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ijk eens naar deze foto, beste lezer. Schokkend! Twee
pakketten van uw lijfblad zomaar weggegooid op een
Zemstse trottoir. Nu wordt duidelijk waarom sommige
mensen – terecht – klagen dat ze geen exemplaar in
hun bus vinden.
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Een argeloze ziel zou kunnen veronderstellen dat een vermoeide
postbode al die overtollige kilo’s snel overboord kieperde.
Dat lijkt ons
onmogelijk.
De
Post,
sorry, “bpost”
verhoogt niet
zomaar twee
keer per jaar
haar tarieven
met
dertig
p r o c e n t .
Uiteraard staat daar de nodige dienstverlening tegenover,
laat dat duidelijk zijn. Dit soort praktijken is bij competitieve
bedrijven met een vlekkeloze reputatie zo goed als uitgesloten.
Neen, hier is méér aan de hand. Kunnen Knack, Dag Allemaal en
Time Magazine het succes van de Zemstenaar niet verkroppen?
Sturen zij knokploegen op pad om te verhinderen dat u uw
glossy magazine keurig op tijd te lezen krijgt? Misschien. Of
zijn handelaars en ondernemers van buiten Zemst stikjaloers
op onze gesmaakte mix van stijlvolle advertenties en boeiende
reportages? Wij weten het niet. Nog niet. de Zemstenaar
schakelde een detectivebureau in om deze wanpraktijken te
onderzoeken. Ook het parket tilt bijzonder zwaar aan de feiten
en zette onmiddellijk een team toprechercheurs op de zaak. Elk
spoor wordt grondig uitgevlooid en de tipgever die voor een
doorbraak zorgt in deze onverkwikkelijke affaire kan rekenen op
een forse beloning!
Maar laat het u nu ook weer niet van de wijs brengen, beste
lezer. Geniet met volle teugen van dit kriebelend vers nummer.
Als het in uw bus zit tenminste.
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

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
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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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw

audi

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

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

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be
Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52
Fax: 015/62 05 04
* Kappen en slepen van bomen
* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken
* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen
* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrieen privaat gronden
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Walter Lepever wint duivenklassieker
Eppegem - Walter Lepever uit Eppegem heeft de eerste nationaal
Tulle (634 km) gewonnen, een klassieker in de duivensport. Zijn
driejarige duif Orca haalde het van 17.000 andere duiven.
Tekst en foto’s: Jean Andries

“E

en afsluiter van het
seizoen waarop ik
fier mag op zijn”,
zegt Walter Lepever.
“Regelmatig viel mijn kampioen Orca
in de prijzen. Eerste nationaal Tulle
winnen is super, zestien jaar moeten
we teruggaan voor zo een stunt,
toen won ik de nationale wedstrijd
uit Bourges. Het geeft me een gevoel
als een klassieker winnen in een
koers.”
Welk prijzenkaartje hangt hier aan?
“Mijn duif Orca is voor mij meer
waard dan veel euro’s. Er kwamen
al Chinezen aan de deur met enorme
bedragen, dat gesprek was vlug
afgelopen. Ik verkoop mijn kampioen
niet, voor geen geld van de wereld!”
Wat is het geheim medicijn, Walter?
“Ik doe, samen met mijn vrouw
Christiane, alles wat een prof in
eender welke sport zou moeten
doen: Er dag en nacht voor leven en
niets aan het toeval overlaten. Alles
op uur en tijd en als je dat koppelt

aan de kwaliteit van duiven, dan kan
je dit ooit realiseren.”
Is er iemand waar jij naar opkijkt?
“Er zitten regelmatig heel wat
duivenliefhebbers te kijken wanneer
de duiven moeten komen, waaronder
mijn buur Jan Van Asbroeck en zijn
compagnon Eddy De Win. Jan is
mijn voorbeeld. Ik doe alles voor
mijn duiven, zoals Jan dat doet als
voorzitter van zijn voetbalploeg FC
Eppegem.”
“Het zijn profs in de duivensport”,
weet Jan Van Asbroeck. “Van
s’morgens tot s’avonds werken Walter
en Christiane aan hun duiven. Orca is
een kampioen, maar mijn buren zijn
échte kampioenen. Super toch. Als je
dat allemaal kan opbrengen, kan een
overwinning zoals deze nooit lang
uitblijven. Er is in de Nedergemlaan
te Eppegem op zaterdag 4 augustus
een klassieker gewonnen.”
In de categorie jaarse met 1006
duiven won Walter Lepever eveneens
de eerste prijs Provincie Brabant. 

De uitzonderlijke gebeurtenis werd bij de familie
Lepever gevierd met een glaasje champagne!
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Dokter Anton Verreet:
“Een enorme prestatie”
“Walter Lepever
is een perfectionist”,
zegt
dokter
Anton
Verreet. “Ik ken
de duivenkampioen uit Eppegem misschien
al twintig jaar,
maar hij heeft
ontzettend veel
te danken aan zijn vrouw Christiane. Nationaal Tulle winnen kun je vergelijken met
de Amstel Gold Race winnen. Alleen voor
grote kampioenen is zo’n prestatie haalbaar. Lepever is lid van de Duivenbond
Noord-Brabant in Kapelle-op-den-Bos,
een maatschappij die geleid wordt door
drie Zemstenaren. Boudewijn De Bosscher
is er voorzitter, Frans Christiaens schatbewaarder en Nico De Pooter secretaris. Ik
ben er maar bij om de hoop te vergroten,
schrijf maar, een helpende hand.” (lacht)
Toch zelf ook een ex-kampioen, Anton?
“Mijn duiven spelen met mij, en dat was vroeger ook zo. Gelukkig, mijn vrouw laat nog altijd toe dat ik mag spelen!.” “Hij doet niets
anders”, pikt Jeannine in. “Donderdag, vrijdag
en zaterdag is hij weg voor de club. Zijn duiven gaan voor alles,” gekscheert Jeannine.
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Hofstade – Supporters van KV Mechelen hebben één grote passie die hen met elkaar verbindt en
dat is hun hartstocht voor geel-rood, de kleuren van hun favoriete team. Met het verdwijnen van
supportersclub Alcazarvrienden Weerde blijft er in Groot-Zemst maar één club over: Geel-Rood
Hofstade. Tijd om de krachten te bundelen, vinden KV-fans en bestuursleden van Geel-Rood
Hofstade Jurgen Romeyns en Dogan Senay.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

“N

a Mechelen en
Sint-KatelijneWaver
heeft
Groot-Zemst
de meeste abonnementen
bij KV Mechelen, zo’n 400.
Met het verdwijnen van de
Alcazarvrienden uit Weerde zou
het mooi zijn, mochten we in
Zemst één grote supportersclub
realiseren”, zegt Jurgen. “Onze
club
Geel-Rood
Hofstade
bestaat volgend jaar tien
jaar en heeft 130 leden. De
Alcazarvrienden telden er 105.
Wij reiken nu de hand naar
alle Zemstenaren die interesse
hebben in de Malinwa.”
De combinatie van GeelRood Hofstade en de Alcazarvrienden
Weerde zou alvast een mooie symbiose
kunnen zijn. “Bij ons”, zegt Dogan,
“heeft het accent altijd gelegen op het
supportersgebeuren. Zo hebben wij
bijvoorbeeld
onze peteravond.
Na
een
thuismatch komen er dan spelers van
KV langs in ons supporterslokaal in
het Ontmoetingscentrum in Hofstade.
Onze huidige peter is doelman Wouter
Biebouw. De volgende peteravond
is op 22 september, na de wedstrijd
KV-Bergen. We organiseren ook
daguitstappen, buitenlandse tripjes, enz.
Geel-Rood Hofstade legt ook bussen
in voor de uitwedstrijden. Ook onze
jaarlijkse bingo-avond is altijd een schot
in de roos. Alcazar Weerde was dan weer
vooral vermaard voor hun teerfeesten,
mossel- en hammekesfestijn. Zo was
de mosselsaus en het stoofvlees van
wijlen Jeanneke Mathys, vrouw van
wijlen medeoprichter Fons Mathys,
legendarisch. Het zou mooi zijn mochten
de twee supportersclubs de handen nu in

Iedereen KV-fan!

De supporters van ‘Geel-Rood Hofstade’ samen naar de uitwedstrijd tegen Standard.

elkaar slaan.”
“Niet alleen de Alcazarvrienden, maar alle
Malinwasupporters uit Groot-Zemst zijn
welkom. Daarom is het belangrijk dat de
vlag de lading dekt”, zegt Jurgen. “Onze

voorrang op de kaartverkoop voor
uitwedstrijden en een verzekering
al onze activiteiten. Samen zorgen
voor hét echte Malinwagevoel rond
wedstrijden.”

de
bij
wij
de

"Eén grote supportersclub biedt tal van voordelen"
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supportersclub Geel-Rood Hofstade zal
op zoek moeten naar een nieuwe naam.
Eentje waar al onze (nieuwe) leden
tevreden over kunnen zijn.”
“Eén
grote
supportersclub
biedt tal van
voordelen. Word
je lid, dan heb
je recht op ons
maandelijks GeelRood-magazine
van de supportersfederatie.
Je
krijgt voorrang op
een
busplaats,
goedkoper
bustarief,

Wil je mee met
de bus of wil
je lid worden, neem dan contact op
met Jurgen 0495/80 50 61 - jurgen@
grhofstade.be of met Dogan 0475/73
88 58 - dogan@grhofstade.be. 


“De Lente”
Kreupelstraat 111
1980 Eppegem
015 61 05 11

www.eethuisdelente.be
Eethuis “De Lente” wordt feesthuis “De Lente”!
Voor kleinschalige en alternatieve feesten...
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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

Leopoldstraat 18
1980 Zemst
Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25
www.deculinairecroon.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
de Zemstenaar september 2012

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

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Sporthal Zemst-centrum

Zemst-Laar - Landelijke Gilde Zemst-Laar viert haar
eeuwfeest! De Boerengilde van Zemst-Laar werd in 1912
officieel gesticht. De oprichtingsstatuten verschenen op
31 maart 1912 in het Belgisch Staatsblad. Begin jaren ‘70
werden de oorspronkelijke Boerengilden in Vlaanderen tot
Landelijke Gilden herdoopt.
Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

100 jaar Landelijke Gilde
Op zijn zachtst uitgedrukt mogen we
ervan uitgaan dat onze Boerengilde/
Landelijke Gilde een bewogen
geschiedenis achter de rug heeft.
Ook in Zemst-Laar. Zij organiseren
jaarlijks een aantal evenementen
met aandacht voor gezonde voeding
en combinaties uit de tijd van toen.
Vandaag telt de Landelijke Gilde van
Laar een negentigtal leden, waarvan
sommigen al wat meer actief zijn dan
de anderen.
Voorzitter
Clement
Commers,
ondervoorzitter Jef Goovaerts
en secretaris Maurice Selleslagh
vormen al meer dan twintig
jaar de harde kern. Omdat een
honderdste verjaardag voldoende
redenen inhoudt om zowel even
nostalgisch terug te blikken als

hoopvol vooruit te kijken, stelde
de gilde een feestprogramma op
met verschillende luiken en een
smaakvol geheel.
Op zondag 16 september is er
om 10u een jubileumeucharistie
in de hallen van Jef Goovaerts
(Halvesteenstraat 54), gevolgd door
een officiële receptie, een barbecue,
een fietstocht van 15 à 20 km en een
rondrit met een paardentram. Voor
de kinderen is clown Griet aanwezig,
er is grime, ballonplooien en een niet
te missen springkasteel.
Voor inschrijvingen kan je contact
opnemen met Maurice Selleslagh op
015 615377 of kan je mailen naar
andries.karin@telenet.be. 


