 77 61

0496/61 22 58

www.bb-bouw.be

klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

info@bb-bouw.be

www.cleynhensklinkerwerken.be

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

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

GEREGISTREERD AANNEMER

-

pol@poldesign.be

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be

de Zemstenaar juli 2012

GSM: 0495 57 49 82
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Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

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

Viergeslachten en huwelijksjubilea
Mensen worden altijd maar ouder, en dat is leuk. Maar meteen is ook 50
of 60 jaar huwelijk, hoe fantastisch ook, niet meer uitzonderlijk. Hetzelfde
geldt voor baby’s, ouders, groot- en overgrootouders. Het blijft voor elke
familie een bijzondere belevenis, maar een unicum is het niet meer.
Daarom besliste de Zemstenaar om dit soort heuglijke gebeurtenissen
nog altijd van harte toe te juichen, maar niet langer in beeld te brengen.
Vandaag sluiten we af met twee uitzonderlijke gevallen: een platina
huwelijk in Hofstade en een dubbel viergeslacht in Laar.

Polle en Wiza vieren platina huwelijk

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

Hofstade - Op het
Prinsenveld vierden Leopold
Verheyden
en
Louise
Dumoulin op 20 juni hun
platina huwelijksjubileum,
wat staat voor 70 jaar
getrouwd zijn. De hele buurt
vierde mee. Polle werd op 24
juni 1921 in Muizen geboren
in een gezin met nog twee
dochters. De roots van Wiza (roepnaam voor Louisa) liggen in Heverlee. Zij
werd op 17 juni 1923 geboren in een gezin met zes kinderen.
Polle werkte zijn hele actieve loopbaan bij de NMBS. Wiza werkte als
huishoudster bij de familie De Pauw in Hever en was blij verrast en
geëmotioneerd toen haar bijna honderdjarige ex-werkgever haar op het
jubileumfeest kwam feliciteren.
Het paar huwde in 1942 in Hofstade en ging er een jaar later ook wonen.
Ze kregen een zoon en een dochter. Leopold en Louise hebben zeven
kleinkinderen, vijftien achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.
“70 jaar met iemand samenleven vergt wat tolerantie langs twee kanten”,
bevestigen ze. “We hebben samen gewerkt, ons geamuseerd, veel gedanst
en op vakantie gegaan aan zee in Westende. Soms hebben we ook ruzie
gemaakt, maar de verzoening smaakte zoet als het weer bijgelegd was.”
Het koppel vult zijn dagen nu in een lagere versnelling: Polle gaat vissen,
knutselt, drinkt een Stella en tuiniert wat. En Wiza borduurt en breit.
JD, foto’s: JA
Een familie met achterachterkleinkinderen ontmoet je niet elke dag.

SKIHUT RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Van café en zaal,
naar skihut Rubenshof
MAANDAG RUSTDAG
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Dubbel viergeslacht in Laar
Een dubbel viergeslacht is niet alledaags. Amelia Selleslagh (92) zit fier met
de allerkleinste Margot op haar schoot. Op de foto onderaan v.l.n.r. Julie
Poncelet (9), Amelia en Margot (4 maanden) en de tweeling Jill en Esther
(4). Op de bovenste rij v.l.n.r.: Wendy Lauwers (38), Evy Lauwers (29), Irma
Spoelders (62), Rita Spoelders en Liesbeth Houman (34).
Rita is de mama van Wendy en Evy. Wendy is mama van Julie en Evy is mama
van de jongste spruit Margot. Irma is de mama van Liesbeth en Liesbeth is
mama van de tweeling Jill en Esther. Stralende gezichten van geluk. Proficiat!
KA

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

5de Spirituele tuindag
in de tuin van de Reiki-Tempel

Zondag 2 September van 11u tot 18u
Humbeeksebaan 15
1980 Zemst-Laar
Inkom Gratis
Meer info:
www.esperanto-centrum.be

Bij aankoop van minstens 125 extentions:
25 extentions GRATIS t.w.v. +/- 100 €

NIEUW !! NIEUW !! NIEUW !!
Magic White
Zero peroxide, zero gevoeligheid !!
2 tot 9 tinten lichter in slechts 21 minuten!!
Per 2 pers. 89€/beh. + nails 79€/beh

Bij Gelish behandeling:
Gelish + Gelish teennagels: – 25%
• Wordt aangebracht als nagellak op natuurlijke nagels
• Geeft de sterkte en duurzaamheid van gel
• Meer dan 60 kleuren – duurzaamheid: 3 weken –
afweekbaar – geen beschadiging natuurlijke nagel
Alle acties geldig van 1 t.e.m. 31 juli

Lange Ravestraat 39 - 1982 Elewijt
015/61.24.37 - 0494/70.20.09 - www.haarmodepatris.com
de Zemstenaar juli 2012

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

17

Keuze uit meer dan 100 Europeseen Nieuwe Wereldwijnen, cava’s
en Champagne!

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

0474/51.00.31 - Kompenhofstraat 41 - 1980 Eppegem

Alle gyprocwerken

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

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 !
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IMMO ADVICE
Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Vluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be
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Hofstade - Vroeg in de ochtend beleefde ik onlangs een groots moment. Genietend van een eerste kopje
koffie keek ik uit het keukenraam en plots zag ik hem. Een prachtige reebok, grazend in de tuin. Omdat ik
vlakbij het natuurgebied aan de Barebeek in Hofstade woon, verwelkom ik wel vaker dieren in mijn tuin.
Grappige eekhoorntjes die in de herfst nootjes verstoppen, fazantenfamilies, pluizige konijntjes en af en
toe een verdwaalde ooievaar. Sommige dieren komen dagelijks op bezoek, anderen zie ik regelmatig.
Maar oog in oog met een wilde reebok, voor mij was het de eerste keer. Wat een ontmoeting!
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Bart Coopman

E

en
paar
minuten
staan we
elkaar
roerloos
te
observeren
tot
hij het genoeg
vindt
en
met
een paar lenige
sprongen
het
hazenpad
kiest.
De Hofstadenaren
die wonen in de
buurt van het
natuurgebied
dat
van
het
Prinsenveld
tot
aan de Balkweg
loopt, weten het
ondertussen ook.
Dit gebied is een
geschikte biotoop
voor reeën. In de tuinen die grenzen
aan dit landschap komen de laatste tijd
enkele reeën geregeld op visite. Het
uitgestrekte weidegebied met hier en
daar bos biedt de herkauwers genoeg
voedsel en beschutting.

Reeën gespot
in Hofstade
dragen. Hun hoornen werpen ze in het
najaar af. In de wintermaanden kan je
de reebok ook nog onderscheiden van
de reegeit aan de hand van de spiegel.
De spiegel van de reegeit lijkt dan
hartvormig terwijl die van de reebok
eerder boonvormig oogt.

Wanneer je de natuur intrekt dan moet
je het doen met de omstandigheden
die er op dat moment zijn. Maar met
een beetje geluk en wanneer je goed
kijkt, kan je in onze mooie Zemstse
natuur misschien zelf ook reeën
spotten. 