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

Waterleestweg 12
1980 Eppegem
Tel. 015 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde
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Rubenshof in nieuw kleedje
Eppegem - Het Rubenshof is een typisch café aan de
kerk, waar al heel wat is afgekletst, afgelachen en pintjes
gedronken. Het café heeft dan ook zijn geschiedenis
en doorheen de jaren betrokken heel wat families de
woning. Soms zelfs meerdere families tegelijk. Maar de
naamsverandering van Brusselsesteenweg naar Dorpsstraat
en uiteindelijk naar Cardijnstraat maakte het moeilijk om
verder terug te gaan dan de jaren vijftig.

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

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

François Van Nooten
maakte er van 1955
tot 1966 zelfs een
gelegenheidscinema
van.
Bij
speciale
gelegenheden werden er
films vertoond. De woning
die er nu staat dateert
volgens het kadaster uit
de periode 1900-1918.
Ze is opgetrokken in de
typische Vlaamse stijl
van die tijd. Een stijl die
tijdens de naoorlogse
wederopbouw
vaak
terugkwam.
Oorspronkelijk droeg
het café de naam
Café de Buda. Het zou
verwijzen naar het oude
stadsdeel Boeda in de
17de eeuw, dat later
samen met Pest de
hoofdstad van Hongarije zou vormen. altijd een beetje feest. Een volkscafé
Al veertien jaar baat Lieve het café uit. dat Eppegem niet kan missen! Een
Een tijd geleden werd besloten om de officiële heropening is gepland de

woning te herschikken. Het café blijft eerstkomende weken.
en werd in een
nieuw kleedje
gestoken. De
oorspronkelijke zaal wordt
verkleind
en
vernieuwd. De
rest van zaal
B.V.B.A.
maakt plaats
voor enkele appartementen.
MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
Op het terras
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
van het RuE-mail: denijsj@telenet.be
benshof is het

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
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Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
vanaf nu
café in een nieuw kleedje
MAANDAG RUSTDAG

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

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

9

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be
bvba

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
Heb je geen tijd om naar
een reisbureau te gaan?

WWW.tidimport.be

Wil je niet als een nummer
behandeld worden?
TRAVEL EXPERTS biedt
de oplossing.

Onze troeven
•
•
•
•
•
•

Op afspraak
Bij u thuis of op kantoor
Jarenlange ervaring
Professioneel advies
Persoonlijke aandacht
Erkend door Toerisme
Vlaanderen

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

Ontdek het
nieuw fenomeen
in de reiswereld

Vakantie
reserveren?
Even uw Travel
Expert consulteren!
Als u wil breng ik de brochures bij u thuis
of maak ik ineens een concreet voorstel.
Wij bieden alle reizen aan van alle
kwalitatieve touroperators zoals Jetair,
VIP Selection, Thomas Cook, Pegase, Best
Tours, Club Med …
U kan bij ons terecht voor alles wat
met reizen te maken heeft.

Uw persoonlijke reisconsulente:
Linda VEKEMANS
Grensstraat 11
1981 Hofstade
015 33 19 62
0499 71 12 54
linda.v@travel-experts.be
www.travel-experts.be/linda-vekemans

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Hofstade – Op de witloofroute, een fietsparcours dat door verschillende Zemstse deelgemeentes
loopt, ligt ijssalon ’t Eekhoorntje. Daar kunnen de fietsers (en andere lekkerbekken) stoppen voor
iets kouds of iets warms, en kunnen ze ook een blik werpen op de bonte verzameling eekhoorns
die klanten de uitbaters schonken.

Z

e liepen al rond
in het ijstijdperk –
getuige daarvan de
sabeltandeekhoorn
Scrat uit Ice Age – maar
lusten ze ook ijsjes? Als je het
ijssalon van de familie Lobijn in
Hofstade binnenstapt krijg je
meteen het antwoord: links aan
de muur hangt een foto van een
eekhoorn die in een Londens
park rustig aan een ijsje likt.
Toch verwijst de naam van het
salon niet naar een link tussen
eekhoorns en ijs, maar heeft hij
alles te maken met de straat:
de Eikstraat, waar vroeger
heel wat grote eiken stonden.
Want hoe lekker ze dat romige
goedje misschien ook vinden,
pluimstaarten zijn toch vooral
verzot op eikels.

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Johan, Sonia en hun jongste zoon Jeroen met een paar eekhoorns uit hun verzameling.

Een bonte pluimstaartverzameling

1000 recepten
Hoe kwamen ze er eigenlijk
bij om een ijssalon te openen? Johan
vertelt: “Eigenlijk speelden we met
de gedachte om alles te verkopen en
naar het buitenland te trekken. Maar
een collega op het werk kwam met de
suggestie van een ijssalon. Ijs maken?
We wisten totaal niet hoe we daar
moesten aan beginnen. En volgens
welk recept? Er bestaan er gemakkelijk
duizend! Warme bereidingen, koude
bereidingen, met boerenboter, met
room, met ganzeneieren, je kan het zo
gek niet bedenken. Maar gelukkig bleek
deze collega niet enkel een goed idee
te hebben, hij wist ook van wanten!
Hij was zelf hofleverancier geweest
en was zo vriendelijk ons zijn geheime
samenstelling te verklappen. We zijn wat
afgeweken van het oorspronkelijke recept
en hebben een aantal proefavonden
voor de buren georganiseerd totdat we
‘ons’ recept gevonden hadden.” Zo is de
bal - of in dit geval de ijsbol – aan het
rollen gegaan…
de Zemstenaar september 2012

bestaan maakte een klant een kalkpapieren
Verzamelaar
De eekhoorn is een opmerkzaam, sociaal creatie met een eekhoorn, dat eruitziet als
en energiek beestje. Maar we kennen hem kantwerk. Uiteraard zijn Knabbel en Babbel
vooral als een verwoede verzamelaar. En van de partij en ook de eekhoorn uit de
laat dat nu net ook iets zijn wat stilaan Disney-film Keizer Kuzco. Hun vaste klanten
gezegd kan worden van de uitbaters. Daar beginnen het stilaan wat moeilijk te vinden
zitten ze zelf voor niets tussen, het is op om nog originele pluimstaarten te vinden.
volledig spontane wijze ontstaan door Ik heb alvast nog een suggestie: nodig
klanten die hen eekhoorns in alle maten, tante Terry eens uit en vraag haar Kraakje


materialen en kleuren schenken. Zo’n mee te brengen!
zeventigtal hebben
ze er intussen. Er is
een ebbenhouten
Onderhoud &
exemplaar
bij
plaatsen van cv,
uit Afrika (waar
sanitair- &
Sonia best trots
gasinstallaties
op is) , een glazen
eekhoorntje,
pluchen eekhoorns,
bvba
Geregistreerd aannemer
… Maar ook:
Onderhoud
met wettelijk attest
spiegels
met
Gratis offertes
eekhoorns
op,
Verschillende referenties
een servies met
Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
eekhoorns
en
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be
voor hun vijfjarig
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Elewijt - Sinds kort ligt camping Barebeek in Elewijt er verlaten bij. Tony Brondel, Dimitri Vingerhoets
en Laurent Malek hopen daar snel verandering in te brengen met een verrassend project: Heirweg
1. Met de steun van heemkring De Semse hopen de drie de gemeente te overtuigen om een
Romeins fort te vestigen op het voormalige kampeerterrein.

Romeins fort in Elewijt?

H

et idee voor H1 ontstond
toen geschiedenisliefhebber
Tony Brondel ontdekte dat de
roots van Elewijt teruggaan
tot in de Romeinse tijd. “Vroeger
vormde onze gemeente het centrum
van de hele streek onder invloed van
de
Romeinen.
De val van het
Romeinse Rijk trof
jammer genoeg
ook
Elewijt,
waardoor
onze
eens zo bloeiende
gemeente
aan
belang verloor”,
vertelt Tony.

zijn archeologische vondsten als
muntstukken en aardewerk”, voert
Tony Brondel aan.
Met het ambitieuze project willen de
drie vrienden de historische identiteit
van hun gemeente blootleggen. “We

Tekst: Lobke Geleyns, foto: Juliaan Deleebeeck

“Kortom, met H1 hopen we de
gemeente een realistisch alternatief
te bieden dat ruimte laat voor zowel
cultuur, educatie en recreatie en dit in
een landelijke omgeving”, vult Dimitri
Vingerhoets aan.

De opbouw van
het project is
verspreid
over
drie fases. Eerst
wenst het trio
de chalet op
het terrein om
te bouwen tot
een werkplaats
vanwaar
ze
hun
plannen
verder
kunnen
V a n d a a g
uitwerken.
herinnert
enkel
Daarna
volgt
de naam van de
toegangsweg tot
de
constructie
het terrein, de
van een turris,
Heirweg, ons nog
een
Romeinse
aan het Romeinse
wachttoren, als
I m p e r i u m .
eerbetoon aan
G e s c h i e d de stichters van
kundigen zijn van
Elewijt. Tijdens
mening dat er zich
de laatste fase
in deze buurt een Laurent, Tony en Dimitri op de site van camping Barebeek waar ze een wachttoren willen bouwen. willen de drie het
heus
kruispunt
stratenpatroon
van Romeinse heirbanen bevond, dat willen de erfenis van Elewijt terug in omwallen zodat er een castellum
essentieel was voor het transport van the picture zetten. Daarom willen we of fort ontstaat. En als het even
soldaten en handelswaren. Daarnaast ten eerste een (h)erkenningspunt kan, dromen ze ook van enkele
doet de vorm van het stratenplan oprichten dat de geschiedkundige spectaculaire extraatjes zoals een
van
onze
gemeente tumulus, een grafheuvel, die samen
van het kampeerterrein denken aan waarde
dat van een Romeinse nederzetting. benadrukt. Daarnaast willen we ook met het achterliggende Vredesbos
“Op luchtfoto’s is duidelijk zichtbaar een trefpunt vestigen. Door samen een plek vormt om tot rust te komen.
dat het stratenpatroon gelijkenissen te werken met lokale handelaars Ze zien eveneens potentieel voor
vertoont met dat van een Romeins en bedrijven kunnen we de nodige een amfitheater en een Romeins
fort, dat het kruispunt bewaakte infrastructuur aanbieden, waardoor badhuis. De realisatie van al deze
tegen aanvallen van buitenaf. het terrein de ideale locatie zal zijn plannen zal echter afhangen van het
Bovendien zou zich rondom dit fort voor jeugdkampen, ambachtelijke aantal subsidies en sponsors dat
geleidelijk aan een gemeenschap marktjes, lezingen en allerlei andere Tony, Laurent en Dimitri weten te
gevormd hebben. Bewijzen hiervoor activiteiten”, aldus Laurent Malek. strikken.
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Getuigen van Romeins verleden