De opmars van de ree in Vlaanderen is
een feit. In de jaren zestig van de vorige
eeuw waren de reeën in Vlaanderen
teruggedrongen tot een tweeduizend
dieren. Tegenwoordig doen ze het veel
beter. Dit kleinste, maar volwaardig lid
van de Europese hertenfamilie, komt terug
talrijker voor in onze bossen en weilanden.
In de vroege ochtend of bij valavond
heb je de grootste kans om een ree te
zien. Een ree is sierlijk en rank en kan
je herkennen aan zijn grote oren en aan
zijn karakteristieke achterwerk. Rondom
de staart zijn de haren wit of geel.
Deze vlek wordt de spiegel genoemd.
Het zijn enkel de bokken die een gewei
de Zemstenaar juli 2012
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Eppegem – De vijf bandleden van Overweight startten in 2001 hun muzikale carrière als
punkrockgroep. Een tiental jaar later en onder invloed van een nieuwe bezetting evolueerde de
band naar een opgewekter genre waarin koperblazers de hoofdtoon voeren: skapunk. Hoog tijd
voor een gesprek tussen pot en pint met enkele groepsleden.
Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries

Overweight: Eppegemse band met internationale allure

“D

e evolutie naar ska
gebeurde
vrijwel
spontaan”, zegt Gert
Thielemans, zanger en
trombonist van Overweight. “We wisten
niet eens van elkaar dat er meerdere
personen blaasinstrumenten bespeelden
totdat Jurgen per toeval zijn trompet eens
meenam naar een van de repetities.
Zo zijn we uiteindelijk beginnen
experimenteren.” Trompettist en backing
vocal Jurgen Ral: “Waar onze muziek
vroeger misschien wat ruwer klonk, zal
die nu voor velen beter in de oren klinken
dankzij het aanstekelijke ritme. Daarom
wilden we met ons tweede album,
Chapter 11, het publiek tonen hoe onze
groep klinkt onder de nieuwe bezetting. ”
Jullie hebben ondertussen al heel
wat optredens in Eppegem en omstreken op jullie naam staan. En ook al
zijn jullie niet allemaal
van Eppegem, jullie hebben wel allemaal een
speciale band met deze
streek. Vertel eens.
“Het is in Eppegem dat
we elkaar tegen het lijf
liepen en later hebben we
er ook ons repetitiekot
gevestigd. We beschouwen
het allemaal als onze
thuisbasis. Ons eerste
concert vond dan ook plaats
in het Jeugdhuis De Jeppe”,
licht Gert toe. “Sindsdien
hebben we er al meerdere
keren opgetreden en het
blijft steeds een unieke
ervaring om voor eigen
publiek te spelen.”
Kunnen jullie nog rustig
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door de straat kuieren of hebben jullie al eens last van opdringerige fans?
“Over het algemeen valt dat goed
mee. Hier in België zien we af en toe
wel eens mensen die we al eens eerder
tegengekomen zijn. In het buitenland
daarentegen stoten we al eens op
grappige taferelen. Daar doen ze meer
moeite om ons aan het werk te zien. Zo
speelden we een paar maanden geleden
in de buurt van Bordeaux. In het publiek
zagen we enkele meisjes staan die we
eerder al eens gezien hadden in Brest,
een stad in Bretagne. Bleek dat ze wel
600 km hadden gereisd om ons te zien
spelen”, lacht Jurgen. “Maar we kunnen
even goed genieten van mensen die ons
voor de eerste keer zien optreden en die
heel uitbundig meezingen”, voegt Gert
er nog aan toe.

Waar halen jullie je inspiratie vandaan voor de nummers?
“Inspiratie voor onze nummers halen we
meestal uit het dagelijkse leven. Hoewel
je teksten over liefde bij ons niet snel
zal horen en ook al te politiek geladen
onderwerpen vermijden we”, zegt Gert.
De jongens van Overweight gaan altijd
voor nummers met een dieperliggende
betekenis. “Onze liedjes bevatten
voornamelijk
maatschappijkritische
boodschappen waar je wat moet bij
stilstaan. We voegen er wel altijd een
positive noot aan toe, dat is ook onze
eigen ingesteldheid.”

Wat staat er op jullie to do-lijstje de komende maanden?
Jurgen: “In augustus gaan we een
tiental dagen op tournee. Landen die
Kevin Boonen, Jurgen Ral, Julien Daiche, zeker al op het progamma
Willem Merckx en Gert Thielemans staan zijn Tsjechië en
Hongarije.
Daarnaast
zouden we deze zomer ook
nog graag in Duitsland en
Frankrijk spelen, maar die
plannen staan nog niet
helemaal vast. Verder
staan er de komende
maanden ook een aantal
optredens gepland in
eigen land. Zo zullen
we binnenkort op het
podium staan in Dilbeek,
Moorsel en Houtem. En
vanaf begin 2013 willen
we opnieuw de studio
induiken om een nieuwe
full cd op te nemen. Die
zal ten vroegste in maart
klaar zijn.”
Meer info over Overweight
en hun optredens vind je op
www.overweightmusic.be.
de Zemstenaar juli 2012
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

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

KARINA
RETOUCHES VAN KLEDING,
STOF, LEDER,
GORDIJNEN & PELSEN

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

Gevestigd sinds 16 jaar in Vilvoorde

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

VANAF NU BROEKEN
INGEKORT BINNEN HET UUR!
Openingsuren:
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag
09.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 18.00 uur
donderdag: gesloten
zaterdag: 10.00 tot 13.00 uur
In Zemst: elke zaterdag van 15 tot 19 uur,
Hoogstraat 15
Schaarbeeklei 28
1800 Vilvoorde

GSM 0496 11 29 48
Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.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 .
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®

Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk

		

’
‘Golden
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aspergeg
Nu ook
Dagverse vis- en vleesgerechten
Ook seizoenssuggesties (kreeft één dag op voorhand bestellen)
Reservatie gewenst
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Weerde - Het begrip “geen Belg”, moeten we in het geval van Anita wel even rechtzetten. Ze is
dan wel als Poolse geboren en opgegroeid, intussen is ze genaturaliseerd en voelt ze zich even
Vlaams als u en ik. Haar roots koestert ze echter ook, en wij kijken met haar terug hoe zij haar
leven herstartte en in België en Zemst belandde.
Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Anita Borowska: van Pool tot Weerdenaar

W

aar liggen die roots van
jou, Anita ?
“Ik groeide op in Szczecin,
een stad met meer dan
vierhonderdduizend inwoners in het
noordwesten van Polen, niet ver van de
Duitse grens. Mijn kinderjaren situeren zich
nog voor de val van het IJzeren Gordijn. Ik
beleefde een gelukkige en onbezorgde
jeugd met veel vrijheid. Wel herinner ik me
uit die tijd dat de mensen wat voorzichtig
en op hun hoede door het leven gingen.”
Hoe beleefde je dan later die grote omwenteling?
“Er was wel een gevoel van onderdrukking
en er hing opstandigheid in de lucht. Ons
leek het toen een logische stap
in een reeks van gebeurtenissen.
De strubbelingen in Gdansk met
Solidarność , dat was dan ook
weer niet zo ver uit de buurt.”

gemeenschap. Ik heb altijd een job gehad,
heb gepoetst en in de fabriek gestaan.
Nu werk ik als administratief medewerker
bij Kind en Gezin in Brussel. Voorts ben ik
ook actief bij Kind en Gezin Weerde en
engageer ik me in de gemeentepolitiek. En
er is natuurlijk onze dochter Tania van twaalf,
die haar toekomst hier moet maken.”
Wat waren je eerste indrukken?
“Stefaan nam me mee uit eten, ik
kreeg mosselen voorgeschoteld en... ik
vond ze walgelijk. Nu ben ik er dol op.
En ik leerde Vlaams koken met vallen
en opstaan. ‘En, smaakt het Vlaams?’,
vroeg ik dan. Ik smokkel er
wel eens wat Poolse accenten
in, hoor. Wat me ook opviel:
de mooie, nette huizen
die voortdurend werden
gepoetst. Alleen sloten de
mensen zich op in dat nette huis. In
Polen, op het platteland dan toch,
lopen de mensen voortdurend bij elkaar
binnen en buiten. Nu weet ik wel dat
ook Vlamingen warme mensen zijn, eens
het ijs gebroken is. We woonden eerst
in Dilbeek en Vilvoorde. De aankoop van
een bouwgrond bracht ons in Weerde en
hier voel ik me pas echt thuis.”
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Is Polen dan erg veranderd vanaf toen?
“Vandaag zijn Polen en alle landen
uit die regio verwesterd en bijgevolg
meer kapitalistisch en materialistisch
geworden.
Naast
de
positieve
ontwikkelingen die dit alles met zich
meebracht, moet je wel vaststellen
dat hiermee een deel solidariteit is
verdwenen. Vroeger had iedereen
immers hetzelfde. Studeren bijvoorbeeld
kon iedereen, vandaag heeft een sociale
en financiële achtergrond meer invloed.
Nu wil ik die vroegere periode zeker niet
idealiseren hoor, integendeel.”
En dan... dook Stefaan op in je leven
“In die periode deed ik universitaire studies
Slavische filologie. Szczecin ligt aan de Oder,
een rivier die uitmondt in de Baltische Zee.
Een groep Belgische militairen, waaronder
Stefaan, had zijn schip aangemeerd. Ze
gingen op stap in de stad en verzeilden in
de Zemstenaar juli 2012