Tekst: Juliaan Deleebeeck

In de eerste eeuwen van onze
jaartelling was Elewijt een vrij
belangrijk Romeins centrum met
de aanwezigheid van een mansio.
Vierhonderd
jaar
Romeinse
aanwezigheid liet zijn sporen na.
De Gallo-Romeinse verblijfplaats
groeide trapsgewijs tot een goed
uitgebouwde vicus, voor de Franken
het onder de voet liepen. Talrijke
archeologische vondsten verwijzen
naar een lange aanwezigheid van
de Romeinen in Elewijt. Pieter Paul
Rubens, die enkele jaren op het
nabije ’t Steen in Elewijt verbleef,
maakte in 1636 zijn vondst van
Romeinse muntstukken met de
beeltenis van Commodus (180-192)
en Marcus Aurelius (161-180) en met
de tekst Spes et Victoria bekend. Van
veel recentere data zijn de scherven
van vloertegels, dakpannen, potten,
amforen, mantelspelden, zeven
waterputten,
sigillatakommen,
twee
pottenbakkersovens
en

gebruiksvoorwerpen. Vooral Dr.
Jozef Mertens leidde er vier jaar de
werkzaamheden voor de Rijksdienst
voor Opgravingen en verzamelde er
mooie dingen. De vondsten situeren
zich vooral op een smalle strook tussen
de Barebeek en de Wippendries,
Waversebaan, Diependaalstraat, en
Tervuursesteenweg waar het centrum
van de vicus lag.
Bij de belangrijke recente vondsten
hoort een sigillatakom en een
Rromeinse dakpan, die bewaard
worden op de pastorie van
Elewijt, en een pottenbakkersoven
die blootgelegd werd bij de
heraanleg van de Waversebaan
en Diependaalstraat in 1991. Alles
laat vermoeden dat de ondergrond
daar nog heel wat stukken uit het
Romeinse verleden van Elewijt
bewaart. Heemkundige kring De
Semse heeft de ambitie om dat
boeiend verleden samen te brengen
op een tentoonstelling.


www.tuinenvanvlasselaer.be

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

Opendeurdagen: vrij 21 - za 22 - zo 23 september 2012

www.metallooks.be

s

nne

Joa

Geerdegemstraat 54 2800 Mechelen Tel. 015/41 20 92 fax 015/43 03 38
www.grasmaaiersverbinnen.be
joannes.verbinnen@skynet.be

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Zemst – Lowie Vaereman uit Zemst, twaalf jaar jong, verdedigt de komende weken, als enige
Vlaams-Brabander dan nog, de Zemstse kleuren op Junior Eurosong. Daarmee gaat een oude
jongensdroom in vervulling. Lowie droomt al jaren van een dergelijke wedstrijd. Begin dit jaar
nam hij, voor de tweede maal, deel aan de audities en Lowie haalde vlot de selectie.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Lowie op Junior Eurosong!

L

gans team staat voor
ons klaar. We krijgen
zelfs
individuele
zangbegeleiding
en
psychologische
ondersteuning. Dat is
nodig want we moeten
een zwaar programma
afwerken.
Om
de
haverklap moeten we
in een studio oefenen
of opnames maken. De
druk is ook groot, want
op Facebook en in de
sociale
media
krijg
je veel commentaar,
positief maar ook soms
negatief. Ons mama
(Pascale Bladt nvdr)
legt heel wat kilometers
af om mij overal naartoe
te brengen. Mijn droom
is nu al uitgekomen.
Winnen, daar durf ik
niet aan denken en
gemakkelijk kan dat
nooit zijn. Gelukkig
Op 6 oktober is de grote
is de naijver tussen
finaledag.
Dan
mag
de kandidaten niet zo
Lowie is klaar voor de strijd en roept
Lowie zijn nummer Go
groot. Het is best een
iedere Zemstenaar op om voor hem een stem uit te brengen.
go go brengen, net als
gezellige bende om
acht andere deelnemers. De finale misschien niet ontgaan zijn. Zoniet is mee samen te werken.”
wordt live uitgezonden op Ketnet in die ook te vinden op You Tube. Een
link vind je ook op de fanpagina van Of Lowie een boodschap heeft voor
de voormiddag.
Lowie op Facebook (zoek naar “Lowie de lezers van de Zemstenaar (waartoe
Je kan Lowie ook al bewonderen in een van Junior Eurosong”).
hij naar eigen zeggen ook behoort)?
reportage die over zijn dagdagelijkse
“Welja, ik zou iedereen durven
bezigheden wordt gedraaid en die Lowie is ambitieus maar realistisch oproepen om naar de finale te kijken
in september wordt uitgezonden. : “Ik word gecoacht door Brahim. en die avond een sms’je te sturen om
En misschien zag je Lowie vorige Die man is een echte artiest en zet mijn kandidatuur te steunen. Mocht
maand ook al bezig in Villa Vanthilt? ons met de voetjes op de grond. een groot deel van Zemst voor mij
Ook de videoclip die vanaf augustus We worden op Ketnet trouwens stemmen, maak ik misschien zelfs
wordt uitgezonden op Ketnet zal je heel professioneel begeleid. Een kans om te winnen.”

owie is een bezige
bij. Tot voor kort
reed hij ook paard,
maar hij is lid van
de Chiro en van de lokale
atletiekclub. Al zes jaar
is hij zingend lid van het
kinderkoor Jokola van
Zemst. Op een podium
voelt Lowie zich in zijn sas.
Zingen, theater en fuiven
zitten hem in het bloed.
In een recent verleden
deed hij mee aan Zing
je ding op vtmKzoom. En
Junior Eurosong is altijd
zijn lievelingsprogramma
geweest op tv. Natuurlijk
was hij een paar jaar
geleden één van de
grootste fans van de
Elewijtse jongens van
Mijn broer en ik. En zijn
verjaardag vierde Lowie
laatst met een heuse
disco-party.
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Elewijt - Het houten chalet van de kapoenen heeft zijn beste
tijd gehad. Het werd 26 jaar geleden op een Nederlandse
werf ontmanteld en naar het Sweynbeer gebracht waar
Jolut, de ruggesteun van de scouts, het terug opbouwde.
Om dat lokaal te vervangen door een nieuw, organiseren
de scouts op zondag 16 september de fietstoertocht Den
Elewijtse Pijl. Helemaal in scoutsstijl is er aansluitend ook
wat te bikken.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

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

Café

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN
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Scouts rijden Den Elewijtse Pijl
Wie deelneemt trakteert zichzelf niet alleen op een sportieve fietsuitstap,
maar helpt de jeugdvereniging ook om die nieuwe accommodatie te
financieren. Het organisatieteam mikt op een brede waaier van deelnemers
en heeft daarom drie keuzeafstanden uitgepijld.
De 25 km is bedoeld voor jongere en oudere fietsers en brengt hen naar
een aantal mooie plekjes in en rond Elewijt, met het Rubenskasteel, het
kasteel van Schiplaken en het Ambrooskasteel in Hofstade als bakens
tussen Zenne en Leuvensevaart. Voor de kleinsten is er afleiding met een
wedstrijdje.
De 50 km is er voor de recreatieve fietser, die ook graag van de
omgeving geniet. Deze tocht brengt hen via de Dijlestreek naar het het
Hageland tot in Holsbeek, zonder echter de hellingen aan te snijden.
De 90 km daarentegen is gericht op de sportieve fietser, die naast een
langere afstand ook graag een aantal nijdige hellingen bedwingt. Zij krijgen
ondermeer de Chartreuseberg en de Houwaartberg voor de wielen geschoven.
Bij de terugkomst aan de scoutslokalen worden de deelnemers in kampsfeer
gedompeld en kunnen ze aanschuiven voor een goulash die op houtvuren
bereid wordt. Deelnemers aan deze fietstochten betalen 5 euro als ze vooraf
inschrijven en 6 euro de dag zelf. Jeugdleden in uniform mogen voor 3 euro het
parcours op. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is het gratis. 

Info op denelewijtsepijl@gmail.com
de Zemstenaar september 2012

Wat is er op

TV Zemst

?

Dakwerken DE DONDER

En toen werd het zomer… en moest u het een maand stellen zonder uw
vertrouwde nieuwsuitzending. Vrijwilligers mogen ook al eens onbetaalde
vakantie nemen, niet? Hoewel, geen uitzending betekent niet dat er niet
gewerkt werd (achter de schermen)! Nieuwe medewerkers (m/v) werden
opgeleid, nieuwe invalshoeken werden bekeken en zomerse reportages
werden gedraaid.
In de nieuwste uitzending - Zemst Zomert, te bekijken vanaf 5 september –
krijgt u dan ook een verfrissende terugblik op een zwoele Zemstse zomer.
Met daarin aandacht voor enkele cafés (een must in warme dagen!): de
heropening van het Rubenshof in Eppegem en de opening van De Staminee
van De Semse. Maar ook van de sluiting van de Alcazar in Weerde.
Voorts aandacht voor jong en oud, met een veertienjarig meisje dat een
auto wint(!), het optreden van Lauren (van Lauren en Jill) in den Druugen
Airing (weer een café!) en de vierde editie van Driesrock in Elewijt. Gefeest
werd er met ouderen op een gouden bruiloft. Smaakmakend is ook de
reportage over de Romeinen die niet weg te krijgen zijn uit Elewijt (en het
zowaar opnieuw willen bezetten). Leuke beelden zijn er tenslotte ook van de
recente Kunstenaarsroute en van de grensoverschrijdende gezelligheid op het
Wereldfeest in de Schranshoeve.
U kunt het allemaal meemaken op www.tvzemst.be of bekijken op uw
(digitale) tv: via Telenet op kanaal 408 en via Belgacom op kanaal 350.
Hebt u een zingende goudvis? Kan uw kip de Vlaamse Leeuw jodelen of
maakt uw buurvrouw ’s nachts bizarre bokkensprongen in haar tuin? Niets is
te klein, te groot, te dun, te dik, te mooi of te lelijk voor TV Zemst. Laat het
weten via de site, of neem contact met ondergetekende: een mailtje naar
alex.lauwens@telenet.be of een belletje naar 0474/056001.

•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

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
Wij
zij

n éé

n jaa

r ope

n

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a.

TV Zemst, u kijkt toch ook?


Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

Roger Van den Eynden
AL

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

Verbrande
Brug

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

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
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Een unieke traditie overleeft
Zemst - Op het gemeentehuis
in Zemst worden goede
tradities niet overboord
gegooid. Zo ook die van
de koffiemadammen. Ken je
madame Arrabelle nog van
de TV-serie “De collega’s”?
Welnu, in Zemst bestaan er
nog drie madames Arrabelle:
Elsie, Linda en Myriam.
Onlangs werd over deze
unieke Zemstse traditie
zelfs nog een TV-reportage
gemaakt
in
“Duizend
zonnen”.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

E

lsie, Linda en Myriam zijn
respectievelijk al 15, 6 en
3 jaar, naast een aantal
andere
onderhoudstaken,
koffiemadame in het gemeentehuis.
Ze zetten dus niet alleen koffie, maar
verzorgen in de voor- en de namiddag
een vaste ronde waarbij ze de
personeelsleden van De Griet een bakje
koffie of een kopje thee of een frisdrankje
presenteren. Gedurende anderhalve uur
doen ze dan de tour met hun koffiekar.
Het fenomeen is redelijk uniek, want het

"In feite zijn wij
ook een beetje
een luisterend oor"
researchteam van Duizend Zonnen had
meer dan honderd telefoontjes moeten
doen om nog een echte koffiemadam
- die dus zelf rondgaat - te vinden.
Gezond fruit hebben de dames ook
in de aanbieding. En bij verjaardagen
of geboortes gaan er ook koekjes of
snoepjes mee rond. Een gezellige boel.
Onze Arabellen gaven wat tekst en
uitleg.
Myriam: “Dit gebruik mogen ze zeker niet
afschaffen. Wij doen dat heel graag. Je
doet terwijl je het drankje schenkt, een
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Linda, Myriam en Elsie doen nog elke dag twee rondes met de koffiekar.

Madame Arabelle in Zemst
klappeke. Iedereen komt aan de beurt
en alleman krijgt een vriendelijk woord.
En als bron van informatie kunnen wij ook
dienen. Wij weten al rap waar bepaalde
personeelsleden of de burgemeester of
de gemeentesecretaris te vinden zijn of
in vergadering zijn.”
Elsie: “Ik denk dat de koffieronde bestaat
omdat het personeel ondertussen verder
kan werken in plaats van dat ze zelf
koffie of thee moeten gaan tappen met
meer tijdsverlies
tot
gevolg.
Bovendien is het
een leuke sociale
aangelegenheid.
Of
wij
niet
teveel
tetteren
of lameren als
koffiemadam? Dat
kan niet, want
onze ronde moet
op anderhalf uur
afgewerkt zijn dus
tevéél
gepraat
kunnen we ons

zeker niet veroorloven”.
Linda: “In feite zijn wij ook een beetje
een luisterend oor. Wij horen veel. Soms
is het beter dat we bepaalde informatie
ook voor ons houden eigenlijk. Het is
niet de bedoeling dat wij wat de mensen
ons toevertrouwen, aan de straatstenen
gaan hangen. Het personeel heeft ons
graag denk ik; ze zien ons graag komen,
want wij brengen geen werk aan maar
een drankje”.
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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

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

320

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

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
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Zemst – Zit u ook altijd te knoeien met de oortjes van je iPod of smartphone? Wordt u ook
bloednerveus van die draadjes die altijd opnieuw verstrikt raken? Weg met dat hopeloos geklungel!
Zemstenaar Senne Van Rompaey bedacht de oplossing. Met zijn ontwerp Knogle studeerde hij
af in de richting productontwikkeling. Zijn design werd meteen genomineerd door Mookum, een
organisatie die de ontwikkeling van nieuwe producten stimuleert. Een ander ontwerp van Senne
werd geselecteerd voor de Ovam Ecodesign Award.

Senne in de kijker met “Knogle”

K

nogle, het Deense woord voor
bot of been, is een simpele
manier om je kabeltjes te
organiseren. Het ziet er ook uit
als een doodgewoon bot. Het geniale zit
in zijn eenvoud: je drukt simpelweg het
kabeltje in een gleuf aan de ene kant, je
wikkelt het rond de Knogle en drukt het
uiteinde in de andere gleuf. Zo eenvoudig
is dat. Dit leuke hebbeding werd
ontwikkeld door Senne Van Rompaey.
Stel je eens voor aan het publiek, Senne.
Wie is de designer Senne van Rompaey?
“Ik ben 23 jaar en heb net de opleiding
productontwikkeling
in
Antwerpen
afgerond. Mijn grote voorliefde is
snowboarden, maar de hobby waar ik het
meest mee bezig ben, is het besturen van
jeugdhuis Tramalant. Daarnaast ben ik ook
vier jaar leider geweest in Chiro Zemst.”
Vanwaar het idee voor de Knogle?
“De school bracht mij op de hoogte van
de designwedstrijd van Mookum. En
omdat ik een beetje afleiding zocht van
mijn eindwerk kwam dit wel gelegen.
Het werkingsprincipe van de Knogle is
op zich niets nieuws: de oortjes aan een
kant bevestigen, rondwikkelen en aan de
andere kant opnieuw bevestigen. Een
systeem dat reeds bestaat in andere cable
organisers. Mijn uitgangspunt was dan ook
om gewoon iets leuks te doen met dat
basisconcept en er een funny voorwerp van
te maken.”
Was dit je eerste ontwerp?
“Op
school
kregen
we
natuurlijk
al
een heleboel

20

opdrachten met bijhorende ontwerpen.
Het meest intensieve ontwerp was mijn
eindwerk: een draagbaar waxtoestel
voor wintersporters waarmee ik een
nominatie voor Best Of PO 2012
behaalde: een selectie van de vijf beste
eindwerken in productontwikkeling. Maar
Mookum was de eerste ontwerpwedstrijd
waar ik actief aan deelnam.”
Wie of wat is Mookum?
“Mookum
is
een
interactief
ontwerpplatform
waar
ontwerpers
op regelmatige tijdstippen kunnen
meedoen aan design challenges. Indien
je zo’n challenge wint, produceert en
verkoopt Mookum jouw
product en krijg je als
ontwerper een percentage
van de omzet.”

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

is. Er is misschien een kans dat ik daar mag
blijven werken na mijn stage, maar daar is
nog niets concreets over vastgelegd.”
Wil je ook graag zo’n leuke Knogle? Je
kan hem in pre-sale bestellen op www.
mookum.com/nl/pre-sales/knogle/401/.
De eerste tien kopers die toezeggen
krijgen zelfs een percentje op de winst.
Je kan Senne ook een extra duwtje in
de rug geven. Met zijn eindwerk is hij
genomineerd voor de Ovam Ecodesign
Award. Stemmen kan nog tot 10
oktober op www.ecodesignlink.be/nl/
studenten/2/2012-studenten/waxpert. 
Senne (rechts) krijgt voor zijn Knogle
felicitaties van zijn Tramalantmakker Koen.

Wat was je resultaat bij de
uitreiking van de award?
“Een tweede plaats, maar
de organisatoren vonden
mijn ontwerp blijkbaar
zo leuk dat ze het ook
wilden uitbrengen. De
laatste stemming gebeurt
namelijk online, waardoor
ze zelf geen controle
hadden over de uitkomst.”
Heb je nog grote ambities
of wilde plannen?
“Ik zou graag bij een
ontwerpbureau werken. En in
de verre toekomst misschien
op eigen basis wat projecten
uitwerken. Momenteel loop
ik stage bij Pinkeye, een
ontwerpbureau in Antwerpen
dat enorm aan het groeien
de Zemstenaar september 2012

Kleding

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

Schoenen

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

Carmi Zemst
Brusselsesteenweg 129 - 015/627.373

Carmi Korbeek-Lo
Tiensesteenweg 8 - 016/468.468

Zondag open - Dinsdag gesloten

www.carmi.be

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

		

U wenst een gratis
waardebepaling
of een vrijblijvend gesprek
over vastgoed?
Aarzel niet ons te contacteren!

kent u o
nze
UNIEKE
werkme
thode?
Compas

®

Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk
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Daaag juffrouw Ingrid!
…

Zemst – “Juffrouw, mijn buik doet pijn.” “Juffrouw,
ik voel me niet goed.” “Juffrouw, ik wil mama.”
Drie decennia lang was juffrouw Ingrid voor vele
Zemstse kleuters de eerste kennismaking met
de school. De steun en toeverlaat. De mevrouw
die een mama was binnen de schoolmuren. In
juni trok ze de deur van Parochiale Basisschool
de Tuimeling achter zich dicht. Tijd voor een
babbel met Ingrid Emmeregs, meer dan een
kwarteeuw juf van het eerste kleuterklasje.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

je, vroeger was
het ook anders,
makkelijker toch
wel”.
Verklaar je nader!
“Het
grote
verschil
met
vroeger is de
mondigheid van
de kinderen. Het
Juffrouw Ingrid, genietend van de rust in haar tuin:
“Ja, ja, ik ga ze missen, de Tuimeling.”
respect dat ze
Een mooie bruine tint, een zonnige, vroeger hadden voor de juf is zo goed
stralende lach. De vakantie heeft haar als verdwenen. Maar ook de ouders
duidelijk deugd gedaan. Een vakantie zijn veranderd. Zij komen zich al eens
die deze keer niet stopt eind augustus. meer ‘moeien’… Het moeilijkste van
alles zijn de kleuters uit gezinnen
Mondiger kleuters
waar echtelijke problemen zijn. Een
Ingrid, ga je het niet missen, die eerste kind gedraagt zich de ene dag of de
schoolbel in september?
ene week totaal anders en je weet
“Ja en neen. Ja, omdat ik het altijd niet waarom. Tot je er achter komt
ontzettend graag heb gedaan. Met dat er thuis iets schort en dat ze hun
heel mijn hart en ziel. Neen, omdat het evenwicht wat kwijt zijn”.
wel een beetje begint te wegen na
dertig jaar. Tijd om wat anders te doen De geheimpjes van thuis
nu. Om wat te genieten, onder andere De kleuterjuf in de rol van psychologe
van … mijn vier kleinkinderen!”
zowaar?
“Zeg dat wel. Vroeger situeerden de
Je krijgt er maar niet genoeg van? Met moeilijkste momenten zich in de eerste
schoolweek.
kinderen bezig zijn, een roeping?
kon
“In zekere zin wel ja. Ik heb nooit iets Je
kind
anders willen doen. Maar vier is niets een
in vergelijking met klasjes van 35 geruststellen
kleuters zoals het ooit is geweest. Zo’n door het te
bende, dat vreet wel aan je, hoor! Ook k n u f f e l e n
door
al zijn het er maar 20, voor iemand van en
werken
56 is het niet te onderschatten. Weet te
de Zemstenaar september 2012

met pictogrammen die vertellen
wat er gaat komen. Dat leer je in
je opleiding. Maar je bent niet
voorbereid op plotse, onverklaarbare
gedragswijzigingen in de loop van
het schooljaar. En toch moet je er mee
omgaan.”
Wat ga je het meeste missen?
“De spontaneïteit van een kind. Die
spontane lach, die blijdschap. Da’s
het mooiste wat er is. En natuurlijk
ook de vele geheimpjes van thuis die
de kleine ukjes toevertrouwen aan
hun juf”, voegt ze er met een schalkse
knipoog aan toe.
Naast de opvang van je kleinkinderen,
zal je nu ook tijd hebben voor hobby’s.
“Wees maar gerust. Wandelen, fietsen
en koken. In die volgorde. Met mijn
man Roger en de vrienden lange
wandelingen maken in de Ardennen
en aan de kust, fietsen in de buurt
van Zemst of aan zee. En lekker koken
natuurlijk ook. Voorgerechten, vlees en
ja, ook vis”, besluit de slagersdochter
die nu ook al eens vaker kan langslopen
bij haar moeder.
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Onder de

Het bestuur van wielerclub Den Reggel uit
Elewijt gaat prat op hun nieuw clubhuis.
De zes discipline pistemeetings in juli en
augustus waren telkens een groot succes, op
en rond de wielerpiste, maar niet minder in
hun gezellig hokje met lekkere dranken, waar
wielerclub Steun der Jonge Renners eind juni
zijn intrek nam. Van daaruit kan het bestuur
Eric Lesage, Charel Van Calster, Jan Smets, Luu
Merckx, Harry Willems en Bart Lesage (niet op
foto) de wielersupporters tijdens de koersen
en trainingen op een gemakkelijke en vooral
gezellige manier ontvangen en bedienen.