het café waar ik bijkluste als
student. Ze vroegen ons mee uit, en tussen
mij en Stefaan leek het liefde op het eerste
gezicht. Vrij vlug spraken we terug af in
Polen, en enkele maanden later vroeg hij
me bloedserieus of ik mijn leven vanaf nul
wou herbeginnen in België. Et voilà, de rest
is geschiedenis.”
Klinkt simpel, maar was het dat ook?
“Wel, die eerste periode was niet altijd
even makkelijk. Heimwee stak wel eens
de kop op. Bovendien was Stefaan voor
zijn werk vaak langere tijd afwezig. Dan
voelt een mens zich wel eens eenzaam.
Het zit echter niet in mijn aard om bij
de pakken te blijven zitten. Niemand
doet het in je plaats, je moet het zelf
in handen nemen. Contact maken met
mensen doe je door te communiceren,
dus Nederlands leren was erg belangrijk.
(Ze spreekt het overigens voortreffelijk).
Ook ben ik nogal een sociaal mens, dus
probeerde ik betrokken te raken bij de

Ga je nog vaak terug naar Polen?
“Zeker twee keer per jaar gaan we de familie
bezoeken, het blijft toch thuiskomen.” 
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Onder de
Turnkring Excelsior Eppegem gaat prat op haar
belofteploegje met acht talentrijke meisjes en
één jongen (8-9 jaar). De gymnastjes werden
een heel jaar getraind en zijn klaar om door te
stoten naar wedstrijdploegen. In Mortsel namen
ze deel aan het tornooi toestelturnen. Hun
allereerste wedstrijd was meteen een succes.
Zowel Sofie De Grave als Lars Vanden Broeck, de
enige jongen, behaalden een gouden medaille.
Fenne Jansegers, Kato Mergan, Manon Defeche,
Klara De Greveleer en Emma Tonnelier werden
bekroond met zilver.

Vorige maand stond de Mammobiel in Zemst. Alle Zemstse vrouwen van 50 tot 69 jaar werden uitgenodigd om gratis een
mammografie te laten nemen. In het kader van deze actie organiseerde de gezondheidsraad van Zemst een infoavond rond
borstkanker. Professor Doctor Patrick Neven, hoofd van het UZ Gasthuisberg in Leuven, benadrukte het nut van vroegtijdige
opsporing van deze ziekte. Na de uiteenzetting was er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond werd afgesloten
met een voorleesmoment door Zemstenaar Griet De Broeck, die een kinderboek schreef over haar eigen ervaringen met de
ziekte. De gezondheidsraad bood een gratis hapje
en een drankje aan.
V.l.n.r. voorzitter van de gezondheidsraad Clem
Vandenbrandt, schepen van welzijn en gezondheid
Kristel Van Praet, auteur Griet De Broeck en Professor
Doctor Patrick Neven.

De KVLV organiseerde een sessie Scandinavisch koken. “Het
moet niet altijd Belgisch zijn”, zeggen de vrouwen in koor.

Na tien weken werd het project Elke trap telt afgesloten in
Elewijt, met een gezellige babbel en de uitreiking van de
diploma’s. Dus iedereen fier op de foto! Okra, de organisator
van dit project, was tevreden met een deelname van 34
fietsers en 8 hometrainers, want bewegen is belangrijk,
zeker voor 55-plussers. En het stopt hier niet: de komende
maanden wordt er gefietst op de eerste en de derde
maandag van de maand. Alle 55-plussers zijn welkom. Meer
informatie bij Okra Elewijt. (JD)
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Hobbywinkel Het Creatieve Visje in Hofstade bestaat
vijf jaar en dat werd gevierd met een drink, talrijk
bijgewoond door klanten en sympathisanten. (LH)

Kippenactie Zemst 2012 was ook dit
jaar een heus succes. Er werden 801
gezinnen ingeschreven, wat neerkomt
op 2403 kippen die verdeeld werden.
De kippen kosten 6,25 euro, maar de
Zemstenaars betaalden slechts 1 euro
per kip. Op de foto’s enthousiaste
kopers en belangstellenden tijdens de
verdeling bij Commers in Zemst-Laar
en De Nieuwe Maalder in Hofstade.
(JA en KA)

Het Victoriaans bal in het Ontmoetingscentrum
in Hofstade gebeurde in alle stijl en glorie.
Het werd georganiseerd door de Missouri
Victorian Dancers uit Eppegem. De tijd van
de Amerikaanse Civil War werd optimaal
neergezet. De dansen uit het einde van de
19de eeuw waren een streling voor het oog.
De ganse entourage gedroeg zich volgens
hun standing en etiquette. De Missouri
Victorian Dancers hebben elke maandag hun
dansavonden, waarbij Marc Van Loock de
richtlijnen en danspassen van die tijd aanleert.
De clubs die in België bestaan nodigen elkaar
uit en organiseren regelmatig soortgelijke
bals. Ook de Blue Sky Dancers uit Zemst waren
aanwezig op het bal. Prachtig om te zien, maar
helaas mogen enkel de juist geklede mensen
binnen. (KA)
de Zemstenaar juli 2012
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Horse-Fun,
een
kleine
groep binnen de manege
Verbrande Brug die elke
zaterdag van 16 uur tot
16.30 uur paardrijdt, hield
op 26 mei zijn jaarlijkse
Andersvalidendag.
Een
gedeelte van de groep deed
met de koets een toertje
met Tienne en Geert (foto),
anderen reden paard in de
manege. Na afloop kreeg
iedereen een medaille van
de gemeente Zemst.

Enkele vrienden uit Elewijt stelden een groepje
samen met jonge afgestudeerde en/of werkende
Elewijtenaren. “Ondertussen hebben we met ons
concept al enkele evenementen op ons palmares staan.
Nog sterker, we hebben zelfs al meerdere sponsors
gevonden, waaronder catering bedrijf TM Events, en
kunnen we terecht in onze vaste kroeg café ’t Steen.
We willen aantonen dat je na het studentenleven nog
steeds actief kan zijn”, zegt Jasper Dautzen.
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KFC Eppegem trok, na het behalen van de titel, op voettocht naar
Scherpenheuvel. Ondanks de slechte weersomstandigheden
werd het een plezante en onvergetelijke dag. Achtentwintig
sportievelingen vertrokken van de middenstip van het
voetbalveld naar Scherpenheuvel en bereikten zonder grote
problemen de basiliek. De organisatie was feilloos en de
begeleiders met auto’s stonden altijd klaar om de voetgangers
op te vangen, met een steuntje erbovenop. Onderweg kreeg de
groep het gezelschap van dertig andere sympathisanten, ook
dat was een grote steun. “Kampioen of niet, volgend jaar gaan
we opnieuw”, zegden organisator Tania, de deelnemers en de
medewerkers in koor.