Neos Zemst organiseert ook sportieve activiteiten voor haar leden. Eén
van die activiteiten is petanque. Vanaf half mei tot eind september
organiseert Neos iedere tweede en vierde donderdag van de maand
van 14 tot 17 uur een petanque bijeenkomst. U vindt hen naast de
WIK-cultuurhal in Zemst-Laar. Op de foto een discutabele situatie: wie
ligt het dichtst bij het rode balletje? De vrouwen hadden andermaal het
laatste woord. Verder informatie www.neoszemst.be.

Bij lingeriewinkel Bugattis in Hofstade werd de unieke Marlies
Dekkers Dare to Drive Fiat 500 overhandigd aan de jonge winnares
Dayna Max. Deze auto is één van de drie exemplaren waarvan het
print design speciaal door Marlies Dekkers werd ontworpen voor
België, Nederland en Noorwegen. Dayna was de gelukkige die door
de deurwaarder uitgeloot werd uit alle Belgische deelneemsters aan
de Dare to Drive-actie van de maand april.

In rusthuis Releghem in Zemst kregen de bejaarden
kregen welverdiende medailles. Ze namen deel aan
de plaatselijke Olympische Spelen en waanden zich
in die periode vijf dagen lang in Londen. Petanque,
fitness, volksspelen en een quiz over de Olympische
spelen stonden op het programma. De bewoners
namen deel aan de slotceremonie en de winnaars
Josée Gillaerts (goud), Josée Versteven (zilver) en
Denise Foucart (brons) kregen hun medailles en een
Engelse cocktail.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

De Sempstse Duvels is een bloeiende en actieve club voor wielertoeristen.
Wekelijkse doen ze leuke tochten. Op zondag 12 augustus deden ze
een geslaagde fietstocht voor wielertoeristen (60, 90 en 130 km) en
een gezinstocht van 25 km. De ritten liepen op rustige wegen en mooie
landschappen, de gezinstocht door de landelijke omgeving van Zemst.

Willy Becq is niet alleen een hardwerkende
bierhandelaar, hij is ook een dierenliefhebber
en een hovenier hij uitstek. Willy is niet
weinig fier op zijn tomaten in de tuin. "Een
uitzonderlijk jaar, gepaard met een teelt die
ik nooit heb meegemaakt. Vleestomaten
met een doormeter 13 cm en een weelde
van mooie rode en gezonde vruchten. Mooi
toch! In de tuin werken, dieren onderhouden
en Monique’ske gelukkig maken zijn mijn
grootste hobby’s", zegt Willy Becq.

Ter gelegenheid van het einde van de geslaagde sportweek organiseerde
de sportraad een barbecue. Bijna vierhonderd deelnemers waren bijzonder
opgetogen over het initiatief.
Andermaal stralend weer voor
de negende initiatiedagen van
FC Zemst Sp. Veertig spelertjes
van Groot-Zemst en omstreken
maakten kennis met de club
en kregen alle knepen van
het voetbalvak aangeleerd.
Gedurende drie dagen werd
er gewerkt rond de bal- en
dribbelvaardigheid, traptechniek
en sociaal samenzijn. Iedereen
kreeg na afloop een diploma en
aandenken.

de Zemstenaar september 2012

25

Talent op wielerbaan Den Reggel in Elewijt.
Sietze Kuyl uit Weerde stond voor de tweede
keer op het podium op de piste. “Mijn voorkeur
gaat naar de weg. Ik ben een spurter, graag
wil ik prof worden naar het voorbeeld van
Sagan.” Mathias Lefeber uit Elewijt, sterk in
scratch, behaalde zijn derde zege en won de
drie proeven in de Supercup. Sine Van Win
kan haar mannetje staan bij de jongens. Het
meisje uit Weerde werd provinciaal kampioen
van Brabant op de weg en tijdrijden en daar is
ze bijzonder fier op.

Voor de zevende editie van de Kunstenaarsroute werkten vele Zemstse
kunstenaars mooie creaties uit. De vernissagetentoonstelling had plaats in
OCMW-serviceflatcomplex Der Meerpaal. De aanwezige kunstenaars gaven
een voorproefje van wat er tijdens de Kunstenaarsroute te zien is. In het
laatste weekend van augustus stelden de lokale kunstenaars hun deuren
open. De talrijke belangstellenden genoten van de mooie kunstwerken en
de aangename kunstzinnige sfeer.

In het clubkampioenschap
“Gehoorzaamheid
voor
honden” moest Lien Boone met
Bo vorig seizoen zijn goede
vriend Patrick Merckx laten
voorgaan. Dit jaar veroverde
hij met Eros opnieuw de titel.
Patrick ging in groep 5 Lien Boone met Tom, Tim Van Rompaey met Rosie, Reinout
Polspoel met Gadx en Ann Bellekens met Aika vooraf. In groep 4 eindigde Luc
Corbesier op de eerste plaats met Lua en veroverde met Nanouk ook nog een
bronzen plak. Het zilver was voor Jimmy Bertens met Hummer. Andere winnaars
waren Kim De Pauw met Nox in groep 3, Tom Corbesier met Shiva in groep 2 en de
jonge Simon Van den Berghe met Spot werd de winnaar in groep 1.

Chiro Tijl Zemst trok met 150 kinderen,
een kookploeg en begeleiders, voor
tien dagen op bivak naar de streek
rond Sankt-Vith. Het was voor de
jongeren een onvergetelijke, maar
vermoeiende
gebeurtenis.
Na
afloop keerden de dapperen weer
graag naar huis. De thuiskomst
was een blij weerzien met ouders,
familieleden en vrienden.
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Acht jaar geleden werd het
pupillentornooi voor de eerste
maal georganiseerd door Alain Van
Steenwinkel (De Krol) en Luc Moens.
Door het overlijden van Alain en
uit respect voor zijn jarenlange
enorme inzet voor SK Laar, krijgt
het pupillentornooi een nieuwe
naam: “de Krol Cup”. Het tornooi
was weer een grandioos succes.
Op de foto enkele spelertjes van
Zemst-Laar en medeoprichter Luc
Moens. (KA)

Het
bestuur
van
jeugdclub
Tramalant kwam op een zonnige
zondagnamiddag bijeen om te
brainstormen over het programma
voor het nieuwe seizoen. Geen
betere plek voor zoiets dan de
“bierfiets”, waar trappen en tappen
vrolijk samengaan. Benieuwd welke
wilde activiteiten uit de bus zijn
gekomen…

Talrijke Zemstenaren kwamen op 15 augustus
Maria Hemelvaart vieren met liederen en
gebeden in het kapel van Hammeke, rustig
gelegen tussen de bomen aan de oever van
de Zenne. De bedevaarders gingen met het
beeld van Maria driemaal in processie rond de
kapel. Na afloop konden de mensen nog samen
gezellig praten met een drankje.
de Zemstenaar september 2012
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Hofstade – In mijn schooltijd was De Kriekelaar nog een nonnekesschool
die grotendeels gerund werd door vier zusters. Voor een hele
generatie Hofstadenaren klinken de namen Zuster Dominica, Zuster
Jacinta, Zuster Christine en Zuster Genoveva vast nog bekend in de
oren. De zustertjes speelden ook een belangrijke rol in het dorpsleven.
Op 16 augustus, de dag voor haar 84ste verjaardag, overleed Zuster
Jacinta. Hofstadenaar Wim Verschueren is altijd zeer actief geweest
in de parochie en heeft Zuster Jacinta goed gekend. Hij blikt terug op
de laatste generatie nonnekes uit Hofstade.
Tekst: Veerle Mollekens

Afscheid van zuster Jacinta
Wim vertelt: “De geschiedenis van
de dorpsschool gaat terug tot de
negentiende eeuw. Op een perceel
grond van graaf Cornet de Peissant,
toenmalig burgemeester van Hofstade,
werd een meisjesschool met twee klasjes
opgericht. Het klooster met school van de
Zusters van Maria werd gesticht in 1895.”
“Van de laatste generatie zusters zijn er
nog twee in leven”, weet Wim. “Zuster
Jacinta overleed zopas op 16 augustus.
Mijn echtgenote Nellie en ikzelf hadden
grote waardering voor haar. Het nieuws
van haar overlijden kwam als een schok.
Zuster Christine overleed vele
jaren geleden. Zuster Genoveva
en Zuster Dominica zijn nog in
goede gezondheid.”

schitterend vertolkt en begeleid met
mandoline en blokfluit. Later kwam ook
het kerkkoor onder haar leiding.”
“Zuster Jacinta had een groot geloof.
Zij wilde een hemel op aarde voor vele
mensen en vooral voor de minstbedeelden.
Als religieuze wilde zij God tastbaar
aanwezig brengen tussen de mensen”,
vertelt Wim. “Dit resulteerde o.a. in een
missiekring met bijna driehonderd leden.
Ze was de drijvende kracht en bezieler
van onze missiekring, waar ook mijn
echtgenote en ikzelf actief in waren. Vele
mensen, ook mensen die het zelf niet zo

Hofstade. Zij nam als schoolhoofd de
fakkel over van Zuster Christine die
met pensioen ging. Toen in 1973 de
gemeenteschool fusioneerde met de
zusterschool, stond zij haar functie af
aan meester Biesemans.
Zuster Dominica stond het grootste
deel van haar carrière voor de klas.
Als leerkracht van het zesde studiejaar
stoomde zij de scholieren klaar voor de
middelbare school. Ze had een sterke
persoonlijkheid en de kinderen keken
met respect naar haar op. In de klas
was zij haar tijd enorm vooruit.
Zo verdeelde ze haar leerlingen
toen al in leergroepen, zodat elk
kind op zijn eigen niveau en tempo zijn of
haar competenties kon ontwikkelen. Ook
anderstalige, allochtone kinderen die in
de school terecht kwamen, hadden geluk.
Zij gaf hen bijles en leerde hen binnen de
kortste keren goed Nederlands spreken.
Toen meester Biesemans in 1983
met pensioen ging, werd zij opnieuw
schoolhoofd. Na de sluiting van het
klooster keerde zij terug naar haar
geboortestad Peer, waar ze nu nog
steeds in het klooster van haar
communiteit woont.

"Zuster Jacinta wou een hemel
op aarde voor vele mensen"

Zuster Jacinta
“Zuster Jacinta kwam in 1953
naar Hofstade waar ze 36 jaar als
kleuteronderwijzeres zou werken. In haar
kleuterklasje was het altijd gezellig. Ze
wist de aandacht van de hummeltjes keer
op keer te vangen”, herinnert Wim zich.
“Zij was erg betrokken bij het leven in
het dorp en was maatschappelijk zeer
geëngageerd. Heel wat mensen vonden
de weg naar het klooster. Ze bood een
luisterend oor aan velen en was vaak
een steun voor parochianen die een
moeilijke periode doormaakten.
Ze richtte een orkestje, De Mariaklokjes,
op en nadien een heus koor. Het orkestje
met koor maakte grote indruk. De iets
oudere Hofstadenaren herinneren zich
vast nog de uitvoering van hun lijflied
Als ik een klokje was. Het lied werd
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breed hadden, werden gulle donateurs.
Bovendien brachten de groots opgezette
missietentoonstellingen veel geld in het
laatje. De zuster hield alles netjes bij in een
kasboekje en verdeelde het geld onder
verschillende ontwikkelingsprojecten. De
missiekring steunde o.a. een project voor
ongehuwde moeders in Guatemala, een
priester-student in Ghana, missionaris Willy
Schoofs in Kenia, Jaak Broecks in Rwanda
en tal van andere doelen”, besluit Wim.
De laatste jaren van haar leven verbleef
zij samen met Zuster Genoveva in
het rusthuis van hun congregatie in
Leuven. Zuster Genoveva was vooral
actief achter de schermen. Zij deed het
huishouden in het klooster en was vaak
te vinden in de keuken, waar zij zorgde
dat alles op rolletjes liep.
Zuster Dominica
In 1969 kwam Zuster Dominica naar

In 1989 verlieten de laatste zusters
Hofstade. Zij kregen elders een nieuwe
functie. De Zusters van Maria vervulden
een belangrijke rol in het Vlaamse
onderwijs. Zij zetten zich vooral in voor
de opvoeding en het onderwijs van het
volkskind en de minder begoede jeugd.
Zo ook onze zusters uit Hofstade. 
de Zemstenaar september 2012

Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken
Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes
Interventieopkuis na overstroming of brand
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De Regenboog stuurt zesdejaars uit
Elewijt – De lagere school in Elewijt ziet elk jaar met
zekere fierheid haar oudste leerlingen naar alle kanten
uitzwermen. De meesten trekken naar Mechelen, maar
ook Haacht en Vilvoorde zijn altijd wel in trek en af en
toe een zeldzaamheid, zoals dit jaar Woluwe.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

Rouwgroep - NIEUW
start op 28 september
Humbeeksebaan 15
1980 Zemst-Laar
Meer info:
www.esperanto-centrum.be
GSM Joske: 0479/46 36 65

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88
Opvallend dit jaar in de lijst is het
Sint-Angela-instituut in Tildonk en
Mater Dei in Woluwe. “Soms is
het wel even opkijken wanneer
de kinderen een bepaalde school
noemen, die verschilt van wat de
ouders in gedachten hebben”,
zegt Juf Ann. “Maar tegenover
vroeger zien we de laatste jaren
de grote trek naar Mechelen, ten
nadele van Vilvoorde, waar dat
vroeger ongeveer half en half was.
Waarschijnlijk schrikt het Frans
de meesten af, dat in Vilvoorde
moeilijker wordt geacht. Maar de
aantrek van bepaalde scholen in
Mechelen zelf wisselt enorm van
jaar tot jaar. Dat is heel bizar en
daar hebben wij geen verklaring
voor.”

Dat zal de kinderen een zorg
wezen. De laatste dag van
het schooljaar zijn ze door het
dolle heen. Ze zijn getekend
door een gelukzalig gevoel
van “zich kunnen laten gaan,
’t is hier toch bijna gedaan”.
Maar de goeie herinneringen
aan de medeleerlingen en
leerkrachten willen ze bij wijze
van naamopschrift vasthouden
voor later. Hun T-shirt van het
turnen laten ze gretig van hand
tot hand gaan. Niemand mag
ontbreken: vooraan de namen van
de medeleerlingen, achteraan
die van de leerkrachten of
omgekeerd. Zo wil het de traditie
en die houden ze hier maar al te
graag in stand!


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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst
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Anthony Verheyden

B.V.B.A.

UITVAARTZORG - FUNERARIUM
Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten
Uitvaartzorg in Groot Zemst
Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Tel.015/ 61 61 61

e-mail: info@uitvaartzorg-verheyden.be
website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

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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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	
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   periodiek	
   &	
   preventief	
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  security	
  analyse,	
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  herinstallaties,	
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  van	
  hard-‐	
  en	
  software,	
  	
  …kortom	
  uw	
  uniek	
  IT	
  aanspreekpunt	
  

Nieuwe merken

Juwelier
Kerkstraat 232
1851 Humbeek
02/269.17.08
Juweliervanlaer.be
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Voetbalseizoen 2012-2013 van start

1.
2.
3.
4.

Wat zijn jullie troeven?
Welke ambitie heeft de club?
Wat zijn de verwachtingen?
Onze prognose.

Zemst - De eerste wedstrijd van de competitie is al voorbij. Wat zijn
de verwachtingen van het nieuwe seizoen bij onze voetbalclubs?
KFC Eppegem koestert hoge ambities in eerste provinciale, FC Zemst Sp., KCVV Elewijt, Verbr.
Hofstade en VK Weerde voetballen in een bijzonder aantrekkelijke reeks derde E. Spanning en
voetbalgenot verzekerd voor onze voetballiefhebbers. de Zemstenaar deed een korte rondvraag
naar de verwachtingen.
Tekst en foto’s Jean Andries

KFC EPPEGEM (foto 1)
Voorzitter Jan Van Asbroeck
1. De sterkte van de club is dat er
al lang vier vaste hoofdsponsors zijn
waarvan er drie al een aantal jaren
deel uitmaken van het hoofdbestuur.
Dat is, in tegenstelling tot wat men
zou kunnen denken, een belangrijke
beleidstroef. De sponsors kunnen dus,
naast de bestuurszaken die ze zeer
goed doen, ook mee beslissen wat
er met de euro’s gebeurt. Ze zijn op
die manier dus eigenlijk een heel stuk
medeverantwoordelijk en er ook 100
procent bij betrokken. De club kan ook
rekenen op een vijfde hoofdsponsor,
de garantie dat de club gebouwd is
op sterke funderingen. Het bestuur
telt drieëntwintig leden, die elk een
welomschreven taak hebben. Deze
structuur en een heel pak vrijwilligers
maken dat de club tot veel in staat
is (bv. duizend aanwezigen op de
kampioenenviering).
Daarenboven
hebben we een accommodatie met
veel mogelijkheden. Dit laat ons toe
om, met de steun van de gemeente,
de club nog verder uit te bouwen.
Driehonderd spelende leden staan
op de lijst en daarvoor moet men
hard en gestructureerd werken. Ja,
zelfs in provinciale werkt men best op
een professionele manier, zelfs met
‘amateurs’. Alle neuzen in dezelfde
richting en wie denkt dat dwars
liggen nodig is, zal ik zonder dralen
bedanken voor bewezen diensten. Of
er bij FC Eppegem nooit problemen zijn?
Natuurlijk, maar die lossen we op aan
de bestuurstafel.
2. Op termijn naar 4e nationale.
3. Ik verwacht een strijdlustige ploeg,
geleid door een bekwame technische
de Zemstenaar september 2012

staf die steeds kan terugvallen op
het bestuur bij problemen, maar die
tevens in het kader van de Eppegemse
structuur en doelstelling werkt. Met
deze kern en staf durf ik wedden dat
we dat de linkerkolom waardig zijn. Het
behoud snel verzekeren is mijn groot
streefdoel.
4. Zesde plaats.

FC ZEMST SP. (foto 2)
Manager Jürgen Deman
1. Aanvallend versterkt met Goran
Bijelec, Zarko Mladenovic, Nico Van
den Bempt en Nils Bullekens, in de
verdediging met Sarr Bocar en Bram

Glorieux. De basis van vorig seizoen is
gebleven. Een collectief geheel is onze
troef.
2. We hebben een inspanning
gedaan, top vijf moet kunnen. Met de
nieuwe trainer Michel Decoster waait
er een frisse wind. De verwachtingen
liggen heel wat hoger dan vorig
seizoen.
3. Mooi voetbal in een schitterende
reeks en regelmatige doorstroming van
eigen jeugd.
4. Vijfde plaats.

KCVV ELEWIJT (foto 3)
Voorzitter Rudy Bautmans

1
KFC Eppegem won voor de zesde keer de beker van Groot-Zemst. Voor de tweede keer
op rij mocht de kern de wisselbeker in ontvangst nemen

2
FC Zemst Sp. won met strafschoppen tegen Verbr. Hofstade voor de derde plaats in de
beker van Groot-Zemst.
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1. De sterkhouders zijn gebleven. In
iedere lijn hebben we ons versterkt.
2. Nooit echt in de problemen
komen. Ons handhaven in de mooie
reeks met vijf derby’s is ons eerste
doel.
3. Eindigen in de middenmoot zou
een succes zijn. Ik verwacht van de
nieuwkomers, en dan vooral van
Radzinski, Yannick Bonnast en Sam Van
Til, een sterk seizoen.
4. Elfde plaats.

VERBR. HOFSTADE (foto 4)
Sportief manager Tom Straetman
1. Een brede evenwichtige kern.
Uitgezonderd Chakir en De Voster is
iedereen gebleven.
2. Gezonde derdeprovincialer blijven
3. Een rustig seizoen met enkele
uitschieters in de derby’s
4. Negende plaats.

3
Een fel gehavend KCVV Elewijt moest in de beker van Groot-Zemst zijn meerdere
erkennen in SK Laar

4
Verbr. Hofstade was in de beker van Groot-Zemst de evenknie van FC Zemst Sp.

VK WEERDE (foto 5)
Trainer Johan Schellemans
1. Een goede mix van ervaring en
jong talent, versterkt in de breedte.
Kwalitatief zijn we sterker dan vorig
seizoen.
2. Een rustig seizoen in de linkerkolom.
3. Niet meer moeten vechten tegen
de degradatie, wat in de voorbije
seizoenen vaak het geval was.
4. Achtste plaats.