De barbecue en het kampioenenbal van
KCVV Elewijt kregen een leuke inleiding.
Alle jeugdploegen speelden wedstrijden
tegen hun ouders en dat was spektakel van
de bovenste plank. “De uitslag is van geen
belang”, zegden ze in koor. Op de foto de
spelers en mama's van U9.
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De buren van de Vinnestraat
in Elewijt organiseerden
voor de vijfde keer hun
straatbarbecue. Andermaal
was het een gezellig
samenzijn voor jong en oud.
Initiatiefnemers zijn Danny
Van Bossin, Rita De Coninck,
Jean Bellinckx en Winneke
Lambert. “Ons grootste doel
is de buren dichter bij elkaar
te brengen. Een goede buur is
beter dan een verre vriend”,
zeggen ze in koor.

Ongeveer 35 jaar geleden richtte Freddy Keuleers, samen
met wijlen Gerard Decat, KWB Recreatie Tafeltennis op. In
aanwezigheid van een aantal notabelen van de gemeente
Zemst, het bestuur van de KWB en de spelers werd Freddy in de
bloemetjes gezet. De bloemen waren figuurlijk, maar Fred kreeg
wel een mooi aandenken voor zijn jarenlange, wekelijkse inzet.

Tachtig vissers kwamen opdagen
voor de Beker van Zemst. De
wedstrijd werd gewonnen door Yves
Breugelmans met 34 kg, vóór G. De
Leeuw met 24 kg en Mouris Dons
met 22 kg. In de eerste reeks werd
er 273 kg vis gevangen, de tweede
reeks was goed voor 641 kg. De
Stokkelbaars wonnen de wisselbeker
per club.

KACEZ Elewijt organiseerde zijn traditionele
wandeltocht met de viervoeters. Bij een zonnige
zaterdag hoort een drankstop voor hun troeteldieren.
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De mountainbike-toertocht in Zemst-Laar, georganiseerd
door de KWB en ten voordele van Mali-Kanu, kreeg een
deelnemersveld van 670 sportievelingen, 110 meer dan
vorig jaar. Mountainbikeclub Electro Vertongen uit Zemst
was talrijk aanwezig en reed op de mooie omloop met
succes de 60 km. (foto links) Voor de eerste keer waren
ook de kids van de partij. Zij reden 10 km en bewezen
dat de toekomst verzekerd is. Op de foto Arno Doms,
Maxim Doms, Pieter Moens, Milan Verheyden, Mauro
Verheyden, Ruben Neefs, Goran Van den Bergh, Alexse
De Raedemaecker, Jellis Laurens en Yanko Van Camp.

Elk
jaar
loopt
Weerde
op
Pinksteravond storm voor Woit Rock.
Dit jaar was het de vijftiende editie
in café Schoonzicht in Weerde. De
Shortcuts speelden opnieuw ten
dans in café Schoonzicht tot in de
kleine uurtjes. En onze medewerker
Dirk was in topconditie!

KVLV organiseerde een workshop “cocktails
maken”. Er was heel wat belangstelling van jong
en oud. Er werden zes recepten van cocktails
aangeleerd. Vijf alcoholische en één nietalcoholische ... Golden, Fiesta Portuguès, Green
Cooler, Caïpirinha, White Lady, Strawberry
Daiquiri. Het proeven en maken bracht heel wat
gelach en vooral gesmos met zich mee. Het was
in ieder geval een leuke avond.

28

de Zemstenaar juli 2012

Zorgeloos reizen?

Je verdient een vakantie die
geen extra stress oplevert:
kies voor een vakantiebijstand:
AXA bankagent

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

Als onafhankelijke

verzekeringsmakelaar bieden
we de beste oplossing aan.

Je hebt al een vakantiebijstand vanaf € 20.
Meer informatie in ons kantoor.

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

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

Voor meer informatie :
tva@uniac.be // kevin@uniac.be
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Bereikbaar tijdens de
wegenwerken
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Suzan en Rik
bouwen voor Afrika
Hofstade - Met Afrika is het alles of niets. Of je raakt
niet geboeid, of je wordt op slag verliefd en je moet
terug. Hofstadenaren Suzan en Rik overkwam het
laatste. Sinds 2001 reizen ze elk jaar naar Kenia. Ze
bezoeken er plekken die ze nog niet kennen, maar
bouwen vooral mee aan hun persoonlijk project: een
schooltje in Mikuyuni. Met een beetje aandringen
willen ze daar graag over vertellen.
		

belangrijk om samen met
“Beginnen met het dak. Raar voor ons, Belgen, de mensen die we ginder
maar een noodzaak in Kenia”, vertelt Rik. ontmoeten iets op te
ik kwam ooit bij toeval in Kenia bouwen. Letterlijk dan. We bouwen
terecht. Een werkreis met stapsgewijs aan een school. Zo zijn
bestemming Gambia ging niet we begonnen met de platen voor
door als gevolg van het failliet het dak. Die kochten we samen met
van Sabena en dus werd het Kenia. De Josphat. Josphat is ober in het hotel in
Afrikaanse natuurpracht en het snelle en Malindi, waar we telkens logeren. Hij
spontane contact met de plaatselijke is afkomstig van Mikuyuni en bracht
bevolking brachten hem zo van zijn stuk, ons in contact met zijn dorpsgenoten.
dat hij absoluut wou terugkeren. Dat Sinds we er één keer kwamen, worden
deed hij samen met zijn vrouw Suzan
(die jarenlang kookmama van chiro
Hofstade was). In 2001 maakten ze
hun eerste gezamenlijke reis naar
dit uitgestrekte land aan de Afrikaanse we er telkens als prinsen ontvangen,
oostkust en sindsdien hebben ze geen ongelooflijk… Er was geen stenen
enkel jaar overgeslagen. Ze gaan er schoolgebouw, les geven gebeurde
niet enkel als toerist, maar ook (en in open lucht, sinds het dak van de
vooral) om hun eigen project verder hut het had begeven. Vandaar dat
te zetten: de bouw van een schooltje we kozen om daar ons project van te
in Mikuyuni, een dorpje op zo’n 80 km maken.”
van Malindi, waar ze telkens verblijven. Suzan vervolgt: “Het jaar daarop kochten
Het begon allemaal toen Suzan in we ter plaatse 2000 stenen aan.
2003 vijftig werd. Rik organiseerde Uitzonderlijk stortten we deze winter
een verrassingsfeestje. In plaats eens geld op Josphats rekening, omdat
van cadeautjes te geven, stortten KWB-Hofstade driekoningen gezongen
de feestvierders een som die werd heeft ten voordele van Mikuyuni en
besteed aan de bouw van een schooltje we de opbrengst daarvan anders tot
in Mujéjé. Het schooltje in Mikuyuni is november moesten bijhouden. Maar
hun tweede project, dat ze een beetje Josphat heeft dat eigenlijk liever niet.
Het is dus onze bedoeling om elk jaar
anders aanpakken dan het eerste.
met de som die we opzij zetten naar
Mikuyuni te gaan en er ter plekke
Mee-bouwen
“In Mujéjé hebben we een geldsom bouwmaterialen mee aan te kopen.
gegeven, maar dat doen we niet Zo komt het geld terecht in de lokale
meer”, vertelt Rik. “We vinden het economie.”