SK LAAR (foto 6)
Voorzitter Jan Emmeregs
1. Dezelfde kern als vorig seizoen.
2. Vorig seizoen eindigde de ploeg
op de vijfde plaats. We voetballen in
een zwaardere reeks. Mede door het
vertrek van doelwachter Tim Van Aken
naar Leest United zal beter doen niet
gemakkelijk zijn.
3. Een rustig seizoen in de linkerkolom.



5
VK Weerde gaf in de finale tegen FC Eppegem zijn visitekaartje af. De ploeg speelde een
goede wedstrijd en verdiende een eerreddend doelpunt

6
SK Laar zorgde in de Beker van Groot-Zemst voor de verrassing. De ploeg scoorde zeven
keer tegen VV Elewijt en is klaar voor een goed seizoen.
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klinkerwerken
grondwerken
containerdienst
machineverhuur

Zoekt u de ideale formule voor uw tuinfeest?

Onze barbecues!
Bekijk ze nu op onze website

www.cleynhensklinkerwerken.be

Binnenweg 5 - B-1982 WEERDE

GSM: 0495 57 49 82

FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

GEREGISTREERD AANNEMER

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.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
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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design

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

Onderhoudsprodukten
HOUT
binnen & buiten

Parket

100 % eik

Brusselsesteenweg 41a
B - 1980 ZEMST
015 41 67 90

pol@poldesign.be

financier wat u nodig hebt…
of waar u zin in hebt
ons gamma:

 woningkredieten

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
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 autoleningen (nieuwe of tweedehandswagens
van max.5 jaar):
 immoleningen (voor groene of klassieke
verbouwingen, de aankoop van vastgoed,
notariskosten):
 persoonlijke leningen voor al uw andere
projecten

Let op, geld lenen kost
ook geld.
Meer informatie via ons kantoor
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Elewijt - Op 26 juni won pianoduo Mephisto, bestaande uit het sympathieke en gedreven koppel
Katrijn Simoens en John Gevaert, beiden nog maar 27, de tweede prijs op een prestigieus concours
in het Conservatoire de Musique de Courbevoie in Parijs. Mephisto is hiermee niet aan zijn
proefstuk toe. Ondanks hun jonge leeftijd oogstten ze al heel wat internationale successen. Hoog
tijd dus dat de Zemstenaar zich eens op klassiek stort. Bovendien hebben we een aardigheidje
hier. Katrijn en John spelen haast uitsluitend concerten quatre-mains, een bijzondere discipline
in de klassieke muziek. We worden hartelijk ontvangen (een A Majeur!) in de nieuwe woonst van
Katrijn en John. Een interview in canon.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Mephisto wint internationaal concours

D

ag Katrijn en John, dit
zijn moeilijke jaren voor
de
muziekindustrie.
Concerten, daar draait het
nu om. Lukt het om dit professioneel
uit te bouwen?
“Wij zijn absoluut professioneel bezig
met ons pianoduo. Afgelopen seizoen
hadden we meer dan twintig concerten.
We hadden het dus zeer druk, maar
het is zeer zeker onze hoofdbezigheid.
Samen met lesgeven geeft dit een full
time job. We houden er ook van om
een steeds een wisselend repertoire
te brengen op onze concerten. Dit
vraagt veel voorbereiding. Ik doe dit
in combinatie met concerten geven
met mijn pianotrio (dat ik met mijn
zussen vorm) en pianoles geven aan
de Academie van Overijse. John geeft
ook pianoles en werkt als begeleider
aan de Academie van Tervuren. Omdat
we momenteel bewust zonder agent
werken, komt er nog een tijdrovende
bezigheid bij: zalen contacteren,
organisatoren overtuigen en inschrijven
voor festivals en competities. Als je in
de prijzen valt hangt daar uiteraard ook
een bedrag aan vast en dat helpt ons
zo weer verder.”
Wat is het unieke van pianoduo spelen? Waar zit de moeilijkheid, waar
de kracht?
“Uiteraard vorm je na jaren intensief
lessen volgen en studeren een grote
basis en doe je veel ervaring op. De
techniek is er dus, maar dagelijkse
oefening is vereist. Je moet de nieuwe
de Zemstenaar september 2012

stukken eerst individueel instuderen.
Daarna pas kan je beginnen repeteren
om het stuk samen te spelen. Het vraagt
veel repeteerwerk voor het verkrijgen
van één interpretatie. Gemiddeld zit
je dan vier tot soms negen uur piano
oefenen per dag. We hebben intussen
al een aantal prijzen gewonnen op
wedstrijden, maar ook dat vraagt een
ongelooflijke voorbereiding. Het is hard
werken en vraagt veel discipline, maar
het is het uiteraard meer dan waard.
Samen één instrument bespelen is
zeer intens. Je voelt als het ware elke
ademhaling van elkaar. Je moet méér
dan bij welk andere bezetting ook op
dezelfde golflengte zitten in zowel

interpretatie als muzikale overtuiging
en overbrenging naar het publiek.
Als dit er is, dan is het zo krachtig en
kan je zoveel meer. Vroeger speelden
we veel concerten apart en wonnen
we ook wedstrijden, maar dit is
veel intenser. Ons grootste plezier
halen we trouwens uit de reactie van
mensen die nog nooit een klassiek
concert hebben bijgewoond. De
afwisseling binnen een programma
van verschillende componisten met
telkens hun eigen typische stijl, maakt
dat onze klassieke uitvoeringen
hen raakt en verrast. Vanaf komend
seizoen spelen we naast vierhandig
werk ook op twee piano’s, wat nog

39

meer variatie zal geven. En als er
voor kamermuziekwerken andere
instrumenten of een zangstem bij
moet, zal dat ook gebeuren.”

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

Is er een cd in distributie?
“In juni dit jaar hebben we onze
eerste cd opgenomen, met werk
van Wagner en Liszt, in een kerk
met een hele mooie akoestiek,
met producers en equipment van
Klara, die ons enorm steunen. Die
komt in de loop van 2012 uit op
het Nederlandse label Et’cetera.”
Meer informatie rond Mephisto:
www.pianoduomephisto.be. Op 11
september spelen ze op het Klarafestival in de Muntschouwburg en
uiteraard later in GC De Melkerij.

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

		

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

Voor pianoduo worden aparte
composities geschreven. Is daar
voldoende keuze in?
“Er is ontzettend veel geschreven
voor de bezetting piano vierhandig
en dus willen we dit repertoire
heel graag ontdekken. Elk
seizoen brengen we verschillende
programma’s, die zo gevarieerd
mogelijk zijn, maar waar we toch
een rode draad in brengen. We
werken vaak rond een thema of
een componist. Tussendoor komen
daar nieuwe stukken bij, vaak op
vraag van een programmator van
een organisatie. Mozart is de
componist die deze bezetting tot
leven heeft gebracht, door met zijn
zus vierhandig te spelen tijdens zijn
talrijke concerttournees doorheen

Europa. Zelf heeft hij heel wat
geschreven voor piano vierhandig
en daar zijn bijna alle componisten
doorheen de muziekgeschiedenis
op doorgegaan. Daarnaast worden
orkestwerken vaak bewerkt voor
piano vierhandig omdat je met
twee op één piano makkelijk een
heel orkest kan verklanken.”

Garage

LAUWERS
brusselsesteenweg 497
zemst (eppegem)
tel 02 251 94 36
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OPENING
29 & 30.09
10-20H

Maalderijstraat 11
1981 Hofstade
(parking Ossebeemden)

Beauty workshops + privélessen
Gelaatsverzorgingen
Unieke voetbehandelingen
Spray tanning
Bruidsmake-up + kapsels
...
15% korting + vele andere acties!

ABlush
Beauty & More

www.ablush.be | info@ablush.be | 0471/19.73.19

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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Weerde – Fender Bender, het zegt u niets? Wel, eerlijk toegegeven, mij zei het ook niets. Tot
vrijdag 13 juli. Ja, juist. Vrijdag de dertiende. Op de Weerdse Zomerfeesten. Van de KWB. Met
overheerlijke mosselen. Overgoten met een doordringende muzikale saus. Als voorprogramma
van die andere feestjesbouwers Charly & the Checkpoints (ex Kif Kif Music, zeg maar). U bent
benieuwd? Wel, ik was het ook. En regelde backstage prompt een interview.

Feestjes bouwen met Fender Bender

Z

angeres
An
Van Der Goten
verwelkomt mij
in haar knusse
eigentijdse woning in
de Weverstraat. De
bandleden
druppelen
binnen. De cava staat
koel. Tijd voor een blije
babbel.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

en waarmee we willen
scoren.”

Waarmee willen jullie
dan wel scoren? Wat is
jullie ambitie?
“Eerst en vooral genieten
wij van onze wekelijkse
repetities, om dan tijdens
optredens gewoon voor
ambiance te zorgen.
Leuke muziek brengen,
Talent in Zemst
zodat de mensen zich
Wie een beetje Engels
kunnen
amuseren.
kent – en wie kent dat
Desnoods akoestisch en
niet tegenwoordig? –
op trouwfeesten, want
weet waarvoor Fender
Bender
staat:
een
ook dat kunnen en willen
David – Dee – Kindermans, Tim Paredaens, An Van Der Goten, Raf Lafaille wij doen!” aldus de
banale botsing met
en Harry Paredaens: gewoon de betere Engelstalige pop/rock-songs.
wat blikschade. Un petit
muzikanten.
accrochage, zouden onze zuiderburen meerwaarde. Denk maar aan dEUS, The
zeggen. Welnu, da’s een perfecte Clash, Foo Fighters, Pixies en K’s Choice!” Zangeres gezocht
weergave van het gegeven: leuke tunes
Daar kan ik inkomen, in de wetenschap
die aan je lijf blijven kleven eens je er One hit wonders
dat An ook met plezier op de planken
Allemaal mannenstemmen, buiten staat met De Boektons, het lokale
mee in aanraking bent gekomen.
Sarah Bettens zowaar!
sfeerbrengende muziekgegeven met
“So what?” vallen Tim en Harry echtgenoot Bart Graus.
Zeg het ons, An, wat is jullie geheim?
“Wel, zoals je misschien weet, waren Paredaens, respectievelijk drummer en
wij één van de laureaten van Talent in bassist - beiden afkomstig uit Elewijt – Want vergeet niet, geachte lezer,
Zemst. Naast Tell Mama, die mochten mij in de rede. “An heeft geen typische Fender Bender staat ook voor family
aantreden op Pleinpop en ondertussen vrouwenstem. Zij kan verschillende men & woman. De andere muzikanten
ook al tot op de Lokerse Feesten zijn genres aan, ook bv. Lenny Kravitz. Wij zijn stuk voor stuk deftige burgers die
doorgedrongen. Onze ambitie reikt spelen ook nummers van Green Day en elkaar vonden in hun werkomgeving
vooralsnog niet zo hoog: wij willen Radiohead en bovenal REM, zowat de en in 2000 via een cd voor Kom op
gewoon een a-typische Engelstalige rode draad door de jaren heen. Al moet tegen Kanker de smaak te pakken
coverband zijn, met een ferme Studio het gezegd dat wij ook een beetje kregen. Gabriels False was toen de
specialist zijn in one hit wonders, genre naam. Via een zoekertje Zangeres
Brussel-insteek”.
Joan Osbourne en KT Tunstall.”
Gezocht kwam An er bij en zo zag
Dat heb ik gemerkt op de Zomerfeesten:
Fender Bender het levenslicht. 