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Rik Provoost

R

"Een kind erbij is een extra
mondje om te voeden"
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Klein
Of ze van plan zijn om hier in België meer
geldinzamelingsacties op te zetten? Toch
niet, de KWB-actie was eigenlijk een
uitzondering. Suzan en Rik beschouwen
dit als hun eigen kleine persoonlijke
project. Het maakt deel uit van hun
vakantiebudget. Zo zien zij dat. Maar het
overkwam hen ook al dat ze een deel van
hun budget opdoen aan een andere vorm
van hulp. Suzan vertelt: “Toen we afscheid
namen van één van de medewerkers in
ons hotel, vertelde hij mij dat hij voor de
derde keer vader ging worden. Het jaar
daarop vroeg ik wat het geworden was
en hij reageerde onverwacht triest. Wat
bleek? Een kind erbij is een extra mondje
om te voeden. Door die bijkomende kost
kon de vader zijn bruidsschat niet meer
afbetalen. De familie van de vrouw kan
dan – op contractuele basis – de vrouw
en haar kinderen weghalen en terug
meenemen naar haar geboortedorp.
Toen was onze beslissing snel genomen
(al hebben we het verhaal eerst wel
gecheckt): we hebben het resterende
deel van de bruidsschat betaald… en een
gezin heel gelukkig gemaakt.”
Steentje
“Zo proberen we, letterlijk en figuurlijk,
een steentje bij te dragen”, vat Rik
samen. “Onze hulp is een stimulans
voor de gemeenschap om zelf ook de
handen uit te mouwen te steken. Het
klinkt misschien als een cliché, maar de
spontane warmte en vriendelijkheid die
we krijgen zijn dat meer dan waard!”
de Zemstenaar juli 2012

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
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Zemst – De bibliotheek is meer dan een gebouw waar boeken
worden uitgeleend aan zeer lage boetes. De bibliotheek is
ook een ontmoetingsplaats. Je kan er gratis de krant lezen,
er is een zeer gevarieerd aanbod van vakmagazines, er zijn
pc’s met internet beschikbaar én… je kan er ook studeren.
Dat is niet zo’n recent nieuws, want verleden jaar kwamen
de stadsbibliotheken van Leuven en Gent, in de prachtige
boekentoren, al in het nieuws omdat die afgeladen vol zaten
met studenten die zich voorbereidden op de partiële examens.
Een nieuwe trend? de Zemstenaar ging een kijkje nemen of het
hier ook zo’n vaart loopt. Hij kent die straat stilaan wel.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

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

Blokken in de bib (zonder Ben Crabbé)
En ja hoor, achteraan de bibliotheek,
de tafels wat bijeen geschoven, treffen
we enkele studenten, geen toeval
hier, met de neus tussen de boeken.
Vandaag loopt het niet storm, maar
toch is er een kern van studenten die
regelmatig, via de sociale media
uiteraard, hier afspreken. Femke,
Katrien, Ciel, Randy, Ilke, Joren,
Jeroen, Thomas en Tara kennen elkaar
uiteraard van chiro en buurt, maar ze
studeren allen verschillende richtingen
in diverse steden. Toch komen ze
graag en veel samen in de bibliotheek
om gezamenlijk te studeren. Daar
mag zelfs wat snoep en drank bij, dat
vinden de bibliothecarissen geen punt.
“Zolang het netjes blijft en ze alles
mooi opruimen.” De sfeer is sereen
en ontspannen. We doen een praatje,
maar kort. Het zijn immers de dagen van
voorbereiding op de eindexamens.
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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

“Onze bijeenkomsten zijn veeleer
spontaan. We maken geen vaste
afspraken. Onze agenda’s om te
studeren en examenroosters liggen
te ver uit elkaar daarvoor, dus je
zal ons zelden of nooit allemaal
samen hier zien. Wie geen zin
heeft om alleen thuis of op kot te
zitten, is dus van harte welkom.
Je moet onze manier van studeren
zien als een groepsgebeuren terwijl
we toch tegelijk individueel bezig
zijn. Dit is zeer motiverend. Er zijn
er die alle dagen langskomen, er
zijn die sporadisch komen, er zijn
die heen en weer reizen tussen de
bib en hun kot, allen naargelang de
opportuniteit van de dag.”
Ik kuier dan wat verder in de
bibliotheek, want daar is het een
uitstekende locatie voor! Ik ben
student af, dan mag dat.
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Asus Tablet 10.1 ” TF300

Asus 15.6 ” X54

10.1 “ IPS
Nvidia Terga 3
1 Gb DDR3
32 Gb SSD
WiFi
—Webcam
WiFi—
Bluetooth
Micro SD
Micro HDMI
Android 4.0

15.6 “ LED HD
Intel i3
i3--2350m
4 Gb DDR3
500 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Intel HD 3000

399 EUR incl BTW
HP 17.3 ” G7

569 EUR incl BTW
Samsung 13.3 ” NP530
13.3 ” LED HD
Intel i5
i5--2467m
4 Gb DDR3
500 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Intel HD 3000

17.3 “ LED HD+
Intel i3
i3--2330m
6 Gb DDR3
640 Gb HDD
WiFi
—DVDRW
WiFi—
Windows 7
Home Premium
Office 2010 Starter
Intel HD 3000

649 EUR incl BTW

899 EUR incl BTW

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

http://www.ppcsolutions.be (nieuwe webshop !!)

de Zemstenaar juli 2012

33

Zowel voor bedrijf als particulier

Tervuursesteenweg 242
1981 Zemst-Hofstade
Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken

voor afspraak
015 64 38 12
www.delarte.be

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

ma gesloten
di 9u - 18u
woe 9u - 18u
do 9u - 20u
vrij 8.30u - 20u
za 8u - 17u
zo gesloten

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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
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Hofstade - De familie De Smet uit Hofstade gaat wekelijks op schattenjacht met de GPS. Het
internetspelletje, geocaching, kluistert de spelers niet aan de pc, maar stuurt ze eropuit. Het
fenomeen is komen overwaaien uit, hoe kan het anders, Amerika en verovert in hoog tempo de
wereld. De verborgen schatten zijn te vinden van Antarctica tot in de bergen van Afghanistan.
En ja, ook in Zemst liggen (veel) caches verstopt. Dany De Smet en Inge Schelkens uit Hofstade
vertellen ons hoe alles in zijn werk gaat bij het zoeken naar de schat.

Op schattenjacht in Zemst

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

“D

e cache wordt door gemeente is De schat van Zemst-Laar of de microbe, dan ga je terug tot je de
schat gevonden hebt. Zo zijn we eens
iemand die in de De Regenboog in Elewijt.”
tot zes maal toe terug moeten gaan eer
buurt woont verstopt
en bestaat uit een “De mogelijkheden zijn echt oneindig. we de buit binnen hadden”, herinnert
waterdichte doos met daarin een logboek Al naargelang je eigen interesse kies Inge zich.
met instructies en wat hebbedingetjes”, je voor een korte of lange wandeling,
zegt Dany. “De coördinaten van de of een fietstocht Met sommige caches “Geocaching is voor ons een echte
vindplaats worden op het web gezet en ben je urenlang bezig, voor andere hoef gezinsactiviteit”, zegt Inge. “Onze zoon
met behulp van een wandel-GPS kan de je helemaal geen parcours te lopen. Die Bram is een echte speurneus. Hij vindt
zoektocht beginnen. Vind je de schat, dan liggen gewoon voor het oprapen. Er zijn het heel leuk om op het terrein naar de
mag je een souvenirtje meenemen als je nachtcaches, zoektochten voor kinderen, schat te zoeken. Onze dochter Laura
dan zelf ook weer iets achterlaat. Het doel je kunt op tocht met het bedrijf als daarentegen bijt zich vooral vast in de
van de schattenjacht is allerlei pittoreske leuk personeelsuitstapje, enz. Niet alle raadseltjes. Samen hebben we al 270
plaatsen ontdekken. Onze bevindingen caches zijn even gemakkelijk te vinden. caches gevonden!”
plaatsen we achteraf op de site van Maar als je éénmaal gebeten bent door
geocach.”
De familie De Smet samen op schattenjacht in het spokenbos in Hofstade. “Tot slot, zegt Dany,
V.l.n.r. mama Inge, papa Dany, dochter Laura en vooraan zoon Bram. moet de tocht vooral
leuk zijn. Zelf een tocht
“Geocaching
is
een
in elkaar steken vraagt
sociaal netwerk”, zegt
enige inspanning en heel
Inge.
“Onze
virtuele
wat ervaring. Een goeie
vrienden geven ons via
schattenlegger zorgt voor
het internet coördinaten
een leuke inkleding met
van schitterende locaties
opdrachten, raadseltjes en
door. Zo ontdekken we
bezienswaardigheden.“
allerlei mooie plekken
waar we anders nooit
Het is onvoorstelbaar
van ons leven zouden
hoeveel zoektochten er
komen. In groot-Zemst zijn
zijn. Doorheen grooter heel wat schatten te
Zemst en omliggende
vinden. Onze zoektochten
gemeenten lopen tal van
hebben ons al naar vele
geocache-routes. Zo heb je
mooie hoekjes van onze
onder andere De Weerdse
gemeente gebracht. Het
kronkel, Rondje Hofstade,
is bijzonder leuk onze
Geerdegem Vijver, Plein
eigen omgeving vanuit
van de Verdraagzaamheid,
een heel ander oogpunt
te ontdekken. Zo ligt er
De
Watermolen,
bijvoorbeeld een hele
Rubenskasteel, enz.
leuke cache, The land of the
lost, in Vriezenbroek. Ook
Voor meer informatie kun
in het Blosodomein vallen
je een kijkje nemen op
er schatten te rapen. Een
de Geocache-website:
andere zoektocht in onze
www.geocaching.be 
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Zemst-Bos - Welke wielerfanaat is er nog niet naar een koers geweest van Sport en Steun? Een
club die haar stempel drukt op het wielerwedstrijdgebeuren. Een sterk kernteam blikt terug op
35 jaar prestaties. de Zemstenaar sprak met voorzitter Eddy Buelens.
				