stevige nummers met een hoog David – Dee – Kindermans (zangerWie Fender Bender wil boeken, neemt
gitarist afkomstig uit de Brusselse
Canvasgehalte, al zeg ik het zelf.
best contact met An op 0497-459941.
“Klopt”, zo vult Raf – Joey Ramone – Noordrand) voegt hier graag aan toe:
Wil je hen in levende lijven aan het werk
Lafaille (sologitarist en zanger uit Sint- “Je zou ons ook gerust een Muse-tribute
zien, kan dat binnenkort (op een nog
Katelijne-Waver) aan. “Wij brengen band kunnen noemen. Maar dan zetten
nader te bepalen vrijdag in oktober) in
niet zomaar covers om de covers. Het we ons zelf een beetje buitenspel
den Druugen Airing in Elewijt.
moeten nummers zijn met een zekere voor datgene wat het publiek vraagt
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Zaterdag
22 september:
Dag van de Klant

Tervuursesteenweg 358, Hofstade-Zemst, 015 62 08 96
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Stationsstraat 13B, Haacht, 016 57 35 53
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De verzekeringsspecialist
voor particulier en kleine KMO

Tervuursesteenweg 257

Bankservice op uw maat
en persoonlijk advies

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

eigen ophaal- en
hersteldienst
dealer: Stihl, Viking,
Kubota, etc...
Info: info@
nauwelaertsenzoon.be

WWW.IMMOVATIEF.BE

WONING
WONING HERENT
APP. 1SLAAPKAMER

ZEMST BOUWGROND
€ 235.000

Immovatief

erkend vastgoedmakelaar BIV 505 284
Tel: 0475/30.50.37

Ruime nieuwbouwwoning.
Halfopen bebouwing.

Bouwgrond open bebouwing.
7a71 groot. 18m bouwbreedte!

€ 433.000
WONING KAMPENHOUT

€ 225.000

Op te frissen woning met tuintje

ERPS-KWERPS VILLA

NIEUWBOUW APPARTEMENTEN
1/2/3 slpk appartementen.
Slechts 2 verdiepingen.
Reeds 40% verkocht !!

STUDIO
vanaf € 268.000
(2slk app + garage + terras of tuin)

Recente villa met grote tuin
4 slpk + dressing + bureau

€ 585.000

STEENOKKERZEEL

OPBRENGSTWONING WILSELE
BURGERWONING VILVOORDE
Authentieke woning in het centrum
met mogelijks 4 slpk en garage !!

KEERBERGEN WONING
€ 145.000

Te renoveren woning op 200m van de markt.

€ 249.000

APP. 1SLAAPKAMER
Opbrengsteigendom
bestaande
uit handelsgelijkvloers, ruim
appartement en opslagplaats.

€ 850.000
Voor onze klanten zijn wij dringend
op zoek naar hoeves te koop.
Bel voor een vrijblijvende afspraak!

Gratis waardebepaling (regio Leuven - Mechelen - Brussel) : tel 0475 / 30 50 37
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Tere, minu nimi on Liisika
ja ma olen Eestist!
Hallo, mijn naam is Liisika en ik kom uit Estland.
Ik ben zestien jaar en kwam naar hier als uitwisselingsstudente met de organizatie YFU (Youth for
Understanding). Dit schooljaar zal ik de gastdochter zijn van het gezin Vanstappen-Van de Velde
uit Hofstade. Ik wil zien en vooral ervaren hoe het is om als tiener in Vlaanderen te leven en
waarin dat verschilt met Estland. Het is mijn voornemen om jullie daar geregeld over te informeren!

B

elgië intrigeerde me omwille
van
zijn
interessante
politieke
situatie
en
natuurlijk: de chocolade!
Ik vind het wel heel raar dat jullie
Hofstade een dorp noemen: ik woon
in Püssi, waar tweeduizend mensen
wonen, en dat noemen
wij een stad!
Het valt me op dat de
huizen hier tegen elkaar
kleven. In Estland heeft
iedereen een tuin rond
zijn huis, of rond het
appartementsgebouw
waar
hij
woont.
Natuurlijk wonen wij
maar met 1,3 miljoen
op een oppervlakte
anderhalve keer zo
groot als België. Het is
hier dus best wel druk
voor mij.
Binnenkort ga ik in
Mechelen naar school.
Het is een school met wel
achthonderd leerlingen,
en ik heb gehoord dat er
nog grotere scholen zijn.
Mijn school in Estland
heeft honderdzeventig leerlingen, dat
is wel gezellig. In Estland begin je pas
op zeven jaar aan je schoolloopbaan,
dus ga ik hier in het vierde jaar
middelbaar zitten. Ik zal wel last
hebben met al de talen die jullie hier
leren. Ik heb zeven jaar Engels gehad
en vier jaar Russisch, maar nooit Frans
of Duits, laat staan Nederlands! We
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Tekst: Liisika Palu, vertaling en foto: Ilse Van de Velde

zullen elkaar dus wel kunnen begrijpen
zolang mijn Nederlands nog niet goed
genoeg is, maar spreek alsjeblief
Nederlands met mij, want anders leer
ik het nooit!
Ik ga hier met de fiets naar school.
Thuis ging ik te voet, want het was

mijn fiets op slot te doen. Bij ons is
dat niet nodig, want iedereen kent
zijn fiets, en geen haar op iemands
hoofd zou er aan denken om iemands
fiets te stelen. Proberen om dat niet
te vergeten zal nog een opgave
worden!

minder dan een kilometer ver. In
Estland heb je een fietsrijbewijs nodig
en moet je tot je zestien jaar een helm
dragen. Gelukkig moet ik daarvoor
geen test afleggen hier, en die helm
laat ik ook met plezier liggen: minder
werk om mijn haar terug in de plooi te
krijgen…
Ik ben helemaal niet gewend om

Ik hou van acteren en
zingen en musiceren.
Met mijn muziekschool
ben ik al enkele keren
op reis geweest naar
folklorefestivals in het
buitenland
(Zweden,
Letland,
Londen,…)
waar we traditionele
Estse muziek, liederen
en dansen brachten. Ik
heb mijn traditionele
Estse
jurk
wel
thuisgelaten dit keer en
ook mijn kannel (Estse
sitar, een soort harp)
was een beetje groot
om op het vliegtuig
mee te brengen. Ik zoek
wel nog een toneelof musicalgroep, waar
ik dit schooljaar mijn
talent kan ontplooien.
Ik heb in Estland meegewerkt aan
een musicalverfilming en ben dol op
toneelspelen. Wie een tip voor me
heeft, kan contact opnemen via de
redactie van de Zemstenaar!
Wel, ik ga verder schrijven aan mijn
blog: Liisika in Chocoladeland. Jammer
genoeg voor jullie is hij in het Ests! Tot
volgende keer!
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Aan den toog met Ellen en Alex
Eindelijk zomer, dus trek ik met Alex Lauwens naar het terras van de Staminee van heemkring De Semse,
waar Alex een speciale band mee heeft. Alex ken je onder andere van de Minder Mobielen Centrale, als
hevige supporter van KV Mechelen en als medewerker van TV Zemst en de Zemstenaar.
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

Hoe ben je bij de Zemstenaar
terecht gekomen?
Dat is dankzij Jean
(Andries, onze
huisfotograaf), dat is
nagenoeg een buur en hij
was al jaren aan het zagen.
Ik heb hem eens beloofd
dat, zo gauw ik tijd had,
ik lid van de redactie zou
worden. En toen ik stopte
met werken, heb ik dat dan
ook gedaan.
Welke modeflater bega je
nooit meer?
Wat ik absoluut not
done vind, is een
driekwartsbroek voor
mannen met witte sokken
onder. Dat zul je mij dus
nooit zien dragen. Als je
water in je kelder hebt,
draag dan een zwembroek
hé (lacht)! Mijn modeflaters
zijn beperkt, denk ik.
Wanneer ik een kostuum of
andere deftige kledij nodig
heb, laat ik me leiden door
mijn vrouw.
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Wat mag er zeker niet in je
badkamerkastje ontbreken?
Een lekker geurtje (het
eerste wat ik zei toen
Alex arriveerde, was een
opmerking daarover) vind
ik essentieel, dan voel
ik me goed. Een eau de
toilette, geen parfum.
Momenteel draag ik
vaak Code van Armani.
Maar ik heb ook een heel
bijzonder parfum in mijn
badkamerkastje staan:
Ramses, een parfum van
de Farao’s. Die heb ik
gekregen van mijn oudste
zoon en zijn vriendin na
een vakantie in Egypte
en die bewaar ik voor
speciale gelegenheden.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Een cd met songs van
KV Mechelen, van Patrick
Riguelle, dan kom ik
helemaal in de stemming.
En misschien ook een paar
huisdieren, een kat voor

de gezelligheid en wat
kippen voor eieren.
Op welk liedje kan je niet
blijven stilzitten?
You’ll never walk alone,
handen in de lucht met een
sjaal van KV Mechelen, dat
is een kippenvelmoment.
Je ziet, ik ben een échte
kakker! Ik ga al naar Achter
De Kazerne van toen ik klein
was; van mijn vader mocht
ik mee van zodra ik met mijn
hoofd boven de betonplaten
rond het veld kwam.
Welke film kan je keer op
keer bekijken en word je
nooit zat?
The Godfather, ik zag
die de eerste keer als
student en werd meteen
aangegrepen door het
verhaal. Nu nog steeds,
elke keer ik de film zie, zit
ik aan het beeldscherm
gekluisterd. En elke keer
opnieuw ontdek ik nieuwe
dingen. Het verhaal blijft

me boeien.
Wat lust je absoluut niet?
Havermoutpap, als kind
moest ik dat eten en dat
vond ik vies. En spruitjes
vind ik ook helemaal
niet lekker. Af en toe
eet ik ze wel, op de
Spruytjesfeesten. Mijn
moeder heette Spruyt en
geregeld organiseren we
met de hele familie de
Spruytjesfeesten. Uiteraard
staat de groene groente
dan op het menu. Die dag
eet ik ze met plezier, maar
alle andere dagen van het
jaar haal ik er mijn neus
voor op. (lacht)
Met wie zou je wel eens op
blind date willen gaan?
Barbara Sarafian, ze is
grappig en bovendien
ziet ze er nog leuk uit
ook. Ik wil niemand te
jong, liever iemand met
al wat levenswijsheid. En
humor vind ik een absolute
vereiste.
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Exclusief in kwaliteit

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

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

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

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