Een Veloo-ke voor Sport en Steun

E

ddy, hoe is de club ontstaan?
“Sport en Steun werd 35
jaar geleden opgericht naar
aanleiding van een jonge
knaap, Patrick De Donder, die wielrenner
wou worden en wel wat in zijn mars had.
De club settelde zich in het toenmalige
café Ponderosa. De oprichters en
eerste leden waren Germaine en Jean
De Bosscher, Jean de Donder (de
vader van Patrick De Donder), Edmond
Andries, Louis Janssens, François Bal,
ikzelf als secretaris en Roger Buelens,
voorzitter tot 1989. Nadien heb ik het
voorzitterschap overgenomen.”
Welke evenementen organiseerden jullie en welke doen jullie ook nu nog?
“De eerste jaren organiseerden wij
verschillende wielerwedstrijden, die toch
wel bekende namen naar Zemst-Bos
brachten, zoals Tom Steels, Roger Ilegems,
Rudi en Marc Patry, Rudi Thomas,Yves
Van Steenwinckel, Corneille Daems en
anderen. Wij steunden ook verschillende
renners, zoals Rudi Jacobs, Koen de
Raedemaecker, David Denbleyden,
Rudi de Donder, Patrick de Donder, John
Ceulers (onze huidige secretaris), Lorenzo
Pepermans, Tom de Zwarte en Thimo
Willems, zeer goed bezig de laatste
weken. De eerste jaren hadden wij ook

Tekst en foto: Karin Andries

onze eigen clubkampioenschappen onder
de leden. Daar wordt nog regelmatig
over gesproken. Andere weerkerende
organisaties zijn de jaarlijkse kermiskoers,
de zaterdag vóór 21 juli, en de Vlaams
Brabant Classic in Laar, een internationale
interclubwedstrijd voor juniores. De
laatste jaren vormen wij samen met
Diegem een tweedaagse, op de tweede
zaterdag van september in Diegem en
op zondag in Zemst-Laar.”
Welk was jullie topevenement?
“Het grootste evenement in ons
bestaan was de organisatie van het
Belgisch kampioenschap Dames Elite
en Heren Junioren. Dit was in 2007,
ter gelegenheid van 30 jaar Sport en
Steun. Een groot succes!”
Zo’n wedstrijden organiseren vraagt
heel wat teamwork en financiering.
Hoe pakken jullie dit aan?
“Wij organiseren evenementen om de
koersen te financieren, maar onze leden en
actieve medewerkers staan altijd klaar om
te helpen. Met ons jaarlijks wielerrestaurant,
tijdens het eerste weekend van juli, en
onze pannenkoekendag proberen wij
wat euro’s te verdienen om de koersen
te financieren, samen met de talrijke
sponsors, waarvoor onze oprechte dank.

Gebrouwen voor 35 jaar Sport en Steun.

Wij proberen ook regelmatig iets te
organiseren voor onze leden, zodat het niet
altijd werken is. De uitstappen naar Brugge,
de Ardennen of de Westhoek zijn er enkele
van. Vraag maar aan hen die mee geweest
zijn hoe het er aan toegaat.” (lacht)
Hoe vieren jullie deze 35 jaar?
“Wij hebben een speciaal feestbier
laten brouwen, een Veloo-ke. Tijdens
ons feest in mei werd het bier
voorgesteld en goed geproefd. Na een
paar Veloo-ke’s kunt ge een tamelijk
groot verzet rondduwen.” (lacht)
“Langs deze weg roepen wij de mensen
op om lid te worden van onze club,
zodat wij nog vele jaren kunnen blijven
bestaan. Het jaarlijks lidgeld bedraagt
10 euro en brengt geen
verplichtingen met zich
mee.”
Er is blijkbaar ook minder
goed nieuws?
“Voor de eerste keer in 35
jaar kan de kermiskoers
in juli niet doorgaan
door de werken op de
Linterpoortenlaan,
die
helaas niet tijdig klaar
zijn. Maar volgend jaar zijn
we natuurlijk terug van de
partij!”
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Wat is er op

TV Zemst

?

Er is geen bal op tv. Laat staan voetbal. Een goedkope boutade die de
jongste tijd wel vaker gehoord werd. Gelukkig nog zonder reclame. Zo weten
we tenminste waar de fiscus onze centen voor een deel aan opdoet. Maar hoe
lang nog? Als ze Woutertje VDH laten doen, kijken we eerlang naar reclame
en missen we gegarandeerd de eerste goal. En gaat hij kopje onder als een
schalkse Woestijnvis in zijn eigen Vijver en kunnen Vier en Vijf (wat originele
namen toch!) gelijk de pan in.
Met z’n allen dan maar weer richting één? Met zowaar een
ochtendprogramma, of moeten we zeggen een spraakmakende actuaradio
met beeld? Of toch maar even gluren bij de buren van Ketnet? De zender
die denkt dat kinderen zelfstandig kunnen kiezen uit een aanbod van
veertien uur tv per dag. In de wetenschap dat kinderen niet meer buiten
gaan spelen, maar zich volproppen met snoep in de nestwarmte van
een tv-toestel. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de
Australische studie uit 2011 die stelt dat elk uur tv kijken na de leeftijd
van 25 jaar overeenstemt met een afname van onze levensverwachting
met 22 minuten! Telt u even mee af, in de veronderstelling dat u de
gezegende leeftijd van de gemiddelde Belg (m/v) zou gehaald hebben?
Er is dus weer hoop op minder vergrijzing! En weer meer pensioen. Dank
u wel, liefste Ketnet.
Geef ons dan maar TV Zemst. Gewoon om de twee weken een leuk
journaal (deze maand ook weer op 4 en 18 juli), goed gemaakt en gaaf
gepresenteerd. Over dagdagelijkse dingen om ons heen. Waar je naar
kijkt wanneer en waar je wilt. Noem het TV on demand. Zomaar, op
je laptop of tablet, op wc of in bed. Of op je digitale beeldbuis, via
kanaal 408 (Telenet), of kanaal 350 (Belgacom). Waar je elk item van
het journaal nog eens in XL-versie kunt bekijken. Knap toch, zo’n tv naar
maat? Om u te dienen, beste Zemstenaar. TV Zemst, u kijkt toch ook?
(www.tvzemst.be).

AL

Dakwerken DE DONDER

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

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

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

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

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw

audi

PESS

Specialiteit:

MEN'S FASHION

- 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

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

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 juli 2012
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SOLDEN

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

Sportraad reikt trofeeën uit

Garage

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

Zemst

– De sportraad huldigde haar kampioenen en reikte de trofeeën
van sportverdienste en sportlaureaat uit. Genomineerden voor de titel van
sportlaureaat waren Tom Van Ingelgom en Ellen Van Den Catseye. Tom Van
Ingelgom (kampioen Vlaams-Brabant, kampioen van Vlaanderen, Belgisch
kampioen en mountainbiker van het jaar 2011 in de categorie aspiranten 13
jaar) werd sportlaureaat 2012. Carine Nijs (KACEZ Elewijt) kreeg de trofee
van sportverdienste. Ann Verreth (paardrijlessen aan andersvaliden) mocht de
trofee van Verdienste Gehandicaptensport in ontvangst nemen. Een veertigtal
sportkampioenen kregen ook een trofee.

JA
V.l.n.r. Tom Van Ingelgom, Carine Nijs, Ann Verreth en Ellen Van den Catseye.

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

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 juli 2012
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BROODNODIG IS EEN ZELFBEDIENINGSWINKEL:
• Zeer ruim & overzichtelijk assortiment.
• Dagvers brood en sandwiches.
• Alle dagen open van 05 u. ’s morgens t.e.m. 24 u. ’s avonds.
U komt dus langs wanneer het u past.
• U staat niet op straat, maar in een echte, verzorgde winkel.
• Eenvoudig in gebruik, uiterst hygiënisch & veilig.
Hoe bed
ien ik ee
• U koopt een brood in alle rust op max. 30 sec.
n brooda
• S ta p 1
utomaat?
m u n ti n w
• En bovenal…
o rp

ZALIG LEKKER brood!

• S ta p 2
ke u ze m
a ke n
• S ta p 3
n e e m w is
s e lg e ld
• S ta p 4
o p e n lu ik
& neem
u w b ro o d

• Vers van Bakkerij Van Eeckhout

Tervuursesteenweg 233 • B-1981 Hofstade • GSM: 0496/52 58 03 • lutgart@versbroodnodig.be

www.versbroodnodig.be

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
eigen ophaal- en
hersteldienst

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem
tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be
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dealer: Stihl, Viking,
Kubota, etc...
Info: info@
nauwelaertsenzoon.be
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Zemst - Op de Brusselsesteenweg in Zemst staat al enkele weken een kleurig bord bij de voormalige
villa van de familie Verhaeren. Hier komt een wel zeer bijzondere kinderopvang: Villa Clementina
wordt een inclusief kinderdagverblijf voor 22 kinderen tussen 0 en 6 jaar met en zonder beperkingen.
Tekst en foto: Ilse van de Velde

I

Kinderdagverblijf Villa Clementina

van Katleen bij
nclusief behet Centrum voor
tekent
dat
Ontwikkelingsgehandicapte
stoornissen
in
kindjes
saLeuven, en ormen met normale
thopedagoge.
kindjes zullen opOmdat het idee
groeien, zodat ze
zo nieuw is,
van elkaar kunrekenen ze ook op
nen leren en lede theoretische
ren omgaan met
bijstand
van
beperkingen.
professor
Bea
De nood is hoog,
Maes
van
want momenteel
de
faculteit
moeten ouders
De initiatiefneemsters Katia Verhaeren, Katleen Ballon en Mieke Destrooper. pedagogie van
uit onze regio met
een kind met specifieke therapeutische willen de dames net dat stapje verder gaan: de KU Leuven.
behoeften, minstens twintig kilometer ver ze willen een snoezeltuin, een therapeutisch
gaan om een instelling te vinden, waar zwembad, een kinderboerderij, hippo- en Koken kost geld, en dus moeten de
asinotherapie, kortom het neusje van de initiatiefneemsters op zoek naar fondsen.
hun kind vaak op een wachtlijst landt.
Vanaf januari 2013 zullen de kinderen zalm qua accommodatie. Bedoeling is wel De provincie Vlaams Brabant heeft al een
worden opgevangen in kleine leefgroepen. om die omgeving ook open te stellen voor subsidie toegezegd, en de opbrengst
Ze zullen dagelijks begeleiding krijgen van andere instellingen en voor de buurt, door van de bestsellermemoires van Jean-Luc
een multidisciplinair team: naast medische het inrichten van verjaardagsfeestjes en Dehaene is beloofd. Het trio brengt het
betere deel van hun tijd door bij serviceclubs
en orthopedagogische deskundigen zijn buitenschoolse opvang.
en andere potentiële geldschieters om ook
er opvoeders, een verpleegkundige,
een kinesitherapeut, een logopedist en Uiteraard zoeken ze hoogopgeleide het financiële plaatje te doen kloppen. Ze
logistieke hulp betrokken. De bezielers medewerkers om dit unieke concept organiseren ook allerhande benefiets, van
hopen ook onderwijskundig personeel te mee uit te bouwen, maar ook vrijwilligers concerten tot business lunches om de kas
uit de buurt, om de grote tuin mee te te spekken.
kunnen inschakelen.
onderhouden, de dieren te verzorgen en Gulle schenkers en geïnteresseerden
met tijd te geef, kunnen contact nemen
Katia Verhaeren, van het gelijknamige allerhande klusjes op zich te nemen.
wegenbouwbedrijf, was al een tijdje Pedagogisch wordt het opzet onder- via www.villaclementina.be of op info@

op zoek naar een zinvolle bestemming steund door Mieke De Strooper, collega villaclementina.be.
voor het huis van haar ouders, dat
Vzw Villa Clementina organiseerde een concert om wat geld in het laatje te brengen.
leegstond na hun verhuis. Katleen
Jammer genoeg was de weermaker niet van de partij. “Het feit dat er zoveel warme
Ballon, kinderarts bij het Centrum
mensen zijn gekomen, ondanks de regen en de wind, betekent dat heel wat mensen het
project een warm hart
voor
Ontwikkelingsstoornissen
in
toedragen. Dit geeft
Leuven, droomde al lang van een uniek
ons een grote voldoeopvangproject. Toen beiden met elkaar
ning en vreugde”, zegt
in contact kwamen, klikte het meteen.
voorzitter Katia VerhaeZe richtten een vzw op in februari en zijn
ren. Aanwezige vriensindsdien naarstig aan het werk.
den en sympathisanten
zijn bijzonder enthousiDe uitdagingen zijn niet min: de villa moet
ast over het project en
verbouwd worden naar de normen van Kind
wilden na afloop graag
en Gezin en naar de behoeften van vaak
op de foto.
meervoudig gehandicapte baby’s, peuters
JA
en kleuters en hun verzorgers. Bovendien
de Zemstenaar juli 2012
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Geerdegemstraat 54 2800 Mechelen Tel. 015/41 20 92 fax 015/43 03 38
www.grasmaaiersverbinnen.be
joannes.verbinnen@skynet.be

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

GSM 0495 51 16 02
kurt.temmerman@telenet.be
www.kurttemmerman.be

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

OPENDEURDAG
zaterdag 7 juli, van 10 tot 17u
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
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Zemst-Bos – WIK is een niet alledaagse vereniging, waar jong en oud hun liefde voor en verzorging
van neerhofdieren kunnen uiten en aanleren. De dieren die wij kennen van op de boerderij
worden door pluimveeclub WIK op een andere manier bekeken. Wij laten voorzitter Jan Van den
Eynde aan het woord.
Tekst en foto: Karin Andries

W

WIK stelt pluimvee tentoon

IK staat toch voor Willen
Is Kunnen, niet? Vanwaar
deze keuze?
“De naam Willen Is
Kunnen was blijkbaar in de jaren zestig
populair en nogal gebruikelijk als
clubnaam. De vereniging werd opgericht
in Eppegem in 1968 door een aantal
enthousiaste fokkers van neerhofdieren.
Vic Moerenhout was de eerste voorzitter
en John De Bie secretaris. Later werd
John voorzitter, van 1977 tot 1992. Van
1997 tot 2004 was Jean De Donder onze
voorzitter. Dankzij Jean zijn grote inzet
en liefde voor de dieren groeide de club
stilaan uit. Ondertussen is Jean sinds
2004 erevoorzitter en nog steeds actief
lid. Zelf ben ik lid van WIK sinds 1980. In
1987 stapte ik in het bestuur, was zeven
jaar secretaris en elf jaar voorzitter. Sinds
2008 ben ik op pensioen en heb ik meer
tijd voor mijn hobby en de club. In mijn
actieve loopbaan was ik verantwoordelijk
voor de cactussen en succulenten in de
Nationale Plantentuin van Meise.”
Zijn de leden allemaal fokkers?
“Lange tijd bestond ons ledenbestand
uit een dertigtal fokkers, maar de
laatste jaren is dit uitgegroeid naar
een zestigtal. Onze leden zijn allemaal
hobbyfokkers en van alle leeftijden.

Meer en meer jeugd vindt de weg naar
onze club en dat stemt ons uiteraard
zeer optimistisch naar de toekomst toe.”
Wat is de doelstelling van jullie club?
“Wij zijn aangesloten bij het Vlaams
Interprovinciaal Verbond van Fokkers
van Neerhofdieren. Wij trachten de
verschillende rassen – en dat zijn er zeer
veel – bij onze neerhofdieren in stand
te houden of te verbeteren. Onder
kleinvee of neerhofdieren verstaat
men: hoenders en dwerghoenders
(krielen), sier- en nutduiven, parkvogels
(fazanten, pauwen, patrijzen, kwartels
en wilde duiven), wilde en tamme
watervogels, cavia’s en konijnen.”
“Als club is het vooreerst de bedoeling
om onze leden-fokkers op allerlei
vlakken bij te staan. We hebben
een eigen bibliotheek die door de
leden kan geraadpleegd worden. Als
kleinveeclub is het belangrijk om de
nodige aandacht te besteden aan de
neerhofdieren zelf, zoals kweek, opfok
en selectie van de jonge dieren. En
hoe de geselecteerde dieren voor
een tentoonstelling klaar te maken.
Dit kan gebeuren via sprekers op onze
algemene vergaderingen of via de meer
ervaren leden of bestuursleden die hun
ervaringen en kennis doorgeven.”

Organiseren jullie activiteiten of doen
jullie mee aan wedstrijden?
“Maandelijks is er één activiteit voorzien.
Dat kan een algemene vergadering met
spreker zijn, een promotiestand of de
organisatie van onze tentoonstelling.
Aan tentoonstellingen deelnemen is
uiteraard geen verplichting, maar als
je dieren door ervaren keurmeesters
beoordeeld worden, weet je ook
hoever je staat met de kweek van een
bepaald ras.
Meestal wordt er regionaal en provinciaal
tentoongesteld.
De
Nationale
Tentoonstelling vindt beurtelings plaats
in Vlaanderen en Wallonië. Om de drie
jaar is er een Europese tentoonstelling,
dit jaar in Leipzig. Daar worden
honderdduizend dieren verwacht. De
kans is groot dat er ook een deelname
is van onze club.”
Wat wordt er zoal op jullie maandelijkse
bijeenkomsten besproken?
“Onze bijeenkomsten vinden plaats
elke laatste dinsdag van de maand in
zaal Amadeus in Zemst-Bos. Op onze
algemene vergadering komt meestal één
diersoort aan bod en wordt dit uitvoerig
besproken. Indien het in de bespreking
past kunnen onze liefhebbers een paar
dieren meebrengen.”
Wat
zijn
jullie
toekomstplannen?
“Voor
de
nabije
toekomst
is
het
bestuur bezig met
de
organisatie
van de provinciale
tentoonstelling, die dit
jaar plaats vindt op 20
en 21 oktober in de
tuinbouwschool Horteco
in Vilvoorde.”
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Aan den toog met Ellen en Paul
Je kent Paul Verdoodt als hoofdredacteur van de Zemstenaar, maar ook van zowat overal in Zemst. Zijn
jonge jaren bracht hij door in Chiro en Tramalant, hij zit in het bestuur van FC Zemst, komt regelmatig in
de Kroeg en is geboren en getogen in Zemst. Dankzij zijn broer, zussen en kinderen is er geen enkele
generatie die Paul niet kent! Tijdens ons interview probeert Paul meerdere keren van onderwerp te
veranderen. Aan de andere kant van de microfoon zitten vindt hij blijkbaar toch iets moeilijker.
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

Welk moment uit de
geschiedenis van de
Zemstenaar vergeet je nooit
meer?
“De viering van ons vijfjarig
bestaan, omdat ik toen voor de
eerste keer het gevoel had dat
ons magazine écht aanslaat.
Ook een tof moment was de
cyclocross in Hofstade, waar we
met de hele bende naartoe zijn
geweest. Eigenlijk is het altijd
plezant wanneer we met de
redactie op stap zijn, dat maakt
de Zemstenaar ook zo leuk.”

“Ik wist dat je die vraag ging
stellen, dus ik heb er al over
nagedacht (lacht). Graag
iemand met wat humor, die
drie vrouwen van Friends
(de sitcom met o.a. Jennifer
Aniston) bijvoorbeeld, die
hebben alle drie een steek
los. Ze lachen graag en ze
zien er niet onaardig uit.
Maar dan wel zoals ze in het
feuilleton zijn hé, want als
ze in het echt te veel streken
hebben, zou het wel eens
flink kunnen tegenvallen.”

Wat is je beste eigenschap?
En vertel ons ook maar
meteen je slechtste!
“Da zegde toch ni van uw
eigen? (na wat aandringen)
Ik kan, naar het schijnt,
nogal goed luisteren. Maar
soms heb ik de neiging om
te direct te zijn, te snel mijn
gedacht te zeggen.”

Waarvoor mogen ze jou
wakker maken?
“Niet!”

Met wie mogen ze jou eens
op blind date sturen?
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Wat lust je absoluut niet?
“Botermelk, hoe is het
mogelijk dat ze zoiets op de
markt brengen? Net zoals
geitenkaas, dat vind ik ook
heel vies. Op vakantie in
Sardinië kwam er ooit een
camionnette aangereden,
helemaal vol bollen kaas.

Die zurige, warme geur, die
zal ik nooit meer vergeten.”
Welk product mag er zeker
niet in je badkamerkastje
ontbreken?
“Eu, daar staan maar vier
dingen in: een tandenborstel,
tandpasta, een scheermes
en scheerschuim. Als je je
regelmatig wast, heb je de
rest toch niet nodig? Of wel?”
Wat neem je zeker mee naar
een onbewoond eiland?
“Je hebt gezegd ‘wat’ hé?
Onbewoond, dat wil toch niet
perse zeggen alleen maar
wildernis, want dan hoeft
het voor mij niet, zenne. Dan
neem ik wat muziek mee,
maar goeie! De grote drie:
Lou Reed, Neil Young en
Bruce Springsteen. Ik wil ook
graag een bal meenemen,
want ik moet toch iets kunnen
doen? Weet je wat, laat dat
onbewoond eiland maar zo
jong, ik word daar knettergek.”

Welke modeflater bega je
nooit meer?
“Nooit meer is veel gezegd,
maar mijn zonen lachen me
elke zomer uit als ik sandalen
draag. Laat ze maar doen,
ik doe gewoon mijn eigen
goesting. Soms denk ik, ik
zou me eens moeten laten
restylen door iemand die zich
daarin specialiseert. Maar ik
ben daar eigenlijk helemaal
niet mee bezig, ik trek het me
niet aan...”
Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
“Zuid-Frankrijk. Vroeger gingen
we daar vaak met de kinderen
naartoe. Het leven is daar à
l’aise, je hebt daar dat gedoe
allemaal niet. Het is er goed
weer en de mensen lijken
minder snel op hun paard
gezet. Rij je daar met de auto
ergens tegen, geen probleem,
iedereen heeft een bluts in
zijn auto. Als dat hier gebeurt,
is het een kleine ramp.”
de Zemstenaar juli 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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